
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

 

Pasal 1 angka 1  

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen.  

 

Rumusan pengertian perlindungan Konsumen yang terdapat 

dalam pasal tersebut di atas, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan 

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan 

sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang 

merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan 

konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi 

konsumen.1  
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 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 1. 



 

 

Perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya 

disebut dengan UUPK). Perlindungan konsumen adalah  

 

 

 

 

 

perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada konsumen sebagai 

akibat dilanggarnya hak-hak konsumen oleh pelaku usaha. 

Perlindungan konsumen berfungsi untuk menyeimbangkan 

kedudukan konsumen dan pengusaha. Keadaan yang seimbang di antara 

para pihak yang saling berhubungan akan menciptakan keserasian dan 

keselarasan materil di antara keduanya.2 

Pengertian Perlindungan Konsumen dikemukakan oleh Az 

Nasution mendefinisikan Perlindungan Konsumen adalah bagian dari 

hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat 

mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan 

konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan 

asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan 
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 Adrian Sutendi, Tanggung Jawab Hukum Produk dalam Hukum 

Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor,  2008, hal.6. 



 

 

masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan 

barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.3  

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri 

maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan   apapun   

pasti   menjadi   konsumen   untuk   suatu produk  

 

 

 

 

 

 

barang atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi 

menunjukkan adanya kelemahan, pada konsumen sehingga konsumen 

tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu, secara 

mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang 

sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen 

pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif 

lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari segi ekonomi maupun 

pengetahuan mengingat produsen lah yang memproduksi barang, 

sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia di 

pasaran, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa 

aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang serta masalah perlindungan 

konsumen ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari 

                                       
3
 Az. Nasution, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Kontrak 

Pembelian Rumah Murah, makalah, disampaikan dalam Seminar Sehari tentang 

Pertanggungan Jawab Produk dan Kontrak Bangunan, Jakarta, 1988, hal. 22. 



 

 

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil 

maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi 

produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang 

dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka 

mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau 

tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan 

dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan 

perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen 

merupakan suatu hal yang penting dan  

 

 

 

 

 

mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, 

mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut 

perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan 

bebas yang akan datang guna melindungi hak-hak konsumen yang 

sering diabaikan produsen yang hanya memikirkan keuntungan semata 

dan terlepas juga untuk melindungi produsen yang jujur. 4 

Perlunya perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya 

posisi konsumen dibandingkan dengan posisi produsen. Proses sampai 

hasil produk barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan 

                                       
4
 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2009, hal.5. 



 

 

konsumen sedikitpun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara 

langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran 

konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong 

produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. 

Namun semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum 

perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen. Untuk 

mewujudkan harapan tersebut, perlu dipenuhi beberapa persyaratan 

minimal, antara lain:5 

a. Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun 

produsen jadi tidak hanya membebani produsen dengan  

 

 

 

 

 

tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk 

melakukan usaha dengan jujur; 

b. Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang 

memadai dan disertai dengan tanggung jawab; 

c. Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya; 

d. Mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang 

mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen. 

 

                                       
5
 Sri Redjeki Hartono, makalah “Aspek-aspek Hukum Perlindungan 

Konsumen”, dalam buku Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 

Grasindo, Jakarta, 2004, hal.36-37. 



 

 

Hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang 

menjadi landasan kebijakan perlindungan Konsumen di Indonesia, 

yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, 

mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan 

nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang 

demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan 

dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh 

masyarakat. Kedua, UUPK. Lahirnya Undang-undang ini memberikan 

harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan 

atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK 

menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen dan tentunya 

perlindungan konsumen tersebut  tidak pula merugikan produsen, 

namun karena kedudukan  

 

 

 

 

 

konsumen yang lemah maka pemerintah berupaya untuk memberikan 

perlindungan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

dan pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap dilaksanakannya 

peraturan perundang-undangan tersebut oleh berbagai pihak yang 

terkait. 



 

 

 

 

Pasal 1 angka 2 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan.  

 

Penjelasan 

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir 
dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau 
pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara 
adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai 
bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian 
konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir. 

 

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa Konsumen adalah pihak yang memakai, membeli, 

menikmati, menggunakan barang dan /atau jasa dengan tujuan untuk 

kepentingan pribadi, keluarga, dan rumah tangganya. 

 

 

 

 

 

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK dikenal istilah konsumen akhir 

dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau 



 

 

pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara 

adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari 

proses produksi lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 

konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir (selanjutnya disebut 

dengan konsumen). 

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK mengandung 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Konsumen adalah setiap orang 

Maksudnya adalah orang perorangan dan termasuk juga badan 

usaha (badan hukum atau non badan hukum). 

b. Konsumen sebagai pemakai 

Pasal 1 angka  2  UUPK hendak menegaskan bahwa UUPK 

menggunakan kata “pamakai” untuk pengertian konsumen sebagai 

konsumen akhir (end user). Hal ini disebabkan karena pengertian 

pemakai lebih luas, yaitu semua orang mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa untuk diri sendiri. 

c. Barang dan/jasa 

Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya untuk 

diperdagangkan) dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa yaitu 

layanan berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk 

digunakan oleh konsumen. 

 

 

 

 



 

 

 

d. Barang dan/jasa tersebut tersedia dalam masyarakat 

Barang dan/jasa yang akan diperdagangkan telah tersedia di 

pasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk 

mengkonsumsinya. 

e. Barang dan/jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain atau mahluk hidup lain. 

Dalam hal ini tampak adanya teori kepentingan pribadi terhadap 

pemakaian suatu barang dan/jasa. 

f. Barang dan/jasa tidak untuk diperdagangkan 

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yaitu hanya 

konsumen akhir, sehingga maksud dari pengertian ini adalah 

konsumen tidak memperdagangkan barang dan/jasa yang telah 

diperolehnya. Namun, untuk dikonsumsi sendiri. 

Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda “konsument”. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen diartikan sebagai 

barang-barang hasil industri (bahan pakaian,makanan, dsb.) para ahli 

hukum (leguleius, legum peritus) pada umumnya sepakat bahwa 

konsumen diartikan sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa 

(uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten) yang diserahkan 

kepada mereka oleh pengusaha (ondernamer). Dari pengertian tersebut 

dapat dipahami bahwa konsumen merupakan  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

pemakai benda dan jasa yang merupakan hasil proses industri dari 

pihak pengusaha produsen.6 

Pengertian Konsumen di Amerika Serikat dan MEE, kata 

“Konsumen” yang berasal dari consumer sebenarnya berarti bukan 

“pemakai”. Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas 

lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban 

tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban 

yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula 

bahkan oleh korban yang bukan pemakai.7 

Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya 

sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai terakhir dari benda 

dan jasa ((uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten). Dengan 

rumusan tersebut Hondius hendak membedakan antara konsumen 

bukan pemakai akhir (konsumen antara) dengan konsumen pemakai 

akhir. Di Perancis, berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang 

berkembang, konsumen diartikan sebagai, “The person who obtains 

                                       
6
 Hondius, Standaardvoorwarden, Diss, Leiden , 1978, hal.240, 

sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Konsumen 

dilihat dari Sudut Perjanjian Baku, Makalah yang disajikan pada Simposium Aspek-

aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen 16-18 Oktober 1980 di Jakarta. 
7
 Agus Brotosusilo, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap 

Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia”, YLKI-USAID, Jakarta, 1998, hal. 

46. 



 

 

goods services for personal or family purposes”. Defenisi itu terkandung 

dua unsur, pertama konsumen hanya  

 

 

 

 

 

orang dan kedua, barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan 

pribadi atau keluarga. Di Australia, dalam Trade Practices Act 1974 

Konsumen diartikan sebagai “seseorang yang memperoleh barang atau 

jasa tertentu dengan persyaratan harganya tidak melewati 40.000 dolar 

Australia”. Artinya, sejauh tidak melewati jumlah uang tersebut, tujuan 

pembelian barang atau jasa tersebut tidak dipersoalkan.8 

Az Nasution juga mengklasifikasikan pengertian konsumen 

menjadi tiga bagian:9 

a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau 

pemanfaat dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. 

b. Konsumen antara yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat 

dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/jasa  lain untuk 

memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. 

Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha. 

                                       
8 Shidarta,Op.Cit., hal.5. 

        
9
 http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=-&tipe=opini 

AZ.Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 

8 Tahun 1999 , diakses pada 10 Juni 2012. 



 

 

c. Konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat 

dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau 

rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. 

Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya 

dalam UUPK. 

 

 

 

 

 

Konsumen memiliki posisi yang sangat penting dalam kegiatan 

ekonomi yang juga menjadi faktor penting bagi kelancaran dunia usaha 

bagi pelaku usaha, karena konsumen lah yang akan mengkonsumsi 

barang dan/jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha tanpa 

memperdagangkannya kembali, yang mana akan memberikan 

keuntungan bagi pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya.  

Konsumen sebagai pemakai barang/jasa konsumen memiliki 

sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen 

sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis 

dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil 

terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari hal tersebut. Konsumen 

kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-

haknya. Dengan kata lain ia tidak hanya tinggal diam saja ketika 

menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.  

 



 

 

Pasal 1 angka 3 

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 Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan 
usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
 

 
 

 

 

 

 

Penjelasan 

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah 

perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, 

distributor dan lain-lain. 

 

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup 

luas. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut 

memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat 

Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai 

produsen adalah: pembuat produk jadi (finished product); penghasil 

bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan 

dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda 

pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk 

asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk 



 

 

diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk 

distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (suplier), dalam 

hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.10 

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha 

adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, 

distributor, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan orang 

yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri 

perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupun dengan bantuan 

pekerja. Dalam hubungan hukum konsumen, pengertian pengusaha 

menurut Mariam Darus Badrulzaman memiliki arti luas yaitu mencakup 

produsen dan pedagang perantara (tussen handelaar). Produsen lazim 

diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. 

Menurut Agnes Toar, yang termasuk dalam pengertian produsen adalah 

pembuat, grosir (whole-saler), leveransir dan pengecer (detailer) 

profesional. Menurut Tan Kamello, importir juga termasuk dalam 

pengertian produsen. Jadi, pembuat, grosir, leveransir, importir dan 

pengecer barang adalah orang-orang yang terlibat penyerdiaan barang 
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 Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, Op.Cit., hal. 8. 



 

 

dan jasa sampai ke tangan konsumen. Menurut hukum, mereka ini dapat 

diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita konsumen.11  

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat 

dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. 

Berdasarkan Directive, pengertian “produsen” meliputi: 

1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-

barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab  

 

 

 

 

 

hukum atas segala kerugian yang timbul dari barang yang 

mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian 

timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen 

dalam proses produksinya 

2)  Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk 

3) Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, 

ataupun tanda-tanda lain pada produk menempatkan 

dirinya sebagai produsen dari suatu barang.12 
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 Tan Kamello, makalah “Praktek Perlindungan Bagi Konsumen Di 

Indonesia Sebagai Akibat Produk Asing Di Pasar Nasional, Disampaikan Pada 

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Hukum Perdagangan,  Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan RI Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Medan 1998, hal. 7. 
12

 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., hal. 41. 



 

 

Pengertian pelaku usaha yang sangat luas tersebut di atas, akan 

memudahkan konsumen untuk menuntut ganti kerugian. Konsumen 

yang dirugikan akibat mengkonsumsi suatu produk tidak begitu 

kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena 

banyak pihak yang dapat digugat. 13 

Ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung 

dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonsia (ISEI) mengenai pelaku usaha 

adalah sebagai berikut : 

a. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk 

membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha 

leasing, “tengkulak”, penyedia dana,dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi 

barang dan/atau jasa dari barang-barang dan /atau jasa-jasa 

yang lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan 

bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat 

terdiri dari orang dan/ badan yang memproduksi sandang, 

orang dan/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan 

perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa 
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 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hal. 9. 



 

 

angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan yang 

berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, dan sebagainya. 

c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada 

masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya 

pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, 

supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan (darat, 

laut dan udara), kantor pengacara,dan sebagainya. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1 angka 4 

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat 
dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh 
konsumen.  
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 Az. Nasution, Op.Cit., hal. 23. 



 

 

Pengertian barang juga meliputi barang hasil pertanian, 

perikanan, dan perburuhan seperti itu adalah tidak proporsional, dalam 

kaitannya dengan tanggung jawab pelaku usaha skala kecil yaitu petani 

(ladang, kebun, nelayan, dan sebagainya) yang setelah mendapatkan 

hasil usaha langsung menawarkan ke pasar. Ketentuan yang terdapat 

dalam UUPK berbeda dengan ketentuan Pasal 2 Directive yang 

menentukan bahwa produk adalah semua benda bergerak kecuali 

produk pertanian primer dan hasil perburuan, sekalipun telah 

dimasukkan/ dipasang pada benda bergerak lainnya atau benda tak 

bergerak.15 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produk diartikan  

sebagai barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau 

nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses 

produksi itu. 

 Dari kedua pengertian produk di atas dapat disimpulkan bahwa 

produk adalah semua benda baik bergerak maupun tidak bergerak atau 

jasa yang dihasilkan melalui proses produksi oleh  

 

 

 

 

 

pengusaha. Jadi, benda yang tidak dihasilkan melalui proses produksi 

bukanlah merupakan produk. Proses produksi yang dimaksudkan di sini 
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 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo,  Op.Cit., hal.12. 



 

 

harus dihasilkan oleh pabrik dengan menggunakan suatu teknologi 

tertentu. 

 

Pasal 1 angka 5 

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 

prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan 

oleh konsumen.  

 

Dalam hukum perlindungan konsumen sering digunakan istilah 

produk yang meliputi barang dan/atau jasa. Terhadap pengertian jasa 

dalam Pasal 1 angka 5 kata “bagi masyarakat” menimbulkan pengertian 

bahwa jasa haruslah ditawarkan kepada lebih dari satu orang. Hal ini 

menimbulkan pengertian bahwa jasa yang ditawarkan kepada 

perseorangan/ individu bukan jasa yang sebagaimana dimaksud dalam 

UUPK. 

 

Pasal 1 angka 6 

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan 

informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli 

konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang 

diperdagangkan.  

 

 

 

 



 

 

 

Dalam pengertian promosi, terdapat beberapa unsur yaitu: 

1) Kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi; 

2) Tentang suatu barang dan/atau jasa yang: 

a. akan diperdagangkan, dan 

b. sedang diperdagangkan. 

3) Tujuan menarik minat beli dari pihak konsumen. 

Dalam pasal ini memuat pengertian promosi  berupa pengenalan 

atau penyebarluasan suatu informasi sehingga menarik minat 

masyarakat untuk membeli produk tersebut. Terkadang harga yang 

ditawarkan lebih rendah dari harga pasaran atau disertai dengan hadiah 

jika membeli produk tersebut. Melalui promosi pelaku usaha dapat 

memancing sebanyak-banyaknya pembeli untuk membeli produknya. 

 

Pasal 1 angka 7 

Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam 

daerah pabean. 

 

Impor barang yang dimaksud di sini adalah kegiatan untuk 

memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Hal ini berbeda dengan 

mengeluarkan barang dari pabean Indonesia. Impor barang ditujukan 

kepada kegiatan yang dilakukan importir di dalam dunia perdagangan. 

 

 

 



 

 

 

 

Pasal 1 angka 8 

Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk 

digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia. 

 

Pengertian impor jasa dalam pasal ini hampir sama dengan 

pengertian yang terdapat dalam impor barang. Perbedaan hanya 

terletak pada sifat objeknya. Kegiatan penyediaan jasa asing 

sebagaimana yang dimaksud dalam angka 8 tidak hanya terbatas untuk 

pengertian masyarakat, tetapi layanan khusus kepada individu tertentu 

secara perorangan di wilayah Republik Indonesia, juga termasuk di 

dalam pengertian jasa asing. 

 

Pasal 1 angka 9 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah 

lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh 

pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan 

konsumen.  

 

Penjelasan 

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta 
menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung 
jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. 

 
 



 

 

 

 

 

 

Dalam pengertian Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat 

(LPKSM) yang menyebutkan istilah “lembaga non pemerintah” sudah 

tepat. Akan tetapi dengan adanya syarat “terdaftar” teristimewa dengan 

syarat “diakui pemerintah” menimbulkan kesan bahwa sebagai 

Lembaga Swasaya Masyarakat produk pemerintah mengaburkan istilah 

“swadaya masyarakat” itu sendiri yang selama ini dikenal lebih 

independen.16 

 

Pasal 1 angka 10 

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan 
syaratsyarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih 
dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam 
suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib 
dipenuhi oleh konsumen.  

 
Sebelum lahirnya UUPK  istilah klausula baku, juga terdapat 

istilah kontrak baku/ perjanjian baku atau standard contract. Perjanjian 

baku dialihbahasakan dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu “standard 

contract” atau “standard voorwarden”. Di luar negeri belum terdapat 

keseragaman mengenai istilah yang dipergunakan  untuk perjanjian 

baku. Dalam bahasa kepustakaan Jerman menggunakan istilah 

“Allgemeine Geschaft Bedingun”, “Standaardvetrag”, 
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 Santoso, Undang-undang Perlindungan Konsumen Masih Banyak 

Bolongnya”,  dalam  MediaIndonesia, tanggal 7 Juli 1999. 



 

 

“Standaardkonditionen”. Hukum Inggris menyebut “Standard Contract”. 

Dalam bahasa Indonesia Mariam  

 

 

 

 

 

Darus Badrulzaman17 menerjemahkannya dalam istilah perjanjian baku, 

baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan 

berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, 

standarnya, sehingga memiliki arti tetap, yang dapat dijadikan pegangan 

umum. 

Hondius dalam disertasinya memberikan rumusan perjanjian 

baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan 

isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas 

perjanjian yang sifatnya tertentu. Sedangkan Mariam Darus 

Badrulzaman, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan 

dan dituangkan dalam bentuk formulir. 18 

Sutan Remy Sjahdeni mengatakan perjanjian baku adalah 

perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan 
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 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 

2005, hal.46. 
18

 Mariam Darus Badrulzaman, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar 

dalam Mata Pelajaran Hukum Perdata pada Fakultas Hukum USU Medan, pada 

tanggal 30 Agustus 1980, hal.16-17. 



 

 

oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai 

peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.19 

 

 

 

 

 

 

 

M.P Furmston dan A.W.B Simpson20 dalam bukunya “Chesire, 

Fifoot and Furmston’s Law of Contract”, menyatakan: 

The process of mass production and distribution, which has largely 
supplemented if it has  not supplanted individual effort, has 
introduced the mass contract – uniform document which must 
accepted by all who deal with large-scale organizations. 
(Terjemahan bebas:  proses dari produksi massal dan distribusi, 
yang pernah menyumbangkan secara besar, jika ia tidak pernah 
digantikan  usaha perorangan, telah memperkenalkan kontrak 
massal-dokumen seragam yang harus diterima oleh semua 
orang yang berhadapan dengan organisasi berskala besar). 
 
F.A.J. Gras di dalam penelitiannya terhadap perjanjian baku 

melalui pendekatan sosiologi hukum menyimpulkan bahwa perjanjian 

ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat modern yang 

mempergunakan “organisasi” dan “planning” sebagai pola hidup. 
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 Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang 

Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Pustaka Utama 

Grafiti, Jakarta,  2009, hal.66. 
20

 M.P Furmston dan A.W.B Simpson, Chesire, Fifoot and Furmston’s Law 

of Contract, elevent edition, Butterworths, London, 1986, hal.21. 



 

 

Perjanjian ini isinya “direncanakan” terlebih dahulu oleh para pihak 

yang berkepentingan karena mereka mengharapkan agar apa yang 

dikehendakinya akan menjadi kenyataan. Ia juga mengemukakan bahwa 

perjanjian baku tidak lain dari rasionalisasi hubungan hukum yang 

terjadi dalam masyarakat modern. Selanjutnya ia mengatakan bahwa 

kelahiran perjanjian baku antara lain merupakan akibat dari perubahan 

susunan masyarakat. Masyarakat sekarang bukan lagi kumpulan 

individu seperti abad  

 

 

 

 

 

sembilan belas, akan tetapi merupakan kumpulan dari sejumlah ikatan 

kerja sama (organisasi). Perjanjian baku lazimnya diperbuat oleh 

organisasi perusahaan-perusahaan.21 

Pengertian klausula baku dalam Pasal 1 angka 10 UUPK, 

memperlihatkan penekanannya lebih tertuju pada prosedur pembuatan 

yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, bukan isinya. 

Berkenaan dengan prosedur pembuatan ini sangat terkait dengan syarat 

sahnya perjanjian yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri 

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Walaupun 

Pasal 1 angka 10 UUPK menekankan pada prosedur pembuatan klausula 
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Mariam Darus Badrulzaman, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar 

dalam Mata Pelajaran Hukum Perdata pada Fakultas Hukum USU Medan, pada 

tanggal 30 Agustus 1980,  hal.19-20. 



 

 

baku di dalam suatu perjanjian, akan tetapi tidak dapat dihindari bahwa 

prosedur pembuatan klausula baku tersebut ikut mempengaruhi isi 

perjanjian. Artinya melalui berbagai klausula baku, isi perjanjian 

sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan 

konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu menyetujui atau 

menolak (take it or leave it) perjanjian yang diajukan kepadanya. 

Pemakaian perjanjian baku menunjukkan perkembangan yang 

sangat membahayakan bagi kepentingan masyarakat khususnya bagi 

konsumen dengan diberlakukannya perjanjian baku tersebut. Dimana 

awamnya masyarakat terhadap aspek hukum dari  

 

 

 

 

 

perjanjian itu. Oleh karenanya pemerintah mempunyai kewajiban untuk 

mengawasi perjanjian tersebut.22 

Di Belanda, komisi pengawas terhadap kontrak baku sudah 

diatur dalam Pasal 5.1.2 ayat (2) Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) yang 

menentukan: 

“Suatu ketentuan standar ditetapkan, diubah, dan dicabut oleh 
komisi yang ditunjuk Menteri Kehakiman. Mengenai susunan 
dan cara kerja komisi tersebut akan diatur dengan ketentuan 
lebih lanjut melalui undang-undang”. 
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 Ibid., hal.35 



 

 

Pasal 1 angka 11 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang 

bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku 

usaha dan konsumen.  

 

Penjelasan 

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa 

konsumen yang efisien, cepat, murah dan professional. 

Rumusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya 

disebut BPSK) sebenarnya tidak perlu dicantumkan karena sudah diatur 

secara tersendiri yang mengatur tugas dan wewenang BPSK. 

 

 

 

 

 

Pasal 1 angka 12 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang 

dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan 

konsumen.  

 

Pengertian Badan Perlindungan Konsumen Nasional tersebut 

sebenarnya hampir sama dengan Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 9 

UUPK. Perbedaannya adalah pada inisiatif  pembentukannya, bahwa 



 

 

dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat inisiatif 

berasal dari arus bawah (buttom-up), sementara Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional inisiatif datang dari arus atas (top down). 

 

  

Pasal 1 angka 13 

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi bidang perdagangan. 

 

Pengertian menteri dalam Pasal 1 angka 13 yang dimaksud 

adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta 



 

 

kepastian hukum. 

 

Penjelasan 

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 
berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan 
nasional, yaitu: 
1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 

upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besamya bagi kepentingan 
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan membedakan kesempatan 
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya 
dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 
pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan  
 
 
 
 
 
 
 
 
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 
digunakan. 

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha 
maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan 
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara 
menjamin kepastian hukum. 

 



 

 

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa 

segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen 

dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa 

pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak 

dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain 

atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-

masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya. 

Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan 

hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan 

masyakarat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa. 

Asas keadlian 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. Asas ini menghendaki bahwa 

melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, 

konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan 

penunaian kewajiban secara seimbang. Undang- 

 

 

 

 

 

undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku 

usaha (produsen). 



 

 

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 

pemerintah dalam arti materiil dan spritual. Asas ini menghendaki agar 

konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh 

manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum 

perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen, dan 

pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai 

dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat 

perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain 

sebagai komponen bangsa dan negara. 

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki 

adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat 

dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa 

produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa 

dan harta bendanya. Karena itu, undang-undang ini menetapkan 

sejumlah larangan yang harus  

 

 

 

 

 



 

 

 

dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan 

produksinya. 

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha 

maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharapkan bahwa 

aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam 

undang-undang ini harud diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, 

negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai 

dengan bunyinya. 

Istilah asas hukum merupakan terjemahan dari bahasa Latin 

“principium”, bahasa Inggris “principle” dan bahasa Belanda “beginselen”, 

yang artinya dasar yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau 

berpendapat.23 

Mahadi memberikan pengertian asas (principle) adalah sesuatu, 

yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, 

sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu 

hal, yang hendak dijelaskan.24 
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia/ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 

ed.3-cet.4, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal.201. 
24

 Mahadi, Filsafat Hukum Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2003, 

hal.119. 



 

 

 

 

 

Asas hukum merupakan kaidah penilaian fundamental dalam 

suatu sistem hukum. Paul Scholten menguraikan asas hukum sebagai 

berikut:25 

“Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang 
sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan 
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang 
berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-
keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”. 
 
Dari pengertian di atas tampak jelas peranan dari asas hukum 

sebagai meta-kaidah berkenaan dengan kaidah hukum dalam bentuk 

kaidah perilaku. Asas hukum ini mempunyai fungsi ganda yakni sebagai 

fondasi dari hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem 

hukum positif.26 

G.W.Paton memberikan definisi asas hukum adalah “a principle 

is the broad reason which lies at the base of a rule of law”.27 (terjemahan 

bebas: asas ialah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan 

yang mendasari adanya suatu norma hukum). Dari pengertian tersebut 

dapat disimpulkan makna asas hukum tersebut  
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 J.J.H.Bruggink, Rechts-Reflecties, Grondbergrippen uit de rechttheorie, 

terjemahan oleh B.Arief Shidarta, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1996, hal.119. 
26

 Ibid.., hal.133. 

        
27

 Geogre Whitecross Paton, A Text Book of Jurisprudence, At the 

Clarendon Press, Oxford, 1951, hal.176. 



 

 

 

 

 

 

 

yaitu asas merupakan pemikiran,  pertimbangan, sebab yang luas atau 

umum, abstrak yang mendasari adanya norma hukum. 

Menurut Bagir Manan, agar pembentukan undang-undang 

menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, 

dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun undang-undang, yaitu 

pertama, landasan yuridis (juridische gelding); kedua, landasan 

sosiologis (sociologische gelding); dan ketiga, landasan filosofis. 

Pentingnya ketiga unsur landasan pembentukan undang-undang 

tersebut, agar undang-undang yang dibentuk, memiliki kaidah yang sah 

secara hukum (legal validity), dan mampu berlaku efektif karena dapat 

atau akan diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu 

yang panjang.28 

 

Pasal 3  

Perlindungan konsumen bertujuan : 

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;  
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Bagir Manan, Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-

undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hal.14. 



 

 

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hakhaknya 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 

bertanggung jawab dalam berusaha;  

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.  

Pasal 3 UUPK ini merupakan isi pembangunan nasional, karena 

merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional terutama di bidang hukum perlindungan 

konsumen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN  

 

 

Pasal 4 

Hak konsumen adalah : 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;  

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan;  

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa;  

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 



 

 

dan/atau jasa yang digunakan;  

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif;  

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;  

i. hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan  

 

 

 

 

 

 

 

perundangundangan lainnya.  

 

Penjelasan  

Huruf g 

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, 

daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya. 

 

Konsumen tentunya harus dapat benar-benar mengetahui hak-

hak dan kewajiban, dengan tidak diam saja saat hak-hak konsumen 

sudah jelas dilanggar, hak-hak tersebutpun telah dilindungi oleh negara 

dengan adanya UUPK dan produk perundang-undangan lainnya, 

sehingga tidak terjadi hal-hal yang senantiasa merugikan konsumen dan 



 

 

terjalin hubungan yang baik dengan pelaku usaha di mana masing-

masing pihak dapat saling menghormati hak dan kewajibannya, hak dari 

konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha, begitu juga sebaliknya, 

kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha. 

Dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) telah disepakati 5 hak 

dasar konsumen sebagai berikut :29 

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op becherming 

van zijn gezendheid en veiligheid); 

 

 

 

 

 

 

2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (recht op bescherming van 

zijn economishe belangen); 

3. Hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoeding); 

4. Hak atas penerangan (recht op voorlichting en vorming); 

5. Hak untuk didengar (recht om te worden gehord). 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman , hak-hak konsumen 

tersebut di atas adalah hak-hak yang bersifat universal. Di berbagai 

negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa dan Jepang, hak-

hak konsumen pada umumnya telah dituangkan di dalam undang-

undang berupa undang-undang jual beli, sewa-menyewa, asuransi, 
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 Mariam Darus Badrulzaman, 1980, Op.Cit., hal.61. 



 

 

pemberian kredit, pertanggungan jawab produsen terhadap barang 

yang diproduksi, pertanggungan jawab terhadap iklan, perdagang yang 

tidak wajar (unfair trade practice).30 

Di Indonesia, signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui 

undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu 

negara kesejahteraan, karena Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat 

disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide 

negara kesejahteraan yang tumbuh dan berkembang karena pengaruh 

sosialisme sejak abad 19.31 

 

 

 

 

 

Indonesia melalui UUPK menetapkan 9 (sembilan) hak 

konsumen, sebagai penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan negara 

kesejahteraan. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
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2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan; 

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak semestinya; 

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

  

 

 

 

 



 

 

Di Indonesia, upaya untuk memperjuangkan hak-hak konsumen 

telah dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 

dengan merumuskan hak-hak konsumen sebagai berikut :32 

1. Hak atas keamanan dan keselamatan; 

2. Hak mendapatkan infomasi yang jelas; 

3. Hak memilih; 

4. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya; 

5. Hak atas lingkungan hidup. 

Apabila diperhatikan konsep hak konsumen dengan pengaturan 

hak-hak konsumen yang dikemukakan oleh para ahli, lembaga dan 

secara akademik maka dapat dikatakan telah cukup untuk melindungi 

kepentingan konsumen. Namun selalu ada kendala yang menjadi 

penyebab tidak terciptanya perlindungan konsumen. 

Hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 UUPK 

hanyalah mungkin ditegakkan apabila pelaku usaha bersedia dengan 

sukarela memenuhi tuntutan konsumen terhadap pemenuhan hak-

haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak 

bersedia melaksanakannya secara sukarela, sedangkan konsumen 

beranggapan bahwa pelaku usaha yang bersangkutan telah melanggar 

kewajiban-kewajiban dan larangan- 
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larangan yang ditentukan oleh UUPK dan merugikan pihaknya, maka 

penegakan hak-hak konsumen itu hanya dapat dituntut kembali dengan 

proses penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam UUPK.33 

 

Pasal 5 

Kewajiban 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.  

 

Selain terdapat pengaturan mengenai hak-hak konsumen juga 

terdapat pengaturan mengenai kewajiban konsumen. Dalam 

memberikan perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada 

konsumen, akan tetapi juga harus diperhatikan kewajiban dari 

konsumen yang merupakan hak bagi pelaku usaha sehingga tidak 

merugikan pelaku usaha.  

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti  
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petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang 

dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan hal yang 

penting mendapat pengaturan. Hal ini karena sering pelaku usaha telah 

menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun 

konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan 

kepadanya. Dengan adanya kewajiban ini memberikan konsekuensi 

apabila konsumen tidak melaksanakan kewajiban ini dan menderita 

kerugian maka pelaku usaha tidak bertanggung jawab karena hal ini 

merupakan kelalaian dari konsumen itu sendiri. 

Menyangkut kewajiban  konsumen beritikad baik hanya tertuju 

pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini dikarenakan 

bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha 

mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha tersebut. 

Berbeda halnya dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian 

bagi konsumen dimulai sejak barang di produksi oleh pelaku usaha 

tersebut. 

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang 

disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang wajar dan sudah 

semestinya.  

Kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut dianggap sebagai hal baru, sebab 

sebelum di undangkannya UUPK hampir tidak  



 

 

 

 

 

 

 

dirasakan adanya kewajiban khusus seperti dalam perkara perdata. 

Adanya kewajiban ini untuk mengimbangi hak konsumen untuk 

mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 

secara patut.  Konsumen kewajiban konsumen ini juga harus dibarengi 

dengan kewajiban yang sama dari pelaku usaha sehingga dapat secara 

efektif berlaku. 

 

Pasal 6 

Hak pelaku usaha adalah : 

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan;  

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 rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara 

hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  

e. hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundangundangan lainnya.  

 

Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan 

bahwa UUPK tidak hanya berusaha memberikan perlindungan kepada 



 

 

konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha 

yang jujur dan beritikad baik  

 

 

 

 

 

sehingga mampu bersaing dengan sehat. Namun demikian usaha 

perlindungan melalui UUPK tentu saja lebih ditujukan kepada 

konsumen, karena kedudukan konsumen sendiri secara ekonomis 

memang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha. 

Hak pelaku usaha untuk menerima pembyaran sesuai kondisi 

dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, 

menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak 

jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen 

tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya 

atas barang dan/atau jasa yang sama. 

Sedangkan hak pelaku usaha huruf b sampai dengan d 

sebenarnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan 

dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen/ pengadilan dalam tugas penyelesaian sengketa. 

Yang berhubungan dengan kewajiban konsumen adalah mengikuti 

upaya penyelesaian sengketa secara patut. 

UUPK merupakan payung hukum bagi aturan yang lain yang 

berkenaan dengan perlindungan konsumen. Oleh karenanya hak-hak 



 

 

yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 

merupakan pengaturan secara khusus yang mengatur perlindungan 

konsumen. Misalnya hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang 

Perbankan, Undang-Undang Praktek Monopoli dan  

 

 

 

 

 

Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan lain-lain. 

 

Pasal 7 

Kewajiban pelaku usaha adalah : 

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 diterima atau 

dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan 

Huruf c 

Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dari 

memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-

bedakan mutu pelayanan kepada konsumen. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah 

barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan 

kerusakan atau kerugian. 

 

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan 

kegiatan usaha merupakan salah satu asas hukum perjanjian. Dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ketentuan 

mengenai itikad baik, khususnya  yang berhubungan dengan 

pelaksanaan perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) yang 

menetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik. 



 

 

Martijn Hasselin menyebutkan semua itikad baik yang bersifat 

objektif mengacu kepada konsep normatif. Sesungguhnya itikad baik 

seringkali dilihat sebagai suatu norma tertinggi dari hukum kontrak, 

hukum perikatan, bahkan hukum perdata. Itikad baik seringpula 

dikatakan sebagai berhubungan dengan standar moral. Di satu sisi, 

dikatakan menjadi suatu standar moral itu sendiri, yakni suatu prinsip 

legal ethical, sehingga itikad baik bermakna honesty. Dengan demikian, 

pada dasarnya itikad baik bermakna bahwa satu pihak harus 

memperhatikan kepentingan  

 

 

 

 

 

pihak lainnya di dalam kontrak. Di sisi lain, itikad baik dapat dikatakan 

sebagai pintu masuk hukum melalui nilai moral (moral values). Dengan 

keadaan yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagai norma 

terbuka (open norm), yakni suatu norma yang isinya tidak dapat 

ditetapkan secara abstrak, tetapi ditetapkan melalui kongkretisasi kasus 

demi kasus dengan memperhatikan kondisi yang ada.34 

Dalam common law Inggris dikenal dua makna itikad baik yang 

berbeda, yakni good faith performance dan good faith purchase. Good 

faith performance berkaitan dengan kepatutan (yang objektif), atau 

reasonableness pelaksanaan kontrak. Di dalam makna yang demikian itu, 
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Pascasarjana UI, Jakarta,  2004, hal.34-35. 



 

 

itikad baik digunakan sebagai implide term, yang digunakan dalam 

hukum Romawi, mensyaratkan adanya kerjasama diantara para pihak 

untuk tidak menimbulkan kerugian dari reasonableness expectation. 

Good faith purchase, di lain pihak, berkaitan dengan a contracting party’s 

subjective state of mind; apakah seseorang membeli dengan itikad baik 

sepenuhnya digantungkan pada ketidaktauannya, kecurigaan, dan 

pemberitahuan yang berkaitan dengan kontrak.35 

Dalam pandangan ahli hukum Belanda antara lain Hofmann dan 

Vollmar dianggap adanya pengertian kejujuran yang bersifat  

 

 

 

 

 

objektif dan kejujuran bersifat subjektif. Perbedaan antara kejujuran 

subjektif dan kejujuran objektif itu oleh para ahli hukum Belanda tadi 

terutama dibicarakan dalam hubungan dengan suatu persetujuan, 

dalam mana para pihak bersepakat untuk menyerahkan penyelesaian 

suatu sengketa yang mungkin akan timbul dalam melaksanakan 

perjanjian, kepada pihak ketiga atau suatu badan hukum atau kepada 

salah seorang daripada para pihak, yaitu selaku pemberi nasehat yang 

mengikat (bindend advise). Dimana hakim tidak boleh meninjau lagi isi 

dari nasehat yang dikatakan mengikat itu.Sedangkan apabila dilihat dari 

kejujuran subjektif ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dapat 
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 Ibid, hal.161. 



 

 

dianggap bersifat subjektif, sedang untuk mencapai agar isi dari nasehat 

yang dikatakan mengikat itu, dapat ditinjau, dapatlah dipergunakan 

Pasal 1339 KUH Perdata yang memperbolehkan hakim memperhatikan 

hal kepatuhan (billikheid) di samping kejujuran (goede trouw).36 

Baldus membedakan beberapa jenis itikad baik. Hakim dapat 

menggunakan itikad baik untuk dua tujuan yakni untuk mengetahui 

apakah kontrak mengikat atau tidak dan untuk mengetahui kewajiban 

para pihak.37 

 Dalam hukum kontrak, itikad baik memiliki tiga fungsi. Itikad 

baik dalam fungsinya yang pertama mengajarkan bahwa  

 

 

 

 

 

seluruh kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Fungsi 

kedua adalah fungsi menambah. Fungsi ketiga adalah fungsi membatasi 

dan meniadakan.38 

 Dengan fungsinya yang kedua, itikad baik dapat menambah isi 

suatu perjanjian tertentu dan juga dapat menambah kata-kata 

ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian itu. Fungsi yang 
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demikian dapat diterapkan apabila ada hak dan kewajiban yang timbul 

diantara para pihak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.39  

 Dalam fungsi itikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi 

dan meniadakan. Beberapa pakar hukum sebelum perang berpendapat 

bahwa itikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa 

suatu perjanjian atau suatu syarat tertentu dalam kontrak atau 

ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, 

jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga 

pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan. Dalam yang 

keadaan demikian itu, kewajiban kontraktual dapat dibatasi, bahkan 

ditiadakan seluruhnya atas dasar itikad baik.40 

  

 

 

 

 

 

 

Kewajiban lain pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang 

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau 

jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan 

pemeliharaan, disebabkan pentingnya informasi merupakan hak 

konsumen agar dapat terhindar dari produk yang cacat sehingga 

merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi ini agar 

                                       
39

 Ibid, hal.229. 
40

 Ibid, hal.231. 



 

 

konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk 

tertentu. 

Kebutuhan konsumen terhadap barang dan atau jasa  

melahirkan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha yang 

menyediakan barang dan atau jasa. Hal ini menjadikan hubungan antara 

konsumen dan pelaku usaha saling menguntungkan. Konsumen dapat 

memenuhi kebutuhannya terhadap barang dan atau jasa yang 

diinginkan dan pelaku usaha  dapat memperoleh keuntungan finansial. 

Dalam aktivitas kegiatan bisnis, kepentingan-kepentingan 

konsumen itu lahir karena adanya peranan konsumen yang telah 

memberikan sumbangan besar kepada pengusaha sebagai penyedia 

kebutuhan konsumen. Sebaliknya konsumen kebutuhannya sangat 

bergantung dari hasil produksi produsen. Saling ketergantungan karena 

kebutuhan yang terus-menerus dan berkesinambungan sepanjang masa, 

sesuai dengan tingkat ketergantungan akan kebutuhan yang tidak 

terputus-putus. 

 

 

 

 

 

Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan 

terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan 

penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian 

perbuatan dan perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum 



 

 

dan yang mempunyai akibat hukum baik terhadap semua pihak maupun 

hanya terhadap pihak tertentu saja.41 

A.Zen Umar Purba menguraikan konsep hubungan pelaku usaha 

dan konsumen mengemukakan sebagai berikut:42 

“Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah 

bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. 

Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang 

mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman 

dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan model 

promosi gratis bagi pelaku usaha.” 

 

Suatu kepentingan hukum pihak konsumen merupakan sasaran 

dari hak konsumen. Sasaran hak konsumen bukan hanya karena 

konsumen mendapat perlindungan hukum melainkan juga karena 

adanya pengakuan terhadap hak konsumen tersebut. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kalau pengusaha tidak menghiraukan 

kepentingan konsumen maka pengusaha tersebut telah melanggar 

kewajiban hukumnya sendiri yang seharusnya  

 

 

 

 

 

dipenuhi dan sekaligus telah terjadi pelanggaran terhadap hak 

konsumen. Di sini makna vinculum juris telah digerogoti yaitu ikatan 
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kewajiban hukum antara konsumen di satu pihak dengan pengusaha di 

lain pihak.43 
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BAB IV 

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI  

PELAKU USAHA 
 

Pasal 8 

 

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: 

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan 

perundangundangan; 

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan 

jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam 

label atau etiket barang tersebut; 

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah 

dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu 

sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan  

barang dan/atau jasa tersebut; 

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau 

jasa tersebut; 

 

 

 



 

 

 

 

 

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka 

waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas 

barang tertentu; 

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 

sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam 

label; 

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat 

sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan 

lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus 

dipasang/ dibuat; 

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk 

penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan 

ketentuan perundangundangan yang berlaku. 

 
(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, 

cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi 
secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. 

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasin 
dan pangan yang rusak,cacat atau bekas dan tercemar, 
dengan atau  tanpa memberikan informasi secara lengkap 
dan benar. 

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa 
tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Penjelasan 

Ayat (1) huruf g 

Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik 

adalah terjemahan dari kata best before yang biasa digunakan 

dalam label produk makanan. 

Ayat 2 

Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak 

membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Ayat 3 

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang 

membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Ayat 4 

Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau 

jasa dari peredaran. 

 

Dalam Pasal 8 UUPK tertuju pada dua hal yaitu larangan 

memproduksi barang dan/ atau jasa, dan larangan memperdagangkan 

barang dan/ atau jasa tersebut. Larangan ini dimaksudkan untuk 

mengupayakan agar  barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat 

maupun produk yang layak beredar di masyarakat merupakan produk 

yang layak edar, antara lain asal- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, 

etiket, iklan, dan lain sebagainya.44 

Seorang penjual dibebani kewajiban yaitu menyerahkan barang 

kepada pembeli dan menjamin kenikmatan serta cacat tersembunyi 

(hidden defects). Menjamin bahwa produk (barang) yang dijual tidak 

memiliki cacat tersembunyi merupakan kewajiban yang harus 

ditanggung oleh penjual demi hukum artinya kewajiban menjamin 

produk yang di luar lahir dengan sendirinya menurut hukum walaupun 

hal tersebut tidak dicantumkan dalam kontrak jual beli. Tujuan 

penjaminan agar konsumen sebagai pembeli barang tidak mengalami 

kerugian. 

Berdasarkan jaminan atas produk yang cacat maka konsumen 

dapat menuntut ganti kerugian kepada pengusaha. Secara historis dasar 

pertanggungjawaban pengusaha adalah keterkaitan dalam kontrak. 

Konsumen dapat menuntut pengusaha karena melakukan wanprestasi. 

Jadi apabila tidak ada hubungan kontrak maka pengusaha tidak dapat 

dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Dengan perkataan lain, 
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 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, Hukum Perlindungan 

Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 18. 



 

 

hak dan pertanggungjawaban suatu kontrak hanya berlaku bagi para 

pihak dalam kontrak saja, sedangkan pihak di luar kontrak tidak 

memperoleh hak daripadanya. Menurut W.T.Major disebut dengan 

doktrin priviti, artinya suatu asas dalam sitem common law yang  

 

 

 

 

 

mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menuntut atau dituntut atas 

suatu kontrak melainkan ia menjadi pihak dalam kontrak tersebut. 

  

Pasal 9 

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, 

mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak 

benar, dan/atau seolaholah:  

a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki 

potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya 

atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna 

tertentu;  

b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;  

c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau 

memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, 

keuntungan tertentu, ciriciri kerja atau aksesori tertentu;  

d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang 

mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;  

e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;  

f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;  

g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang 



 

 

tertentu;  

h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;  

i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang 

dan/atau jasa lain;  

j. menggunakan katakata yang berlebihan, seperti aman, tidak 

berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan 

tampak keterangan yang lengkap;  

 

 

 

 

 

 

 

k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum 

pasti.  

 

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilarang untuk diperdagangkan.  

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 

(1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan 

pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.  

 

Iklan sebagai salah satu bentuk informasi, merupakan alat bagi 

produsen untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat 

agar dapat mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk 

menggunakan atau mengonsumsi produknya. Demikian pula 

sebaliknya, masyarakat akan memperoleh gambaran tentang produk 

yang dipasarkan melalui iklan. Namun, masalahnya adalah iklan 

tersebut tidak selamanya memberikan informasi yang benar atau 

lengkap tentang suatu produk, sehingga konsumen dapat saja 



 

 

menjatuhkan pilihannya terhadap suatu produk tertentu 

berdasarkan informasi yang tidak lengkap tersebut. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 10 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, 

mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang 

tidak benar atau menyesatkan mengenai: 

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;  

b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;  

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu 

barang dan/atau jasa;  

d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;  

e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.  

 

Sama halnya dengan ketentuan Pasal 9 UUPK, Pasal 10 UUPK 

inijuga menyangkut larangan yang tertuju pada perilaku pelaku usaha 

yang tujuannya mengupayakan adanya perdagangan yang tertib dan 

iklim usaha yang sehat guna memastikan produk yang diperjualbelikan 
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dalam masyarakat dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum.  

 

Pasal 11 

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara 

obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen 

dengan; 

a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah telah 

memenuhi standar mutu tertentu;  

b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah  

 

 

 

 

 

 

 

tidak mengandung cacat tersembunyi;  

c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan 

melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;  

d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau 

jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;  

e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam 

jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;  

f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum 

melakukan obral.  

 

Larangan Pasal 11 di atas, masih menyangkut persoalan 

representasi, yang tidak benar yang dilakukan oleh pelaku usaha, 

sebagaimana juga yang terjadi dengan ketentuan pasal-pasal 

sebelumnya. Oleh karena itu, Pasal 11 ini menyangkut larangan yang 

ditujukan kepada perilaku pelaku usaha seperti yang terdapat dalam 



 

 

pasal-pasal sebelumnya. Selain itu juga merupakan  larangan yang 

ditujukan pada cara-cara penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha. 

 

Pasal 12 

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau 

mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau 

tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha 

tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan 

waktu dan jumlah yang  

 

 

 

 

 

 

 

ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. 

 

Pasal ini menyangkut larangan yang tertuju pada perilaku 

pelaku usaha, sebagaimana pasal-pasal sebagaimana pasal-pasal 

sebelumnya. Sebagai larangan yang ditujukan pada perilaku, terlihat 

dari kegiatan menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan 

barang dan/ atau jasa dengan harga atau tarif khusus padahal pelaku 

usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya. 

Pelaku usaha dilarang melakukan hal tersebut, untuk 

menghindari kekacauan tertib perdagangan dan iklim usaha yang tidak 

sehat, di samping melindungi konsumen dari kegiatan yang 

menyesatkan. Atas perilaku yang tidak benar seperti itu, dengan 

sendirinya dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, di samping 



 

 

itu juga dapat dituntut melakukan wanprestasi. 

 

Pasal 13 

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau 

mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan 

pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara 

cumacuma dengan maksud tidak memberikannya atau 

memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.  

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau 

mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat 

kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara 

menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa  

 

 

 

 

 

 

 

lain.  

 

Pasal ini menyangkut larangan yang tertuju pada cara-cara 

penjualan yang dilakukan melalui sarana penawaran, promosi, atau 

pengiklanan, di samping larangan yang tertuju pada perilaku pelaku  

usaha yang mengelabui atau menyesatkan konsumen. Ketentuan ayat 

(1) memperlihatkan perilaku pelaku usaha yang mengelabui atau 

menyesatkan konsumen. 

Bagi kepentingan perlindungan konsumen, pemberian hadiah 

telah memperhitungkan harga barang dan/atau jasa yang ditawarkan, 

yang apabila produk tersebut dijual tanpa hadiah akan didapatkan 



 

 

harga yang lebih murah. Pemberian hadiah sesungguhnya tidak lebih 

daripada pemberian manfaat-manfaat tambahan, yang dapat saja 

mengelabui konsumen dan menjadi distorsi persaingan usaha. 

 

Pasal 14 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah 

melalui cara undian, dilarang untuk: 

a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang 

dijanjikan;  

b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;  

c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;  

d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah  

 

 

 

 

 

 

 

yang dijanjikan.  

 

Pasal 14 UUPK berisikan larangan yang ditujukan perilaku 

pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan dengan janji memberikan hadiah melalui cara undian, 

yang bertujuan untuk menertibkan perdagangan dalam rangka 

menciptakan iklim usaha yang sehat, dan agar perilaku pelaku usaha 

tersebut tidak dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum. Di 

samping itu, tujuan pasal ini adalah agar pelaku usaha tidak melakukan 



 

 

cara-cara penjualan yang dapat mengelabui atau menyesatkan 

konsumen tersebut. 

 

Pasal 15 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang 

dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap 

konsumen. 

 

Dalam Pasal 15 UUPK ini berisi larangan terhadap perilaku 

pelaku usaha yang mempergunakan cara-cara penjualan yang tidak 

benar yakni dengan pemaksaan atau gangguan lain berupa gangguan 

fisik atau psikis kepada konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 16 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui 

pesanan dilarang untuk: 

a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu 

penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;  

b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.  

 



 

 

Dalam Pasal 16 UUPK terdapat larangan bagi pelaku usaha yang 

tidak menepati pesanan dan/atau tidak menepati kesepakatan waktu 

penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, termasuk tidak menepati 

janji atas suatu pelayanan dan/ atau prestasi. Terhadap perbuatan 

tersebut dapat dituntut  atas dasar wanprestasi atau dapat dituntut atas 

dasar perbuatan melawan hukum. 

 

Pasal 17 

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:  

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, 

kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan 

waktu penerimaan barang dan/atau jasa;  

b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;  

c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai 

barang dan/atau jasa;  

d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang 

dan/atau jasa;  

e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang 

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;  

 

 

 

 

 

 

 

f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan 

perundangundangan mengenai periklanan.  

 

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan 

yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).  



 

 

 

Dalam Pasal 17 ini mengandung larangan bagi pelaku usaha 

periklanan yang mengelabui konsumen melalui iklan yang 

diproduksinya. Mengelabui konsumen melalui iklan dapat terjadi dalam 

bentuk (1) pernyataan yang salah, (2) pernyataan yang menyesatkan, 

dan (3) iklan yang berlebihan. Pernyataan yang salah dapat terjadi 

apabila dalam iklan tersebut mengungkapkan hal-hal yang tidak benar. 

Pernyataan yang menyesatkan terjadi apabila iklan itu menggunakan 

opini subjektif untuk  mengungkapkan kualitas produk secara 

berlebihan dan tanpa didukung suatu fakta tertentu.  Sedangkan iklan 

yang berlebihan apabila iklan tersebut menggunakan tiruan dalam 

visualisasi iklan.46 
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BAB V 

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU 

 

Pasal 18 

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 

perjanjian apabila:  

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;  

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;  

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang 

dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;  

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku 

usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan 

barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;  

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan 

barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;  

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi 

manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen 

yang menjadi obyek jual beli jasa;  

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang 

berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha 

dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang  dibelinya;  

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku 

usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau 

hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen 

secara angsuran.  

 

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak 

atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, 

atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.  

 

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha 

pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan 

batal demi hukum.  

 

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang 

bertentangan dengan undang undang ini.  

 

Berdasarkan ketentuan di atas, larangan penggunaan kontrak 

baku terhadap dua hal yakni berkaitan dengan isi dan bentuk 

penulisannya. Dari segi isi berkaitan dengan larangan memuat klausula-

klausula baku yang tidak adil. Sedangkan, dari bentuk penulisannya, 

klausula itu harus dituliskan secara jelas dan terang sehingga dapat 

dibaca dan dimengerti oleh konsumen  

 

 

 

 



 

 

 

 

dengan baik.47 Hal ini mencerminkan asas kepatutan bahwa pelaku 

usaha patut memperhatikan keseimbangan di dalam klausula baku yang 

dibuatnya dalam kontrak baku sehingga memberikan keadilan tidak 

hanya bagi pelaku usaha tetapi juga bagi konsumen. Di samping itu, juga 

pelaku usaha patut memperhatikan bentuk penulisan dari klausula baku 

yang dibuatnya sehingga dapat dimengerti oleh konsumen. 

Terhadap ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK 

ini maka akibatnya batal demi hukum yang berarti klausula itu dianggap 

tidak ada atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi meskipun 

sudah ada pelarangan penggunaan kontrak baku yang bertentangan 

dengan UUPK masih juga ditemukan kontrak baku yang bertentangan 

dengan UUPK.48 

Praktik penggunaan kontrak baku yang menimbulkan masalah 

hukum baik yang berkaitan dengan keadilan yang dicerminkan pada hak 

dan kewajiban para pihak, juga mengenai keabsahan perjanjian itu 

sendiri. Dari segi isinya terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban 

para pihak sebagaimana yang diatur dalam perjanjian baku itu. Artinya 

pihak pengusaha  
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cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan 

menetapkan sejumlah hak sekaligus membatasi hak-hak pihak lawan. 

Sebaliknya, pengusaha  tersebut meminimalkan kewajibannya sendiri 

dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban pihak lawan. Berbagai 

klausula eksonerasi dicantumkan di dalamnya sebagai penyimpangan 

terhadap ketentuan undang-undang perdata. Dengan perkataan lain 

klausula-klausula kontrak baku cenderung menguntungkan pengusaha 

sekaligus memberatkan pihak lawan.49 

Eksonerasi banyak terjadi dalam apa yang dinamakan kontrak 

adhesi dan telah menjadi ciri khusus dalam hubungan kontrak semacam 

ini, bahwa pihak peserta lain (wederpartij) daripada adheren boleh 

dikatakan berada dalam kedudukan yang tidak  berdaya.50 

Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula 

yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak 

menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar 

ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau 

perbuatan melawan hukum. Klausula eksonerasi ini dapat terjadi atas 

kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara 

individual atau secara massal. Yang bersifat massal ini telah 

dipersiapkan terlebih dahulu dan  
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diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan perjanjian baku.51 

Menurut Mariam Darus  Badrulzaman, perjanjian baku dengan 

klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah 

satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:52 

1. isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif 

kuat dari debitur; 

2. debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu; 

3. terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian 

itu; 

4. bentuknya tertulis; 

5. dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual. 

Ahmadi Miru dalam disertasinya menolak pendapat Mariam 

Darus di atas yang memposisikan kreditur selalu dalam posisi yang 

lebih kuat dengan menyatakan: 53 

“ Dalam kenyataannya tidak selamanya memiliki posisi yang 

lebih kuat daripada debitur, karena dalam kasus-kasus tertentu 
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53

 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di 

Indonesia, Disertasi, Program pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, 

hal.160-161. 



 

 

posisi debitur justru lebih kuat daripada kreditur, dan justru 

debiturlah yang merancang perjanjian baku. Selain itu, salah 

satu ciri yang dikemukakan oleh Mariam  

 

 

 

 

 

 

 

Darus Badrulzaman, yaitu bahwa debitur sama sekali tidak 

menentukan isi perjanjian itu, juga tidak dapat dibenarkan, 

karena perjanjian baku pada umumnya dibuat dengan tetap 

memungkinkan pihak lain (bukan pihak yang merancang 

perjanjian baku) untuk menentukan unsur essensial dari 

perjanjian, sedangkan klausula yang pada umumnya tidak dapat 

ditawar adalah klausula yang merupakan unsur aksidentalia 

dalam perjanjian.  

 

Ahmadi Miru mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku yang 

memuat klausula eksonerasi yaitu sebagai berikut:54 

a. pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih 

kuat; 

b. pihak yang lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi 

perjanjian yang merupakan unsur aksidentalia dari perjanjian; 

c. terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima 

perjanjian tersebut; 

d. bentuknya tertulis; 
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e. dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual. 

Perlindungan konsumen berfungsi untuk menyeimbangkan 

kedudukan konsumen dan pengusaha. Keadaan yang seimbang di antara 

para pihak yang saling berhubungan akan menciptakan keserasian dan 

keselarasan materil di antara keduanya.55 

 

 

 

 

 

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perjanjian 

baku, adalah pencantuman klausula eksonerasi harus:56 

a. Menonjol dan jelas 

Pengecualian terhadap tanggung gugat tidak dapat dibenarkan jika 

penulisannya tidak menonjol dan tidak jelas. Dengan demikian, maka 

penulisan pengecualian tanggung gugat yang ditulis di belakang 

suatu surat perjanjian atau yang ditulis dengan cetakan kecil, 

kemungkinan tidak efektif karena penulisan klausula tersebut tidak 

menonjol. 

b. Disampaikan tepat waktu 

Pengecualian tanggung gugat hanya efektif jika disampaikan tepat 

waktu. Dengan demikian, setiap pengecualian tanggung gugat harus 

disampaikan pada saat penutupan perjanjian, sehingga merupakan 

                                       
55

 Adrian Sutendi, Op.Cit. hal.6. 
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 Jerry J.Phillips, Product Liability, West Publishing, St. Paull Minnesota, 

1993, hal.130-135. 



 

 

bagian dari kontrak. Jadi bukan disampaikan setelah perjanjian jual 

beli terjadi. 

c. Pemenuhan tujuan-tujuan penting 

Pembatasan tanggung gugat tidak dapat dilakukan jika pembatasan 

tersebut tidak akan memenuhi tujuan penting dari suatu jaminan, 

misalnya tanggung gugat terhadap cacat yang tersembunyi tidak 

dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu, jika cacat tersembunyi 

tersebut tidak ditemukan dalam periode tersebut. 

 

 

 

 

 

d. Adil  

Jika pengadilan menemukan kontrak atau klausula kontrak yang 

tidak adil, maka pengadilan dapat menolak untuk melaksanakannya, 

atau melaksanakannya tanpa klausula yang tidak adil. 

Oleh karena itu, pengaturan isi perjanjian tidak semata-mata 

dibiarkan kepada para pihak, akan tetapi perlu diawasi terutama 

terhadap perjanjian baku. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan 

umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. 

Membiarkan pembuatan perjanjian kepada mekanisme asas kebebasan 

berkontrak semata-mata, akan menciptakan ketidakseimbangan dan 

ketidakselarasan para pihak yang membuat perjanjian. Karenanya 

diperlukan pembatasan terhadap bekerjanya asas kebebasan 



 

 

berkontrak dengan menentukan klausula-klausula yang dilarang atau 

yang diwajibkan dalam bentuk undang-undang. 

Penyalahgunaan Keadaan 

Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian antara konsumen 

dengan produsen ini kadang atau bahkan sering terjadi penyalahgunaan 

keadaan57 yang dalam istilah Belanda dikenal  

 

 

 

 

 

dengan misbruik van omstadigheden. Penyalahgunaan keadaan terjadi 

apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain 

karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, 

tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau 

berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, 

meskipun ia tau atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus 

mencegahnya.58 

Penyalahgunaan keadaan ini dapat terjadi jika suatu perjanjian 

lahir karena adanya keunggulan salah satu pihak, baik keunggulan 

ekonomi, keunggulan psikologi maupun keunggulan lainnya. Walaupun 
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 Hoge Raad memperkenalkan suatu ajaran yang tidak diatur dalam 
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demikian, secara umum hanya dikenal dua kelompok besar 

penyalahgunaan keadaan, yaitu:59 

a. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (economic 

overwicht) dari salah satu pihak terhadap pihak lain; 

b. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi (geestelijke 

overwicht) dari satu pihak terhadap pihak lainnya. 

Di samping itu, Lebens De Mug, masih menambahkan kelompok 

penyalahgunaan ketiga, yaitu keadaan darurat (nood-toestand), namun 

pendapat ini kurang mendapat sambutan dari kalangan ahli hukum, dan 

keadaan darurat yang dimaksud biasanya  

 

 

 

 

 

 

dimasukkan dalam kelompok penyalahgunaan keadaan karena adanya 

keunggulan ekonomi.60 

Di antara dua penyalahgunaan keadaan di atas, penyalahgunaan 

keunggulan ekonomi lebih banyak menghasilkan keputusan-keputusan 

hakim daripada penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis. 
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 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit., hal.120. 
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 Agnes M.Toar, Penyalahgunaan Keadaan dan Tanggung jawab atas 
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Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi harus memenuhi 

syarat yaitu satu pihak dalam perjanjian lebih unggul dalam bidang 

ekonomi daripada pihak lainnya sehingga pihak lain terdesak 

melakukan perjanjian yang bersangkutan. Dengan demikian, ada 

keadaan terdesak dan tidak ada alternatif lain bagi pihak yang lemah 

dari segi ekonomi, dan dalam keadaan itu tidak memungkinkan lagi 

mengadakan perundingan.61 

Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis 

mempunyai syarat yaitu (1) adanya ketergantungan pihak yang lemah 

yang disalahgunakan oleh pihak yang mempunyai keunggulan psikologi; 

(2) adanya kesukaan psikologi yang luar biasa antara pihak yang satu 

dengan pihak yang lain.62 

 

 

 

 

 

Pada penyalahgunaan keadaan karena psikologis lebih 

menonjolkan pada ketergantungan salah satu pihak kepada pihak lain 

sehingga pihak lain melakukan tindakan hukum yang tidak bijaksana 

dan malahan merugikan dirinya. 

Di Inggris, penanggulangan masalah kontraktual dilakukan 

melalui putusan-putusan hakim dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Bahkan Law Commission dalam sarannya untuk peninjauan 

                                       
61

 Ibid., hal.2. 
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 Ibid., hal,3. 



 

 

masalah standard form contract mengemukakan beberapa faktor yang 

harus dipertimbangkan dalam syarat-syarat baku tersebut, antara lain:63 

a. Kemampuan daya saing (bargaining power) para pihak; 

b. Apakah konsumen ditawarkan syarat-syarat lain dengan tingkat 

harga yang lebih tinggi, tapi tanpa syarat eksonerasi dalam 

kontrak pembeliannya; 

c. Apakah pelanggaran kontrak dengan syarat pengecualian 

tanggung jawab, disebabkan oleh hal atau peristiwa di luar kuasa 

pihak (konsumen) yang melakukannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Amerika Serikat, transaksi-transaksi tertentu yang dilakukan 

dengan perjanjian baku, tidak diperbolehkan memuat syarat berikut:64 

a. Persetujuan pembeli untuk tidak melakukan gugatan terhadap 

pengusaha; 
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b. Pembebasan pembeli untuk menuntut penjual mengenai setiap 

perbuatan penagihan atau pemilikan kembali barang (barang 

yang dijual) yang dilakukan secara tidak sah; 

c. Pemberian kuasa kepada penjual atau orang lain untuk 

kepentingannya, untuk menagih pembayaran atau pemilikan 

kembali barang tertentu; 

d. Pembebasan penjual dari setiap tuntutan ganti kerugian pembeli 

terhadap penjual. 

Di Indonesia, sejak sebelum kemerdekaan, telah dilakukan 

upaya-upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari 

penyalahgunaan keadaan. Hal ini tampak dengan adanya pembatasan 

terhadap penyalahgunaan keadaan yang dapat merugikan konsumen 

melalui Woeker Ordonantie tahun 1938. Berdasarkan Pasal 2 Ordonansi 

tersebut, para hakim diberikan kewenangan untuk mengurangi 

kewajiban pihak yang dirugikan atau membatalkan perjanjian dalam hal 

hakim menemukan adanya ketidakseimbangan yang mencolok antara 

kewajiban-kewajiban  

 

 

 

 

 

para pihak. Untuk melaksanakan kewenangan hakim tersebut maka 

disyaratkan bahwa:65 
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 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit., hal.123. 



 

 

a. Pihak yang dirugikan mengajukan permohonan untuk itu; 

b. Pihak yang dirugikan tidak secara penuh menyadari segala akibat 

perjanjian yang telah diadakannya; dan 

c. Pihak yang dirugikan ternyata bertindak ceroboh, tanpa 

pengalaman, atau dalam keadaan darurat. 

Tolak ukur penyalahgunaan keadaan merupakan tolak ukur yang 

telah diambil alih dari Niuew Nederlands Burgerlijk Wetboek (NNBW), 

yaitu KUH Perdata Belanda yang baru. Pasal 44 (3.2.10) dari NNBW 

memakai misbruik van omstandigheden (abuse of circumstances) di 

samping bedreiging (threat) dan bedrog (fraud), sebagai tolak ukur 

untuk menentukan apakah suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan 

(vernietigbaar). Menurut Pasal 44 NNBW tersebut, seorang dianggap 

melakukan suatu perbuatan hukum tertentu karena orang itu berada 

dalam keadaan-keadaan yang khusus, seperti berada dalam keadaan 

sangat membutuhkan, berada dalam keadaan sangat ketergantungan, 

dalam keadaan kecerobohan, memiliki kondisi mental yang abnormal 

atau tidak mempunyai  pengalaman, dan ia telah menganjurkan 

dilakukannya perbuatan hukum itu oleh orang lain itu, meskipun hal 

yang  

 

 

 

 

 

 



 

 

diketahui itu seharusnya mencegah ia untuk menganjurkan orang lain 

itu berbuat yang demikian.66 

Terhadap perjanjian yang bertentangan dengan moral, ketertiban 

umum, kepatutan atau itikad baik mempunyai konsekuensi yuridis, 

namun hanya terhadap klausula yang dinilai bertentangan dengan 

undang-undang, moral, ketertiban umum, kepatutan atau keadilan, atau 

itikad baik itu saja yang terkena akibat. Klausula yang dinilai sebagai 

bertentangan dengan undang-undang tersebut batal demi hukum (van 

rechtswege nietig atau void). Sedangkan klausula yang bertentangan 

dengan moral, ketertiban umum, kepatutan, dan itikad baik tidak batal 

demi hukum tetapi dapat diminta dibatalkan oleh hakim dan tidak 

mengikat bagi pihak yang terkena. 
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 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hal.140. 



 

 

 

 

 

BAB VI 

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA 

 

Pasal 19 

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan.  

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan yang berlaku.  

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 

(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.  

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan 

pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya 

unsur kesalahan.  

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa 

kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.  

 

Tanggung jawab hukum produsen dimakna harfiahkan sama 

halnya dengan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Di mana pelaku     

usaha  itu sendiri     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 Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi.67 

Pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh pelaku usaha 

terhadap produk-produk yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip 

pertanggungjawaban hukum produk yang dikenal dalam dunia hukum, 

khususnya bisnis, yaitu sebagai berikut. 68 

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan; 

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab; 

3. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab;  

4. Prinsip tanggung jawab mutlak. 

Secara teoretis, di dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen diatur beberapa macam tanggung jawab:69 

a. Tanggung Jawab Kontrak (Contractual Liability) 
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 Gunawan Widjaya, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia 
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Dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha 

(barang atau jasa) dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku 

usaha didasarkan pada Tanggung Jawab Kontrak (Contractual 

Liability), yaitu tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak dari 

pelaku usaha, atas kerugian yang dialami konsumen akibat 

mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa 

yang diberikannya. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 19 ayat (1) 

UUPK bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti 

rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen 

akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan. 

Selain berlaku UUPK, khususnya ketentuan tentang pencatuman 

klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK, maka 

tanggung jawab atas perjanjian dari pelaku usaha juga diberlakukan 

juga hukum perjanjian sebagaimana dimuat dalam Buku III KUH 

Perdata.  



 

 

b. Tanggung Jawab Produk (Product Liability)70 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (no privity of contract) 

antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku 

usaha didasarkan pada Pertanggungjawaban Produk ( Product 

Liability) yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (Strict 

Liability) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen 

akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. 

Pertanggungjawaban hukum ini terkait dengan hubungan 

hukum yang timbul antara pelaku usaha dengan konsumen. Hubungan 

hukum ini mungkin telah ada terlebih dahulu antara produsen dan 

konsumen, berupa hubungan kontraktual, tetapi mungkin juga tidak 

pernah ada hubungan hukum sebelumnya dan keterkaitan secara 

hukum justru lahir setelah peristiwa yang merugikan konsumen.  
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 Istilah Product Liability (tanggung jawab produk) baru dikenal sekitar 60 
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Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus 

mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang wajib 

bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum 

perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa 

hukum. Keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum yang 

jauh berbeda di dalam pemenuhan tanggung jawab berikut hal-hal yang 

berkaitan dengan prosedur penuntutannya.71 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab mutlak di Amerika Serikat di samping 

dikembangkan melalui putusan pengadilan, juga dirumuskan dalam 

Section 402A Restatement (Second) of Torts dan dalam United Comercial 

Code (UCC). Inggris dalam The Consumer Protection Act  Tahun 1987 

bagian I, yang menetapkan berlakunya ketentuan Masyarakat Eropa 

mengenai tanggung jawab atas produk-produk yang rusak dan Australia 

dalam bagian VA Trade Practices Act. 
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 Janus Sidabalok, Op.Cit., hal.101. 



 

 

  Austria memberlakukan Product Liability Act Tahun 1988. 

Percancis menerapkan tanggung jawab produk dalam peraturan 

mengenai Civil Code Art. 1384, 1st part. Jerman sejak tanggal 25 Juli 1985 

menerapkan ketentuan Masyarakat Ekonomi Eropa dan kemudian 

tanggung jawab mutlak sejak 1 Januari 1989, yaitu dalam Product 

Liability Act.  

Di Cina, pengaturan tentang tanggung jawab produk dimuat 

dalam Code of Civil Procedure yang diterapkan secara efektif sejak tahun 

1982. Jepang mulai menerapkan tanggung jawab mutlak melalui 

Undang-undang Nomor 85 Tahun 1994 (Product Liability Law).72  
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Agnes M.Toar mengartikan tanggung jawab produk (product 

Liability) sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang 

dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan 

kerugian yang cacat melekat pada produk tersebut.73 Dalam hal ini ia 

memberikan istilah produk terhadap barang bergerak maupun tidak 

bergerak. Tanggung jawab di sini meliputi tanggung jawab akibat 

adanya hubungan kontraktual atau tanggung jawab menurut undang-

undang (dengan prinsip perbuatan melawan hukum). 

Tuntutan ganti kerugian konsumen kepada produsen dapat 

diajukan berdasarkan tiga teori tanggung jawab, yaitu tanggung jawab 

berdasarkan kelalaian/kesalahan (negligence); tuntutan berdasarkan 

ingkar janji atau wanprestasi (breach of waranty), dan tanggung jawab 

mutlak (strict liability).74 

Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak 

memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen, karena 

konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan 

kepada produsen, yaitu pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak 

antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. 

Kedua, argumentasi produsen bahwa  
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kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak 

diketahui.75 

Bagi konsumen, untuk mendapatkan produk barang tertentu 

dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain yang lazim adalah 

dengan cara membeli produk, menyewa atau me-leasing-kan atau 

menerima barang dari pihak lain misalnya pemberian dengan cuma-

cuma. Konsumen  yang membeli barang dari penjual diatur dalam 

hukum perjanjian jual beli (Pasal 1457 KUH Perdata). 

Menurut Pasal 19 UUPK, tanggung jawab pelaku usaha ialah 

memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagai akibat  kerusakan, 

pencemaran, dan/atau barang dan jasa  yang dihasilkan atau 

diperdagangkan oleh pelaku usaha. Ganti rugi tersebut tidak selalu 

berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi dapat pula berupa 

penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau 

berupa perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam kaitannya dengan product liability, khususnya hasil 

produksi maka seorang pengusaha dibebani kerugian untuk bertindak 

secara hati-hati (duty of care) sejak awal pembuatan produk, produk 

dipasarkan dan cara penggunaan produk agar tidak berbuat kesalahan 

yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi  

 

                                       
75

 David A.Fischer dan William Powers Jr., Products Liability: Cases and 

Materials, West Publishing, St.Paul Minnesota, 1988, hal.3. 



 

 

 

 

 

 

konsumen. Ganti Kerugian diatur  dalam Pasal 1236 KUH Perdata 

menyebutkan: 

“Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi, dan 

bunga kepada si berpiutang apabila ia telah membawa dirinya 

dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya 

atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna 

menyelamatkannya”. 

 

Dari ketentuan di atas apabila debitur tidak memenuhi 

kewajibannya maka ia dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya dan 

bunga kepada kreditur. Demikian pula apabila debitur tidak mampu 

menyerahkan bendanya atau telah tidak merawat benda itu sepatutnya 

guna menyelamatkannya, wajib memberikan ganti rugi, biaya dan 

bunga.76 

Merupakan asas hukum yang umum berlaku dalam hukum 

perdata bahwa ganti rugi hanyalah mungkin diwajibkan kepada pelaku 

usaha untuk memberikannya kepada pihak yang dirugikan apabila telah 

terpenuhi hal-hal sebagai berikut:77 

a. Telah terjadi kerugian bagi konsumen; 

b. Kerugian tersebut memang adalah sebagai akibat perbuatan 

pelaku usaha; 
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c. Tuntutan ganti rugi telah diajukan gugatannya oleh pihak yang 

menurut UUPK berhak mengajukan gugatan (Pasal 46 ayat 1); 

d. Telah ada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 

sehingga telah dapat dilaksanakan, putusan tersebut dapat berupa 

hasil kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen yang telah 

menyelesaikan sengketanya melalui penyelesaian damai, atau 

berupa putusan arbitrase, BPSK atau putusan pengadilan. 

Menyikapi hubungan konsumen dengan pihak pelaku perlu 

dipahami doktrin atau teori yang mendasari adanya hubungan hukum 

antara kedua belah pihak tersebut. Hubungan hukum mungkin telah ada 

terlebih dahulu antara produsen dengan konsumen, yang berupa sebuah 

hubungan kontraktual (hubungan perjanjian), tetapi mungkin juga tidak 

pernah ada hubungan hukum sebelumnya dan keterikatan secara 

hukum justru lahir setelah timbul peristiwa yang merugikan konsumen. 

 

Pasal 20 

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang 

diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan 



 

 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Dalam pasal 20 UUPK berisi mengenai pertanggungjawaban 

pelaku usaha periklanan akibat iklan yang dibuatnya. Selama ini iklan 

hanya dianggap sebagai sarana promosi belaka yang tidak memiliki 

akibat hukum. Kecenderungan konsumen untuk mengonsumsi suatu 

produk sangat terkait dengan informasi yang diperoleh konsumen 

mengenai suatu produk tertentu melalui iklan yang dibuat oleh pelaku 

usaha. Sudah sewajarnya lah pelaku usaha bertanggung jawab atas 

segala hal akibat iklan yang diproduksinya tersebut. 

 

Pasal 21 

(1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang 

yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan 

oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.  

(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing 

apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen 

atau perwakilan penyedia jasa asing.  

 

Substansi yang terdapat dalam Pasal 21 UUPK ini  sudah tepat 

dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam hal 

ini tidak hanya pelaku usaha yang harus bertanggung jawab, akan tetapi 



 

 

importir harus juga bertanggung jawab sebagai  pembuat barang impor 

dan/atau sebagai penyedia  jasa  asing. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 22 

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, 

dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha 

tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan 

pembuktian. 

 

Penjelasan 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban 

pembuktian terbalik. 

 

Ketentuan Pasal 22 UUPK ini merupakan suatu kemajuan 

terhadap dunia peradilan terutama dalam kasus pidana. Karena 

pembuktian terbalik dibebankan kepada pelaku usaha dimana dalam 

kasus pidana khusus dapat menyimpangi ketentuan umum (KUHAP). 

Oleh karenanya Polri dapat melakukan tindakan hukum atas 

persangkaan melakukan tindak pidana perlindungan konsumen dengan 

memulai proses penyidikan tanpa harus terdapat bukti permulaan yang 



 

 

cukup untuk menyidik pelaku usaha yang melakukan tindak pidana 

perlindungan konsumen. 

 

Pasal 23 

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan 

dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat  

 

 

 

 

 

 

 

(1),ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan 

penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan 

peradilan di tempat kedudukan konsumen. 

 

Ketentuan pasal ini merupakan sesuatu hal yang baru dalam 

dunia peradilan Indonesia, dan dapat dikatakan sebagai langkah maju 

yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberdayakan 

konsumen menuntut haknya atas ganti kerugian terhadap pihak pelaku 

usaha kepada BPSK atau badan peradilan di tempat kedudukan 

konsumen. 

 

Pasal 24 

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku 

usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau 

gugatan konsumen apabila:  



 

 

a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan 

perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;  

b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui 

adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh 

pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan 

komposisi.  

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan 

dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan 

konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang 

dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan 

melakukan perubahan atas barang  

 

 

 

 

 

 

 

dan/atau jasa tersebut.  

 

Dalam Pasal 24 ayat (1) ini, pelaku usaha yang menjual barang 

dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain akan tetap bertanggung jawab 

atas tuntutan ganti kerugian dan/atau gugatan konsumen sekalipun 

tidak memiliki hubungan kontraktual dengan konsumen yang 

bersangkutan. Tanggung jawab yang dimaksudkan oleh pasal ini adalah 

tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum.  Dasar 

pertanggungjawaban ini terutama karena adanya syarat yang 

ditentukan dalam pasal tersebut, yaitu apabila pelaku usaha lain yang 

menjual barang dan/atau jasa hasil produksinya kepada konsumen 

tidak melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut, 



 

 

atau apabila pelaku usaha lain yang melakukan transaksi jual beli 

dengan produsen tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau 

jasa yang dilakukan oleh produsen, atau produsen yang bersangkutan 

telah memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan 

contoh, mutu, dan komposisi yang diperjanjikan sebelumnya. 

 

Pasal 25 

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya 

berkelanjutan dalam batas waktu sekurangkurangnya 1 (satu) 

tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna 

jual dan wajib memenuhi  

 

 

 

 

 

 

 

jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.  

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 

jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen 

apabila pelaku usaha tersebut:  

a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang 

dan/atau fasilitas perbaikan;  

b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang 

diperjanjikan.  

 

Dalam ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa kontrak tidak hanya 

mengikat pada saat pelaksanaan kontrak, namun juga pasca 

pelaksanaan kontrak tersebut. Sesuai dengan ketentuan pasal ini, pelaku 



 

 

usaha wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual, 

selain itu juga wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan 

yang diperjanjikan, sepanjang pelaku usaha yang bersangkutan 

memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas 

waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. 

 

Pasal 26 

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi 

jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang 

diperjanjikan. 

Dalam ketentuan pasal ini pelaku usaha wajib memenuhi 

jaminan dan/ atau garansi atas jasa yang diperdagangkan yang  

 

 

 

 

 

digantungkan syarat pada isi perjanjian. 

 

Pasal 27 

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari 

tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: 

a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau 

tidak dimaksudkan untuk diedarkan;  

b. cacat barang timbul pada kemudian hari; 

c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai 

kualifikasi barang;  



 

 

d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; 

e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak 

barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang 

diperjanjikan.  

 

Penjelasan 

Huruf b 

Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang 

mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, 

baik tertulis maupun lisan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan 

standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan 

kesepakatan semua pihak. 

Huruf e 

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 tersebut, istilah “cacat barang” 

tidak dijelaskan lebih lanjut melalui definisi di dalam Pasal 1 maupun 

dalam Penjelasan Pasal 27. Sebagai mana terlihat dalam penjelasan 

pasal ini hanyalah menyangkut pengertian “cacat yang timbul 

dikemudian hari”. 



 

 

Apabila diperhatikan ketentuan huruf b dan penjelasannnya 

dapat diketahui bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas 

kerugian akibat cacat barang yang timbul di kemudian hari sebagaimana 

diperjanjian baik tertulis maupun lisan. Ketentuan ini memberikan 

konsekuensi, dalam hal tidak diperjanjikan maka pelaku usaha 

bertanggung jawab sampai masa daluwarsa berakhir yaitu 4 (empat) 

tahun sebagaimana diatur dalam huruf e UUPK. 

Demikian pula menyangkut ketentuan huruf e yang memberikan 

alternatif yaitu masa daluwarsa 4 (empat) tahun sejak barang dibeli 

atau lewatnya jangka waktu yang di perjanjian (masa garansi), maka 

terbuka kemungkinan disalahgunakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha 

dapat membebaskan diri dari tanggung jawab dengan cara membatasi 

jangka waktu secara tidak wajar di dalam perjanjian. Dengan demikian 

ketentuan tersebut masih perlu ditinjau kembali agar tidak merugikan 

konsumen atau tidak mengganggu prinsip keseimbangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 28 

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam 

gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 



 

 

22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku 

usaha. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ini bahwa beban pembuktian 

unsur “kesalahan” dalam gugatan ganti rugi kerugian merupakan beban 

dan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini memberikan konsekuensi 

hukum bahwa pelaku usaha yang dapat membuktikan kerugian bukan 

merupakan kesalahannya terbebas dari tanggung jawab ganti kerugian. 

Ketentuan tentang beban pembuktian dalam hukum acara 

perdata merupakan suatu bagian yang sangat penting dan menentukan 

dapat tidaknya suatu tuntutan perdata (gugatan) dikabulkan, karena 

pembebanan pembuktian yang salah oleh hakim dapat mengakibatkan 

seseorang yang seharusnya memenangkan perkara menjadi pihak yang 

kalah hanya karena tidak mampu membuktikan sesuatu yang 

sebenarnya menjadi haknya. 

Apabila asas umum beban pembuktian diterapkan dalam kasus-

kasus kerugian konsumen akibat penggunaan produk, maka berarti 

bahwa baik produsen maupun konsumen dibebani pembuktian. Untuk 

membuktikan adanya hak konsumen, maka  

 

 

 

 

 



 

 

berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, konsumen tersebut harus 

membuktikan adanya kesalahan produsen yang mengakibatkan 

kerugiannya. Atau dengan kata lain, konsumen harus membuktikan: 

a. Adanya perbuatan melanggar hukum dari produsen; 

b. Adanya kesalahan produsen; 

c. Adanya kerugian konsumen; 

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum 

dari produsen–dengan kerugian konsumen. 

Pembuktian tanggung gugat produsen karena adanya perbuatan 

melanggar hukum yang berlaku secara umum dalam hukum 

pembuktian, yaitu membebankan kepada penggugat untuk 

membuktikan adanya kesalahan tergugat yang menyebabkan 

kerugiannya. Namun, setelah lahirnya Undang-undang Perlindungan 

Konsumen, pembuktian tentang ada tidaknya kesalahan produsen 

tersebut dibebankan kepada produsen. 

Pembalikan beban pembuktian merupakan salah satu bentuk 

pemberdayaan konsumen, terutama jika telah terjadi kerugian akibat 

penggunaan produk, karena sekalipun tanggung gugat yang diterapkan 

adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan, namun pihak penggugat 

(konsumen) tidak lagi dibebani untuk membuktikan kesalahan 

produsen, melainkan produsen yang harus membuktikan 

ketidakbersalahannya. Hal ini berarti bahwa apabila produsen tidak 

mampu membuktikan  

 

 



 

 

 

 

 

ketidakbersalahannya, maka dengan sendirinya dianggap bersalah, 

sehingga tanggung gugat untuk membayar ganti kerugian yang 

ditimbulkan oleh produknya. 

Pembalikan beban pembuktian, yang merupakan ketentuan 

beban pembuktian bersifat khusus sebagai penyimpangan atas 

ketentuan umum bahwa penggugat yang harus membuktikan kesalahan 

tergugat dalam kasus perbuatan melanggar hukum tersebut, telah 

diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. 

Pengaturan tentang pembalikan beban pembuktian dalam 

Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan suatu langkah 

maju dibandingkan dengna ketentuan beban pembuktian sebelumnya, 

yang membebankan kepada konsumen untuk membuktikan kesalahan 

produsen. Namun langkah ini akan lebih maju lagi seandainya 

diberlakukan tanggung gugat risiko atau strict liability. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 29 

(1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan 

perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak 

konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban 

konsumen dan pelaku usaha.  

(2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan 

konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.  

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan 

koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.  

(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:  

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat 

antara pelaku usaha dan konsumen;  

b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat;  

c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta 

meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di 

bidang perlindungan konsumen.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan 

perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan 

konsumen secara keseluruhan berada di tangan pemerintah 

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 29 UUPK, yang dalam hal ini 

dilaksanakan oleh menteri-menteri teknis terkait. 

Sehubungan dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen, 

maka menteri-menteri yang terkait yang bertugas untuk 

menyelenggarakan pembinaan ini adalaah: 

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, 

2. Menteri Kesehatan, 

3. Menteri Lingkungan Hidup, dan 

4. Menteri-menteri lain yang mengurusi kesejahteraan rakyat. 

Para menteri itu kemudian berkoordinasi dalam melaksanakan 

tugas pengawasan ini sehubungan dengan bidangnya masing-masing. 

Dalam rangka melakukan tugas pembinaan, maka menteri 

terkait dapat mengeluarkan sejumlah peraturan yang sifatnya teknis 

sehingga tujuan dari pembinaan itu tercapaai dengan baik. Di sini 

dibutuhkan kejujuran dan mental bersih dari aparat pemerintah 

sehingga tujuan dari pembinaan itu benar-benar tercapai dengan baik. 

Pembinaan mengandung makna pendampingan, bimbingan, dan 

bantuan bagi pelaku usaha dan masyarakat konsumen sehingga ia dapat 



 

 

bertahan dan senantiasa tumbuh-berkembang ke arah yang  

 

 

 

 

 

lebih baik melalui pencapaian performance yang bik. Dalam kondisi 

itulah pelaku usaha dapat memenuhi kewajibannya dengan baik pula. 

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) UUPK, undang-undang ini 

mengharapkan bahwa tugas pembinaan akan berdampak pada empat 

hal, yaitu: 

1. Iklim Usaha 

Dengan pembinaan, diharapkan akan tumbuh dan berkembang 

iklim usaha yang sehat sehingga dapat mempertinggi tingkat 

kesejahteraan masyarakat melalui efisiensi usaha. Dengan 

efisiensi usaha, konsumen tidak lagi dibebani oleh biaya (cost) 

yang tinggi dalam memperoleh kebutuhannya. Lagi pula, dengan 

iklim usaha yang sehat akan tersedia produk-produk yang lebih 

berkualitas, yang dapat mempertinggi tingkat kesehatan dan 

pencapaian kebutuhan masyarakat. Iklim usaha yang sehat dan 

kompetitif pada akhirnya akan membantu pembangunan 

perekonomian secara nasional, yang berarti pula dapat 

membantu tercapainya tingkat pertumbuhan pembangunan 

perekonomian nasional. 

Dalam hal ini perlu ditumbuhkembangkan kesadaran di 



 

 

kalangan pelaku usaha bahwa konsumen merupakan mitra 

bisnis mereka sehingga eksistensi konsumen perlu dijaga,  

 

 

 

 

 

dibina, dan diberdayakan. Oleh karena itu, setiap keputusan 

produsen harus mempertimbangan keberadaan konsumen. 

Dengan kata lain, pembinaan juga bertujuan untuk menciptakan 

hubungan yang sehat antara produsen/pelaku usaha dan 

konsumen secara keseluruhan. 

2. Lembaga Swadaya Masyarakat 

Melalui pembinaan perlindungan konsumen diharapkan juga 

dapat menumbuhkembangkan lembaga swadaya masyarakat di 

bidang perlindungan konsumen. Lembaga swadaya masyarakat 

ini berupa wujud dari gerakan konsumen, yaitu gerakan/upaya 

mempertinggi kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya 

melalui penyuluhan, pendidikan bagi konsumen, serta 

membantu konsumen mewujudkan hak-haknya. 

Lembaga swadaya masyarakat ini tidak harus dipandang sebagai 

upaya perlawanan terhadap produsen, tetapi lebih tepat jika 

dilihat sebagai mitra produsen menjembatani perbedaan 

kepentingan antara produsen dan konsumen melalui 

penanaman modal kesadaran kepada masyarakat tentang 



 

 

perlunya konsumen memperoleh perlindungan secara hukum. 

Dengan pencapaian tingkat kesadaran tertentu, diharapkan 

masyarakat akan membangun lembaga konsumen yang  

 

 

 

 

 

secara swadaya bekerja dan melaksanakan program-

programnya, baik untuk kepentingan pendidikan konsumen 

maupun dalam hubungan antara konsumen dan produsen. 

Dalam kegiatannya, lembaga konsumen swadaya masyarakat ini 

dapat melakukan pembinaan ke dalam (kepada konsumen, 

melalui pendidikan konsumen) serta melakukan pengawasan ke 

luar, yaitu kepada para pelaku usaha sebagai mana dimaksud 

dalam Pasal 30 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini. 

3. Sumber Daya Manusia 

Melalui pembentukan lembaga konsumen swadaya masyarakat 

yang salah satu tugasnya melakukan pembinaan kepada 

konsumen melalui pendidikan-pendidikan konsumen, maka 

akan tercapailah sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu 

konsumen-konsumen yang sudah mempunyai tingkat kesadaran 

penuh akan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen dan 

sebagai warga negara. Dengan demikian, konsumen dapat 

meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan 



 

 

nasional. 

Melalui pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada 

pelaku usaha, maka akan diperoleh pelaku-pelaku usaha yang 

bertanggung jawab, pelaku-pelaku usaha yang mempunyai 

kesadaran akan penitngnya melindungi  

 

 

 

 

 

konsumen. Dengan demikian, mereka akan menjalankan 

usahanya dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab 

sebagai bagian dari pelaksana pembangunan nasional. Melalui 

pelaksanaan usaha yang sehat dan bertanggung jawab, akan 

tumbuh iklim usaha yang kompetitif dan fair, yang pada 

akhirnya dapat melayani konsumen sesuai dengan hak-haknya. 

4. Penelitian dan Pengembangan 

Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat 

juga berdampak pada terselenggaranya penelitian dan 

pengembangan, sebagai langkah-langkah evaluasi perbaikan 

atas praktik-praktik usaha yang berjalan sebelumnya. Melalui 

tugas pembinaan, pemerintah dapat menggiatkan lembaga-

lembaga penelitian dan pengembangan (departement of research 

and development), baik yang dimiliki oleh perusahaan (badn 

usaha) maupun pemerintah yang selama ini dirasakan kurang 



 

 

berkembang. Barangkali juga perguruan tinggi dapat 

mengembangkan lembaga penelitiannya di bidang ini atau 

menjadikan masalah perlindungan konsumen sebagai salah satu 

bidang kajiannya. Hal-hasil kajian dari lembaga penelitian di 

bidang perlindungan konsumen ini pada gilirannya dapat 

dipakai sebagai bahan untuk menyusun kebijakan di bidang  

 

 

 

 

 

perlindungan konsumen. 

Ketentuan teknis lebih lanjut tentang pembinaan ini diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 

4 Peraturan Pemerintah ini, Menteri Perdagangan melakukan 

koordinasi dengan menteri-menteri teknis terkait untuk menciptakan 

iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku 

usaha dan konsumen dalam beberapa hal, seperti: 

a. Penyusunan kebijakan; 

b. Pemasyarakatan peraturan; 

c. Peningkatan peran BPKN dan BPSK; 

d. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan 

konsumen; 

e. Peningkatan pemberdayaan konsumen; 



 

 

f. Penelitian; 

g. Peningkatan kualitas barang dan jasa; 

h. Peningkatan sikap jujur; dan 

i. Pemberdayaan usaha kecil. 

 

Pasal 30 

(1)Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen 

serta penerapan ketentuan peraturan perundangundangannya 

diselenggarakan oleh pemerintah,  

 

 

 

 

 

 

 

masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat.  

(2)Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.  

(3)Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan 

konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang 

dan/atau jasa yang beredar di pasar.  

(4)Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ternyata menyimpang dari peraturan perundangundangan yang 

berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau 

menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku.  

(5)Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan 

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat 

disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan 



 

 

kepada Menteri dan menteri teknis.  

(6)Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah.  

 

Penjelasan 

Ayat 2 

Yang dimaksud dengan menteri teknis adalah menteri yang 

bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Ayat 3 

Pengawasan silang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas 

barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara 

penelitian, pengujian dan/atau survei. Aspek pengawasan 

meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang 

jika diharuskan. pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain 

yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. 

 

Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Perlindungan 

Konsumen, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan 



 

 

konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dilaksanakan oleh: 

1. Pemerintah, 

2. Masyarakat, dan 

3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 

Pengawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

dilaksanakan oleh menteri-menteri terkait. Dengan demikian, tugas 

pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dapat dilaksanakan oleh 

menteri-menteri terkait sekaligus. 

Berbeda dengan pembinaan, maka dalam pelaksanaan tugas 

pengawasan selain dibebankan kepada pemerintah, juga dilimpahkan 

kepada masyarakat, baik berupa kelompok,  

 

 

 

 

 

perorangan, maupun lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat dapat 

melakukan penelitian, pengujian, dan/atau penyurveian terhadap 

barang-barang yang beredar di pasar. Aspek pengawasan yang 

dilakukan masyarakat ini meliputi: pemuatan informasi tentang risiko 

penggunaan barang yang diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, 

dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. 

Misalnya, masyarakat dapat melakukan survei atas 



 

 

penulisan/pencantuman masa daluwarsa produk tertentu yang beredar 

di supermarket tentang: 

1. Apakah produk tertentu itu memuat/mencantumkan masa 

daluwarsa atau tidak; 

2. Apakah pencantuman masa daluwarsanya jelas atau tidak; 

3. Apakah produk yang sudah melewati masa daluwarsa masih 

dipajangkan di tempat penjualan; 

4. Dan sebagainya. 

Informasi-informasi tersebut dapat dikumpulkan dan kemudian 

diteruskan ke pihak pemerintah yang berwenang mengenai hal 

tersebut, pejabat kepolisian ataupun ke lembaga swadaya masyarakat. 

Inilah bentuk peran serta masyarakat di dalam pengawasan sehubungan 

dengan penegakan perlindungan konsumen. 

Namun, harus dibedakan bahwa tugas pengawasan oleh  

 

 

 

 

 

masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) hanya dilakukan 

terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, sedangkan 

terhadap sarana dan prasarana produksi dan distribusi hanya dapat 

dilakukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, wilayah pengawasan yang 

dilakukan oleh pemerintah lebih luas daripada wilayah pengawasan 

yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau LSM. 



 

 

Dalam Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 30 ayat (6) disebutkan bahwa 

ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan ini masih 

akan diatur dengan peraturan pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VIII 

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL 

 



 

 

 

Pasal 31 

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen 

dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 

 

Istilah “mengembangkan” yang digunakan di dalam rumusan 

pasal ini, menunjukkan bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

(BPKN) dibentuk sebagai upaya untuk mengembangkan perlindungan 

konsumen yang sudah diatur dalam pasal yang lain, khususnya tentang 

pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pengaturan 

larangan-larangan bagi pelaku usaha di dalam menjalankan bisnisnya, 

pengaturan tanggung jawab pelaku usaha, dan pengaturan penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen. Keempat materi yang disebutkan ini 

merupakan hal pokok upaya perlindungan konsumen. Di samping 

sebagai bagian kelengkapan sistem perlindungan konsumen yang 

dikembangkan dalam UUPK. Kesemuanya diharapkan lebih 

memberdayakan konsumen dalam menuntut hak-haknya dengan tanpa 

mengabaikan kepentingan pelaku usaha. 

 

 

 

 

 

Pasal 32 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu 



 

 

Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. 

 

Ketentuan pasal ini memberikan kedudukan Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional di Ibu Kota Negara dan bertanggung 

jawab kepada Presiden adalah kedudukan yang kuat di dalam 

mengembangkan upaya perlindungan konsumen. Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional tidak dapat diintervensi oleh pihak departemen 

seperti Departemen Perdagangan dan Perindustrian di dalam 

pelaksanaan tugasnya. Kedudukannya independen dan bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden. Kedudukan seperti ini sangat baik 

untuk kepentingan perlindungan konsumen. Sifat lebih otonom 

diharapkan dapat berperan memberikan perlindungan konsumen 

secara lebih maksimal, sebagai bentuk perlindungan dari arus atas.  

 

Pasal 33 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi 

memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam 

upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. 

 

 

 

 

 



 

 

Fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada 

pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di 

Indonesia dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tidak terbatas pada 

penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. 

 
Pasal 34 

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:  

a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam 

rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan 

konsumen;  

b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan 

perundangundangan yang berlaku di bidang perlindungan 

konsumen;  

c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang 

menyangkut keselamatan konsumen;  

d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen 

swadaya masyarakat;  

e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai 

perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap 

keberpihakan kepada konsumen;  

f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari 

masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat, atau pelaku usaha;  

g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama 

dengan organisasi konsumen internasional.  

 

 

 



 

 

 

 

Penjelasan 

Ayat 1 huruf e 

Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk 
meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen 
(wiseconsumerism). 

 

Pengaturan Badan Perlindungan Konsumen Nasional secara 

rinci dalam Pasal 34 ini cukup menggembirankan, mengingat 

kedudukannya yang kuat, yaitu sebagai badan yang bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden. Sebelumnya tugas ini, pada umumnya 

diemban oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Seperti 

diketahui YLKI bertujuan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam 

bidang penelitian, bidang pendidikan, bidang penerbitan, warta 

konsumen, dan perpustakaan; di bidang pengaduan; serta bidang umum 

dan keuangan.78 

Pengaturan tugas-tugas Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional (BPKN) yang banyak memiliki persamaan dengan tujuan YLKI, 

bersesuaian dengan harapan yang mengemuka dalam kongres 

konsumen sedunia di Santiago. Sudaryatmo mengatakan peran lembaga 

konsumen dalam suatu negara sangat penting untuk memberikan 

perlindungan terhadap konsumen. Begitu pentingnya peran lembaga 

konsumen ini, pada kongres konsumen sedunia di  

                                       
78

 C. Tantri D. dan Sulastri, Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan 

Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia–The Asia Foundation, Jakarta, 

1995, hal. 10-15. 



 

 

 

 

 

 

 

Santiago, sempat mengemuka tentang bagaimana peran lembaga 

konsumen dalam memfasilitasi konsumen memperoleh keadilan. Untuk 

menjawab pertanyaan ini maka format yang ideal adalah bahwa 

perlindungan konsumen akan efektif jika secara simultan dilakukan 

dalam dua level/arus sekaligus, yaitu dari arus bawah ada lembaga 

konsumen yang kuat dan tersosialisasi secara luas di masyarakat dan 

sekaligus secara representatif dapat menampung dan memperjuangkan 

aspirasi konsumen. Sebaliknya dari arus atas, ada bagian dalam struktur 

kekuasaan yang secara khusus mengurusi perlindungan konsumen. 

Semakin tinggi bagian tersebut semakin besar pula power yang dimiliki 

dalam melindungi kepentingan konsumen. Jadi efektif tidaknya 

perlindungan konsumen suatu negara tidak semata-mata tergantung 

pada lembaga konsumen, tapi juga kepedulian pemerintah, khususnya 

melalui institusi yang dibentuk untuk melindungi konsumen.79 

 

Pasal 35 

(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang 

ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap 

                                       
79 Sudaryatmo, Model Hukum Perlindungan Konsumen, Kompas 7 Mei 

1998.
 

 



 

 

anggota, serta sekurangkurangnya 15 (lima belas) orang dan 

sebanyakbanyaknya 25 (duapuluh lima) orang anggota yang 

mewakili semua unsur.  

 

 

 

 

 

 

 

(2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah 

dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia.  

(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional selama (3) tiga tahun dan 

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 

berikutnya.  

(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

dipilih oleh anggota.  

 

Penjelasan 

Ayat 1 

Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama. 

 

Memperhatikan ketentuan pasal ini, tampak bahwa struktur 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional, hanya meliputi, ketua, wakil 

ketua, dan anggota yang kesemuanya minimal berjumlah 15 (lima belas) 

orang dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili 

semua unsur. 



 

 

Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPKN sebagai mana 

ditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perlindungan 

Konsumen di atas, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 57 

Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan  

 

 

 

 

 

 

Konsumen Nasional, ditentukan bahwa pengangkatannya dilakukan 

melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Menteri mengajukan usul calon anggota BPKN yang telah 

memenuhi persyaratan keanggotaan BPKN kepada Presiden, 

b. Calon anggota BPKN dikonsultasikan oleh Presiden kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat; 

c. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan pertimbangan dan 

penilaian terhadap calon nggota BPKN dan menyampaikan 

hasilnya kepada Presiden; dan 

d. Presiden mengangkat anggota BPKN dari calon anggota BPKN 

yang telah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Tahapan pengangkatan tersebut sama dengan tahapan dalam 

pemberhentian anggota BPKN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001 dan Penjelasannya, bahwa: 



 

 

a. Usul pemberhentian anggota BPKN yang tidak lagi memenuhi 

persyaratan keanggotaan BPKN kepada Presiden diajukan oleh 

Menteri, dengan syarat bahwa sebelum Menteri mengajukan 

usul pemberhentian, Menteri memberi kesempatan kepada 

anggota BPKN yang akan diberhentikan untuk membela diri; 

 

 

 

 

 

b. Usul pemberhentian anggota BPKN tersebut dikonsultasikan 

oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat; 

c. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan pertimbangan dan 

penilaian terhadap usul pemberhentian anggota BPKN dan 

menyampaikan hasilnya kepada Presiden; dan 

d. Presiden memberhentikan anggota BPKN yang telah 

dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali 

untuk maksud ini Dewan Perwakilan Rakyat memberikan 

pertimbangan dan penilaian lain, yaitu tidak menyetujui 

pemberhentian anggota BPKN tersebut. Dalam hal ini, 

Keputusan Presdien mengenai pengangkatan anggota BPKN 

sebelumnya tetap berlaku. 

Pasal 36 

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas 

unsur: 



 

 

a. pemerintah;  

b. pelaku usaha;  

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;  

d. akademis; dan  

e. tenaga ahli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan 

Huruf d 

Akademisi adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota 

perguruan tinggi. 

Huruf e 

Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang 

perlindungan konsumen. 

 

Pasal 36 huruf d tersebut, memberikan pemahaman bahwa 

akademisi adalah wakil dari Perguruan Tinggi dan bukan orang luar 

Perguruan Tinggi sekalipun yang bersangkutan memiliki pendidikan 

tinggi. 

Unsur-unsur keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional (BPKN) yang diatur dalam pasal ini, berdasarkan Penjelasan 



 

 

Pasal 35 UUPK sebelumnya, jumlah wakil dari setiap unsur tersebut 

tidak harus sama. Pengaturan ini sudah tepat, karena yang dipentingkan 

dalam hal ini bukan jumlah perwakilan masing-masing unsur, akan 

tetapi pelaksanaan tugas dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

(BPKN) secara efektif, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen. 

 

Pasal 37 

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional adalah: 

a. warga negara Republik Indonesia;  

 

 

 

 

 

 

 

b. berbadan sehat;  

c. berkelakuan baik;  

d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;  

e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang 

perlindungan konsumen; dan  

f. berusia sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) tahun.  

 

Pasal 37 huruf e tentang syarat keanggotaan Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional yaitu memiliki pengetahuan dan 

pengalaman di bidang perlindungan konsumen. Syarat ini seharusnya 

tidak boleh diberlakukan sama untuk semua unsur keanggotaan Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional, karena  sudah jelas di antara setiap 

unsur tidak memiliki ukuran atau kriteria yang sama, baik itu aspek 



 

 

pengetahuan maupun aspek pengalaman. Berbeda dengan 5 (lima) 

syarat lainnya, mutlak diberlakukan sama. 

 

Pasal 38 

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti 

karena: 

a. meninggal dunia;  

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;  

c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;  

d. sakit secara terus menerus;  

e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau  

f. diberhentikan.  

 

 

 

 

 

Penjelasan 

Huruf d 

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan 

tugasnya. 

 

Penetapan waktu sakit secara terus-menerus ini tidak boleh 

terlalu lama, mengingat perkembangan industri dan perdagangan yang 

demikian cepat, teristimewa dalam era pasar bebas dimana produk luar 

negeri akan membanjiri pasar-pasar di Indonesia. Sehingga Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional harus pula mengimbangi pergerakan 

itu di dalam pelaksanaan tugasnya. 



 

 

 

Pasal 39 

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan 

Konsumen, Nasional dibantu oleh sekretariat. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional. 

(3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional. 

 

Kesekretariatan diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Walaupun sekretaris tidak 

termasuk struktur keanggotan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 

tetapi kehadirannya sangat penting. Oleh  

 

 

 

 

 

karena itu, seharusnya ada syarat yang ditetapkan untuk pengangkatan 

seorang sekretaris. 

 

Pasal 40 

(1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk 

membantu pelaksanaan tugasnya.  

(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan 



 

 

Perlindungan Konsumen Nasional.  

 

Penjelasan 

Ayat 2 

Yang dimaksud dengan dengan keputusan Ketua Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang 

ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota. 

 

Pada ketentuan pasal ini, yang perlu dipertanyakan adalah cara 

pengambilan keputusan. Melalui penjelasan hanya disebutkan 

berdasarkan musyawarah. Bagaimana jika tdidak tercapai kesepakatan 

bulan di antara angogota, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Sehingga hal 

ini, perlu mendapat penjelasan kembali melalui aturan pelaksanaannya, 

yang di dalamnya dapat ditetapkan berdasarkan suara terbanyak 

sekalipun itu dengan mayoritas sederhana. 

 

 

 

 

 

 

Pasal 41 

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan 

keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 

 

Penjelasan 



 

 

Yang dimaksud dengan dengan keputusan Ketua Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang 

ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota. 

Komentar tentang ketentuan pasal ini, sama menyangkut cara 

pengambilan keputusan dalam musyawarah anggota, yang ternyata 

tidak dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 

2001. 

 

Pasal 42 

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. 

 

Ketentuan pasal ini sudah seharusnya, karena bagaimanapun 

dalam pelaksanaan tugas pihak Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional akan memerlukan cukup banyak biaya. Hal ini  

 

 

 

 

 

membedakan dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat (LPKSM) yang merupakan partner BPKN dari arus bawah 

yang banyak diserahi tugas melakukan pengawasan bahkan penelitian 



 

 

agar LPKSM dapat efektif menjalankan tugas yang dibebankan oleh 

undang-undang ini, perlu dipertimbangkan bantuan pembiayaan.  

 

Pasal 43 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan 

Pemerintah. 

 

Ketentuan pasal ini sangat penting kehadirannya, untuk 

menjelas dan/atau menjabarkan lebih lanjut ketentuan pasal tentang 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Hanya saja dengan 

diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001 tampak 

masih ada pasal-pasal yang belum mendapat penjelasan dan/atau 

penjabaran lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IX 

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN 

SWADAYA MASYARAKAT 

 

 
Pasal 44 

(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat yang memenuhi syarat.  

(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki 

kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan 

perlindungan konsumen.  

(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 

meliputi kegiatan:  

a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran 

atas hak dan kewajiban dan kehatihatian konsumen dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;  

b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;  

c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 

perlindungan konsumen;  

d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk 

menerima keluhan atau pengaduan konsumen;  

e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat 

terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan 

konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Penjelasan 

Ayat 1 

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar 
dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen. 

 

Kecendrungan masyarakat konsumen hanya bersandar kepada 

sejumlah lembaga advokasi konsumen, sesuai dengan Pasal 44 UUPK, 

yaitu dengan adanya pengakuan pemerintah terhadap lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang mempunyai 

kegiatan yang meliputi, penyebaran informasi dalam rangka 

meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian 

konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, memberikan nasehat 

kepada konsumen yang memerlukannya, bekerjasama dengan instansi 

terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, membantu 

konsumen dalam memperjuangkan haknya, dan termasuk menerima 

keluhan atau pengaduan konsumen. 

Walaupun Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat dikatakan sebagai Lembaga non Pemerintah, tetapi 

bukanlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang 

selama ini diketahui “independen”, mengingat Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat yang dimaksud dalam undang-undang 

ini harus didaftarkan dan mendapat  

 

 

 



 

 

 

 

pengakuan Pemerintah, dengan tugas-tugas yang masih harus diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Setelah diundangkan Peraturn Pemerintah Nomor 59 Tahun 

2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, 

maka dalam Pasal 2 menentukan bahwa: 

a. Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat, yakni 

terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bergerak di 

bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam 

anggaran dasarnya. Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan 

sebagai pencatatan dan bukan merupakan perizinan. Demikian 

pula, bagi LPKSM yang membuka kantor perwakilan atau cabang 

di daerah lain, cukup melaporkan kantor perwakilan atau 

cabang tersebut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat 

dan tidak perlu melakukan pendaftaran di tempat kedudukan 

kantor perwakilan atau cabang tersebut. 

b. LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan 

kegiatan perlindungan konusmen di seluruh wilayah Indonesia.  

c. Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hanya saja ketentuan ini masih harus diuji dalam 

pelaksanaannya, mengingat Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 59 

Tahun 2001, menentukan bahwa: 

1. Pemerintah membatalkan pendaftaran LPKSM, apabila LPKSM 

tersebut: 

a. Tidak lagi menjalankan kegiatan perlindungan 

konsumen; atau 

b. Terbukti melakukan kegiatan pelanggaran ketentuan 

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen dan peraturan pelaksanaannya. 

2. Ketentuan mengenai tata cara pembatalan pendaftaran 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam 

Keputusan Menteri. 

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 

sebagimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a Undang-undang 

Perlindungan Konsumen yaitu ,menyebar informasi dalam rangka 

meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian 

konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sedangkan 

dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001, ditentukan 

bahwa penyebaran informasi yang dimaksud meliputi penyebarluasan 

berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen termasuk 

peraturan perundang- 

 



 

 

 

 

 

 

undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen. 

Adapun informasi yang dimaksud misalnya hal-hal yang berkaitan 

dengan pengetahuan mengenai proses produksi, standar, label, promosi 

dan periklanan, klausula baku dan lain-lain. Sedangkan penyebaran 

informasi yang dilakukan LPKSM dapat dilaksanakan melalui kegiatan: 

pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pelayanan informasi, dan lain-lain. 

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b Undang-

undang Perlindungan Konsumen yaitu, memberikan nasihat kepada 

konsumen yang memerlukannya, dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah 

Nomor 59 Tahun 2001, ditentukan bahwa pemberian nasihat kepada 

konsumen yang memerlukan dilaksanakan oleh LPKSM secara lisan atau 

tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB X 

PENYELESAIAN SENGKETA 

 

Pasal 45 

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha 

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada 

di lingkungan peradilan umum.  

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela 

para pihak yang bersengketa.  

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana 

sebagaimana diatur dalam Undangundang.  

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di 

luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat 

ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh 

salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.  

 

Penjelasan 

Ayat 2 

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh 



 

 

para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan 

untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak 

yang bersengketa. 

 

 

 

 

 

 

 

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah 

penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang 

bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui 

pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan 

tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. 

 

Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) dapat diketahui bahwa 

untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua pilihan yaitu: 

1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha, atau 

2. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 

Hal ini berarti lembaga penyelesaian sengketa lainnya–kecuali 

peradilan umum–tidak dimungkinkan menangani sengketa konsumen 

dan pelaku usaha, padahal terdapat lembaga penyelesaian sengketa 

lainnya yang sejenis yang juga sejak awal pembentukannya 

dimaksudkan untuk menangani sengketa konsumen dan pelaku usaha 



 

 

sekalipun menggunakan istilah lain. Lembaga yang dimaksudkan adalah 

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Dengan melalui 

ketentuan dalam ayat (1) ini, dapat dikatakan eksistensi Badan 

Arbitrase Muamalat Indonesia  

 

 

 

 

 

(BAMUI) menjadi tidak mempunyai arti apa-apa, padahal jika ditelusuri 

sejarah pembentukan BAMUI, tampak badan ini telah susah payah 

diupayakan oleh Majelis Ulama Indonesia. BAMUI sengaja dibentuk 

untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang perdagangan, industri, 

keuangan, jasa, dan lain-lain di lingkungan Bank Muamalat Indonesia, 

Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariat (BPRS), Asuransi Takaful 

dan pada masyarakat Islam yang sehari-harinya menggunakan aturan 

hukum Islam.  

Akan tetapi, upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

selain BPSK masih tetap berlaku/dapat dipergunakan untuk 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jika 

bertolak pada Pasal 45 ayat (2) dan Penjelasannya. Dalam pasal ini 

hanya disebut penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar 

pengadilan, tanpa menyebut bentuk dari cara penyelesaian di luar 

pengadilan. Demikian pula dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (2) 



 

 

dimungkinkan mengadakan perdamaian sepanjang tidak bertentangan 

dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen. 

Selanjutnya Pasal 45 ayat (2) dan Penjelasannya juga tampak 

sangat rancu, karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di 

luar pengadilan sebenarnya tidak berdasarkan pilihan suka rela para 

pihak, tetapi berdasarkan pilihan konsumen (cermati Pasal 45 ayat (1)), 

kecuali kalau penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh 

lembaga lain di luar Badan  

 

 

 

 

 

Penyelesaian Sengketa Konsumen, barulah kesepakatan para pihak yang 

dimaksudkan dapat terjadi, itupun seharusnya dijelaskan kemungkinan 

berdasarkan Pasal 45 ayat (1) karena pasal ini tidak memberikan 

kemungkinan bagi pelaku usaha untuk menolak pilihan konsumen. Jadi 

bukan pada Penjelasan pasal 45 ayat (2) seperti rumusan sekarang. 

 

Pasal 46 

(1)Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:  

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang 

bersangkutan;  

b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;  

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang 

memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, 

yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas 



 

 

bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk 

kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;  

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau 

jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan 

kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.  

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,atau huruf 

d diajukan kepada peradilan umum.  

 

 

 

 

 

 

 

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar 

dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Penjelasan 

Ayat 1 

Huruf  b 

Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class 

action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh 

konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan 

secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti 

transaksi. 

Huruf d 



 

 

Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang 

tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap 

konsumen. 

 

Kalimat yang menentukan “Gugatan atas pelanggaran pelaku 

usaha dapat dilakukan oleh”, seharusnya tidak menggunakan istilah 

pelanggaran, karena istilah tersebut dapat diberi makna khusus, 

sehingga seharusnya “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat 

dilakukan oleh”. 

 

Pasal 47 

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai  

 

 

 

 

 

 

 

bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan 

tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak 

akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. 

 

Penjelasan 

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan 

tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali 

perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut. 

 



 

 

Ketentuan Pasal 47 ini tidak jelas, apabila penyelesaian sengketa 

konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai 

kesepakatan, maka logika hukum akan menunjuk bentuk penyelesaian 

sengketa secara mediasi atau konsiliasi oleh BPSK, dan bukan secara 

arbitrase oleh karena hasil akhir penyelesaiannya melalui arbitrase 

adalah putusan. 

 

Pasal 48 

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu 

pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan 

memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penunjukan Pasal 45 dalam hal ini, lebih banyak tertuju pada ketentuan 

tersebut dalam ayat (4). Artinya penyelesaian sengketa konsumen 

melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila: 

a. para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa 

konsumen di luar pengadilan, atau 



 

 

b. upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, 

dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak 

yang bersengketa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB XI 



 

 

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN 

 

 

Pasal 49 

(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen 

di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di 

luar pengadilan.  

(2)Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian 

sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai 

berikut:  

a. warga negara Republik Indonesia;  

b. berbadan sehat;  

c. berkelakuan baik;  

d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;  

e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan 

konsumen;  

f. berusia sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) tahun.  

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur 

pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.  

(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berjumlah sedikitdikitnya 3 (tiga) orang, dan 

sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(5)Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian 

sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.  

 

Penjelasan 

Ayat 3 

Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen 

swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen. 

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perlindungan 

Konsumen, yang menetapkan pembentukan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) hanya pada Daerah Tingkat II (kabupaten), 

memperlihatkan maksud pembuat undang-undang bahwa putusan 

BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan tidak ada upaya banding dan kasasi. Rumusan dalam Pasal 

49 ayat (1) di atas ini, menyangkut tugas BPSK “untuk penyelesaian 

sengketa konsumen di luar pengadilan” adalah tugas pokok, sebab 

masih ada tugas lain dari BPSK yaitu: memberikan konsultasi 

perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap 

pencantuman klausula baku, dan menerima pengaduan konsumen atas 

terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen, serta tugas-tugas 

lainnya.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pasal 50 

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas: 

a. ketua merangkap anggota;  

b. wakil ketua merangkap anggota;  

c. anggota.  

 

Pasal 51 

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan 

tugasnya dibantu oleh sekretariat.  

(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas 

kepala sekretariat dan anggota sekretariat.  

(3)Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan 

anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen 

ditetapkan oleh Menteri.  

 

Ketentuan Pasal 51 terasa ganjil jika ketentuan ini dibandingkan 

dengan pengaturan kesekretariatan BPKN. Seperti diketahui 

keanggotaan BPKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan 

sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BPKN, sementara 

pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota 

sekretariat sama dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu oleh menteri. Keganjilan 

yang dimaksud karena pengangkatan kepala sekretariat dan anggota 



 

 

sekretariat BPSK memiliki dasar yang lebih kuat   yaitu sama dengan 

anggota BPSK karena dilakukan  

 

 

 

 

 

menteri, yang berbeda dengan sekretaris pada BPKN yang hanya 

diangkat oleh ketua BPKN padahal keanggotaan BPKN diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden. Persoalan ini merupakan persoalan yang 

sangat penting mengingat hal tersebut berpengaruh pada persoalan 

pembiayaan. Seharusnya pengangkatan dan pemberhentian sekretaris 

BPKN minimal dilakukan oleh menteri. 

 

Pasal 52 

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen 
meliputi: 
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 Undangundang 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; 

h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau 
setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran 
terhadap Undangundang ini;  

i. 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 badan penyelesaian sengketa konsumen;  

j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, 
atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;  

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. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan Undangundang ini.  

 

Memperhatikan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa 

antara huruf  a dan f pada akhirnya akan memiliki makna yang sama 

dalam pelaksanaannya. Sementara berkenaan dengan ketentuan dalam 

hurif b, c, dan e dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa BPSK tidak 

hanya bertugas menyelesaikan sengketa di luar pengadilan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), tetapi meliputi kegiatan 

berupa pemberian pemberian konsultasi, pengawasan terhadap 

pencantuman klausula baku, dan sebagai tempat pengaduan dari 



 

 

konsumen tentang adanya pelanggaran ketentuan perlindungan 

konsumen, serta bagaimana tugas dan kewenangan lainnya yang terkait 

dengan pemeriksaan pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-

undang Perlindungan Konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 53 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan 

wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah 

Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri. 

 

Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka pelaksanaan tugas dan 

wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diatur 

dalam Pasal 52 Undang-undang Perlindungan Konsumen di atas, masih 

harus menunggu keputusan menteri yang ditentukan dalam Pasal 53 

tersebut. 

 

Pasal 54 

(1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan 

penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis. 



 

 

(2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus ganjil dan sedikit- sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili 

semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), 

serta dibantu oleh seorang panitera. 

(3) Putusan majelis final dan mengikat. 

(4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas 

majelis diatur dalam surat keputusan menteri. 

 

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 54 tersebut, dapat diketahui 

bahwa keanggotaan BPSK yang berjumlah paling sedikit 9 dan paling 

banyak 15 orang dari semua unsur (pemerintah, konsumen, dan    

pelaku usaha) sebagaimana   diatur dalam Pasal 49  

 

 

 

 

 

ayat (3) dan (4) sebelumnya. Dalam menangani penyelesaian sengketa, 

membentuk majelis yang jumlah anggotanya harus ganjil dan sedikit-

dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur. Sudah jelas jumlah 

minimal 3 (tiga) orang tersebut diambil dari jumlah 9 sampai 15 orang 

anggota BPSK. Hal yang tidak jelas dari ketentuan Pasal 54 ini adalah 

menyangkut keberadaan “panitera”. Apakah diambil dari anggota BPSK 

itu juga diambil dari sumber lain, seperti pengangkatan panitera. Jika 

dilakukan pengangkatan penitera, maka siapa yang mengangkatnya dan 

siapa yang mengangkatnya dan apa saja syarat-syaratnya. Dalam 

Undang-undang Perlindungan Konsumen, hal ini sama sekali belum 



 

 

mendapat pengaturan, kecuali sekedar yang ditentukan dalam Pasal 54 

ayat (2) tersebut. Diharapkan hal ini termasuk urusan teknis 

pelaksanaan tugas majelis (Pasal 54 ayat 4), sehingga melalui Keputusan 

Menteri yang dalam hal ini Menteri Kehakiman, keberadaan panitera 

juga ikut mendapat pengaturan yang jelas.  

Ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Perlindungan 

Konsumen yang menentukan: “Putusan majelis bersifat final dan 

mengikat”. Penjelasan Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Perlindungan 

Konsumen yang menyebutkan “putusan majelis bersifat final adalah 

bahwa dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak ada upaya 

banding dan kasasi”. Sampai di sini dapat     dikatakan    ketentuan    ini    

memenuhi ciri undang-undang  

 

 

 

 

 

arbitrase modern yang dapat membawa putusan arbitrase menjadi 

efektif. Undang-undang arbitrase modern menyampingkan campur 

tangan yang luas dari pihak peradilan umum. Namun, harus ditelaah 

kembali sampai seberapa jauh ketentuan pasal ini mendapat dukungan 

secara integral dari ketentuan pasal Undang-undang Perlindungan 

Konsumen. 

 

Pasal 55 



 

 

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan 

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

kerja setelah gugatan diterima. 

 
Ketentuan pembatasan jangka waktu tersebut merupakan 

pengaturan yang cukup baik untuk menghindari proses penyelesaian 

sengketa yang berlarut-larut atau mengendap di lingkungan BPSK. Hal 

ini penting dalam rangka perlindungan konsumen, mengingat 

masyarakat sebagai konsumen yang dari sudut ekonomi berada dalam 

pihak yang lemah. Melalui proses penyelesaian sengketa dengan jangka 

waktu singkat, sangat menguntungkan untuk menghindari biaya yang 

membengkak karena proses jangka waktu yang panjang. Tentu saja 

dengan jangka waktu yang singkat ini juga lebih disukai oleh pelaku 

usaha, mengingat dalam bisnis persoalan waktu sangat berharga (“time 

is money”). 

 

 

 

 

 

Pasal 56 

(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima 

putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan 

putusan tersebut.  

(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan 

Negeri paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah 



 

 

menerima pemberitahuan putusan tersebut.  

(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima 

putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.  

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian 

sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada 

penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan yang berlaku.  

(5)Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup 

bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.  

 
Ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang menetapkan jangka waktu 

pelaksanaan putusan 7 (tujuh) hari, lebih singkat daripada jangka waktu 

pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) yaitu 

14 (empat belas) hari, merupakan suatu kekeliruan. Hal ini disebabkan 

putusan kalau secara hukum belum dapat dianggap menerima 

keputusan, karena belum habis masa untuk mengajukan keberatan, 

yaitu 14 hari. 

 

 

 

 

 

Pasal 57 

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) 

dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di 

tempat konsumen yang dirugikan. 



 

 

 
Pasal 57 yang mengatur tentang permintaan penetapan eksekusi 

pada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan, 

seharusnya tidak hanya menunjuk pada Pasal 54 ayat (3) tapi juga 

menunjuk Pasal 56 ayat (3). 

Ketentuan pasal ini memberikan kemudahan terhadap 

konusmen, karena permintaan penetapan eksekusi pada Pengadilan 

Negeri di tempat tinggal konsumen. Ketentuan ini sama juga dalam hal 

tuntutan ganti kerugian kepada pelaku usaha, konsumen mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Negeri atau BPSK di tempat tinggal konsumen. 

Hal ini berarti bahwa biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh 

konsumen untuk itu akan dapat dihemat. 

 

Pasal 58 

(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu 

paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak diterimanya 

keberatan.  

(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat 

belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 

Republik Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

(3)Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan 



 

 

putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

menerima permohonan kasasi.  

 

Berdasarkan ketentuan dari kedua pasal tersebut, maka 

walaupun sudah tampak adanya usaha mempercepat penyelesaian 

sengketa konsumen, khususnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen, yang putusannya dinyatakan final dan mengikat, namun 

Undang-undang Perlindungan Konsumen masih membuka 

kemungkinan pihak yang keberatan atas putusan tersebut untuk 

mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, hanya saja pihak 

yang tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri tidak dapat lagi 

mengajukan upaya hukum banding melainkan upaya hukum kasasi ke 

Mahkamah Agung. Berdasarkan hal ini, maka tahapan penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan dapat dikatakan    sama saja dengan jumlah 

tahapan penyelesaian sengketa lainnya    melalui pengadilan,      karena 

masing-masing dapat     melalui tiga tahap. Perbedaannya hanya   

terletak pada tidak dikenalnya upaya hukum banding       terhadap 

putusan pengadilan negeri yang memutuskan keberatan    atas putusan 

Badan Penyelesaian     Sengketa     Konsumen,     tapi langsung kasasi  

ke Mahkamah Agung. Tidak dikenalnya upaya hukum banding tersebut 

tidak mengurangi tahapan penyelesaian sengketa  

 

 

 

 

 



 

 

 

konsumen yang sebelumnya diusahakan penyelesaiannya melalui 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BAB XII 

PENYIDIKAN 

 

Pasal 59 

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang 

lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan 

konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Hukum Acara 

Pidana yang berlaku.  

(2)Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berwenang:  

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan 

konsumen;  

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukm 

yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan 

konsumen;  

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan 

hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang 

perlindungan konsumen;  

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen 

lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan 

konsumen;  

e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat 



 

 

bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil 

pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam  

 

 

 

 

 

 

 

perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.  

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.  

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil 

penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia.  

(4)Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut 

Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.  

 

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-

undang Perlindungan Konsumen, maka adanya penggunaan istilah 

“selain” yang digandengkan dengan istiliah “juga”, maka dapat diketahui 

bahwa wewenang khusus sebagai penyidik tidak saja diberikan kepada 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tetapi juga kepada Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang 

ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan 

konsumen. 

Secara keseluruhan ketentuan Pasal 59 ini, memberikan 

kewenangan yang luas kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil di 



 

 

lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang perlindungan konsumen. Kewenangan tersebut 

diatur dalam ayat (2) dari pasal ini. Untuk menjalankan kewenagan yang    

ada Penyidik    Pejabat    Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud,  

 

 

 

 

 

disyaratkan untuk melakukan pemberitahuan atas dimulainya 

penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara. Pemberitahuan 

seperti itu juga berlaku atas hasil penyidikan yang dilakukan. 

Seterusnya Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan 

hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik 

Pejabat Polisi Negara. 

Peran penyidik Polri pada penanganan suatu tindak pidana 

adalah untuk menemukan kebenaran materil dalam rangka untuk 

menyelesaikan perkara, sehingga penanganannya seringkali kurang 

memperhatikan hak-hak seorang tersangka untuk membela dirinya 

terhadap kemungkinan persangkaan atau pendakwaan yang kurang 

benar. Wilayah kerja Polri dalam UUPK, tersirat dalam Bab XII Pasal 59 

UUPK. 

Peran Institusi Kepolisian ini saat sekarang ini banyak 

digunakan oleh masyarakat karena dinilai lebih memberikan efek jera 



 

 

bagi pelaku pelanggar hukum dan dinilai lebih mempersingkat waktu 

dibandingkan harus mengajukan gugatan secara perdata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB XIII 

SANKSI 

 

Pasal 60 

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan 

sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 

19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.  

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak 

Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).  

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan 

perundangundangan.  

 



 

 

Pengaturan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) untuk menjatuhkan sanksi administratif sesungguhnya 

bermasalah. Selama ini pemahaman terhadap sanksi administratif 

tertuju pada sanksi yang berupa pencabutan izin usaha atau sejenisnya. 

Melalui pemahaman seperti ini, praktik di lingkungan peradilan umum 

dalam hal menemukan adanya pelanggaran yang memerlukan 

dijatuhkannya sanksi administratif kepada si pelaku, maka dalam 

putusannya memerintahkan instansi penerbit izin usaha untuk 

melakukan pencabutan izin usaha pihak pelaku    yang       bersangkutan. 

Berdasarkan   Pasal 60 ayat (2), jika  

 

 

 

 

 

produsen lalai untuk memenuhi tanggung jawabnya, maka pelaku usaha 

tersebut dapat dijatuhi sanksi yang jumlahnya maksimum Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ganti kerugian tersebut 

merupakan bentuk pertanggungjawaban terbatas, sehingga secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahwa ganti kerugian yang dianut dalam 

Undang-undang Perlindungan Konsumen menganut prinsip ganti 

kerugian “subjektif terbatas”. 

 

Pasal 61 

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha 



 

 

dan/atau pengurusnya. 

 

Ketentuan ini jelas memperlihatkan suatu bentuk 

pertanggungjawaban pidana yang tidak saja dapat dikenakan kepada 

pengurus juga kepada perusahaan. Hal ini menurut Nurmadjito 

merupakan upaya yang bertujuan menciptakan sistem bagi 

perlindungan konsumen. Melalui ketentuan pasal ini perusahaan 

dinyatakan sebagai subjek hukum pidana. 

 

Pasal 62 

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 

15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan 

Pasal 18 dipidana dengan pidana  

 

 

 

 

 

 

 

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 

banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).  

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan 

Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 

(dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah). 

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, 

cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang 



 

 

berlaku.  

 

Ketentuan Pasal 62 ini memberlakukan dua aturan hukum 

sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu 

pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, 

atau kematian diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana 

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sementara 

di luar dari tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana 

tersebut dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dengan 

demikian, terhadap ilustrasi yang dikemukakan berkenaan dengan 

ketentuan Pasal 61 sebelumnya, persoalan pidananya diselesaikan 

berdasarkan ketentuan KUHP sepanjang akibat perbuatan pidana yang 

dilakukan oleh PT sebagai subjek hukum, memenuhi kualifikasi luka 

berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian konsumen. 

 

 

 

 

 

 

Pasal 63 

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, 

dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: 

a. perampasan barang tertentu;  

b. pengumuman keputusan hakim;  

c. pembayaran ganti rugi;  

d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan 



 

 

timbulnya kerugian konsumen;  

e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau 

f. pencabutan izin usaha.  

 

Salah satu jenis hukuman tambahan dalam ketentuan pasal ini, 

adalah pembayaran ganti rugi. Pembayaran ganti kerugian sebagaimana 

dimaksudkan dalam pasal ini, adalah kurang tepat, karena ganti 

kerugian merupakan kajian dari hukum perdata dan bukan hukum 

pidana. Sedangkan sanksi pidana yang berupa pembayaran sejumlah 

uang bukan merupakan ganti kerugian, melainkan denda. Demikian pula 

halnya dengan hukuman tambahan yang berupa pencabutan izin usaha, 

sekali lagi ini sesungguhnya merupakan sanksi administratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 



 

 

 

Pasal 64 

Segala ketentuan peraturan perundangundangan yang 

bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat 

undangundang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku 

sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak 

bertentangan dengan ketentuan dalam undangundang ini. 

 

Ketentuan ini tidak lain dimaksudkan untuk menghindari 

kekosongan hukum khususnya di bidang perlindungan konsumen. Hal ini 

sudah seharusnya, mengingat perlindungan konsumen belumlah cukup 

dengan hanya mengandalkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang 

Perlindungan Konsumen ini.  

Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Perlindungan 

Konsumen, juga dapat diketahui bahwa Undang-undang Perlindungan 

Konsumen juga memberikan dasar terbukanya kemungkinan pembentukan 

undang-undang baru yang bermaksud untuk melindungi konsumen. 

Walaupun demikian harus diingat, bahwa kedudukan Undang-undang 

Perlindungan Konsumen menurut Penjelasan Umumnya adalah payung yang 

mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang 

perlindungan konsumen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 65 

Undangundang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak 

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan undangundang ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

Seperti diketahui undang-undang ini disahkan dan diundangkan 

pada tanggal 20 April 1999, akan tetapi berdasarkan ketentuan penutup 

ini, baru berlaku pada tanggal 20 April 2000. Maksud dari penundaan 

berlakunya undang-undang ini, adalah agar pada masa satu tahun 

tersebut dapat dipergunakan untuk sosialisasi. Hal ini penting, 

mengingat terlalu banyak hal baru yang belum dikenal sebelumnya baik 

oleh konsumen maupun pelaku usaha. Demikian pula dimaksudkan agar 

pemerintah dalam kurun waktu satu tahun itu dapat mempersiapkan 

segala sesuatu yang diperlukan di dalam penegakan hukumnya. 
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Lampiran 

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN 
UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 1999 
TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
Menimbang: a.  bahwa  pembangunan  nasional  bertujuan  untuk  

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur 
yang merata materiil dan spiritual dalam era 
demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan 
UndangUndang Dasar 1945; 

 b. bahwa  pembangunan  perekonomian  nasional  
pada era globalisasi harus dapat mendukung 
tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu 
menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang 
memiliki kandungan teknologi yang dapat  
meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak 
dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang   
dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa 
mengakibatkan kerugian konsumen; 

 c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai 

http://www.ylki.or.id/


 

 

akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap 
menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat 
serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan 
barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar; 

 d. bahwa  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  
konsumen perlu meningkatkan kesadaran, 
pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan  
kemandirian  konsumen  untuk  melindungi dirinya 
serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha 
yang bertanggung jawab; 

 e. bahwa   ketentuan   hukum   yang   melindungi   
kepentingan konsumen di Indonesia belum 
memadai; 

 f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas 
diperlukan perangkat peraturan perundang-
undangan untuk mewujudkan keseimbangan 
perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku 
usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat; 

 g. bahwa  untuk  itu  perlu  dibentuk  undangundang  
tentang perlindungan konsumen. 

 
Mengingat:    Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 

33 UndangUndang Dasar 1945 
 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan:  UNDANGUNDANG TENTANG PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam undangundang ini yang dimaksud dengan: 
1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 



 

 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen  

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.  

3. 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 Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi.  

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 

baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun 

tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, 

dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.  

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi 

yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 

konsumen.  

6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan 

informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli 

konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang 

diperdagangkan.  

7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam 

daerah pabean.  

8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan 

di dalam wilayah Republik Indonesia.  

9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah 

lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh 

pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan 

konsumen.  

10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan 

syaratsyarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih 



 

 

dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam 

suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib 

dipenuhi oleh konsumen.  

11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang 

bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku 

usaha dan konsumen.  

12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang 

dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan 

konsumen.  

13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi bidang perdagangan.  

 
BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, 
keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. 

 
Pasal 3 

 
Perlindungan konsumen bertujuan : 
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 hakhaknya 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 



 

 

bertanggung jawab dalam berusaha;  

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.  

 
BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN 
 

Bagian Pertama 
Hak dan Kewajiban Konsumen 

 
Pasal 4 

 
Hak konsumen adalah : 
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;  

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan;  

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa;  

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan;  

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  

g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif;  

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;  

i. hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundangundangan lainnya.  

 
 



 

 

Pasal 5 
 
Kewajiban 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.  

 
 

Bagian Kedua 
 

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
 

Pasal 6 
 
Hak pelaku usaha adalah : 
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;  

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 rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan;  

e. hakhak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundangundangan lainnya.  

 
Pasal 7 

 



 

 

Kewajiban pelaku usaha adalah : 
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 diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian.  

 
BAB IV 

 
PERBUATAN YANG DILARANG 

BAGI PELAKU USAHA 
 

Pasal 8 
 
(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa yang:  



 

 

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;  

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan 

jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam 

label atau etiket barang tersebut;  

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah 

dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;  

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut  

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana 

dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa 

tersebut;  

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut;  

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang 

tertentu;  

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 

sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;  

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 

penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;  

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan yang berlaku.  

 
(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat 

atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara 



 

 

lengkap dan benar atas barang dimaksud.  

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan 

pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau 

tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.  

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat 

(2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta 

wajib menariknya dari peredaran.  

 
Pasal 9 

 
(4) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, 

mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, 

dan/atau seolaholah:  

a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan 

harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode 

tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;  

b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;  

c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau 

memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, 

keuntungan tertentu, ciriciri kerja atau aksesori tertentu;  

d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang 

mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;  

e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;  

f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;  

g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;  

h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;  

i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang 

dan/atau jasa lain;  

j. menggunakan katakata yang berlebihan, seperti aman, tidak 

berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan 

tampak keterangan yang lengkap;  

k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.  

 
(5) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 



 

 

untuk diperdagangkan.  

(6) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) 

dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang 

dan/atau jasa tersebut.  

 
Pasal 10 

 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan 
untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, 
mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau 
menyesatkan mengenai: 
a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;  

b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;  

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang 

dan/atau jasa;  

d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;  

e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.  

 
Pasal 11 

 
Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral 
atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan; 
a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah telah 

memenuhi standar mutu tertentu;  

b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah tidak 

mengandung cacat tersembunyi;  

c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan 

dengan maksud untuk menjual barang lain;  

d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah 

yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;  

e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah 

cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;  

f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum 

melakukan obral.  

 



 

 

Pasal 12 
 
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau 
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif 
khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut 
tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan 
jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. 
 

Pasal 13 
 
(3) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau 

mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan 

pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara 

cumacuma dengan maksud tidak memberikannya atau 

memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.  

(4) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau 

mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat 

kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan 

pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.  

 
Pasal 14 

 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan 
untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, 
dilarang untuk: 
a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang 

dijanjikan;  

 
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;  

c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;  

d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang 

dijanjikan.  

 
Pasal 15 

 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang 



 

 

melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat 
menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. 
 

Pasal 16 
 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan 
dilarang untuk: 
a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian 

sesuai dengan yang dijanjikan;  

b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.  

 
Pasal 17 

 
(3) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:  

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, 

kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan 

waktu penerimaan barang dan/atau jasa;  

b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;  

c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai 

barang dan/atau jasa;  

d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang 

dan/atau jasa;  

e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang 

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;  

f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan 

perundangundangan mengenai periklanan.  

(4) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang 

telah melanggar ketentuan pada ayat (1).  

 
BAB V 

 
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU 

 
Pasal 18 

 



 

 

(2) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 

perjanjian apabila:  

a.   menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;  
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali barang yang dibeli konsumen;  

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang 

dibeli oleh konsumen;  

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku 

usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan 

barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;  

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang 

atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;  

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat 

jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi 

obyek jual beli jasa;  

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang 

berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan 

lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa 

konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;  

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku 

usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak 

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara 

angsuran.  

(5) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau 

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau 

yang pengungkapannya sulit dimengerti.  

(6) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada 

dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.  



 

 

(7) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan 

dengan undang undang ini.  

 
BAB VI 

 
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA 

 
Pasal 19 

 
(6) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan.  

(7) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan yang berlaku.  

(8) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 

(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.  

(9) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan 

pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya 

unsur kesalahan.  

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa 

kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.  

 
Pasal 20 

 
Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi 
dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. 
 

Pasal 21 
 



 

 

(3) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang 

diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh 

agen atau perwakilan produsen luar negeri.  

 
(4) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing 

apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen 

atau perwakilan penyedia jasa asing.  

 
Pasal 22 

 
Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 
merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup 
kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. 
 

Pasal 23 
 
Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau 
tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat 
digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau 
mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. 
 

Pasal 24 
 
(2) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku 

usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau 

gugatan konsumen apabila:  

a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan 

perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;  

b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui 

adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh 

pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan 

komposisi.  

(3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari 

tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan 



 

 

konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau 

jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan 

perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.  

 
Pasal 25 

 
(3) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya 

berkelanjutan dalam batas waktu sekurangkurangnya 1 (satu) 

tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual 

dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang 

diperjanjikan.  

(4) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 

jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila 

pelaku usaha tersebut:  

a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang 

dan/atau fasilitas perbaikan;  

b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi 

yang diperjanjikan.  

Pasal 26 
 
Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan 
dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. 
 

Pasal 27 
 
Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung 
jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: 
a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak 

dimaksudkan untuk diedarkan;  

b. cacat barang timbul pada kemudian hari;  

c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi 

barang;  

d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;  

e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang 

dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.  



 

 

 
Pasal 28 

 
Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan 
ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 
merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha. 
 

BAB VII 
 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Bagian Pertama 
 

Pembinaan 
 

Pasal 29 
(6) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan 

perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak 

konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban 

konsumen dan pelaku usaha.  

(7) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan 

konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.  

(8) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan 

koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.  

(9) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:  

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat 

antara pelaku usaha dan konsumen;  

b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat;  

c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta 

meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang 

perlindungan konsumen.  

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan 



 

 

perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 
Bagian Kedua 

 
Pengawasan 

 
Pasal 30 

 
(7) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen 

serta penerapan ketentuan peraturan perundangundangannya 

diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat,dan lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat.  

(8) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.  

(9) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan 

konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang 

dan/atau jasa yang beredar di pasar.  

(10) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ternyata menyimpang dari peraturan perundangundangan yang 

berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau 

menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku.  

(11) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat 

disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan 

kepada Menteri dan menteri teknis.  

 
(12) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah.  

 
BAB VIII 

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL 
 

Bagian Pertama 



 

 

 
 Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas 

Pasal 31 
 
Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen 
dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 
 

Pasal 32 
 
Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota 
Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. 
 

Pasal 33 
 
Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi 
memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya 
mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. 
 

Pasal 34 
 
(2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:  

a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam 

rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan 

konsumen;  

b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan 

perundangundangan yang berlaku di bidang perlindungan 

konsumen;  

c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang 

menyangkut keselamatan konsumen;  

d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen 

swadaya masyarakat;  

e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai 

perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap 

keberpihakan kepada konsumen;  

h. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari 



 

 

masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat, atau pelaku usaha;  

i. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.  

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama 

dengan organisasi konsumen internasional.  

 
 
 

Bagian Kedua 
 

Susunan Organisasi dan Keanggotaan 
 

Pasal 35 
 
(5) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiriatas seorang ketua 

merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta 

sekurangkurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyakbanyaknya 

25 (duapuluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.  

(6) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah 

dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia.  

(7) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat 

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.  

(8) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional 

dipilih oleh anggota.  

 
Pasal 36 

 
Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur: 
a. pemerintah;  

b. pelaku usaha;  

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;  



 

 

d. akademis; dan  

e. tenaga ahli.  

 
Pasal 37 

 
Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
adalah: 
a. warga negara Republik Indonesia;  

b. berbadan sehat;  

c. berkelakuan baik;  

d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;  

e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan 

konsumen; dan  

f. berusia sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) tahun.  

 
Pasal 38 

 
Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena: 
a. meninggal dunia;  

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;  

c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;  

d. sakit secara terus menerus;  

e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau  

f. diberhentikan.  

 
Pasal 39 

 
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan 

Konsumen, Nasional dibantu oleh sekretariat.  

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional.  

(3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional.  



 

 

Pasal 40 
 
(3) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat 

membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk 

membantu pelaksanaan tugasnya.  

(4) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional.  

 
Pasal 41 

 
Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua 
Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 
 

Pasal 42 
 
Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan 
sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang 
berlaku. 
 

Pasal 43 
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan 
Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 

 
 
 



 

 

BAB IX 
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN 

SWADAYA MASYARAKAT 
 

Pasal 44 
 
(5) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat yang memenuhi syarat.  

(3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki 

kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan 

konsumen.  

(4) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 

meliputi kegiatan:  

a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran 

atas hak dan kewajiban dan kehatihatian konsumen dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;  

b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;  

c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 

perlindungan konsumen;  

d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, 

termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;  

e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat 

terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan 

konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 



 

 

BAB X 
PENYELESAIAN SENGKETA 

 
Bagian Pertama 

 
Umum 

 
Pasal 45 

 
(5) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha 

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di 

lingkungan peradilan umum.  

(6) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela 

para pihak yang bersengketa.  

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana 

sebagaimana diatur dalam Undangundang.  

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh 

apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu 

pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.  

 
Pasal 46 

 
(4) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:  

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang 

bersangkutan;  

b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;  

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang 

memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, 

yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas 

bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk 

kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan 



 

 

kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;  

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau 

jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan 

kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.  

(5) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,atau huruf d 

diajukan kepada peradilan umum.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar 

dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 
Bagian Kedua 

 
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 

 
Pasal 47 

 
Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan 
untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi 
dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan 
terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita 
oleh konsumen. 
 

Bagian Ketiga 
 

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan 
 

Pasal 48 
 
Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada 
ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan 
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45. 
 

BAB XI 
 



 

 

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN 
 

Pasal 49 
 
(3) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di 

Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan.  

(4) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa 

konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:  

a. warga negara Republik Indonesia;  

b. berbadan sehat;  

c. berkelakuan baik;  

d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;  

e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan 

konsumen;  

f. berusia sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) tahun.  

(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur 

pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.  

(7) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berjumlah sedikitdikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyakbanyaknya 

5 (lima) orang.  

(8) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian 

sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.  

 
 
 

Pasal 50 
 
Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (1) terdiri atas: 
a. ketua merangkap anggota;  

b. wakil ketua merangkap anggota;  

c. anggota.  

 
Pasal 51 



 

 

 
(4) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan 

tugasnya dibantu oleh sekretariat.  

(5) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas 

kepala sekretariat dan anggota sekretariat.  

(6) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota 

sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh 

Menteri.  

 
Pasal 52 

 
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: 
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 Undangundang 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;  

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

orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap 

Undangundang ini;  

i. 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 badan 

penyelesaian sengketa konsumen;  

j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat 



 

 

bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;  

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. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan Undangundang ini.  

 
Pasal 53 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang 
badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam 
surat keputusan menteri. 
 

Pasal 54 
 
(1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan 

penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis. 
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(2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus ganjil dan sedikit sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili 

semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), 

serta dibantu oleh seorang panitera.  

(3) Putusan majelis final dan mengikat.  

(4) Ketantuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas 

majelis diatur dalam surat keputusan menteri.  

 
Pasal 55 

 
Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan 
putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja 
setelah gugatan diterima. 
 

Pasal 56 
 
(6) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima 

putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan 

putusan tersebut.  

(7) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan 

Negeri paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah 

menerima pemberitahuan putusan tersebut.  

(8) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap 

menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.  

(9) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian 

sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada 

penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan yang berlaku.  

 
(10) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti 

permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan 

penyidikan.  
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Pasal 57 
 
Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) 
dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di 
tempat konsumen yang dirugikan. 
 

Pasal 58 
 
(4) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu 

paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak diterimanya 

keberatan.  

(5) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat 

belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 

Republik Indonesia.  

(6) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan 

putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 

menerima permohonan kasasi.  

 
BAB XII 

PENYIDIKAN 
 

Pasal 59 
 
(3) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah 

yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang 

perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Hukum 

Acara Pidana yang berlaku.  

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berwenang:  

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 

perlindungan konsumen;  

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan 

hukm yang diduga melakukan tindak pidana dibidang 

perlindungan konsumen;  
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c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan 

hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana 

dibidang perlindungan konsumen;  

g. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan 

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang 

perlindungan konsumen;  

h. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga 

terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap 

barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam 

perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.  

i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan 

konsumen.  

(5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil 

penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia.  

(6) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut 

Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia.  
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BAB XIII 
SANKSI 

 
Bagian Pertama 

 
Sanksi Administratif 

 
Pasal 60 

 
(4) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang 

menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang 

melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan 

Pasal 26.  

(5) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak 

Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).  

(6) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan 

perundangundangan.  

 
Bagian Kedua 

 
Sanksi Pidana 

 
Pasal 61 

 
Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha 
dan/atau pengurusnya. 
 

Pasal 62 
 
(3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, 

Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan 

Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 

(dua milyar rupiah).  

(4) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, 

dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 
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500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(4) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit 

berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana 

yang berlaku.  

 
Pasal 63 

 
Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, 
dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: 
a. perampasan barang tertentu;  

b. pengumuman keputusan hakim;  

c. pembayaran ganti rugi;  

d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan 

timbulnya kerugian konsumen;  

e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau  

f. pencabutan izin usaha.  

 
BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 64 
 
Segala ketentuan peraturan perundangundangan yang bertujuan 
melindungi konsumen yang telah ada pada saat undangundang ini 
diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur 
secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan 
dalam undangundang ini. 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 65 

 
Undangundang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak 
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan undangundang ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 

Disahkan di Jakarta 
Pada tanggal 20 April 1999 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
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     ttd. 
 
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE 

 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 20 April 1999 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 

      REPUBLIK INDONESIA 
 

                   ttd. 
 

        AKBAR TANDJUNG 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 
NOMOR 42 



 

207 
 

 
 


