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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 
A. Tinjauan Umum tentang Konsumen dan Pelaku Usaha 

 
1. Pengertian Konsumen 

 
Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu 

produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, consumer (Inggris); 

dan consumenten (Belanda). Menurut kamus hukum Dictionary of Law 

Complete Edition konsumen merupakan pihak yang memakai atau 

menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri 

maupun untuk kepentingan orang lain.13 

Sementara pengertian konsumen dalam KBBI adalah: 1) pemakai 

barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan 

sebagainya): kepentingan -- pun harus diperhatikan; 2) penerima pesan 

iklan; 3) pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).14 

Adapun pengertian konsumen di beberapa negara adalah sebagai 

berikut: 

a. Amerika Serikat mengemukakan pengertian ”konsumen” yang 

berasal dari consumer berarti ”pemakai”, namun dapat juga 

diartikan lebih luas lagi sebagai ”korban pemakaian produk 

yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli 

                                                             
13 M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, hal. 378 

14 Kamus Besah Bahasa Indonesia Online, Konsumen, diakses dari 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/ pada tanggal 8 Agustus 2017. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena 

perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang 

bukan pemakai.15 

b. Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang 

berkembang mengartikan konsumen sebagai ”the person who 

obtains goods or services for personal or family purposes”. 

Dari definisi diatas terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen 

hanya orang dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk 

keperluan pribadi atau keluarganya.16 

c. India juga mendefinisikan konsumen dalam UndangUndang 

Perlindungan Konsumen India yang menyatakan ”konsumen 

adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, 

menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak 

termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual 

kembali atau lain-lain keperluan komersial 

Menurut Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah 

pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli 

maupun diperoleh cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan. 

Mariam Darus Badrul Zaman memberikan definisi dengan cara 

mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, 

                                                             
15 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar 

Grafika, hal. 23. 

16 Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi,  Jakarta: 
Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 3. 
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bahwa konsumen adalah Semua individu yang menggunakan barang dan 

jasa secara konkret dan riil.17 

Selanjutnya, Az. Nasution membagi pengertian konsumen dilihat 

dari tujuan penggunaan barang dan/atau jasa, yaitu: 

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau 

jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;  

b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan 

barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat 

barang dan/ atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan 

komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah 

barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan 

penolong atau komponen dari produk lain yang akan 

diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan 

barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen. 

c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan 

menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi 

kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga 

dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial). 

Sementara pengertian konsumen secara yuridis formal dimuat 

dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, ”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau 

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
                                                             

17 Dalam Zulham, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, hal. 16. 
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keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan”.  

Berdasarkan rumusan pengertian konsumen tersebut, amak dapat 

diuraikan unsur-unsur konsumen sebagai berikut: 

1) Setiap orang 

Setiap orang adalah perseorangan dan tidak termasuk badan 

hukum maupun pribadi hukum.  

2) Pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat 

Barang dan/atau jasa yang dimaksud dapat diperoleh di tempat 

umum, misalnya pasar, supermarket dan toko.  

3) Untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau 

mahluk hidup lain 

Barang dan/atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan tidak 

untuk keperluan konsumen, keluarga konsumen atau orang lain.  

4) Tidak untuk diperdagangkan 

Barang dan/atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan tidak 

untuk keperluaan komersil. 

Dari pengertian yang diberikan oleh UUPK ini dapat diketahui 

bahwa pengertian konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang 

menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, 

keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangganya (keperluan non-komersial). Definisi ini sesuai dengan 
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pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat 

apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/ atau jasa tersebut. 

 
2. Hak-Hak Konsumen 

 
Adapun hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU 

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:  

a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan mengonsumsi 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 

jaminan barang dan/atau jasa. 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannnya 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. 
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i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

 
3. Kewajiban Konsumen 
 

Kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen adalah:  

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 

keselamatan;  

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa;  

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

 
4. Pengertian Pelaku Usaha 

 
Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan 

barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, 

grosir, leveransir dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang 

ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan 

konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut 

pertanggung jawaban dari produsen.18 

                                                             
18 Janus Sidabolok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, hal. 16. 
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Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian “pelaku usaha 

adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 

atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Dari 

kedua pengertian tersebut terdapat kesamaan dari pengertian pelaku usaha. 

Pengertian pelaku usaha juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa 

“pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka terdapat 4 (empat) unsur yang 

terkandung dalam pengertian tentang pelaku usaha yaitu: 

a. Setiap orang perseorangan atau badan usaha. 

Yang termasuk badan usaha menurut pengertian ini adalah badan 

hukum dan tidak berbadan hukum. 

b. Secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian. Beberapa 

macam pelaku usaha yaitu: 

1) Orang perorangan 
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2) Badan usaha 

3) Orang perseorangan dengan orang perseorangan lain 

4) Orang perseorangan denagn badan usaha. 

5) Badan usaha dengan badan usaha 

c. Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi 

Terdapat batasan yang membedakan antara pelaku usaha dengan 

pelaku usaha kegiatan lain, yaitu yang dimaksud dengan pelaku 

usaha adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi 

d. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum Negara Republik Indonesia. 

Maksudnya adalah orang perseorangan atau badan hukum tersebut 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

negara Republik Indonesia. Khusus badan usaha, tidak harus 

didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia tetapi 

kegiatannya di wilayah Republik Indonesia. 

 
5. Hak Pelaku Usaha 

 
Terkait dengan hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6, Pasal 

19 ayat (5), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 27 UU Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan; 
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b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad tidak baik; 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 

d. Hak untuk dibebaskan dari tanggung jawab untuk memberikan 

ganti kerugian kepada konsumen, jika: 

1) Kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

(termasuk pangan) adalah karena merupakan perbuatan 

atau kesalahan dari konsumen itu sendiri. 

2) Barang tersebut terb ukti seharusnya tidak diedarkan atau 

tidak dimaksudkan untuk diedarkan; 

3) Cacat barang timbul pada kemudian hari; 

4) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai 

kualifikasi barang; 

5) Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; 

6) Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun 

sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang 

diperjanjikan. 

e. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

 
 
 
 



25 

 

 

 

6. Kewajiban Pelaku Usaha 
 

Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UU Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;  

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif;  

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku;  

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan;  

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan;  

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian. 
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B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen 
 
1. Pegertian Perlindungan Konsumen 
 

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari perlindungan 

hukum. Oleh karena itu sebelum mengurai lebih lanjut terkait 

perlindungan konsumen, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan 

mengenai perlindungan hukum.  

Hukum dibuat dalam rangka untuk menciptakan ketertiban dan 

keadilan di tengah masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh 

para ahli, bahwahukum diciptakan memiliki beberapa fungsi, adapun 

fungsi tersebut anta lain:19 

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban; 

2. Hukum sebagai sarana pembangunan; 

3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan 

4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. 

Untuk mencapai keempat fungsi tersebut, maka salah satu upaya 

yang perlu dilakukan adalah upaya perlindungan hukum. Menurut Setiono 

perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi 

masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak 

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati 

martabatnya sebagai manusia.20 Menurut Muchsin, perlindungan hukum 

                                                             
19 Sumantoro, 1986, Hukum Ekonomi, Jakarta: UI–Press, hal. 4. 

20 Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Magister Ilmu Hukum 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 3. 
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merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan 

tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup 

antar sesama manusia.21 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap 

harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadahak asasi manusia di 

bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia 

bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber 

tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat 

dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu 

sarana perlindungan hukum preventif dan represif. 

Menurut Philipus Hadjon, bahwa perlindungan Hukum dibagi 

menjadi dua macam, yaitu:22 

a. Perlindungan hukum yang preventif, bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa. Pada perlindungan hukum 

preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu 

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan 

                                                             
21 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Skripsi, 

Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 14. 

22 Philipus Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina 
Ilmu, hal. 22. 
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hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan 

yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan 

adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah 

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan 

yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada 

pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 

b. Perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk 

menyelesaikan sengketa proses, perbuatan melindungi 

berdasarkan hukum, atau dapat pula diartikan sebagai suatu 

perlindungan yang diberikan hukum. Perlindungan hukum 

yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan 

Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori 

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep 

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip 

kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak 

pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 
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pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari 

negara hukum. 

Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara 

tertentu, yaitu dengan:23 

1. Membuat Peraturan (by giving regulation), bertujuan untuk:  

a. Memberikan hak dan kewajiban. 

b. Menjamin hak-hak para subyek hukum. 

2. Menegakkan peraturan (by law enforcement), melalui:  

a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah 

(preventif) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan 

perjanjian dan pengawasan. 

b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi 

(repressive) pelanggaran hak-hak konsumen listrik, dengan 

mengenakan sanksi pidana dan hukuman. 

c. Hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak (curative; 

recovery; remedy), dengan membayar kompensasi atau ganti 

kerugian. 

Sama halnya dengan perlindungan hukum. Perlindungan konsumen 

secara terdiri dari dua kata yaitu “perlindungan” dan “konsumen”. 

Padanan kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection, yang 

berarti sebagai: (1) protecting or being protected; (2) system protecting; 

                                                             
23 Wahyu Sasongko, Op. Cit., hal. 31. 
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(3) person or thing that protect. Bentuk kata kerjanya, protect, artinya: 

(1) keep safe; (2) guard. Pengertian perlindungan dalam bahasa inggris 

adalah protection. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI)24 mengartikan tempat berlindung; hal (perbuatan dan 

sebagainya) memperlindungi;. Pemaknaan kata perlindungan secara 

kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, 

yaitu: 

a) Unsur tindakan melindungi; 

b) Unsur pihak-pihak yang melindungi; 

c) Unsur cara-cara melindungi. 

Berdasarkan unsur-unsur di atas, berarti kata perlindungan 

mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan 

melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu 

dengan menggunakan cara-cara tertentu. 

Sementara dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai 

barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 

diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 

untuk diperdagangkan. 

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen 

mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen 

dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan 
                                                             

24 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari http://kbbi.web.id/lindung pada 12 
April 2017. 

http://kbbi.web.id/lindung
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timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan 

konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang 

pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan 

kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum 

perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta 

cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.25 

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 

mengambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang 

merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan Konsumen merupakan 

tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan 

diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu 

dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. 

Tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-

aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan 

konsumen. 26 

2. Asas-asas Pelindungan Konsumen 
 

Asas hukum menurut Paul Scholten adalah kecenderungan yang 

memberikan suatu penilaian yang bersifat etis terhadap hukum. Begitu 

pula menurut H.J. Hommes, asas hukum bukanlah norma hukum yang 

                                                             
25 Janus Sidabolok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, hal. 45. 

26 Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 
Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, hal. 40. 
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konkrit, melainkan sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang 

berlaku. Mirip dengan pendapat itu, menurut Satjipto Rahardjo asas 

hukum mengandung tuntutan etis, merupakan jembatan antara peraturan 

dan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.27 

Adapun asas-asas perlindungan konsumen ditegaskan dalam Pasal 2 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

yaitu: 

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 

upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 

konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan 

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya 

dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 

pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. 

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 

barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan. 

                                                             
27 Ibid, hal. 36 
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e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara 

menjamin kepastian hukum. 

 
3. Tujuan Perlindungan Konsumen 

 
Tujuan perlindungan konsumen disebutkan dalam Pasal 3 Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan 

bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau 

jasa. 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggungjawab dalam berusaha. 



34 

 

 

 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen 

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi 

pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 

sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu 

merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan 

pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. 

Achmad Ali mengatakan masing-masing Undang-Undang memiliki 

tujuan khusus.28 Hal itu juga tampak dari pengaturan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mengatur tujuan khusus perlindungan 

konsumen, sekaligus membedakan dengan tujuan umum sebagaimana 

dikemukakan berkenaan dengan ketentuan Pasal 2. 

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di 

atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka 

tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan c, dan 

huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat 

dalam rumusan huruf a, dan b, termasuk c, dan d, serta huruf f. Terakhir 

tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam 

rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena 

seperti yang dapat kita lihat dalam rumusan huruf a sampai f terdapat 

tujuan yang dapat dikualifikasikan sebagai tujuan ganda. 
                                                             

28 Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2007, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. 
Grafindo Persada, hal. 33-34. 
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C. Kajian Pustaka tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) 
 
1. Dasar Hukum Pembentukan BPSK 

 
Dasar hukum pembentukan serta yang berkaitan dengan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah: 

a. Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 

49 ayat (1)).  

b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan 

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). 

e. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pembentukan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

f. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 

Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK). 

g. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pembentukan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

h. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 301 

MPP/Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pengangkatan 

Pemberhentian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) (Pasal 2). 
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i. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 302 

MPP/Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pendaftaran 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). 

j. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 301 

MPP/Kep/10/2001 Tanggal 10 Desember 2001 Tentang 

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK). 

k. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 

605/MPP/Kep/8/2002 Tanggal 29 Agustus 2002 Tentang 

Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK).  

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dihadirkan sebagai lembaga 

yang melindungi kepentingankepentingan konsumen dalam bentukbentuk 

yang bersifat sengketa di luar pengadilan. Dalam rangka memenuhi 

maksud Pasal 49 ayat (1) UUPK, dibentuk beberapa BPSK di beberapa 

kota besar di Indonesia. 

Perwujudan Pasal 49 ayat (1) UUPK dapat dilihat dengan Kehadiran 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diresmikan pada tahun 

2001, yaitu dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 

tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada 

Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Barat, Kota 

Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang 

dan Kota Makasar. 
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Selanjutnya dalam Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2004 dibentuk 

lagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di tujuh kota dan tujuh 

kabupaten berikutnya, yaitu di kota Kupang, kota Samarinda, kota 

Sukabumi, kota Bogor, kota Kediri, kota Mataram, dan kota Palangkaraya, 

dan pada kabupaten Kupang, kabupaten Belitung, kabupaten Sukabumi, 

kabupaten Bulungan, kabupaten Serang, kabupaten Ogan Komering Ulu, 

dan kabupaten Jeneponto.  

Terakhir, pada 12 Juli 2005 dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 

2005 yang membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kota 

Padang, kabupaten Indramayu, kabupaten Bandung, dan kabupaten 

Tangerang.29 

2. Struktur dan Kelembagaan BPSK 
 

Institusi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk di setiap 

Daerah Kota dan/atau Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 49 

ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk 

menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. UUPK masih 

menyebutkan Daerah Tingkat II (Dati II). Penyebutan ini sudah tidak 

digunakan lagi setelah diberlakukanya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 

1999.30 

                                                             
29 Susanti Adi Nugroho. 2011. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari 

Hukum Acara serta Kendala Implementasinya. Prenada Media Group: Jakarta, hal. 76 

30 Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukumnya, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 
2003), hal. 27-28 
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Menurut Pasal 49 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen (UUPK), keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen terdiri dari 3 (tiga ) unsur, yaitu:  

1. Unsur pemerintah (3 orang - 5 orang);  

2. Unsur konsumen (3 orang - 5 orang); 

3. Unsur pelaku usaha (3 orang - 5 orang) 

Unsur pemerintah, berasal dari wakil instansi yang ruang lingkup 

tugasnya meliputi bidang industri, perdagangan, kesehatan, pertambangan, 

pertanian, kehutanan, perhubungan dan keuangan. Unsur konsumen, 

berasal dari wakil LPKSM (Lembaga Perlindungan konsumen Swadaya 

Masyarakat) yang terdaftar dan diakui oleh Walikota atau Bupati atau 

Kepala Dinas setempat. Unsur pelaku usaha, berasal dari wakil asosiasi 

dan/atau organisasi pengusaha yang berada di daerah kota atau di daerah 

kabupaten setempat. Setiap unsur sebagaimana dimaksud diatas berjumlah 

sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang, 

dan disesuaikan dengan volume dan beban kerja Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen. Jumlah anggota BPSK sedikit-dikitnya 9 (sembilan) 

orang atau sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang, yang disesuaikan 

dengan volume dan beban kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen wajib berpengetahuan di bidang hukum. Masa keanggotaan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berlaku selama 5 (lima) tahun 
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dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa berikutnya selama masih 

memenuhi persyaratan pengangkatan.31 

3. Tugas dan Wewenang BPSK 
 

Terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen Pasal 45 ayat (1) UU 

Perlindungan Konsumen memberikan pilihan, bahwa bagi konsumen yang 

dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dan/atau 

melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.  

Adapun lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di 

luar pengadilan dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK). BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen 

berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh 

Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-undang No.8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen yang tugas utamanya adalah 

menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan 

umum. 

BPSK beranggotakan unsur perwakilan aparatur pemerintah, 

konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau 

diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan 

konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan 

atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, 

melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau 
                                                             

31 Sentosa Sembiring, 2005, Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen 
dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 343. 
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bukti-bukti lain, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak.32 

Terkait peranan sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk 

melindungi konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

dalam ketentuan Pasal 52 tugas dan wewenang BPSK adalah:  

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa 

konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau 

konsiliasi;  

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 

c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran 

ketentuan dalam undang-undang ini; 

e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari 

konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan 

konsumen; 

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 

konsumen; 

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan 

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 

                                                             
32 Zainul Akhyar, dkk., 2015, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

Kota Banjarmasin, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 5, Nomor 10, November 2015, 
hal. 774. 



41 

 

 

 

h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap 

orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-

undang ini; 

i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku 

dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia 

memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen; 

j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau 

alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemerikasaan; 

k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di 

pihak konsumen; 

l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 

m. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 

n. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan undang-undang ini. 

 
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di BPSK 

 
Terkait mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di BPSK, pada 

Pasal 15 ayat (1) Kepmenperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001, tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK disebutkan bahwa Konsumen 

atau pelaku usaha yang merasa hak-haknya telah dirugikan dapat 

mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen ke sekretariat 

BPSK. Surat permohonan tersebut dapat berupa permohonan secara 
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tertulis atau secara lisan. Permohonan yang diajukan oleh ahli waris dan 

kuasanya dilakukan bilamana: 

a. Konsumen yang bersangkutan telah meninggal dunia; 

b. Konsumen sakit atau telah lanjut usia, sehingga tidak dapat 

diajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, 

sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan 

bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

c. Konsumen belum dewasa sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku; 

d. Konsumen warga negara asing 

Permohonan penyelesaian sengketa konsumen harus memuat secara 

benar dan lengkap berdasarkan pasal 16 Kepmenperindag RI No. 

350/MPP/Kep/12/2001, meliputi: 

a. nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya 

disertai bukti diri 

b. nama dan alamat lengkap pelaku usaha; 

c. barang atau jasa yang diadukan; 

d. bukti perolehan (bon, faktur, kuitansi dan dokumen bukti lain); 

e. keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau 

jasa tersebut; 

f. saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh; 

g. foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan (jika ada). 
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Permohonan penyelesaian sengketa konsumen dari segi administratif 

akan dicacat oleh sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

sesuai format yang disediakan. Permohonan penyelesaian sengketa 

konsumen dibubuhi tanggal dan nomor registrasi, selanjutnya diberikan 

tanda terima terhadap permohonan sengketa konsumen tersebut.  

Pasal 25 ayat (1) Kepmenperindang No. 350/MPP/12/2001 

menentukan bahwa pemanggilan pelaku usaha untuk hadir dipersidangan 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dilakukan secara tertulis dengan 

copy permohonan sengketa konsumen dalam 3 (tiga) hari kerja sejak 

permohonan penyelesaian sengketa konsumen diterima secara lengkap dan 

benar telah memenuhi pensyaratan. Pasal16 Kepmenperindang No. 

350/MPP/12/2001 secara formal dalam surat panggilan tersebut 

dicantumkan: 

a. Hari, tanggal, dan tempat persidangan 

b. Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan jawaban terhadap 

permohonan penyelesaian sengketa konsumen (Pasal 26 ayat 

(2)) 

Jawaban disampaikan selambat-lambatnya pada persidangan 

pertama, yaitu pada hari ke-7 (ketujuh) terhitung sejak diterimanya (secara 

formal) permohonan penyelesaian sengketa konsumen di Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen. Berdasarkan Pasal 54 ayat (4) sampai 

jo. Pasal 26 sampai dengan Pasal 36 Kepmenperindang No. 
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350/MPP/12/2001 Terdapat 3 (tiga) tata cara persidangan di Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu:  

1. 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 

para pihak. 

2. 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. 

3. Metode konsiliasi  

Melalui metode ini, Majelis berupaya untuk mendamaikan 

para pihak yang bersengketa, jika melalui cara ini majelis hanya 

bertindak sebagai konsiliator (pasif). Hasil penyelesaian sengketa 

konsumen tetap berada ditangan para pihak. 
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Pasal 55 UUPK menyebutkan bahwa BPSK wajib mengeluarkan 

putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah 

gugatan diterima. Pada Pasal 56 Ayat (1) ditentukan bahwa dalam waktu 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan BPSK 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UUPK pelaku usaha wajib 

melaksanakan putusan tersebut, Pasal 56 Ayat (2) menentukan bahwa para 

pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan paling lambat 14 

(empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. 

 
D. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen 

 
1. Pengertian Sengketa Konsumen 
 

Sengketa konsumen merupakan sengketa berkenaan dengan 

pelanggaran hak-hak konsumen. Adapun ruang lingkup sengketa tersebut 

mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata 

Negara. Oleh karena itu, tidak digunakan istilah “ sengketa transaksi 

konsumen “ karena yang terakhir ini berkesan lebih sempit, yang hanya 

mencakup aspek hokum keperdataan. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak 

memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. 

Kata-kata sengketa konsumen dijumpai pada beberapa bagian Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:33 

                                                             
33 Yusuf Shofie, 2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukumnya, Jakarta: PT. Citra 
Aditya Bakti, hal. 12. 



46 

 

 

 

a. Penyebutan sengketa konsumen sebagai bagian dari sebutan 

institusi administrasi negara yang menyelesaikan sengketa 

antara pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pasal 1 butir 11 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo. Bab XI 

UUPK.  

b. Penyebutan sengketa konsumen menyangkut tata cara atau 

prosedur penyelesaian sengketa terdapat pada Bab X 

Penyelesaian Sengketa. Pada Bab ini digunakan penyebutan 

sengketa konsumen secara konsisten, yaitu: Pasal 45 ayat (2) 

dan Pasal 48 UUPK. 

Ada beberapa kata kunci untuk memahami pengertian sengketa 

konsumen dalam kerangka UndangUndang Perlindungan Konsumen 

(UUPK) dengan menggunakan metode penafsiran, yaitu:34  

Pertama, batasan konsumen dan pelaku usaha sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 1 Angka 3, sebagai mana 

berikut:  

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
sendiri, keluarga, arang lain, maupun mahkluk hidup lain dan 
tidak untuk diperdagangkan” (Pasal 1 angka 2 UUPK).  
 
“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

                                                             
34 Ibid 



47 

 

 

 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” (Pasal 1 angka 
3 UUPK).  
 

Kedua, batasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

pada Pasal 1 angka 11 UUPK menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan 

“sengketa konsumen”, yaitu sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 

Pelaku usaha disitu, yaitu:35 

1. Setiap orang atau individu.  

2. Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan 

hukum. 

Selengkapnya pasal tersebut berbunyi: “Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan 

menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”. 

 
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen 

 
Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa setiap konsumen yang 

dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui 

peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.  

Disebutkan juga pada ayat (2) bahwa penyelesaian sengketa 

konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan 

berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.  

                                                             
35 Ibid 
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Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, terdapat dua cara 

penyelesaian sengketa konsumen, yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan 

jalur nonlitigasi (tidak melalui pengadilan). 

a. Penyelesaian Sengketa di Peradilan Umum  

Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  peradilan  

hanya  memungkinkan apabila: 

1) Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa 

konsumen di luar pengadilan, atau 

2) Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, 

dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para 

pihak yang bersengketa. 

Penyelesaian sengketa konsumen di peradilan umum 

menggunakan hukum acara baik secara perdata, pidana maupun 

melalui hukum administrasi negara. Terkait dengan pihak-pihak 

yang dapat mengajukan gugatan menurut diatur dalam Pasal 46 

UUPK adalah: 

1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang 

bersangkutan. 

2) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan 

yang sama; 

3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 

yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum 

atau yayasan. 
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4) Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan 

mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau 

korban yang tidak sedikit. 

Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan 

memiliki banyak kendala Adapun kendala yang dihadapi 

konsumen dan pelaku  usaha dalam penyelesaian sengketa di 

pengadilan adalah:36 

1) Penyelesaian sengketan melalui pengadilan sangat 

lambat; 

2) Biaya perkara yang mahal; 

3) Pengadilan pada umumnya tidak responsif; 

4) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah; 

5) Kemampuan para hakim yang bersifat generalis. 

b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan  

Dengan maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin dihindari 

terjadinya sengketa (dispute/difference) antara para pihak yang terlibat, 

dimana penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan (litigasi).7 

Berdasarkan isi Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999, maka alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 

cara berikut: 

1) Konsultasi  
                                                             

36 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, hal. 234 
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Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan 

yang bersifat “personal” antara satu pihak tertentu yang 

disebut dengan “klien” dengan pihak lain yang merupakan 

pihak “konsultan” yang memberikan pendapatnya kepada 

klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan 

kliennya. Pendapat tersebut tidak mengikat, artinya klien 

bebas untuk menerima pendapatnya atau tidak. 

2) Negosiasi  

Negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan para 

pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. 

Negosisasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk 

mencapai kesepatan pada kedua belah pihak memiliki 

berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. 

Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang 

mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya 

tanpa melibatkan pihak ketiga penengah yang tidak 

berwenang mengambil keputusan (mediasi) dan pihak ketiga 

pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi). 

3) Mediasi 

Dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para 

pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui 

bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang 
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mediator. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan 

masalah dimana para pihak luar yang tidak memihak 

(impartial) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa 

untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan 

memuaskan. 

4) Konsiliasi  

Konsiliasi tidak jauh berbeda dengan perdamaian, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata. 

Konsiliasi sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa 

diluar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk 

mencapai perdamaian diluar pengadilan. Dalam konsiliasi 

pihak ketiga mengupayakan pertemuan diantara para pihak 

yang berselisih untuk mengupayakan perdamaian. 

5) Penialain Ahli  

Penilaian ahli adalah pendapat hukum oleh lembaga 

arbitrase. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 berbunyi : Lembaga arbitrase adalah 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. 
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E. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum 
 
1. Pengertian Penegakan Hukum 

 
Penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari rangkaian 

untuk merubah tatanan masyarakat. Upaya penegakan hukum sejalan 

dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan 

nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh 

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran 

dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.  

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan 

rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law 

enforcement. Pengertian tersebut meliputi pengertian yang bersifat makro 

dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan 

masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro 

terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.37 

Adapun beberapa pengertian penegakan hukum menurut beberapa 

pendapat ahli adalah sebagaiberikut: 

a. Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut 

dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda 
                                                             

37 Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, Strategi Pencegahan Dan 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Refika Editama, hal. 87. 
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rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 

1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau 

dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, 

kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan 

hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. 

Handhaving meliputi fase law enforcement yang berarti 

penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang 

berarti preventif.38 

b. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum (law 

enforcement) adalah Penegakan hukum merupakan rangkaian 

proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak 

menjadi tujuan yang sangat konkrit. Tujuan hukum atau cita 

hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan 

kebenaran. Nilai-nilai tersebut mampu diwujudkan dalam 

realitas nyata.39 

c. Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto 

adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang 

mantap dan mengejawantahkan-nya dalam sikap, tindak 

                                                             
38 Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, hal 48-49. 

39 Sajipto Rahardjo, 2009, Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, ctk. Kedua, 
Yogyakarta: Genta Publishing, hal.vii.   
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sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 

menciptakan kedamaian pergaulan hidup.40 

d. Sementara menurut A. Hamid S. Attamimi Penegakan hukum 

pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik 

yang berfungsi suruhan (gebot, command) atau berfungsi lain 

seperti memberi kuasa (ermachtigen, to empower), 

membolehkan (erlauben, to permit), dan menyimpangi 

(derogieren, to derogate).41 

e. Jimly Asshiddiqie memberikan definisi bahwa Penegakan 

hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan 

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
40 Soerjono Soekanto 1983. Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial, Surabaya: Ghalia 

Indonesia, hal. 3. 

41 A. Hamid S. Attamimi dalam Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di 
Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 42. 

42 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Makalah, diakses dari www.jimly.com pada 19 
April 2017 

http://www.jimly.com/
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2. Faktor Penegakan Hukum 
 

Menurut Mastra Liba ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja 

penegakan hukum yaitu:43 

a. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar 

menteri; 

b. Sistem perundangan yang belum memadai; 

c. Faktor sumber daya alam (SDM); 

d. aktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana: 

1) Kepentingan pribadi. 

2) Kepentingan golongan. 

3) Kepentingan politik kenegaraan. 

e. Corspgeits dalam institusi; 

f. Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum; 

g. Faktor budaya; 

h. Faktor agama; 

i. Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal 

mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam 

penegakan hukum; 

j. Kemauan politik pemerintah; 

k. Faktor kepemimpinan; 

l. Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (organize crime); 

                                                             
43 Rena Yulia, 2010. Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan), 

Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 85. 
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m. Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak 

hukum”; 

n. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan. 

Sementara menurut Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:44 

a. Faktor hukumnya sendiri; 

b. Faktor penegak hukum; 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut 

berlaku dan diterapkan; 

e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa 

yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan 

hidup. 

F. Teori Efektivitas Hukum 
 

Berdasarkan tata kebahasaan “efektivitas” berasal dari kata “efektif” 

(Inggris: effectiveness, Belanda: effectief) yang memiliki makna “berhasil”. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah keefektifan, yaitu 

keberhasilan suatu usaha, tindakan.45 Jadi, efektivitas mengandung arti 

keefektifan pengaruh efek keberhasilan. Sementara efektivitas hukum secara 

tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasil gunaan hukum, hal ini 

                                                             
44 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal. 7-8. 

45 Depdiknas, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 
hal. 352. 
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berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana 

hukum atau peraturan itu berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran. 

Keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap 

karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik/dimensi dari obyek 

sasaran yang dipergunakan. Oleh Soerjono Soekanto, derajat dari efektivitas 

hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum,termasuk 

para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan 

yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan 

berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan 

hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungimasyrakat 

dalam pergaulan hidup.46 

Menurut Lawrence M. Friedman,47 efektif atau tidaknya suatu 

perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal 

sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah:48 

1. Substansi Hukum  

Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu 

sendiri. 

2. Struktur Hukum  

                                                             
46 Soerjono Soekanto, 1985, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Bandung: Remaja 

Karya, hal. 7. 

47 Dalam Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, 1982, Sosiologi Hukum dalam 
Masyarakat, Jakarta: CV. Rajawali, hal. 13. 

48 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. 
Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8. 
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Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah 

kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang 

penegakan hukum tersebut. 

3. Budaya Hukum  

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat 

hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi 

peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat 

akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau 

mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor 

penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud. 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa 

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut 

relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu 

bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak 
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hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum tetapi juga terletak 

pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.49 

Selanjutnya Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ukuran efektivitas 

pada elemen pertama adalah:50 

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 

cukup sistematis. 

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 

cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. 

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur 

bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. 

4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan 

persyaratan yuridis yang ada. 

                                                             
49 Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia &Penegakan 

Hukum,Bandung: Mandar Maju, hal. 55. 

50 Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bandung: Bina Cipta, hal. 80. 


