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BAB III

PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian UTTP dan Konsep Pengawasan

Di dalam Undang-Undang 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

dijelaskan alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi

pengukuran kuantitas dan atau kualitas, alat takar ialah alat yang

diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran, alat

timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa

atau penimbangan, alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau

dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau

timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.1

Sedangkan pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja

dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.2 Pengawasan

adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai

dengan apa yang telah direncanakan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari

adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang

akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah

1 Undang-Undang Nomor  2 Tahun 1981 Tentang Metrologi  Legal, Pasal 1 butir k, l, m, n.
2Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta:Kencana, 2010)

,h. 317.
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direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta

suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai

sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat

mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai

sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Fungsi pengawasan dalam manajemen  adalah suatu upaya sistematis

dalam menetapkan suatu standar kinerja dan berbagai tujuan yang

direncanakan, mendesain sistem informasi  umpan balik, membandingkan

antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya,

menetukan apakah terdapat  penyimpangan dan tingkat singnifikasi  dari

setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang perlu untuk

memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan  dipergunakan secara

efektif dan efesien dalam mencapai tujuan perusahaan.3

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan

merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap

sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas

kepada pihak dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan

sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat

kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan

yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik

3Ibit, h. 318
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yang bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik),

pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan

berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi

sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri. Sasaran

pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas

rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan

2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan

3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Langkah-langkah dalam proses pengawasan sebagai berikut:

1. Menetapkan standar dan metode  penilaian kinerja

2. Penilaian kinerja

3. Penilaian apakah kinerja  memenuhi standar atau tidak

4. Mengambil tindakan koreksi.

Dalam pengwasan terdapat berberapa jenis-jenis pengawasan. Ada empat

macam dasar penggolongan  jenis pengawasan yaitu:

1. Waktu pengawasan

Berdasarkan waktu pengawasan di bagi 2 yaitu pengawasan Pengawasan

Preventif dan Represif.
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a. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang

dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan

sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

b. pengawasan represif adalah  pengawasan yang dilakukan terhadap

suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.

2. Berdasarkan Obejek Pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan maka pengawasan dapat di bagikan

menjadi beberapa bidang diantanya bidang Produksi, bidang keuangan,

waktu dan  manusia dan kegiatan-kegiatannya.

3. Berdasarkan Subjek dan Objek Pengawasan

Berdasarkan subjek dan objek pengawasan maka pengawasan di

bagi menjadi 2 yaitu:

a. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang

atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang

bersangkutan.

b. Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit

pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

4. Pengawasan dilihat dari cara mengumpulkan fakta-fakta guna

Pengawasan:



29

a. Personal  Obsetvation  ( Personal inspection)

b. Oral Report ( Laporan lisan)

c. Written  Report (Laporan Tulisan)

d. Control  by exception4

Adapun manfaat terpenting dari melakukan pengawasan diantranya:

1. Tersedianya bahan informasi  bagi manjemen tentang  institusi nyata

dalam mana organisasi berada

2. Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana

dengan efesien den efektif

3. Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan  dalam

penyelenggaraan berbagai  kegiatan oprasional

4. Langkah-langkah  apa yang segera  dapat diambil  untuk menghargai

kinerja yang memuaskan

5. Tindakan preventif  apa yang segera dapat dilakukan  agar deviasi  dari

standar tidak terus belanjut.5

B. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Secara umum, sejarah gerakan hukum perlindungan konsemen dapat

dibagi dalam empat tahapan:6

4 M.Manullang, Dasar-dasar Manajemen, (Yogyakarta:GAJAH MADA UNIVERSITY
PRESS, 2008), h. 176-178.

5Sondang  P. Siagian, Manajemen Stratejik, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2003) Cet Ke-5, h.
261.

6 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Hal.  2-3.
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1. Tahapan I (1881-1914)

Kurun waktu ini titik awal munculnya kesadaran masyarakat untuk

melakukan gerakan perlindungan konsumen. Pemicunya, hysteria missal

akibat novel karya Upton Sinclair berjudul The Jungle yang

menggambarkan cara kerja pabrik pengolahan daging di Amerika Sarikat

yang sangat tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.

2. Tahapan II (1920-1940)

Pada kurun waktu ini muncul pula buku berjudul Your Money’s Worth

karya Chase dan Schlink. Karya ini mampu menggugah konsumen atas

hak-hak mereka dalam jual beli

3. Tahapan III (1950-1960)

Pada dekade 1950-an ini muncul keinginan untuk mempersatukan

gerakan perlindungan konsumen dalam lingkup internasional. Dengan

diprakarsai oleh wakil-wakil gerakan konsumen dari Amerika Sarikat,

Inggris, Belanda, Australia dan Belgia, pada 1 April 1960 berdirilah

Internasional Organization of Consumen Union. Semula organisasi ini

berpusat di Den Haag, Belanda, kemudian pindah ke London, Inggris

pada tahun 1993. Dua tahun kemudian IOCU mengubah namanya

menjadi Consumen Internasional.

4. Tahapan IV (pasca-1965)

Pasca 1965 sebagai masa pemantapan gerakan perlindungan konsumen,

baik ditingkat regional maupun internasional. Sampai saat ini dibentuk
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lima kantor regional yakni: Amerika Latin dan Karibia berpusat di Cile,

Asia Pasifik berpusat di Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa

Timur dan Tengah berpusat di Inggris dan Negara-negara maju berpusat

di  London Inggris.

Dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1993 kata konsumen disebut

dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan, tanpa

disertai penjelasan tentang pengertian konsumen. Istilah lain yang agak dekat

dengan konsumen adalah pembeli. Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab

Undang-undang Hukum Perdata.7

Undang-undang Perlindungan konsumen India memberikan batasan

konsumen “setiap pembeli barang atau jasa yang disepakati, termasuk harga

dan syarat-syarat pembayarannya, atau setiap pengguna selain pembeli itu,

dan tidak untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.8

Di Indonesia Konsumen sebagai peng-Indonesia-an dari istilah asing,

Inggris consumer, dan Belanda consument, secara harfiah diartikan sebagai

“orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa

tertentu”, atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan

7 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tinjau Dari Hukum
Acara Serta Kendala Implementasinya, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 60-61.

8 Ibid, h. 63.
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atau sejumlah barang”. Ada juga yang mengartikan “setiap orang  yang

menggunakan barang atau jasa”. 9

Konsumen menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1999 dan Pasal 1

butir 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag)

Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 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”.10

Pengertian Konsumen Menurut UU Perlindungan Konsumen

sesungguhnya dapat terbagi dalam tiga bagian, terdiri atas:

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

barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.

2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang

dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atau

untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial.

Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha; dan

3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang

dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga

atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali

9 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi
Ecommerce Lintas Negara di Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), h. 7.

10 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit., h. 63
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Dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir

dan konsumen antara. Perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini

adalah syarat “tidak untuk diperdagangkan” yang menunjukkan sebagai

“konsumen akhir”. Konsumen (akhir) inilah yang dengan jelas diatur

perlindungannya dalam Undang-undang  Perlindungan Konsumen tersebut.11

Orang yang dimaksudkan dalam undang-undang ini wajiblah

merupakan orang alami dan bukan badan hukum. Sebab yang dapat memakai,

menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan

tidak untuk diperdagangkan, hanyalah orang alami atau manusia.

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para

ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai

produksi terakhir dari benda dan jasa (uiteindelijke gebruiker van  goederen

en diensten).12

Maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat Konsumen Menurut

Undang-Undang  Perlindungan Konsumen adalah: 13

1. Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian

maupun secara cuma-cuma

11 M. Sadar, Dkk, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (Jakarta: Akademia, 2012),
h. 7

12 Susanti Adi Nugroho, Op. Cit, h. 61
13 Http://arifpoetrayunar.blogspot.com/2013/04/pengertian-konsumen-menurut-uu.html
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2. Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga,

orang lain dan makhluk hidup lain

3. Tidak untuk diperdagangkan.

Sedangkan Perlindungan Konsumen menurut undang-undang Nomor.

8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didalam pasal  1 bitir (1) yaitu:

“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.14

Kata “perlindungan” disini memiliki arti yang khas karena

menunjukkan pada suatu keadaan yang tidak seimbang antara pihak, yaitu

antara pihak produsen dan konsumen, sehingga hukum perlu memberikan

perlindungan kepada pihak yang kedudukannya lebih lemah.

Didalam pasal 2 UUPK dinyatakan bahwa perlindungan konsumen

berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan

konsumen, serta kepastian hukum.15 Disamping itu perlindungan konsumen

ini diselenggarakan bersama berdasarkan lima asas yang sesuai dengan

pembangungan nasional, yaitu:

1. 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

14 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 butir (1)
15 Ahmadi Miru dan sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2011), Cet-7, h. 25
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2. Asas Keadilan dimaksudkan partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan

secara maksimal dan memberikan 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 pelaku usaha maupun

konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin

kepastian hukum.16

C. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dan Konsumen

Dari pengertian perlindungan konsumen diatas,  pada prinsipnya ada dua

pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen, yaitu pelaku usaha dan

konsumen.

16 Zaeni Asyhadi, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012),  h. 192. Lihat juga dalam buku karangan Ahmadi Miru dan sutarman Yodo, Hukum
Perlindungan Konsumen, h. 25-26.
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1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.17

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha

dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen,

kepada para pelaku usaha juga diberikan hak sebagaimana diataur didalam

pasal 6 UUPK yaitu:

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 didalam 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

17 Zaeni Asyhadi, Ibid,  h. 196



37

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan

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 diberikan kepada konsumen tidak atau

kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang

dan atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang

dan atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang serupa,

maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian

yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut  pada huruf  b, c, dan

d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan

dengan pihak aparat pemerintah dan atau Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen/Pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa.

Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak

mengabaikan kepentingan pelaku usaha .18

Kewajiban pelaku usaha ditentukan dalam pasal 7 UUPK, yaitu:19

a. Beritikad baik  dalam melakukan kegiatan usaha

18 Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit., h. 37
19 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.
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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 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 diperdagangkan

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa
yang diperdangangkan

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang
dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan

usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian.

Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (1)

KUHPerdata.

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak
dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau
karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup
untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad
baik.”20

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam

melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan

beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.

20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.
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Bersumber dari adanya iktikad baik dari pelaku usaha, maka pelaku

usaha akan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya, seperti

memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, memberlakukan atau

melayani konsumen dengan benar, menjamin mutu barang atau jasa yang

diproduksi dan lain sebagainya. Jika disimak baik-baik, jelas bahwa

kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen

dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung

jawab, pada diri pelaku usaha.

2. Konsumen

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.

Dengan demikian, konsumen bisa orang perorangan atau sekelompok

masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang dan

atau jasa untuk dikonsumsi oleh orang yang bersangkutan, atau dengan

kata lain barang atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.21

Masing-masing konsumen mempunyai hak dan kewajiban. Hak

yang timbul akibat perbuatan hukum, (misalnya hak yang timbul dari

seorang  pembeli atas suatu barang yang dibelinya) tidak ditafsirkan

sebagai kepentingan atau kehendak yang diakui dan dibuat efektif oleh

peraturan hukum. Menurut cara pandang ini, hak dan hukum dibawa

21 Zaeni Asyhadi, Op. Cit.,  h. 194
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kedalam hubungan tertentu satu sama lain, dengan demikian pada

mulanya adalah hak-hak yang diperoleh dari suatu pekerjaan (misalnya

hak seorang pembeli setelah ia melakukan pembelian), baru pada suatu

tahapan kemudian hukum menjadi tatanan dari negara yang dibuat dengan

maksud memberikan sanksi kepada hak manakala hak itu dilanggar.22

Sebenarnya hak dasar konsumen yang sudah berlaku secara

universal adalah terdiri dari 4 macam, yaitu

a. Hak atas keamanan dan kesehatan

b. Hak atas informasi yang jujur

c. Hak pilih

d. Hak untuk didengar

Selain dari 4 hak dasar seperti disebut diatas, dalam literatur hukum

terkadang keempat hak dasar tersebut digandeng dengan hak untuk

mendapatkan lingkungan hidup yang bersih sehingga kelima-limanya

disebut dengan “Panca Hak Konsumen”. 23 Adapun hak konsumen

sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen adalah:

22 Koesparmono Irsan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Yayasan Brata Bhakti,
2009), h. 7.

23 Munir Faudy, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global,(Jakarta: PT
Citra Aditya Bakti, 2008). h. 228.
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Hak konsumen adalah:24

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. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Hak-hak konsumen diatas secara hipotesis sudah tersirat dalam

undang-undang hak asasi manusia, yaitu:25

a. hak untuk hidup (Pasal 9 UU Hak Asasi Manusia), dalam hal ini hak

untuk hidup bahagia sejahtera lahir batin, hak untuk meningkatkan

taraf hidup dan hak atas linkungan hidup yang baik dan sehat.

b. Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11 sampai Pasal 16 UU Hak

Asasi Manusia),  yang menyangkut hak atas pemenuhan kebutuhan

dasar, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, dan untuk memperoleh

informasi.

24 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.
25 Koesparmono Irsan , Op. Cit., h. 195.
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c. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 UU

Hak Asasi Manusia), dalam hal ini menyangkut hak untuk mengajukan

permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam pidana, perdata, dan

administrasi.

d. Hak untuk kesejahteraan (Pasal 36 sampai dengan  Pasal 42 UU Hak

Asasi Manusia), yang menyangkut hak untuk mempunyai hak milik

atas suatu benda yang tidak boleh dirampas sewenang-wenang dan

melanggar hukum, hak untuk kehidupan yang layak.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak

konsumen yang disebut diatas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah

maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut

akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Sedangkan

kewajiban konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UUPK yaitu

sebagai berikut:

Kewajiban konsumen adalah:
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian

atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.

Untuk melindungi konsumen ada beberapa etika yang harus

diperhatikan manajemen/ perusahaan secara umum diantranya:

a. Memberikan hak konsumen berupa keamanan dan kesehatan

b. Memberi informasi yang  benar dan lengkap
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c. Memberikan  hak untuk  memilih secara  bebas tanpa dipaksa

d. Memberikan hak kepada konsumen untuk mengembalikan barang

yang dibeli jika tidak puas (jaminan kepuasan dan garangsi uang

kembali)

e. Mendengarkan  keluhan pelanggan

f. Menjamin pelayanan penjualan

g. Memberi kontak pelayanan yang dapat dijangkau setiap saat

h. Mendapakan informasi tentang  produk, spesifikasi, cara pemakaian,

bahaya yang mungkin ditimbulkan, dosis yang benar, expire date, dan

sebagainya.

i. Tidak menjual barang rusak yang sudah kadaluwarsa dan bahaya

j. Tidak menjual barang yang haram. 26

26 Sofyan S. Harahap, Etika Bisnis dalam Persfeaktif Islam, (Jakarta:Salemba Empat: 2011)
h.106


