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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun 

belakangan ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Badan 

Pusat Statitistik (BPS) mencatat, bahwa bahwa perekonomian Indonesia 

berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku 

triwulan I/2016 mencapai Rp2.947,6 triliun dan atas dasar harga konstan 

2010 mencapai Rp. 2.262,6 triliun.1 

Kondisi tersebut pada satu sisi sangat bermanfaat bagi kepentingan 

konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat 

terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis 

kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya.  

Namun, di sisi lain, meningkatnya kondisi perekonomian nasional dapat 

mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak 

seimbang, dalam hal ini konsumen cenderung dijadikan obyek aktivitas bisnis 

dari pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya melalui kiat 

iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian  standar yang 

merugikan konsumen.2 

                                                             
1 Sekretariat Kabinet Indonesia, Triwulan I/2016, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 

4,92 Persen, diakses dari http://setkab.go.id 

2 Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembagan Negara RI Tahun 1999 Nomor 42). 
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Keadaan ini cenderung menciderai hak-hak konsumen sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), antara lain: a) 

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) hak atas informasi yang benar, jelas, 

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d) hak untuk 

didengan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 

e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; f) hak untuk mendapat 

pembinaan dan pendidikan konsumen; g) hak untuk diperlakukan atau 

dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h) hak untuk 

mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya; i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

Terkait dengan pelanggaran hak-hak konsumen, sepanjang tahun 2016 

(Periode Januari-Desember), berdasarkan Laporan Singkat Unit Layanan 

Pengaduan Konsumen (Nasional & Contact Center) BPOM, mencatat bahwa 

Jumlah pengaduan konsumen yang masuk ke BPOM sebanyak 29.474 

pengaduan, dengan rincian: Jenis Pengaduan/informasi Obat sebanyak 2.934 

(9,95%), Pangan 13.824 (46,90%), Obat Tradisional 2.570 (8,72%), 
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Kosmetika 4.640 (15,74%), Suplemen Kesehatan 1.230 (4,17%), Napza 152 

(0,52%), Bahan Berbahaya 463 (1,57%), Alkes 177 (0,60%), PKRT 140 

(0,47%), Info Umum 3344 (11,35%).3 

Tingginya pengaduan konsumen sebagaimana data di atas menunjukkan 

bahwa banyaknya hak-hak konsumen yang tercederai. Terciderainya/ 

dilanggarnya hak-hak tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap 

konsumen. Secara garis besar kerugian konsumen dapat dibagi menjadi 2 

(dua) yaitu: pertama, kerugian yang diakibatkan oleh perilaku penjual yang 

memang secara tidak bertanggung jawab merugikan konsumen; kedua, 

kerugian konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang 

dilakukan pihak ketiga sehingga konsumen disesatkan yang pada akhirnya 

dirugikan.4 

Adapun beberapa contoh kasuus-kasus perlindungan konsumen adalah 

sebagai berikut: 

1. Kasus iklan produk Nissan March yang dianggap menyesatkan. 

Ludmilla Arief merupakan konsumen yang merasa dirugikan saat 

membeli mobil “Nissan March” karena tidak sesuai dengan iklan 

yang dipromosikan. Nissan March diiklankan sebagai kendaraan 

                                                             
3 Unit Layanan Pengaduan Konsumen BPOM, Laporan Singkat Nasional Tahun 2016, 

diakses dari http://ulpk.pom.go.id/ulpk/home.php?page=data&id=21 pada 20 Agustus 2017 

4 Ahmad Ramli dalam Kurniawan Permasalahan Dan Kendala Penyelesaian Sengketa 
Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Jurnal Dinamika Hukum 
Vol. 12 No. 1 Januari 2012 

. 

http://www.nissan.co.id/id/web/models/New_March/home/hpage.htm
http://www.nissan.co.id/id/web/models/New_March/home/hpage.htm
http://ulpk.pom.go.id/ulpk/home.php?page=data&id=21
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yang irit, tapi setelah digunakan oleh yang bersangkutan ternyata 

boros.5 

2. Kasus Achmad Supardi yang merupakan korban yang dirugikan 

Lazada. Lazada  membatalkan secara sepihak transaksi yang sudah 

dibayar lunas konsumen dan mengembalikan dana konsumen 

tersebut dalam bentuk voucher belanja yang hanya bisa dibelanjakan 

di Lazada.6 

3. Pedagang daging giling yang menjual dagangannya di Jalan Pekojan 

III Tambora, Jakarta Barat bernam Sutiman Wasis Utomo, 55 

tahun.yang dilaporkan menjual daging celeng yang disamarkan 

sebagai daging sapi. Daging celeng yang dijual Sutiman tidak 

melalui pengawasan oleh Suku Dinas Peternakan. Celeng tersebut 

diburu di berbagai daerah di Pulau Jawa dan langsung dipasarkan 

secara terselubung.7 

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang 

dirugikan, maka UU Perlindungan Konsumen mengatur bagaimana 

konsumen memperjuankan haknya. Pada dasarnya semangat hadirnya UU 

Perlindungan Konsumen adalah dalam rangka memberikan perlindungan 

terhadap konsumen. Pada Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen 

disebutkan bahwa  perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

                                                             
5 Kasus Iklan Nissan March Masuk Pengadilan, http://www.hukumonline.com 

6 Ridho Syukro, Batalkan Transaksi, Lazada Langgar UU Perlindungan Konsumen, 
diakses dari http://www.beritasatu.com, diakses pada 18 Agustus 2017. 

7 Tempo, Jual Bakso Daging Celeng, Pria Ini Dipidanakan, https://metro.tempo.co, diakses 
pada 18 Agustus 2017. 

http://www.beritasatu.com/
https://metro.tempo.co/
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menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikann perlindungan kepada 

konsumen.8 

Selanjutnya, dalam Pasal 45 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen 

disebutkan bahwa bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat 

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan 

sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (non litigasi) atau melalui 

peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum (litigasi).9  

Penyelesaian sengketa konsumen di peradilan umum menggunakan 

hukum acara baik secara perdata, pidana maupun melalui hukum administrasi 

negara. 

Sementara penyelesaian di luar peradilan (non litigasi), berdasarkan isi 

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian sengketa, maka alternatif penyelesaian sengketa 

dapat dilakukan dengan cara berikut: 

a. Konsultasi, yaitu klien (konsumen/pelaku usaha) meminta pendapat 

pada seorang konsultan terkait permasalahan kliennya. Sifat 

pendapat tersebut tidak mengikat, artinya klien bebas untuk 

menerima pendapatnya atau tidak. 

b. Negosiasi, yaitu proses konsensus yang digunakan para pihak untuk 

memperoleh kesepakatan di antara mereka. 

                                                             
8 Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

9 Lihat Pasal 45 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen 
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c. Mediasi, yaitu pemecahan masalah penyelesaian sengketa antara 

para pihak dengan menggunakan seorang mediator (pihak luar yang 

tidak memihak) untuk membantu memperoleh kesepakatan. 

d. Konsiliasi, yaitu suatu alternatif penyelesaian sengketa dengan 

menggunakan pihak ketiga mengupayakan pertemuan diantara para 

pihak yang berselisih untuk mengupayakan perdamaian. 

e. Penialain Ahli, yaitu penilaian ahli adalah pendapat hukum oleh 

lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase merupakan badan hukum yang 

dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan 

mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat 

memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan 

hukum tertentu dalam hal belum timbul sengeta. 

Untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat 

ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya 

disebut dengan BPSK). BPSK dibentuk berdasarkan amanat Pasal 49 ayat (1) 

UU Perlindungan Konsumen, yaitu terkait adanya lembaga penyelesaian 

sengketa konsumen di luar pengadilan.  

BPSK merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah yang 

bertugas meangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan 

konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari Institusi kekuasaan 

kehakiman. Pemerintah membentuk BPSK di daerah Tingkat II untuk 

menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan tetapi BPSK bukanlah 

Pengadilan. Pada dasarnya latar belakang pembentukan lembaga ini adalah 
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didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk 

beracara di pengadilan karena konsumen yang secara social dan finasial tidak 

seimbang dengan pelaku usaha. 10 

Adapun penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dapat dilakukan 

melalui 3 (tiga) metode/cara, yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Pilihan 

ketiga cara tersebut dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak 

yang bersengkata.  

1. Metode konsiliasi  

Melalui metode ini, Majelis berupaya untuk mendamaikan 

para pihak yang bersengketa, Majelis perannya hanya sebagai 

konsiliator (pasif). Hasil penyelesaian sengketa konsumen tetap 

berada ditangan para pihak. Majelis menerima hasil musyawarah 

para pihak dan mengeluarkan keputusan. 

2. Metode mediasi  

Metode mediasi merupakan penyelesaian sengketa konsumen 

diluar pengadilan melalui cara ini pada dasarnya sama dengan 

cara konsiliasi, hanya yang membedakan dari kedua cara 

dimaksud bahwa majelis aktif dengan memberikan nasehat, 

petunjuk, saran dan upaya lain dalam penyelesaian sengketa, 

namun demikian hasil keputusan seluruhnya diserahkan kepada 

                                                             
10 Dahlia, Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam 

Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmu 
Hukum, Maret 2014, hal. 86. 
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para pihak. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan 

pelaku usaha dan mengeluarkan ketentuan. 

3. Metode arbitrase  

Pada Metode arbitrase Majelis bertindak aktif untuk 

mendamaikan para pihak yang bersengketa. Bilamana tidak 

tercapai kesepakatan, cara persuasif tetap dilakukan dengan 

memberi penjelasan kepada para pihak yang bersengketa perihal 

peraturan perundang-undangan  dibidang perlindungan 

konsumen. Keputusan atau kesepakatan dalam penyelesaian 

sengketa sepenuhnya menjadi wewenang majelis. 

BPSK Kota Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 

90 Tahun 2001 dan Pengangkatan Anggota BPSK Kota Malang berdasarkan 

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

794/MPP/Kep/12/2002 yang masa baktinya telah berakhir pada tahun 2007. 

Tahun 2014, Pemerintah Kota Malang telah mengusulkan calon anggota 

BPSK yang baru dan telah disetujui oleh Menteri Perdagangan melalui, 

dengan Luh Putu Eka Wilantasari, S,H., M.Hum sebagai ketua. Berdasarkan 

penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, diperoleh jumlah 

pengaduan sengketa konsumen yang telah masuk di BPSK Kota Malang 

cukup banyak, sepanjang tahun 2016 terdapat 19 (sembilan belas) sengketa 

yang diselesaikan oleh BPSK Kota Malang, sementara untuk tahun 2017 

sampai dengan bulan Juni sudah terdapat 13 pengaduan sengketa konsumen. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) Kota Malang Sebagai Lembaga Small Claim Court Dalam 

Menyelesaikan Perselisihan Konsumen”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam tugas akhir ini 

adalah: 

1. Bagaimana efektifitas BPSK Kota Malang dalam menyelesaikan 

sengketa konsumen? 

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung bagi BPSK Kota Malang dalam 

menyelesaikan sengketa konsumen? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi efektifitas BPSK Kota Malang 

dalam menyelesaikan sengketa konsumen? 

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi 

pendukung bagi BPSK Kota Malang dalam menyelesaikan sengketa 

konsumen. 

D. Manfaat dan Kegunaan Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis dan menjadi acuan di bidang ilmu hukum dalam 
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rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus yang 

diteliti oleh penulis, serta sebagai syarat untuk penulisan Tugas Akhir 

dalam studi Sarjana hukum dalam rangka memperoleh gelar Strata Satu 

(S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pelajaran baru terutama 

dalam bidang praktisi hukum dikemudian hari sehingga mahasiswa 

khususnya mahasiswa jurusan hukum dapat berperan dalam penegakan 

hukum ditengah masyarakat. 

3. Bagi BPSK Kota Malang 

Hasil penulisan ini dapat dijadikan suatu masukan dan sumbangsih untuk 

pemerintah, khususnya BPSK Kota Malang dalam proses penyelesaian 

sengketa konsumen di Kota Malang. 

4. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

dan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan peran BPSK Kota 

Malang dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Selain itu, juga 

diharapkan mampu memberikan kesadaran bagi masyarakat, khususnya 

para konsumen untuk selalu bisa memperjuangkan hak-haknya ketikan 

dirugikan oleh Pelaku Usaha. 
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E. Metode Penelitian 

1. Metode pendekatan 

Peneliti akan menggunakan metode yuridis sosiologis artinya 

memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan mengenai Pelaksanaan 

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang 

Sebagai Lembaga Small Claim Court Dalam Menyelesaikan Perselisihan 

Konsumen. 

Pendekatan tersebut dalam pengkajian hukum pada sisi lain yaitu 

hukum dalam kenyataannya didalam kehidupan sosial kemasyarakatan, 

bukan kenyataan dalam bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, 

melainkan sebagaimana hukum dioperasikan oleh masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari.11 

Metode dengan cara langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan 

data primer yaitu menyangkut persoalan-persoalan hukum yang dianalisis 

dalam hubungannya dengan realitas empiris yang berupa pelaksanaan 

putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang 

sebagai lembaga small claim court dalam menyelesaikan perselisihan 

konsumen. 

 

 

 

 
                                                             

11 Nawawi, 1987, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada 
University Pres, hal. 35. 
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2. Lokasi penelitian 

Dalam penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penulisan hukum ini 

yaitu pada wilayah hukum Kota Malang yang berhubungan dengan 

permasalahan pada tugas akhir ini, yaitu BPSK Kota Malang. Alasan 

pemilihan lokasi penelitian adalah karena dua hal, yaitu: Pertama, Kota 

Malang terjangkau dengan domisili Penulis sehingga mempermudah untuk 

melakukan penelitian. Kedua, Kota Malang merupakan salah satu kota 

besar di Jawa Timur, terkenal dengan kota pariwisata yang memiliki 

ribuan industri dari UMKM, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden terkait 

permasalahan yang penulis teliti serta dokumen-dokumen yang 

diperoleh dari lokasi penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka berupa 

peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal, makalah, dan 

sumber lain yang terpercaya.  

c. Data  Tersier 

Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus besar Bahasa 

indonesia yang menjelaskan tentang pengertian dan istilah yang 
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berkaitan dengan judul yang dibahas, serta sumber dari berbagai situs 

internet dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara/ interview dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan pihak yang berkompeten yang berkaitan dengan permasalahan 

yang penulis angkat, adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai beriut: 

1) Pihak BPSK Kota Malang, pihak BPSK Kota Malang dalam 

hal ini adalah sebagai Purposive Sampling yaitu pengambilan 

sampel secara sengaja (tanpa diacak) sesuai dengan kriteria 

yang penulis butuhkan. Wawancara dilakukan dengan Ibu 

Wawancara dengan Luh Putu Eka Wilantari selaku Kepala 

BPSK Kota Malang. 

2) Konsumen dan pelaku usaha yang terlibat sengketa di BPSK 

Kota Malang. Penulis akan mengambil secara acak dari 

beberapa konsumen dan pelaku usaha yang menyelesaikan 

sengketanya di BPSK Kota Malang, dalam hal ini adalah: 

a) Mas Odi dari pihak konsumen; 

b) Nugraha Priyambada dari pihak pelaku usaha; 

c) Luluk Ernawati dari pihak konsumen. 
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b. Studi Dokumentasi 

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan 

bahan-bahan tertulis atau berkas-berkas yang berhubungan dengan 

pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Kota Malang sebagai lembaga small claim court dalam menyelesaikan 

perselisihan konsumen. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah mengkaji permasalahan yang diangkat 

melalui beberapa sumber kepustakaan, seperti jurnal, buku, dan 

referensi lain yang berkaitan. 

5. Teknik Analisa 

Analisa data adalah melalui metode deskritif kualitatif yaitu dengan cara 

memaparkan semua data, baik data primer maupun data sekunder secara 

jelas. Sehingga nantinya dapat ditarik sebagai suatu kesimpulan dari 

berbagai masalah mengenai pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang sebagai lembaga small claim 

court dalam menyelesaikan perselisihan konsumen. 

F. Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini penulis akan memaparkan teori-teori maupun kaidah-kaidah 

yang bersumber dari undang-undang, buku atau literature yang 

berkaitan dengan permasalahan maupun dari internet.  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh 

penulis serta dianalisis secara content dan dianalisa kesesuaian atau 

keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada (yang terjadi) didukung 

dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan 

ini. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana 

berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan 

saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus 

kajian. 


