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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Profil BPSK Kota Malang 
 

1. Kelembagaan BPSK Kota Malang 
 

Masyarakat sebagai konsumen berada pada pihak yg lemah, menurut 

David Oughton dan Jhon Lowry,51 posisi konsumen yang lemah ini 

didasarkan pada beberapa argumentasi yaitu:  

a. Dalam masyarakat modern, pelaku usaha menawarkan berbagi 

jenis produk baru hasil kemajuan teknologi dan manajemen. 

Barang-barang tersebut diproduksi secara massal.  

b. Terdapat perubahan-perubahan mendasar dalam pasar 

konsumen, dimana konsumen sering tidak memiliki posisi 

tawar untuk melakukan evaluasi yang memadai terhadap 

produksi barang dan/atau jasa yang diterimanya. Konsumen 

hampir-hampir tidak dapat diharapkan memahami sepenuhnya 

penggunaan produk-produk canggih yang tersedia.  

c. Metode periklanan modern melakukan disinformasi kepada 

konsumen dari pada memberikan informasi secara objektif.  

d. Pada dasarnya konsumen berada dalam posisi tawar yang tidak 

seimbang, karena kesulitan-kesulitan dalam memperoleh 

informasi yang memadai. 
                                                             

51 Dalam Abdul Halim Barkatullah, 2010, Hak-Hak Konsumen, Bandung: Nusa Media, hal. 
7-9. 
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e. Gagasan paternalism melatar belakangi lahirnya undang-

undang perlindungan konsumen hukum bagi konsumen, 

dimana terdapat rasa tidak percaya terhadap kemampuan 

konsumen melindungi diri sendiri akibat risiko keuangan yang 

dapat diperkirakan atau risiko kerugian fisik. 

Lemahnya posisi tawar dari konsumen tersebut menyebabkan hukum 

perlindungan konsumen menjadi penting. Sebagai bentuk perlindungan 

bagi konsumen dibentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK disebutkan bahwa 

Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan 

perlindungan konsumen. Salah satu kewajiban pemerintah, yaitu terus 

berupaya meningkatkan dan memberdayakan masyarakat agar menjadi 

konsumen yang cerdas dan mandiri. Disisi lain pemerintah terus 

mendorong pelaku usaha agar tangguh memiliki rasa tanggung jawab 

dalam penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Masyarakat 

berhak mendapatkan jaminan atas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu 

masyarakat berhak mendapatkan perlindungan konsumen yang 

mengandung unsur kepastian hukum, dan keterbukaan informasi serta 

kemudian dalam mengakses untuk memperoleh informasi. 

Selain itu, pemerintah juga memberikan “fasilitas” penyelesaian 

apabila terjadi sengketa konsumen. Dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK 

menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat 
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pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa 

antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada 

dilingkungan peradilan umum. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa 

penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau 

diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 

bersengketa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, terdapat dua cara 

penyelesaian sengketa konsumen, yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan 

jalur nonlitigasi (tidak melalui pengadilan). Salah satu penyelesaian di luar 

pengadilan adalah melalui BPSK. 

BPSK diadopsi dari model Small Claim Tribunal (SCT) yang telah 

berjalan efektif di negara-negara maju, namun BPSK temyata tidak serupa 

dengan SCT. Sebagaimana diketahui SCT berasal dari negara-negara yang 

bertradisi at au menganut sistem hukum Common Law atau Anglo Saxon 

memiliki cara berhukum yang sangat dinamis dimana Yurisprodensi 

menjadi hal utama dalam penegakan hukum. Sedangkan Indonesia tradisi 

atau sistem hukumnya adalah Civil Law atau Eropa Kontinental yang cara 

berhukumnya bersumber dari hukum tertulis (peraturan perundang-

undangan}. BPSK nampaknya didesain dengan memadukan kedua sistem 

hukum tersebut, dimana model SCT diadaptasikan dengan model 

pengadilan dan model ADR (Alternative Dispute Resolution) khas 

Indonesia. Hal ini nampak misalnya dari konsep BPSK yang berdasarkan 

UUPK merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan, namun dalam proses penyelesaian perkara diatur dengan 
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hukum acara yang amat prosedural layaknya hukum acara perdata di 

Pengadilan Negeri.52 

Pasal I butir 11 UUPK memberikan pengertian bahwa Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas 

menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan 

konsumen. BPSK sebenamya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus 

sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersi fat sederhana. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah sebagai lembaga Negara 

independen atau lembaga negara komplementer dengan tugas dan 

wewenang yang atributif untuk melakukan penegakan hukum 

perlindungan konsumen.  

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 2010, Pemerintah Kota Malang telah mengusulkan calon 

anggota BPSK yang baru dan telah disetujui oleh Menteri Perdagangan 

melalui Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 34/M- 

DAG/KEP/1/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan 

Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Konsumen Pada Pemerintah 

Kota Malang. 
                                                             

52 Wisnubroto, Alternatif Penyelesaian Sengkela Konsumen Butuh Progresivitas, Artikel, 
www.hukumonline.com, hal. 2, diakses tanggal 3 Oktober 2017 



64 

 

2. Visi dan Misi BPSK Kota Malang 
 

Adapun Visi dan Misi BPSK Kota Malang adalah sebagai berkut: 

Visi: 

“Terwujudnya Lembaga yang Dipercaya Masyarakat dalam 

Menciptakan Perlidungan dan Keadilan Bagi Konsumen serta 

Mempercepat dan Mempermudah dalam Memberikan suatu 

Jaminan Kepastian Hukum” 

Misi:  

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi diri sendiri; 

2) Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

3) Menciptakan system perlindungan konsumen yang 

mengandung unsur kepastian hokum dan keterbukaan 

informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 

4) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; 

5) Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen 
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3. Tugas dan Wewenang BPSK Kota Malang 
 

Tugas dan wewenang BPSK Kota Malang mengacu pada Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 

Keputusan Menteri, yaitu sebagai berikut: 

1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa 

konsumen dengan cara melalui konsiliasi, mediasi atau 

arbitrase. 

2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen. 

3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. 

4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi 

pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari 

konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap 

perlindungan konsumen. 

6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan 

konsumen. 

7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan 

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. 

8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap 

orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 



66 

 

9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, 

saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada 

huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan 

BPSK. 

10) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau 

alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan. 

11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian 

di pihak konsumen. 

12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang 

melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. 

13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Luh Putu Eka 

Wilantari, SH, M.Hum,53 kriteria penyelesaian sengketa konsumen 

melalui BPSK dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK berdasarkan 

pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, termasuk 

pilihan metode penyelesaian antara konsiliasi atau mediasi 

atau arbitrase. 

b. Ketiga cara penyelesaian tersebut tidak bejenjang. Jika 

konsumen dan pelaku usaha telah sepakat memilih cara 
                                                             

53 Wawancara dengan Luh Putu Eka Wilantari, Kepala BPSK Kota Malang, pada tanggal 11 
Oktober 2017 di Kantor BPSK Kota Malang. 
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penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi dan ternyata 

tidak terdapat penyelesaian, maka sengketa tidak dapat 

diajukan penyelesaianya dengan cara mediasi atau arbitrase. 

c. Penyelesaian oleh Para Pihak Bila para pihak telah sepakat 

memilih cara penyelesaian secara konsiliasi atau mediasi, 

maka penyelesaian sepenuhnya berada ditangan para pihak 

baik mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi secara 

pembayaran tunai atau cicilan. Majelis BPSK hanya bersifat 

fasilitator yang wajib memberikan masukan, saran, dan 

menerangkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

d. Apabila penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbritrase, 

maka penyelesaian sepenuhnya penyelesaian diserahkan 

kepada Majelis BPSK baik bentuk dan besarnya ganti rugi. 

e. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa konsumen melalui 

BPSK tanpa pengacara, hal ini mengingat yang ditonjolkan 

dalam proses penyelesaian sengketa adalah musyawarah 

kekeluargaan, bukan masalah aspek hukum yang ketat, kaku 

karena putusan yang diharapkan di BPSK adalah win-win 

solution. 

f. Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK murah, cepat dan 

sederhana. Penyelesaian sengketa di BPSK tidak dipungut 

biaya, baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. 
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B. Efektifitas BPSK Kota Malang dalam Menyelesaikan Sengketa 
Konsumen 
 

Salah satu latar belakang dibentuknya BPSK adalah didasarkan pada 

adanya stigma masyarakat yang menganggap bahwa beracara di pengadilan 

rumit dan mahal ditambah lagi posisi konsumen yang secara sosial dan 

finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. Adanya BPSK memberikan 

kemudahan pada konsumen dalam menyelesaikan perkara dengan cara cepat, 

mudah, dan murah. Cepat karena penyelesaian sengketa melalui BPSK harus 

sudah diputus dalam tenggang waktu 21 hari kerja dengan putusan bersifat 

final dan mengikat. Mudah karena prosedur administratif dan proses 

pengambilan putusan yang sangat sederhana, dan dapat dilakukan sendiri 

oleh para pihak tanpa diperlukan kuasa hukum. Murah karena biaya 

persidangan yang dibebankan sangat ringan dan dapat terjangkau oleh 

konsumen. 

Selain itu adanya BPSK juga dalam rangka melaksanakan hak-hak 

konsumen terkait dengan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diatur 

dalam Pasal 4 huruf e UUPK, yaitu terkait dengan hak konsumen untuk 

mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya perlindungan konsumen 

secara patut. Dan juga terkait dengan hak pelaku usaha sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 6 huruf c UUPK, yaitu hak untuk melakukan 

pembelaan diri di dalam penyelesaian sengketa konsumen.  

Namun, yang menjadi pokok persoalan adalah sejauh mana efektifitas 

pelaksanaan putusan BPSK tersebut. Secara etimologi kata efektivitas dari 

kata “effective” yang memiliki makna “berhasil”, dalam bahasa Belanda 
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“effectief” memiliki makna “berhasil guna”. Dan efektivitas hukum secara 

tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasil gunaan pelaksanaan hukum itu 

sendiri. 

Adapun indikator efektivitas penyelesaian sengketa konsumen oleh 

BPSK Kota Malang dalam penelitian ini adalah dilihat dari tiga hal, yaitu 

meliputi:  

1. Berdasarkan Proses Penyelesaian Pengaduan Konsumen di BPSK 
Kota Malang 
 

Efektifitas berdasarkan proses penyelesaian pengaduan konsumen 

di BPSK Kota Malang dalam hal ini adalah sejauh mana prosedur 

penanganan dan penyelesaian konsumen di BPSK Kota Malang mampu 

dilaksanakan berdasarkan amanat peraturan perundangan-undangan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Luh Putu Eka Wilantari, SH, 

M.Hum,54 proses penyelesaian perkara konsumen di BPSK Kota Malang 

adalah sebagai berikut: 

a. Penerimaan pengaduan konsumen 

Konsumen atau pelaku usaha yang merasa hak-haknya 

telah dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian 

sengketa konsumen ke sekretariat BPSK Kota Malang. 

Adapun beberapa dokumen yang perlu dilengkapi adalah: 

1) Idenitas diri (KTP dan/atau KK, No. Tlp/Hp); 
2) Nama dan alamat lengkap pelaku usaha yang 

diadukan; 

                                                             
54 Wawancara dengan Luh Putu Eka Wilantari, Kepala BPSK Kota Malang, pada tanggal 11 

Oktober 2017 di Kantor BPSK Kota Malang. 
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3) Bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi, perjanjian dan 
dokumen barang/jasa/bukti lain); 

4) Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh 
barang atau jasa tersebut; 

5) Saksi yang ingin diajukan; 
6) foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila 

ada; 
7) Mengisi Formulir Pengaduan Konsumen; 
8) Menulis Kronologis / Gugatan. Terkait dengan ini 

apabila konsumen kesulitan untuk menulis, maka 
BPSK meminta untuk bercerita saja terkait dengan 
kronologis kasusunya, pihak penerima pengaduan 
yang membuatkan catatan. 
 

Permohonan sebagaimana tersebut harus diajukan sendiri 

oleh konsumen yang bersangkutan. Namun, boleh diajukan 

oleh ahli waris dan kuasanya dilakukan dalam hal: 

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 dari segi 

administratif akan dicacat oleh sekretariat BPSK Kota Malang 

di buku register penerimaan pengaduan sesuai format yang 

disediakan. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen 



71 

 

dibubuhi tanggal dan nomor registrasi, selanjutnya diberikan 

tanda terima terhadap permohonan sengketa konsumen 

tersebut. 

b. Penetapan jadwal sidang 

Setelah permohonan penyelesaian perkara diterima 

secara lengkap dan benar oleh BPSK Kota Malang, 

selanjutnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja BPSK Kota 

Malang menetapkan jadwal sidang. 

c. Pemanggilan para pihak  

Seteleh jadwal sidang ditatapkan oleh BPSK Kota 

Malang, selanjutnya pihak BPSK melakukan pemanggilan 

kepada para pihak pelaku usaha hadir di persidangan BPSK. 

Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan copy 

permohonan sengketa konsumen. 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. Jawaban disampaikan selambat-

lambatnya pada persidangan pertama, yaitu pada hari 

ke-7 (ketujuh) terhitung sejak diterimanya (secara 

formal) permohonan penyelesaian sengketa 

konsumen di BPSK Kota Malang. 
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Apabila pada panggilan pertama tidak hadir, maka 

dilakukan pemanggilan kedua. Pemanggilan paling banyak 

dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Waktu masng-masing untuk 

melakukan panggilan adalah 3 hari. 

d. Penunjukan Majelis dan Panitera 

Ketua BPSK membentuk majelis melalui surat penunjukan 

majelis yang terdiri dari tiga orang, dan satu panitera. 

Keanggotaan majelis BPSK terdiri dari 3 (tiga ) unsur, yaitu:  

1. Unsur pemerintah;  

2. Unsur konsumen; 

3. Unsur pelaku usaha. 

Unsur pemerintah, berasal dari wakil instansi pemerintah, 

dalam hal ini adalah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Malang. Unsur konsumen berasal dari wakil YLKM 

(Yayasan Lembaga Konsumen Malang), sementara unsur 

pelaku usaha, berasal dari wakil asosiasi dan/atau organisasi 

pengusaha Kota Malang. 

Adapun pemilihan Majelis BPSK mengacu pada Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-

DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen. Anggota BPSK dipilih melalui pemilihan yang 

dilakukan oleh Tim Pemilihan yang dibentuk dan ditetapkan 

oleh Gubernur. Tim Pemilihan paling sedikit berjumlah 5 
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(lima) orang yang anggotanya terdiri dari wakil Perangkat 

Daerah, akademisi, praktisi di bidang Perlindungan 

Konsumen, Pelaku Usaha, dan Konsumen. 

Tugas Tim Pemilihan adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan penilaian atas kelengkapan dan kebenaran 

dokumen persyaratan calon anggota BPSK; 

2) Melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota 

BPSK; 

3) Menetapkan nama-nama calon anggota BPSK yang 

dinyatakan lulus; dan 

4) Menyampaikan nama-nama calon anggota BPSK 

yang dinyatakan lulus kepada Gubernur setempat. 

Adapun proses pemiihan calon dimulai dengan 

pengumuman paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 

pembukaan pendaftaran oleh Tim Pemilihan melalui media 

cetak, media elektronik, dan/atau pada tempat-tempat yang 

mudah diketahui oleh umum. Pengumuman tersebut paling 

sedikit memuat informasi mengenai: a) Persyaratan menjadi 

anggota BPSK; b) Tempat dan batas waktu serta cara 

pendaftaran; dan c) Waktu pengumuman kelulusan calon 

anggota BPSK. 

Untuk menjadi mengajukan pendaftaran ke BPSK calon 

anggota harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. 
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Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi anggota 

BPSK, yaitu: 

1) Warga Negara Indonesia; 
2) Berbadan sehat; 
3) Berkelakuan baik; 
4) Tidak pernah dihukum karena kejahatan; 
5) Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang 

Perlindungan Konsumen; dan 
6) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun. 

 
Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi anggota 

BPSK, yaitu: 

1) Berpangkat paling rendah penata atau golongan III/c, 
bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur 
pemerintah; 

2) Tokoh masyarakat atau anggota LPKSM yang masa 
keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun di 
LPKSM dimaksud, bagi calon anggota BPSK yang 
berasal dari unsur Konsumen; 

3) Anggota asosiasi, perkumpulan, atau organisasi 
Pelaku Usaha yang produknya terkait dengan 
Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang masa 
keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun, bagi 
calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku 
Usaha; 

4) Bukan merupakan anggota atau pengurus partai 
politik; dan 

5) Diutamakan bertempat tinggal di wilayah 
kabupaten/kota setempat dan untuk Provinsi DKI 
Jakarta bertempat tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, atau Bekasi. 
 

Calon anggota BPSK untuk setiap unsur harus 

mengajukan surat permohonan kepada Tim Pemilihan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan melengkapi 

dokumen: 

1) Daftar riwayat hidup; 
2) Fotokopi kartu tanda penduduk dengan menunjukan 



75 

 

aslinya; 
3) Surat keterangan sehat  dan  bebas  narkoba  dari  

rumah sakit pemerintah atau puskesmas; 
4) Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian 

setempat; 
5) Surat pernyataan berpengalaman di bidang 

perlindungan konsumen yang ditandatangani di atas 
meterai rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan dapat 
dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung; 

6) Fotokopi pangkat terakhir dan surat rekomendasi 
dari pimpinan unit organisasi, bagi calon anggota 
bpsk yang berasal dari unsur pemerintah; 

7) Surat keterangan dari kelurahan/kepala desa sebagai 
tokoh masyarakat, bagi calon anggota bpsk yang 
berasal dari unsur konsumen yang mewakili tokoh 
masyarakat; 

8) Surat rekomendasi dari pimpinan lpksm dan 
fotokopi tanda daftar lembaga perlindungan 
konsumen, bagi calon anggota bpsk yang berasal 
dari unsur konsumen yang mewakili lpksm; 

9) Surat rekomendasi dari pimpinan asosiasi, 
perkumpulan, atau organisasi pelaku usaha, bagi 
calon anggota bpsk yang berasal dari unsur pelaku 
usaha; dan 

10) surat pernyataan tidak menjadi pengurus partai 
politik yang ditandatangani di atas meterai 
Rp6.000,00 (enam ribu rupiah). 
 

e. Pada saat sidang pertama,  

Persidangan 1 (pertama) dilaksanakan selambat-lambatnya 

pada hari kerja ke-7 (ketujuh) terhitung sejak diterimanya 

permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK. 

Majelis menjelaskan kepada para pihak terkait dengan 

metode penyelesaian di BPSK dan menyerahkan sepenuhnya 

untuk memilih, yaitu terdiri dari tiga metode, meliputi: 

1) Metode konsiliasi  
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Melalui metode ini, Majelis berupaya untuk 

mendamaikan para pihak yang bersengketa, jika melalui 

cara ini majelis hanya bertindak sebagai konsiliator (pasif). 

Adapun tahapan penyelesaian melalui metode ini mengacu 

pada Pasal 29 Kepmenperindag RI No. 

350/MPP/Kep/12/2001 sebagai berikut: 

- Sebelum dimulai Majelis memberikan arahan terkait 

dengan prosedur konsiliasi; 

- Setelah itu majelis menyerahkan pada para pihak, 

majelis BPSK bersifat pasif fasilitator; 

- Majelis membiarkan para pihak untuk menyelesaikan 

masalah mereka secara menyeluruh termasuk bentuk 

dan jumlah kompensasi; 

- Ketika sebuah penyelesaian dicapai, maka dinyatakan 

sebagai persetujuan rekonsiliasi; 

- BPSK membuat putusan hasil kesepakatan tersebut; 

- Penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 hari kerja. 

 

 

2) Metode mediasi  

Metode mediasi merupakan penyelesaian sengketa 

konsumen diluar pengadilan melalui cara ini pada dasarnya 

sama dengan cara konsiliasi, hanya yang membedakan dari 
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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. Adapun tahapan 

metode ini mengacu Pasal 30 Kepmenperindag RI No. 

350/MPP/Kep/12/2001 sebagai berikut adalah: 

- Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian 

sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang 

bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah 

ganti rugi; 

- Majelis bertindak aktif sebagai Mediator dengan 

memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-

upaya lain dalam menyelesaikan sengketa; 

- Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan 

pelaku usaha dan mengeluarkan putusan. 

- Penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 hari kerja. 

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 
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penyelesaian sengketa sepenuhnya menjadi wewenang 

majelis. 

Metode arbitrase di BPSK berbeda dengan arbitrase 

sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Tahapan penyelesaian arbitrase di BPSK mengacu pada 

Pasal 32-39 Kepmenperindag RI No. 

350/MPP/Kep/12/2001, yaitu sebagai berikut: 

- Pada persidanga pertama, Ketua Majelis di dalam 

persidangan wajib memberikan petunjuk kepada 

konsumen dan pelaku usaha, mengenai upaya upaya 

hukum yang digunakan oleh konsumen dan pelaku 

usaha yang bersengketa. 

- Dengan izin Ketua Majelis, konsumen dan pelaku 

usaha yang bersengketa dapat mempelajari semua 

berkas yang berkaitan dengan persidangan dan 

membuat kutipan seperlunya.  

- Pada hari persidangan I (pertama) Ketua Majelis 

wajib mendamaikan kedua belah pihak yang 

bersengketa dan bilamana tidak tercapai perdamaian, 

maka persidangan dimulai dengan membacakan isi 

gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha.  
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- Ketua Majelis memberikan kesempatan yang sama 

kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa 

untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan.  

- Pada persidangan I (pertama) sebelum pelaku usaha 

memberikan jawabannya konsumen dapat mencabut 

gugatannya dengan membuat surat pernyataan.  

- Dalam hal gugatan dicabut oleh konsumen, maka 

dalam persidangan pertama Majelis wajib 

mengumumkan bahwa gugatan dicabut.  

- Apabila dalam proses penyelesaian sengketa 

konsumen terjadi perdamaian antara konsumen dan 

pelaku usaha yang bersengketa, Majelis wajib 

membuat putusan dalam bentuk penetapan 

perdamaian. 

- Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada 

hari persidangan I (pertama) Majelis memberikan 

kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku 

usaha untuk hadir pada persidangan ke II (kedua) 

dengan membawa alat bukti yang diperlukan.  

- Persidangan ke II (kedua) diselenggarakan selambat-

lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung 

sejak hari persidangan I (pertama) dan diberitahukan 
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dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku 

usaha oleh Sekretariat BPSK.  

- Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen 

tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi 

hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, 

maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis 

tanpa kehadiran pelaku usaha.  

Sebagai catatan adalah bahwa Majelis BPSK dalam 

penyelesaian konsumen melalui metode tersebut di atas tidak 

harus memiliki lisensi (lisensi arbitor, konsiliator, atau 

mediator). Hal ini karena dalam hal ini metode penyelesaian 

tersebut hanya sebagai “cara” dan pilihan penyelesaian saja, 

adapun dasar hukumnya adalah Kepmenperindag RI No. 

350/MPP/Kep/12/2001 bukan UU No. 30 Tahun 1999 tentang 

Alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu putusan yang 

dihasilkan adalah “Putusan BPSK” bukan putusan Badan 

Arbitrase. 

f. Putusan BPSK ( bersifat final dan mengikat ) 

Putusan BPSK dapat berupa: a) perdamaian; b) gugatan 

ditolak; atau c) gugatan dikabulkan. Dalam hal gugatan 

dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban 

yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. berupa pemenuhan: 

1) Ganti rugi; 
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2) Sanksi administratif berupa penetapa n ganti rugi paling 

banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).  

BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam 

waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima. 

Kemudian dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

sejak menerima putusan BPSK pelaku usaha wajib 

melaksanakan putusan tersebut. 

Jadi, berdasarkan uraian di atas seluruh prosedur penyelesaian 

sengketa konsumen di BPSK Kota Malang sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, mulai dari pengaduan hingga putusan diselesaikan 

dengan waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Namun, Berdasarkan 

hasil penelitian yang penulis lakukan hanya terdapat beberapa kasus yang 

proses penyelesaian penyelesaiannya di BPSK Kota Malang melebihi 

waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terutama penyelesaian sengketa 

melalui jalur Arbitrase. 

 
2. Berdasarkan Perkara yang Masuk dan Diselesaikan oleh BPSK Kota 

Malang 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan, mengenai 

sengketa-sengketa yang telah masuk ke BPSK Kota Malang, dapat 

dikategorikan jenis-jenis sengketa berdasarkan produk yang disengketakan 

adalah sebagai berikut: 
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a. Sengketa Barang 

Sengketa barang merupakan sengketa kategori pembelian barang, 

rata-rata sengketa barang yang ada di BPSK merupakan pembelian 

barang elektronik. 

b. Sengketa Jasa 

Sementara sengketa jasa terkait dengan pemanfaatan jasa, contoh: 

1) Pelayanan listrik PLN; 2) Asuransi; 3) Kasus perumahan; 4) 

Kredit. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden dari para 

pihak yang berperkara di BPSK, alasan memilih BPSK sebagai tempat 

penyelesaian perkaranya adalah Pertama, penghematan biaya. Dengan 

menempuh jalur penyelesaian di BPSK para pihak akan menghemat biaya. 

Sebab, mereka tak perlu menghabiskan uang untuk menyewa banyak 

penasehat hukum. 

Kedua, penghematan waktu. Putusan BPSK bisa diputuskan dalam 

waktu yang hampir setengah dari yang dibutuhkan bila sengketa 

diselesaikan melalui litigasi. Para pihak tidak perlu membuang banyak 

waktu untuk bolak-balik mendengarkan saksi atau mengumpulkan banyak 

bukti. beberapa kasus mediasi bisa diselesaikan dalam hitungan minggu. 

Adapun perkara-perkara yang masuk di BPSK Kota malang mulai 

tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1: 
Perkara yang masuk di BPSK Kota Malang Tahun 2013-2017 

 

Perkara 2013 2014 2015 2016 2017 
(Per Juli) Total 

Kredit 8 6 5 9 8 36 
BPKB 4 19 18 4 3 48 
Mobil/Motor 2 - - - - 2 
Lelang - - 2 1 - 3 
Denda/ganti rugi 19 2 4 5 2 32 
Asuransi - 1 - - - 1 
PLN - 1 - - 1 2 
Investasi 4 - - - - 4 
Lain-lain - - 1 - 1 2 

Jumlah 37 29 30 19 15 130 

Sumber: Diolah dari daftar register perkara BPSK Kota Malang 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa setiap tahunnya 

perkara yang masuk ke BPSK Kota Malang beragam. Pada tahun 2013 

perkara yang masuk di BPSK Kota Malang berjumlah 37 perkara, dengan 

uraian sebagai berikut: 

a. Denda/ganti rugi sejumlah 17 perkara, contoh: ganti rugi atas 

gangguan pada pembelian mobil, membayar sejumlah uang 

akibat denda pinalti melebihi perjanjian.  

b. Kredit sejumlah 8 perkara, contoh: keterlambatan membayar 

angsuran sehingga barang diambil paksa. 

c. Masalah BPKB 6 perkara, contoh: kesulitan pengambilan BPKB 

karena atas nama orang lain.  

d. Investasi 4 perkara, contoh: pengembalian sejumlah uang 

investasi karena tidak sesuai degan perjanjian 
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e. Mobil/motor 2 perkara, contoh: motor hilang di parkiran 

Polinema. 

Pada tahun 2014 perkara yang masuk di BPSK Kota Malang 

mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya, yakni berjumlah 29 

perkara. Selain itu berdasarkan jenis perkara yang diadukanpun berubah, 

dengan uraian sebagai berikut: 

a. Masalah BPKB sejumlah 19 perkara, contoh: kesulitan 

pengambilan BPKB karena atas nama orang lain, BPKB 

dijadikan anggunan oleh orang lain. 

b. Masalah kredit 6 perkara, contoh: keterlambatan pembayaran 

kredit leih dari 2 bulan sehinnga barang diambil. 

c. Masalah denda/ganti rugi 2 perkara, contoh: denda yang harus 

dibayar oleh konsumen terlalu banyak, permintaan keringan 

denda.  

d. PLN 1 perkara, yaitu pemadaman listrik secara sepihak tanpa 

pemberitahuan. 

e. Asuransi 1 perkara, yaitu masalah klaim asuransi kendaraan 

bermotor. 

Sementara jumlah perkara yang masuk ke BPSK Kota Malang pada 

tahun 2015 berjumlah 30 Perkara dengan rincian sebagai berikut: 

a. Masalah BPKB sejumlah 18 perkara, contoh: kesulitan 

pengambilan BPKB karena atas nama orang lain. 
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b. Masalah kredit 5 perkara, contoh: keterlambatan pembayaran 

kredit sehinnga barang diambil. 

c. Masalah denda/ganti rugi 4 perkara, contoh: denda yang harus 

dibayar oleh konsumen terlalu banyak, permintaan keringan 

denda.  

d. Lelang 2 perkara, contoh: anggunan dilelang secara sepihak 

e. Mobil/motor 1 perkara, yaitu pemadaman listrik secara sepihak 

tanpa pemberitahuan. 

f. Lain-lain 1 perkara, yaitu masalah pembatala tiket karena 

keluarga meninggal. 

Jumlah perkara yang masuk ke BPSK Kota Malang pada tahun 2016 

mengalami penurunan, yaitu sejumlah 19 Perkara dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Masalah kredit 9 perkara, contoh: keterlambatan pembayaran 

kredit sehinnga barang diambil. 

b. Masalah denda/ganti rugi 5 perkara, contoh: denda yang harus 

dibayar oleh konsumen terlalu banyak, permintaan keringan 

denda.  

c. Masalah BPKB sejumlah 4 perkara, contoh: kesulitan 

pengambilan BPKB karena atas nama orang lain. 

d. Lelang 1 perkara, yaitu unit kendaraan dilelang tanpa 

pemberitahuan. 
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Sementara pada tahun  2017 (Per-Juli 2017) kasus sengketa konsumen 

yang diterima oleh BPSK Kota Malang berjumlah 15 pengaduan, dengan 

rincian: 

a. Masalah kredit 8 perkara, contoh: keterlambatan pembayaran 

kredit sehinnga barang diambil. 

b. Masalah BPKB sejumlah 3 perkara, contoh: kesulitan 

pengambilan BPKB karena atas nama orang lain. 

c. Masalah denda/ganti rugi 2 perkara, contoh: denda yang harus 

dibayar oleh konsumen terlalu banyak, permintaan keringan 

denda.  

d. PLN 1 perkara, yaitu kerusakan pada kilometer sehingga 

konsumen harus membayar tagihan lebih. 

e. Lain-lain 1 perkara, dalam hal ini adalah masalah makanan yang 

di dalamnya terdapar mur/baut. 

Selenjutnya dilihat dari metode penyelesaian dari keseluruhan perkara 

yang masuk tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2:  
Metode penyelesaian perkara yang masuk di BPSK Kota Malang 

Tahun 2013-2017 
 

Metode 2013 2014 2015 2016 2017 
(Per Juli) Total 

Mediasi 12 5 5 11 10 43 
Konsiliasi 2 3 2 - 1 8 
Arbitrasi 21 20 20 4 1 66 
Tidak terselesaikan 2 1 3 4 3 13 

Jumlah 37 29 30 19 15 130 

Sumber: Diolah dari daftar register perkara BPSK Kota Malang 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 metode 

yang paling banyak secara berturut-turut yang dipilih oleh para pihak 

adalah arbitrase sebanyak 21 perkara, mediasi 12 perkara, konsiliasi 2 

perkara, dan tidak terselesaikan 2 perkara. Pada tahun 2014 Metode 

arbitrase tetap menjadi metode yang paling banyak  dipilih sebanyak 20 

perkara, dibawahnya adalah konsiliasi sebanyak 5 perkara, konsiliasi 2 

perkara, dan yang tidak selesai 1 perkara. 

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang diselesaikan oleh BPSK Kota 

Malang melalui metode arbitrase adalah sebanyak 20 perkara, jumlah ini 

paling banyak dibandingkan melalui metode mediasi (5 perkara) dan 

konsiliasi (2 perkara). Sementara perkara yang tidak selesai sebanyak 3 

perkara. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa selama 3 (tahun) 

berturut-turut metode arbitrase merupakan metode yang paling banyak 

dipilih oleh para pihak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 

beberapa pihak yang berperkara di BPSK, alasan pemilihan tersebut 

adalah karena mereka percaya bahwa BPSK Kota Malang akan 

memberikan putusan yang adil berdasarkan bukti-bukti yang akan 

diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan.55 

Sementara itu, pada tahun 2016 dan 2017 (per Juli) pemilihan metode 

penyelesaian yang dipilih oleh para pihak mengalami perubahan, jika 

sebelumnya metode arbitrase yang paling banyak dipilih, pada tahun 2016 
                                                             

55 Wawancara dengan 3 responden dari pihak yang berperkara di BPSK tahun 2015, pada 
tanggal 16 dan 17 Oktober 2017. 
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dan 2017 (per Juli) beralih pada metode mediasi. Pada tahun 2016 jumlah 

perkara yang diselesaikan melalui metode mediasi sebanyak 11 perkara, 

melalui arbitrase 4 perkara, untuk penyelesaian melalui konsiliasi tidak 

ada,  sementara perkara yang tidak selesai sebanyak 4 perkara. 

Dari sejumlah perkara diatas semuanya diselesaikan oleh BPSK, 

kecuali 13 perkara sebagaimana dalam tabel. Adapun alasan perkara-

perkara tersebut tidak bisa diselesaikan oleh BPSK Kota Malang adalah 

berikut: 

a. Tidak ada kesepakatan antara para pihak dengan metode apa 

penyelesaian (2 perkara pada tahun 2016). 

b. Gugatan/aduan dicabut (2 perkara tahun 2015, 1 perkara tahun 

2017). 

c. Salah satu pihak tidak hadir (2 perkara tahun 2013, 1 perkara tahun 

2014, 1 perkara tahun 2015, 2 perkara tahun 2016).   

d. Permohonan batal karena sudah ada bukti lelang di KPKNL (1 

perkara tahun 2017). 

e. Sesuai perjanjian kontrak bahwa perselisihan akan diselesaikan di 

Pengadilan Negeri (1 perkara tahun 2017). 

Jadi, dalam lima tahun terakhir dapat diketahui bahwa perkara paling 

banyak perkara tidak bisa diselesaikan dikarenakan salah satu pihak tidak 

hadir memenuhi panggilan BPSK Kota Malang. Hal ini juga menjadi ironi, 

sebab metode penyelesaian di BPSK harus disepakati oleh kedua belah 

pihak. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkara yang 

masuk dalam periode 2013-2017 (per Juli) 90% (117 perkara dari 130 

perkara yang masuk) dapat diselesaikan oleh BPSK Kota Malang. Dengan 

demikian dapat dikatan BPSK cukup efektif sebagai lemaba non litigasi 

dalam menyelesaikan masalah konsumen di Kota Malang. 

 
3. Berdasarkan Pelaksanaan Putusan  

 
Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UUPK dijelaskan bahwa putusan BPSK 

sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen (melalui konsiliasi, 

mediasi atau arbitrase) bersifat final dan mengikat. Meskipun begitu pada 

Pasal 56 Ayat (2) UUPK disebutkan kembali bahwa apabila konsumen 

atau pelaku usaha menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan ke 

pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima 

pemberitahuan putusan tersebut. Ketentuan ini sangat kontradiktif dengan 

pasal 54 ayat (3) UUPK. 

Selain itu, terhadap putusan arbitrase BPSK, ada 2 kemungkinan yang 

terjadi, yakni: a) Putusan dilaksanakan secara sukarela; atau b) Putusan 

tersebut dimintakan fiat eksekusi ke pengadilan. Terkait dengan 

dimintakan fiat eksekusi ke pengadilan mengacu pada Pasal 42 

Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 bahwa putusan BPSK yang 

telah final dan mengikat dimintakan penetapan eksekusinya oleh BPSK 

kepada pengadilan negeri di tempat konsumen yang dirugikan.  
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Luh Putu Eka Wilantari, 

SH, M.Hum,56 dari sejumlah putusan yang dikeluarkan oleh BPSK Kota 

Malang tidak ada yang perlu dimintakan fiat eksekusi ataupun dimintakan 

banding ke Pengadilan Negeri. Jadi, emua putusan yang dikeluarkan oleh 

BPSK Kota Malang semuanya dilaksanakan oleh para pihak. Selanjutnya 

Luh Putu Eka, selaku Ketua BPSK Kota Malang menambahkan bahwa 

BPSK juga turut mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan para pihak 

ataupun hasil Putusan BPSK Kota Malang. 

 
C. Faktor Pendukung BPSK Kota Malang dalam Menyelesaikan Sengketa 

Konsumen 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan beberapa 

faktor yang menjadi pendukung bagi BPSK Kota Malang dalam 

menyelesaikan sengketa konsumen. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat 

berdasarkan teori efektifitas hukum menurut Lawrence M. Friedman efektif 

atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, 

yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut 

adalah substansi (undang-undang), struktur (aparat penegak hukum), dan 

kultur (budaya hukum).57 Yaitu sebagai berikut: 

Pertama, faktor undang-undang (substansi). Terkait dengan prosedur 

penyelesaian di BPSK sudah diatur lengkap oleh peraturan perundang-

undangan, dalam hal ini adalah UUPK dan Kepmenperindag No. 

                                                             
56 Wawancara dengan Luh Putu Eka Wilantari, Kepala BPSK Kota Malang, pada tanggal 11 

Oktober 2017 di Kantor BPSK Kota Malang. 

57 Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, 1982, Op. Cit., hal. 13 
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350/MPP/Kep/12/2001. Di dalamnya sudah diatur lengkap mengenai tata cara 

penyelesaian sengketa konsumen mulai dari pendaftaran perkara berikut 

syarat-syaratnya sampai proses pelaksanaan sidang. 

Kedua, dari segi struktur (penegak hukum). Dalam pelaksanaan sidang di 

BPSK menurut Pasal 49 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen (UUPK), keanggotaan majelis Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen terdiri dari 3 (tiga ) unsur, yaitu: unsur pemerintah, unsur 

konsumen, dan unsur pelaku usaha. 

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, dalam hal ini untuk Kota Malang adalah YLKM. Unsur pelaku 

usaha, berasal dari wakil asosiasi dan/atau organisasi pengusaha yang berada 

di daerah kota atau di daerah kabupaten setempat.  

Setiap unsur berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-

banyaknya 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 
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keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berlaku selama 5 

(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa berikutnya 

selama masih memenuhi persyaratan pengangkatan.58 

Unsur-unsur tersebut sebagaimana tersebut di atas sudah terpenuhi di 

BPSK Kota Malang, dimana setiap kali melaksanakan sidang dari semua 

perkara yang masuk ke BPSK majelisnya terdiri dari perwakilan ketiga unsur 

tersebut, yaitu unsur pemerintah, unsur konsumen yang biasanya dari YLKM, 

dan unsur pemerintah. 

Ketiga, dari sisi kultur (budaya hukum masyarakat). Masyarakat Kota 

Malang yang menyelesaikan perkaranya di BPSK Kota Malang sebagaian 

besar para pihak kooperatif dalam mengikuti prosedur penyelesaian perkara 

di BPSK Kota Malang. Dari sejumlah perkara yang ditangani oleh BPSK 

Kota Malang hanya sebagian kecil yang kurang kooperatif, misalnya tidak 

mematuhi panggilan BPSK secara tepat waktu. Para pihak juga sebagaian 

besar mengetahui prosedur mengajukan permohonan di BPSK sehingga 

ketika melaporkan ke BPSK terkadang gampang untuk melengkapi alat bukti 

yang dibutuhkan untuk melanjutkan sidang penyelesaian sengketa. 

Sementara itu, jika dilihat dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, 

selain ketiga di atas maka dapat dilihat dari dua faktor lagi yaitu faktor sarana 

atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan faktor masyarakat, 

yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Untuk 

faktor sarana di BPSK Kota Malang sudah cukup memadai, mulai dari ruang 
                                                             

58 Sentosa Sembiring, 2005, Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen 
dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 343. 
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kerja para pegawai hingga ruang “sidang” pada saat majelis melaksanakan 

sidang. Sementara faktor masyarakat menurut Penulis dapat dikaitkan dengan 

sisi kultur (budaya hukum masyarakat) menurut pendapatnya Lawrence M. 

Friedman. Dalam hal ini, masyarakat Kota Malang yang menyelesaikan 

perkaranya di BPSK Kota Malang sebagaian besar para pihak kooperatif 

dalam mengikuti prosedur penyelesaian perkara di BPSK Kota Malang.  


