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Abstrak— Posisi tawar konsumen terhadap pelaku 
usaha sebelum diundangkannya UU No.8/1999 tentang 
perlindungan konsumen sangat memprihatinkan. 
Masyarakat sebagai konsumen memiliki pengetahuan 
hukum yang minim tidak dapat berbuat banyak ketika 
mengalami kerugian akibat mengkonsumsi 
barang/jasa dari pelaku usaha. Adanya perjanjian 
baku yang disepakati kedua belah pihak menjadi 
senjata pelaku usaha untuk melepaskan diri dari 
tanggungjawabnya. Masyarakat yang sadar telah 
dirugikanpun acap kali mengurungkan niat untuk 
menggugat dimuka pengadilan mengingat proses 
pengadilan yang lama dan relative mahal. Adanya UU 
No. 8/1999 memberikan pembagian yang jelas 
terhadap tanggung jawab dan kewajiban pelaku 
usaha, serta memantapkan hak – hak dari konsumen 
yang wajib diperhatikan oleh pelaku usaha. UU 
No.8/1999 bertujuan untuk menyeimbangkan posisi 
tawar menawar antara pelaku usaha dan konsumen 
dalam rangka melindungi kepentingan konsumen pada 
khususnya. Metode penelitian yang digunakan adalah 
yuridis normatif yakni upaya mencari penyelesaian 
masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum 
positif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil 
penelitan menunjukkan bahwa UU No.8/1999 telah 
memberikan aturan yang menjamin konsumen 
memperoleh hak – haknya, namun masih banyak 
masyarakat yang belum mengetahui hak – hak 
tersebut karena kurangnya edukasi masyarakat 
mengenai undang – undang terkait. 

Kata kunci –  Perlindungan Hukum, Konsumen 

 

I. PENDAHULUAN 
Memajukan kesejahteraan umum merupakan 

salah satu dari beberapa tujuan pembangunan 
nasional bangsa Indonesia yang termaktub dalam 
Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk 
mewujudkan tujuan nasional tersebut, 
diselenggarakan pembangunan nasional yang 

holistik, terpadu, dan berkesinambungan. Langkah 
nyata penyelenggaraan pembangunan nasional 
adalah melalui penguatan industrialisasi di 
Indonesia. Pertumbuhan industry adalah prasyarat 
untuk berhasilnya usaha mengatasi kemiskinan, 
kebodohan, dan berbagai macam penyakit1. 
 Industrialisasi merupakan jalan utama 
untuk mencapai kesejahteraan sosial di masyarakat. 
Pendapat ini bertolak dari pengertian industrialisasi 
yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 5 
Tahun 1984 tentang Perindustrian yakni, kegiatan 
ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, 
barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi 
barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun 
dan perekayasaan industri. Singkat kata, 
industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial 
ekonomi yang merubah sistem pencaharian 
masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. 
 Pengertian industri di atas menunjukkan 
dalam suatu kegiatan industri sedikitnya melibatkan 
dua pihak. Pihak pertama adalah pelaku usaha yang 
dapat terdiri atas produsen, agen, dan distributor, 
sementara pihak kedua adalah konsumen sebagai 
pihak yang mengkonsumsi atau memakai habis 
barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. 
Menguatnya industrialisasi di Indonesia menjadikan 
proses produksi yang semakin tinggi dan pada 
akhirnya meningkatkan kemampuan konsumsi 
masyarakat.  
 Praktek monopoli dan persaingan usaha 
yang tidak sehat meletakkan konsumen dalam posisi 
yang tidak menguntungkan terhadap pelaku usaha. 
Konsumen yang berada dalam posisi lemah secara 
pengetahuan mengenai hukum ekonomi, tidak 
berdaya menghadapi pelaku usaha yang berlindung 
di balik Perjanjian Baku yang telah disepakati 

                                                        
 1 A.F.K. Organski, 1965, The Stages of 
Political Development, New York: Knoff, h.7 – 221. 
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sebelumnya antara pelaku usaha dengan konsumen. 
Bargaining position yang kadang kala sangat tidak 
seimbang, yang pada umumnya tercermin dalam 
perjanjian baku yang siap untuk ditandatangani 
maupun dalam bentuk klausula, atau ketentuan baku 
yang sangat tidak informatif, serta tidak dapat 
ditawar – tawar oleh konsumen manapun 2 . Tidak 
adanya payung hukum perlindungan konsumen yang 
terkodifikasi menghambat pengetahuan masyarakat 
untuk mengetahui dengan jelas apa yang menjadi 
hak – hak dan kewajiban – kewajiban masing – 
masing pihak. 
 Sistem peradilan Indonesia yang rumit dan 
memakan biaya yang relative mahal, mengecilkan 
niat konsumen yang sadar telah dirugikan untuk 
menggugat pelaku usaha terkait di muka pengadilan. 
Akhirnya, konsumen tetap merugi sementara pelaku 
usaha tetap meraup keuntungan yang sebesar – 
besarnya. 
 Sadar akan posisi tawar konsumen berada 
pada posisi yang lemah, diperlukan payung hukum 
dalam bidang perlindungan konsumen yang dapat 
memberikan perlindungan hukum yang seimbang 
antara konsumen dan pelaku usaha. Keperluan 
adanya hukum untuk memberikan perlindungan 
konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak 
dapat dielakkan, sejalan dengan tujuan 
pembangunan nasional kita: yaitu pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya3. 
 Pertimbangan pemerintah bahwa ketentuan 
hukum yang melindungi kepentingan konsumen 
belum memadai, maka pada tanggal 20 April 1999 
diundangkanlah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya 
disebut UUPK). Bagian konsideran UUPK 
menyatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan 
martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, 
pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan 
kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya 
serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha 
yang bertanggung jawab. Mewujudkan 
keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen 
dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian 
yang sehat. 

 UUPK ini diharapakan dapat mendidik 
masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya 
konsumen dan pelaku usaha untuk lebih menyadari 
segala hak – hak dan kewajiban yang dimiliki satu 
terhadap yang lain, sehingga perlindungan terhadap 
konsumen sebagai pihak yang lebih lemah 
bargaining position-nya dapat terlaksana.   

II. PERMASALAHAN 
Salah satu tujuan pengaturan perlindungan 

konsumen adalah untuk melindungi kepentingan 
konsumen pada khususnya, dan kepentingan seluruh 
pelaku usaha. Apakah UU No. 8/1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, yang merupakan payung 

                                                        
 2  Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2000, 
Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 3.  
 3 Ibid, h. 7.   

hukum perlindungan konsumen, sudah melindungi 
masyarakat konsumen memperoleh hak – haknya 
dalam kegiatan ekonomi?  

III. METODOLOGI PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan dalam 

makalah ini adalah metode penelitian yuridis 
normative, yakni upaya mencari penyelesaian 
masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum 
positif dengan menggunakan konsep Law in book, 
yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. 
Pendekatan peraturan perundang – undangan (statute 
approach),yakni menelaah semua undang –undang 
dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 
yang dibahas. Bahan hukum primer berkaitan adalah 
UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP 
No 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan 
Konsumen dan bahan hukum sekunder antara lain 
literature tentang hukum perlindungan konsumen. 
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 
inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Dalam 
menganalisis digunakan metode deduksi, dengan 
penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. 
Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara 
melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan 
yang lain yang ada di dalam undang-undang itu 
sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-
undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang 
lebih mantap. Sedangkan, penafsiran otentik adalah 
penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu 
sendiri.  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 

1 angka 1 UUPK adalah segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian hukum untuk 
memberikan perlindungan kepada konsumen. 
Pengertian tersebut dipararelkan dengan definisi 
konsumen pada Pasal 1 angka 2 UUPK berupa 
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. 
Pernyataan untuk tidak diperdagangkan yang 
dinyatakan dalam definisi konsumen ini ternyata 
memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku 
usaha yang diberikan oleh undang – undang4, Pasal 
1 angka 3 UUPK yakni setiap 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. Hal ini berarti pelaku usaha bukan 
hanya termasuk produsen, tetapi juga termasuk para 
agen, distributor, serta pihak – pihak yang 
melakukan distribusi dan pemasaran barang/jasa 
hasil produksi produsen. 

                                                        
 4 Ibid, h. 5.  
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 UUPK tidak memberikan perumusan 
maupun pengelompokkan yang jelas mengenai jenis 
barang/ jasa yang dilindungi, sehingga pada satu sisi 
memberikan keuntungan tersendiri pada konsumen 
yang memanfaatkan, mempergunakan, atau 
memakai suatu jenis barang/jasa tersebut dalam 
kehidupan sehari – harinya. Sementara itu, definisi 
konsumen yang diberikan oleh UUPK tampaknya 
sangat menekankan pada pentingnya arti dari 
“Konsumen”, di mana dalam bagian penjelasan 
UUPK pun ditegaskan pembedaan antara konsumen 
antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah 
setiap orang yang mendapatkan barang/jasa untuk 
digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain 
untuk diperdagangkan (tujuan komersial), sedangkan 
konsumen akhir adalah setiap orang yang 
menggunakan barang/jasa untuk tujuan memenuhi 
kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan atau 
rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan 
kembali (non komersial) 5 . Orientasi pengaturan 
UUPK berada pada konsumen akhir. 
 UUPK secara garis besar mengatur di 
dalamnya tentang asas dan tujuan, hak dan 
kewajiban konsumen dan pelaku usaha, perbuatan – 
perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, 
ketentuan pencantuman klausula baku, tanggung 
jawab pelaku usaha, Badan Perlindungan Konsumen 
Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen 
Swadaya Masyarakat, penyelesaian sengketa dan 
badan penyelesaian sengketa konsumen, termasuk 
sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar.   
 Selain daripada larangan – larangan 
tersebut, UUPK juga membebankan setiap pelaku 
usaha untuk menaati ketentuan mengenai  perbuatan 
– perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 8 
– Pasal 17 UUPK secara garis besar mengatur 
pelaku usaha dilarang: 
1. Memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang/jasa yang tidak memenuhi standar yang 
dipersyaratkan; tidak sesuai dengan berat 
bersih, isi bersih, jumlah, kondisi, jaminan, 
keistimewaan, mutu, komposisi yang 
dinyatakan dalam label; tidak sesuai dengan 
ukuran, takaran, timbangan yang sebenarnya; 
tidak sesuai janji saat promosi, tidak 
mencantumkan tanggal kadaluwarsa, dan tidak 
mengikuti ketentuan produksi secara halal. 

2. Mempromosikan barang/jasa secara tidak benar 
seolah – olah barang tersebut mendapat 
potongan harga, hagra khusus, standar mutu, 
dalam keadaan baik atau baru, dibuat oleh 
perusahaan terafiliasi, tersedia dan tidak ada 
cacat tersembunyi, berasal dari daerah tertentu, 
menggunakan kata – kata promosi yang 
berlebihan. 

3. Menawarkan barang/jasa dengan pernyataan 
yang menyesatkan; 

                                                        
 5 Agus Brotosusilo, 1998, Makalah “Aspek 
– Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam 
Siste, Hukum di Indonesia”, YLKI-USAID, Jakarta, 
h. 47,  

4. Melakukan penjualan melalui cara obral atau 
lelang dengan menyesatkan konsumen. 

5. Menawarkan atau mengiklankan barang/jasa 
dengan janji pemberian hadiah berupa 
barang/jasa lain secara cuma-cuma dengan 
maksud tidak memberikannya sebagaimana 
telah dijanjikan. 

6. Melakukan pemaksaan atau cara lain yang 
menimbulkan gangguan baik fisik dan psikis 
terhadap konsumen. 

Pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha 
menjadi perhatian dari UUPK yang termaktub dalam 
Pasal 18 UUPK, dimana pelaku usaha dalam 
membuat dan mencatumkan klausula baku pada 
setiap dokumen atau perjanjian dilarang memuat 
klausula eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab 
pelaku usaha kepada konsumen. 
 Tanggung jawab pelaku usaha atas 
kerugian konsumen dalam UUPK diatur pada Pasal 
19 – Pasal 28.  Bentuk pertanggungjawaban pelaku 
usaha adalah Product Liability yang artinya 
membebaskan konsumen dari beban pembuktian 
untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen 
timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan 
sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen 
untuk memberikan ganti rugi6. Produsen dapat tidak 
bertanggungjawab memberikan ganti rugi apabila 
dapat membuktikan kepada hakim bahwa kerugian 
konsumen tersebut bukan dikarenakan kesalahan 
dalam proses produksi.  
 Hukum perlindungan konsumen yang ada 
sekarang telah memberikan pembagian yang jelas 
mengenai hak – hak dan kewajiban masing – masing 
pihak. Secara umum dikenal ada empat hak dasar 
konsumen, yaitu: 
1. Hak untuk mendapatkan kemanan (the right to 

safety); 
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to 

be informed); 
3. Hak untuk memilih (the right to choose); 
4. Hak untuk didengar (the right to be heard)7. 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI 
menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap yakni 
hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat sehingga kelima hak ini dikenal sebagai panca 
hak konsumen.  
Hak – hak konsumen sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut: 
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 

                                                        
6 Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum 
Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung,  
h. 22.  
 7 Sidharta, 2000, Hukum Perlindungan 
Konsumen, Grasindo, Jakarta. h. 16 – 27.  
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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; 
hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya. 

 Hak konsumen mendapatkan keamanan maksudnya, 
konsumen berhak memepeoleh keamanan baik 
secara jasmani dan rohani ketika mengkonsumsi 
barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.  
 Konsumen juga berhak untuk 
mendapatkan informasi yang benar agar tidak 
sampai memiliki pemahaman yang keliru tentang 
barang/jasa yang akan dikonsumsi, yang di 
dalamnya mencakup infromasi yang proporsional 
dan tidak tebang pilih.  
 Hak konsumen untuk didengar maksudnya 
ketika konsumen mengajukan permintaan informasi 
lebih lanjut mengenai barang/jasa tertentu, pihak 
pelaku usaha harus bersedia untuk memberikan 
penjelasan. Pengaturan ini merupakan wujud 
penghormatan pelaku usaha kepada konsumen untuk 
mendengar.  
 Hak untuk memilih menentukan bahwa 
konsumen dalam memilih barang/jasa yang akan 
dikonsumsi memiliki kehendak bebas, tanpa ada 
paksaan atau tekanan untuk mengkonsumsi atau 
tidak mengkonsumsi. Apabila terjadi monopoli di 
pasar, maka konsumen tidak lagi memiliki pilihan 
untuk memilih. Hak untuk mendapatkan  
 Hak untuk mendapatkan produk barang 
dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang 
diberikan. Harus ada keseimbangan posisi tawar – 
menawar antara konsumen dan pelaku usaha, artinya 
barang yang dipasarkan oleh produsen harganya 
harus sebanding dengan biaya beli yang akan 
dikeluarkan konsumen. 
 Hak untuk mendapatkan ganti kerugian 
berlaku ketika konsumen yang dikarenakan 
mengkonsumsi suatu barang/jasa merasa dirugikan 
baik secara jasmani maupun rohani. Ganti kerugian 
ini dituntut dari pelaku usaha yang bersangkutan 
melalui jalur litigasi dan jalur non – litigasi.  
 Hak untuk memperoleh pendidikan dan 
pembinaan konsumen, berkaitan dengan kesadaran 
hukum masyarakat sebagai konsumen untuk 
memahami dan menyadari hak – hak dan 
kewajibannya yang sudah diatur dan dilindungi oleh 
undang – undang. Pendidikan konsumen selain 
melalui proses formal, dapat juga melalui sosialisasi, 
media masaa, dan kegiatan lembaga swadaya 
masyarakat. 

 Hak untuk mendapatkan penyelesaian 
hukum, merupakan keadaan dimana konsumen yang 
merasa dirugikan berhak menuntut 
pertanggungjawaban dari pelaku usaha di muka 
pengadilan, konsumen berhak mendapatkan 
advokasi. 
Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK, 
yakni: 
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.  

Hukum perlindungan konsumen meskipun 
mengutamakan kepentingan konsumen, bukan 
berarti menyampingkan kepentingan pelaku usaha. 
Konsumen memiliki kewajiban – kewajiban yang 
harus dilakukan dalam kaitannya mengkonsumsi 
suatu barang. Aturan ini dimaksudkan agar terdapat 
keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen 
dimana perwujudan perlindungan terhadp konsumen 
merupakan tanggung jawab bersama antara pelaku 
usaha dan konsumen. 

 Selain membebankan hak dan kewajiban 
konsumen, UUPK juga mengatur tentang hak – hak 
pelaku usaha serta kewajiban – kewajibannya dalam 
Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK. Hak – hak tersebut 
adalah: 
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai 

dengan kesepakatan mengenai kondisidan 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 sepatunya 
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. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya. 

Kewajiban – kewajiban tersebut 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  
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f. dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat 
dan/atau yang diperdagangkan; 

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian atas kerugian akibat penggunaan, 
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan; 

h. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian apabila barang dan/atau jasa 
yangditerima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian. 

Berdasarkan uraian ini, dapat dilihat bahwa pelaku 
usaha dan konsumen dalam suatu kegiatan ekonomi 
sama – sama diwajibkan untuk memiliki itikad baik. 
Pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam 
melakukan kegiatan usahanya, sedangkan konsumen 
dalam mengkonsumsi barang/jasa harus dengan 
itikad baik. Kewajiban dan hak merupakan antinomi 
dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha 
dapat dilihat sebagai hak konsumen, dan sebaliknya.  

 UUPK sebagai payung hukum 
perlindungan konsumen di Indonesia, telah 
mengatur sedemikian ketatnya ketentuan – ketentuan 
yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha mulai dari 
tahap produksi, pemasaran, dan penjualan suatu 
barang/jasa semata – mata untuk menjamin hak – 
hak konsumen terpenuhi dan tidak ada yang 
dirugikan. Oleh karena itu pemerintah maupun 
produsen harus memenuhi hak hak konsumen, 
sehingga konsumen benar – benar terlindungi hak -  
hak nya dari berbagai aspek. 

 Diundangkannya UUPK merupakan salah 
satu cara untuk mencerdaskan konsumen mengetahui 
dan menyadari hak – hak yang patut dia peroleh dari 
pelaku usaha dalam kedudukannya sebagai 
konsumen akhir yang dilindungi oleh hukum, beserta 
segala upaya termasuk upaya hukum untuk meminta 
ganti rugi dikemudian hari apabila terjadi kerugian 
atas pengkonsumsian barang/jasa. Namun, UUPK 
tidak akan dapat berlaku efisien apabila edukasi 
perlindungan konsumen di masyarakat tidak berjalan 
baik, masyarakat Indonesia terbagi atas dua 
kelompok yakni, kelompok masyarakat edukatif yang 
aktif untuk mengetahui hak – haknya sebagai 
konsumen melalui pendidikan dan media massa, dan 
kelompok masyarakat pasif yang tidak berupaya 
untuk mencari tahu hak – haknya yang telah dijamin 
oleh UUPK. Oleh karena itu unsur masyarakat 
seperti telah dikemukakan berhubungan dengan 
persoalan kesadaran hukum dan ketaatan hukum 
serta yang dapat menentukan efektivitas UUPK. 
Dengan demikian, menjadi suatu catatan penting bagi 
pemerintah dan lembaga – lembaga perlindungan 
konsumen untuk lebih aktif dan kreatif memberikan 
sosialisasi tentang UUPK kepada masyarakat. Hal ini 
sesuai dengan tugas Pemerintah untuk bertanggung 
jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan 
konsumen yang menjamin diperolehnya hak 
konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya 
kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam 
menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan 
hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku 
usaha. 

V. KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat ditarik, berdasarkan 
pembahasan tersebut di atas adalah :  
a. UUPK merupakan respon atas kesenjangan 

yang tejadi antara pelaku usaha dan konsumen 
sebagai pihak yang lemah. Bertujuan 
meningkatkan harkat, dan martabat konsumen, 
serta keseimbangan perlindungan kepentingan 
konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta 
perekonomian yang sehat. 

b. Melihat pasal – pasal dalam UUPK, orientasi 
pengaturannya adalah untuk kepentingan 
konsumen. Pelaku usaha harus mematuhi 
ketentuan – ketentuan tersebut terutama 
menyangkut perbuatan – perbuatan yang 
dilarang, ketentuan pencantuman klausula 
baku, product liability pelaku usaha. 

c. UUPK mengatur secara menyeluruh tentang 
hak – hak konsumen, konsumen dijamin hak – 
haknya mulai dari tahap pra pemakaian, 
pemakaian, dan sampai paska pemakaian 
barang/jasa. Serta terdapat hak – hak dan 
kewajiban pelaku usaha yang dapat dilihat 
sebagai hak konsumen, dan sebaliknya. 

d. Meskipun tujuan utama UUPK adalah 
perlindungan konsumen, tidak menyampingkan 
kepentingan pelaku usaha sebagai salah satu 
pihak dalam kegiatan ekonomi. Konsumen 
wajib beritikad baik dalam mengkonsumsi 
barang/jasa. 

 Rekomendasi yang dapat disampaikan 
melalui makalah ini adalah, pengaturan UUPK yang 
sedemikian bagus perlu didukung dengan program 
edukasi hukum perlindungan konsumen kepada 
masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum 
masyarakat sebagai konsumen yang dijamin hak – 
haknya. Dengan demikian hukum perlindungan 
konsumen secara utuh dan efisien dapat menjamin 
hak – hak konsumen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 2 No. 2, Desember 2013 

74 
 

REFERENSI 
[1] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, Hukum 

Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta 

[2] Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan 
Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta. 

[3] Gunawan Widaja, Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang 
Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta. 

[4] Husni Syawali, Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum 
Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung. 

[5] Janus Sidabalok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen Di 
Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 

[6] Nurmadjito, 2000, Kesiapan Perangkat Peraturan 
Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen Di 
Indonesia, Mandar Maju, Bandung. 

[7] Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 
Grasindo, Jakarta. 

[8] Taufik Simatupang, 2004, Aspek Hukum Periklanan Dalam 
Perspektif Perlindungan Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti. 
Bandung. 

[9] Yayasan Lembaga Konsumen, 1981, Perlindungan 
Konsumen Indonesia. Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang 
Rancangan Undang Undang Perlindungan Konsumen, 
Yayasan Lembaga Konsumen, Jakarta. 

[10] Yusuf Shofie, 2003, Perlindungan Konsumen Dan 
Instrumen Instrumen Hukumnya, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung. 

[11] Undang Undang  No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen 

[12] Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan 
Konsumen  

 
 
 

 


