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menyebabkan produksi barang dan jasa semakin
kompleks.
Informasi di balik proses industri  salah satu faktor
persaingan.
Hal lain, konsumen golongan bawah mempunyai pilihan
yang terbatas hanya untuk barang-barang murah.
Mekanisme dan transaksi pasar, tidak selalu adil sehingga
sering merugikan konsumen.
Pemerintah masih kurang berperan untuk menjadi wasit
dalam mengatasi mekanisme pasar yang unfair dan
cenderung merugikan konsumen.
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PENGERTIAN KONSUMEN
• Hornby:

“ Konsumen (consumer) adalah seseorang yang membeli barang
atau menggunakan jasa”
“Seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu
atau menggunakan jasa tertentu”
“Sesuatu atau Seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau
sejumlah barang”
“Setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”
• Black’s Law Dictionary:

“One who consumers, individuals who purchase, use, maintain and
dispose of product and services” artinya:
“seseorang yang mengkonsumsi, individu yang membeli,
menggunakan, memelihara dan menggunakan/ menghabis dari
produk dan jasa”

KESIMPULAN: PENGERTIAN KONSUMEN
• Di dalam realitas bisnis tidak jarang dibedakan antara:
• Consumer (Konsumen) dan Customer (pelanggan).
• Konsumen adalah semua orang atau masyarakat termasuk

pelanggan.
• Pelanggan adalah konsumen yang telah mengkonsumsi suatu
produk yang diproduksi oleh produsen tertentu.

• Konsumen akhir dengan konsumen antara:
• Konsumen akhir adalah konsumen yang mengkonsumsi secara

langsung produk yang diperolehnya, sedangkan:
• Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk
untuk memproduksi produk lainnya.
•

Misal:
• membeli kain untuk langsung digunakan adalah konsumen akhir.
• membeli kain untuk dibuat busana dan dijual kembali adalah
konsumen antara.

Tahap Tahap Transaksi Konsumen
Kemanfaatan penerapan tahapan konsumen:
o agar dengan mudah mencari akar
permasalahan dan mencari jalan
penyelesaiannya.
o penyusunan perundang-undangan yang
melindungi konsumen.
 Tahap Pra transaksi konsumen.
 Tahap transaksi konsumen.
 Tahap purna transaksi konsumen.

Tahap Tahap Transaksi Konsumen
Tahap Pra transaksi konsumen
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Konsumen mencari informasi atas barang dan jasa.
Informasi yang benar dan bertanggungjawab.
Putusan pilihan konsumen yang benar atas barang dan jasa
yang dibutuhkan sangat bergantung atas kebenaran dan
bertanggungjawabnya informasi yang disediakan oleh pihakpihak yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen.
Informasi dapat berupa:





Label/etiket pada produk.
Kegiatan marketing berupa pamflet, brosur, selebaran,
Kegiatan peluncuran ptoduk;
Iklan dan hal lainnya yang serupa.

Tahap Tahap Transaksi Konsumen
 Label/etiket pada produk

harus memuat semua informasi pokok tentang produk tersebut
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku, ditempelkan atau dimasukan dalam kemasan
 Iklan
peran iklan sangat berpengaruh terhadap konsumen, baik
menyesatkan atau memberi perlindungan. Iklan yang baik dapat
memberikan pertimbangan putusan bagi konsumen, sedangkan
yang menyesatkan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.
 Perlu dibinanya kode etik priklanan. Regulasi periklanan adalah Tata
Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI) yang
dijalankan oleh Komisi Tata Krama dan Tata Cara Periklanan

Tahap Tahap Transaksi Konsumen
Tahap transaksi konsumen
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Transaksi konsumen sudah terjadi.
Permasalahan banyak terjadi untuk transaksi di luar tunai
(cash), misalnya: kredit, beli sewa dsb.
Masalah banyak diakibatkan dengan menggunakan perjanjian
baku, di mana orang tidak meneliti terlebih dahulu atas syaratsyarat baku yang disodorkan oleh penjual.
Perjanjian ini dikenal dengan kontrak standar (standard
contract) atau syarat-syarat umum (algemene voorwaarden)
Konsumen harus menerima perjanjian baku yang disodorkan
untuk transaksi tersebut (“take it or leave it).

Tahap Tahap Transaksi Konsumen
 Penerapan syarat-syarat baku yang bersifat negatif ( hak

menuntut gantirugi, pengalihan tanggungjawab) dinilai mergikan
posisi konsumen.
 Penggunaan metode pemasaran produk (desain, jaringan
distribusi, iklan untuk mengingat produk tertentu, sistem direct
selling dsb)
 Diperlukan adanya persaingan usaha yang jujur (fair
competition), khususnya terhadap penjualan yang menggunakan
cara dengan embel-embel hadiah dsb.
 Kasus-kasus banyak terjadi yang berkaitan dengan barang yang
dijual dengan cara kredit, perumahan di kawasan real estate dsb.

Tahap Tahap Transaksi Konsumen
 Tahap purna transaksi konsumen
 telah terjadi transaksi dan pelaksanaannya telah diselenggarakan.
 Terdapat kepuasan atau kekecewaan dari konsumen.

 Masalah hukum dan ekonomi terjadi:
 bila barang/jasa yang telah digunakan konsumen tidak memenuhi

harapannya sebagaimana yang diiklankan.
 bila barang/jasa tidak sesuai dengan mutu produk, baik sesuai standard
yang berlaku maupun klaim pengusaha ybs.
 Layanan purna jual tidak cocok tentang jaminan mutu produk
(guarantee) maupun penyediaan suku cadangnya.

 Sengketa terhadap

masalah ini diatasi dengan cara:

 melalui penyelesaian damai.
 Melalui lembaga atau instansi yang berwenang.

KEPENTINGAN-KEPENTINGAN
KONSUMEN
 Kepentingan Fisik konsumen:
 “kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan

dan keselamatan tubuh dan/ atau jiwa mereka dalam penggunaan
barang atau jasa konsumen. Dalam setiap perolehan barang atau jasa
konsumen, barang atau jasa tersebut harus memenuhi kebutuhan hidup
dari konsumen tersebut dan memberikan manfaat baginya (tubuh dan
jiwanya)”.

 Kepentingan sosial ekonomi konsumen:
 “Setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dengan penggunaan

sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang atau jasa
kebutuhan hidup mereka. Untuk keperluan itu, tentu saja konsumen
harus mendapatkan informasi yang benar dan bertanggungjawab
tentang produk konsumen tersebut, yaitu informasi yang informatif
tentang segala sesuatu kebutuhan hidup yang diperlukan.

KEPENTINGAN-KEPENTINGAN
KONSUMEN
 kepentingan perlindungan hukum:

Sampai saat ini masih merupakan
 hambatan bagi konsumen atas perarutan yang diterbitkan bukan
tujuan utamanya mengatur dan atau melindungi konsumen.
 Kriteria konsumen dan apa kategori kepentingan konsumen.
 Perilaku dari pelaku bisnis yang canggih, sehingga terhadap
perbuatan tersebut undang-undang tidak dapat menjangkaunya.
 Hukum acara yang ada tidak dapat secara mudah dimanfaatkan
oleh konsumen yang dirugikan dalam hubungannya dengan
penyedia barang dan/atau jasa.

PRAKTEK NIAGA
YANG MERUGIKAN KONSUMEN
Beberapa Praktek Niaga Yang Merugikan Konsumen:
 Iklan pancingan (bait and switch ad)
 iklan pancingan adalah iklan yang sebenarnya tidak berniat untuk

menjual produk yang ditawarkan tetapi lebih ditujukan pada menarik
konsumen ke tempat usaha tersebut. Setelah mereka datang ditawarkan
produk lainnya, karena produk tersebut sudah habis.
 Contoh: analogi iklan: Air Asia dsb.

 iklan-klan yang menyesatkan ( mock up ad).
 Iklan jenis ini mengesankan keampuhan suatu barang dengan cara

mendomontrasikannya secara berlebihan dan mengarah menyesatkan.
Umumnya menggunakan media televisi.
 Contoh: iklan pencukur (shave cream).

 Kunjungan penjual dan kiriman langsung

PRAKTEK NIAGA
YANG MERUGIKAN KONSUMEN
Beberapa Praktek Niaga Yang Merugikan Konsumen:
 Kunjungan penjual dan kiriman langsung
 dilakukan dengan kunjungan penjual (salesman calls) yang selain
menawarkan juga menjual produk tersebut.
 Praktek niaga kiriman langsung menimbulkan 2 (dua) masalah
yaitu:
 Apakah ia merupakan bagian dari perjanjian antara pengusaha
dan konsumen atau tidak;
 siapa yang dibebani kewajiban mengembalikan produk
konsumen yang dikirim langsung, apabila tidak terjadi
kesepakatan untuk mengadakan hubungan hukum mengenai
produk itu.

Kasus-kasus Perlindungan
Konsumen
 Kecelakaan transportasi (KA, pesawat udara, bus),
 Keracunan makanan,
 Penjualan perumahan fiktif,
 Likuidasi 16 bank bermasalah,
 Pemungutan dana stiker Sea Games,
 Pemadaman listrik oleh PT PLN, dan lain-lain.
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The Rights of the Consumer
 The Right to Basic Needs

The right to basic needs means the right to all the goods and services
that are needed in our daily life including enough food, clothing, house,
health and education.
 The Right to Safety
The consumers have the right to be protected from goods, services and
manufacturing processes that might expose their health and life to
danger.
 The Right to be Informed
The right to be informed means that the consumers have the right to
obtain accurate and precise facts about the goods and services that they
want to consume in order for them to make the right choice. The
consumers need to be equipped with enough information so that they can
act in a wise and responsible way.
 The Right to Choose
The consumers are entitled to have freedom in buying or assuring that
the goods and services that they need are obtained through the right
channels, based on the right price. In the case of monopoly, the
consumers need to obtain guarantee over the quality of the goods and
services at a reasonable price.
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 The Right to be Heard

This means the right to advocate consumers' interest with a
view to their receiving full and sympathetic consideration in
the formulation and execution of economic and other
policies.
 The Right of Redress
The right of redress means the consumers have the right to
a fair settlement of just claims.
 The Right for Consumer Education
The consumers have the right to acquire the knowledge and
skills necessary to be an informed consumers.
 The Right to a Healthy Environment
This means the right to a physical environment that will
enhance the quality of life.
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UN Guidelines:
Kepentingan-kepentingan Konsumen
 Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan







keamanannya,
Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen,
Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk
memberikan kemampuan mereka melakukan pelatihan yang tepat
sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi,
Pendidikan konsumen,
Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif,
Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi
lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi
tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.
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Perlindungan Konsumen yang Efektif
 2 arah secara bersama
 Arus bawah

Adanya lembaga konsumen yang:
 Kuat
 Tersosialisasi secara merata dalam masyarakat
 Secara representatif dapat menampung dan
memperjuangkan aspirasi konsumen
 Arus atas
 Adanya departemen/bagian dalam struktur kekuasaan yang
secara khusus mengurusi masalah perlindungan konsumen
 Semakin tinggi posisi lembaga, makin kuat power yang
dimiliki untuk melindungi konsumen
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Perlindungan Konsumen yang Efektif
 Tergantung pada
 Lembaga konsumen

 Kepedulian pemerintah
 Melalui

institusi yang dibentuk
untuk melindungi konsumen
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Perlindungan Konsumen yang Efektif
 Kontribusi lembaga konsumen
 Bergantung pada kondisi perkembangan hukum:




Apabila secara substansial hak-hak konsumen belum
diakomodasi dalam hukum positif, kontribusi:
mendorong legalisasi UUPK
Apabila sudah ada UUPK, kontribusi: mengawasi
implementasi dan law enforcement UUPK di lapangan
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Perlindungan Konsumen yang Efektif
 Tiga pendekatan dalam upaya perlindungan konsumen
 Pendekatan sektoral


: hak-hak konsumen diakomodasi dalam UU sektoral, e.g. UU
Pangan

 Pendekatan holistik


: ada UU khusus mengatur perlindungan konsumen dan
menjadi payung UU sektoral yang berdimensi konsumen

 Pendekatan gabungan


: selain ada UUPK, dipertegas lagi dalam UU sektoral
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Peran Serta Masyarakat
 Rakyat juga bertanggung jawab untuk efektivitas

perlindungan konsumen
 Globalisasi
 Dumping barang dan jasa yang under quality –

kesejahteraan rakyat lebih sulit diwujudkan
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Kontrak Dianggap Baik Dan Adil :
• Kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi

persetujuan yang mereka sepakat
• Tidak ada pihak yang memalsukan fakta tentang kondisi dan
syarat-syarat kontrak
• Tidak ada pemaksaan
• Tidak mengikat untuk tindakan yang bertentangan dengan
moralitas
Perangkat pengendali Untuk menjamin Kedua pihak:
1. Aturan moral dalam hati sanubari
2. Aturan hukum yang memberikan sanksi
kedua perangkat tersebut diberlakukan karena dua alasan:
a. Posisi konsumen yang lebih lemah,terutam untuk pasar
monopolistis
b. Konsumen membiayai produsen dalam penyediaan
kebutuhan

