
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian  Indonesia  semakin  berkembang  pesat  sehingga

menghasilkan  produk  barang  maupun  jasa  yang  dapat  kemudian

dikonsumsi  oleh  masyarakat.  Namun,  dengan  semakin  canggihnya

teknologi  yang digunakan  terkadang konsumen  menjadi  objek  aktivitas

bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi, cara penjualan serta

penerapan perjanjian-perjanjian standar  yang merugikan konsumen.  Hal

ini  disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran konsumen

akan hak-hak dan kewajibannya. 

Pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha,  mulai

dari kualitas produk yang tidak menjamin keamanan konsumen, kualitas

produk yang tidak sesuai dengan iklan yang ditawarkan, informasi hadiah

yang menyesatkan konsumen, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran

lain  yang  sangat  merugikan  konsumen.  1.  Namun  karena  pendidikan

konsumen  yang  rendah  serta  kurangnya  keberanian  konsumen  untuk

menyelesaikan  kasus-kasus  tersebut  ke  ranah  hukum,  sebagian  besar

konsumen  memilih  diam  dan  menerima  kerugian  yang  mereka  alami.

Selain itu, berbagai kasus yang merugikan konsumen juga tidak diakhiri

dengan penyelesaian yang memuaskan konsumen. Pelaku usaha memiliki

risiko yang lebih sedikit dibanding konsumen, dengan kata lain hak-hak

1 Abdul Hakim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan
Pemikiran, Nusamedia,Bandung, 2008, hlm 57.
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konsumen sangat riskan untuk dilanggar. Hal ini disebabkan karena posisi

tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat rentan untuk

dilanggar.2                       

Globalisasi  berkembang  semakin  cepat dan  semakin  kerasnya

persaingan usaha tidak menutup kemungkinan bagi  pelaku usaha untuk

melakukan  kecurangan  demi  keuntungan  yang  akan  didapatkannya.

Mereka  berlomba-lomba  menarik  perhatian  konsumen  dengan  berbagai

macam bentuk iklan,  promosi  dan  penawaran-penawaran menarik  yang

dapat  membuat  konsumen  berminat  untuk  membeli  atau  menggunakan

produk mereka.

Pemerintah perlu mengadakan adanya upaya  dalam meningkatkan

perlindungan  terhadap  konsumen sebagai  perhatian  dari  pemerintah

terhadap konsu, karena hukum acara yang digunakan dalam proses perkara

perdata  pun  tidak  bisa  membantu  konsumen  dalam  mencari  keadilan,

karena  KUH  perdata  menentukan  pembuktian  hak  seseorang  atau

kesalahan orang lain dibebankan pada pihak yang mengajukan gugatan.3 

Undang-undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan

Konsumen  selanjutnya  penulis  sebut  UUPK  disahkan  pada  tanggal  20

April  1999  dan  mulai  berlaku  efektif  terhitung  sejak  tanggal  20  April

2000. Lahirnya UUPK untuk mencegah praktik kecurangan pelaku usaha

terhadap konsumen Selain itu, untuk mengatasi masalah perlindungan bagi

konsumen, UUPK membentuk suata lembaga dalam hukum perlindungan

2 Abdul Hakim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen,Nusamedia,Bandung, 2010, hlm 1
3 Lihat Pasal 1865 KUHPerdata.
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konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Pembentukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  ini

dipertegas  dalam  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  yaitu  Pada

Tahap  I  telah  dibentuk  10  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen

berdasarkan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  90  Tahun

2001  Tentang  Pembentukan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen

Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota

Jakarta  Barat,  Kota  Bandung  Kota  Semarang,  Kota  Yogyakarta,  Kota

Surabaya,  Kota  Malang  dan  Kota  Makassar.  Pasal  1 ayat (11) UUPK

menyatakan bahwa “BPSK adalah badan yang bertugas  menangani dan

menyelesaikan  sengketa  antar  pelaku  usaha  dan  konsumen”.  BPSK

sebenarnya  dibentuk  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  sengketa

konsumen  yang  berskala  kecil  dan  bersifat  sederhana.4.  Di  samping

bertugas menyelsaikan masalah sengketa konsumen, BPSK juga bertugas

memberikan  konsultasi  perlindungan  terhadap  konsumen.5 Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk, pada dasarnya untuk

memberikan keringanan kepada konsumen dalam menyelesaikan sengketa

mereka.  Lahirnya  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)

diharapkan dapat mewujudkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

yang berbunyi, “asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat

dan  biaya  ringan”.  Sehingga  para  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang

4 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Perlindungan Konsumen, Gramedia,Jakarta, 2000, 
hlm. 78

5 Abdul Hakim Barkatullah,op.cit.,hlm. 90
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bersengketa  bisa  secara  suka  rela  mengajukan  gugatan  melalui  Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Tugas  dan  Wewenang  BPSK  menurut  majelis  hakim6 yaitu

penanganan dan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi atau arbitrase

atau  konsiliasi,  konsultasi,  pengawasan,  melaporkan  pada  penyidik,

menerima  pengaduan,  meneliti  dan  memeriksa  hingga  kepada

menjatuhkan putusan terhadap sengketa konsumen.

Putusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen  (BPSK)  jika  diantara  para  pihak  tidak  ada  yang  merasa

dirugikan  karena  keputusan  itu  maka  bisa  saja  langsung  dilaksanakan,

namun dalam hal  ini  bukan  pihak  BPSK yang langsung mengeksekusi

tetapi melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri. 

Hal  ini  berarti,  konsumen  yang  telah  sepakat  menyelesaikan

sengketa mereka di Badan Panyelesaian Sengketa Konsumen yang pada

awalnya  menginginkan  agar  perkara  mereka  cepat  diselesaikan  bukan

hanya  itu  harapan  konsumen  terhadap  putusan  Badan  Penyelesaian

Sengketa  Konsumen juga bisa segera di laksanakan, tetapi jika ada pihak

yang  merasa  keberatan  dengan  putusan  tersebut  maka  diberikan  jalan

untuk  mengajukan  keberatan  tersebut  di  Pengadilan,  sehingga

penyelesaian sengketanya akan semakin lama.

Kekuatan  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen

(BPSK) menjadi saat penting bagi penulis untuk diteliti karena pada Pasal

6 Wawancara pribadi penulis dengan Johannes Sitepuan selaku majelis hakim di BPSK Kota 
Bandung 9 Januari 2018
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54 Ayat (3) UUPK menegaskan bahwa putusan dari badan tersebut bersifat

final  dan mengikat.   Kata “final”  diartikan sebagai  tidak adanya upaya

banding dan kasasi juga  dapat  langsung dilaksanakan.  Sedangkan pada

Keputusan  Menteri  Perindustrian  Dan  Perdagangan  Republik  Indonesia

Nomor  :  350/MPP/Kep/12/2001  Tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan

Wewenang  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Pasal  42

ayat (1) 

“Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap”. 

Dan pada ayat (2) nya berisi bahwa 

“Terhadap  putusan  BPSK sebagaimana  dimakasud  dalam ayat  (1)
dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada pengadilan negeri di
tempat konsumen dirugikan”.

Dalam hal ini penulis mengambil BPSK Kota Bandung sebagai lokasi

penelitian,  Karena  dari  hasil  pra  penelitian  yang  penulis  lakukan,  dan

berdasarkan informasi dari majelis hakim7 di BPSK Kota Bandung banyak

para pihak yang mengabaikan putusan sengketa konsumen jalur arbitrase

BPSK  Kota  Bandung,dengan  demikian  menjadikan  alasan  BPSK  Kota

Bandung  untuk  tidak  memintakan  penetapan  eksekusi  ke  Pengadilan

Negeri Kota Bandung sehingga putusan arbitrase yang di keluarkan oleh

BPSK tidak mempunyai kekuatan eksekutorial,padahal sudah jelas dalam

Keputusan  Menteri  Perindustrian  Dan  Perdagangan  Republik  Indonesia

Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 42 ayat (1) dan (2) bahwa putusan

7 Wawancara pribadi penulis dengan Johannes Sitepuan selaku majelis hakim di BPSK Kota 
Bandung 9 Januari 2018
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BPSK harus dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri di

tempat konsumen yang dirugikan.

 Tujuan  putusan  sengketa  konsumen  jalur  arbitrase  dimintakan

penetapan  kepada  Pengadilan  Negeri  agar  mempunyai  kekuatan

eksekutorial dan jika ada keberatan para pihak di waktu yang akan datang

bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut

dimintakan penetapan eksekusi nya.8

Tahun  2017  BPSK  Kota  Bandung  menerima  23  (dua  puluh  tiga)

pengaduan kasus terkait sengketa konsumen diantaranya 17 kasus melalui

jalur  arbitrase,  mediasi  3  kasus,  kosiliasi  1  kasus  dan  1  kasus  gagal

dikarenakan  Pelaku  usaha  tidak  datang.  Dari  semua  kasus  tersebut,

putusannya  tidak  ada  yang  dimintakan  penetapan  eksekusi  kepada

Pengadilan  Negeri  oleh  BPSK  Kota  Bandung,  termasuk  pada  putusan

Nomor 015/G/X/2017/BPSK.BDG.9

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :01

Tahun 2006 Tentang Tata  Cara  Pengajuan Keberatan  Terhadap Putusan

BPSK dalam pasal 2 bahwa “Keberatan hanya dapat diajukan terhadap

putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK”. Berdasarkan dari uraian

di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  kemudian

dituangkan dalam bentuk skripsi  dengan judul  : Pelaksanaan Putusan

Sengketa  Konsumen BPSK Kota  Bandung Melalui  Jalur Arbitrase

8 Ibid
9 Ibid
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Yang  Tidak  Dimintakan  Penetapan  Eksekusi  Oleh  BPSK  Ke

Pengadilan Negeri  Kota Bandung Dihubungkan dengan Keputusan

Menteri  Perindustrian dan  Perdagangan  No.  350/MPP/Kep/12/2001

Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK (STUDI KASUS

PUTUSAN BPSK NOMOR 015/G/X/2017/BPSK.BDG).

B. Identifikasi Masalah

Bersasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dikemukakan  di

atas,  inti  dari  permasalahan  yang  menjadi  titik  tolak  penelitian  adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan  prosedur  penyelesaian  sengketa  konsumen

melalui jalur arbitrase yang tidak dimintakan penetapan eksekusi  oleh

BPSK  Kota Bandung?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase yang tidak

dimintakan penetapan esksekusi oleh BPSK Kota Bandung?
3. Bagaimana  upaya  dalam  pelaksanaan  putusan  arbitrase  yang  tidak

dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK Kota Bandung?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas,maka tujuan penelitian yaitu :
1. Untuk  mengetahui  pelaksanaan  prosedur  penyelesaian  sengketa

konsumen melalui jalur arbitrase  yang tidak dimintakan peneteapan

eksekusi  oleh BPSK  Kota Bandung. 
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan putusan arbitrase yang diminta

penetapan eksekusi oleh BPSK Kota Bandung.
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3. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan putusan arbitrase yang diminta

penetapan eksekusi oleh BPSK kota Bandung.
D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :
1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi bahan kajian dan memberi

sumbangan pemikiran dalam upaya perkmebnagan proses beracara dalam

penyelesaian  sengketa  konsumen.  Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan

dapat  menjadi bahan rekomendasi  dalam rangka pembaruan baik dalam

acara  maupun  substansi  UUPK,  dan  untuk  kepentingan  referensi

penyelesaian sengketa perkara-perkara konsumen melalui  BPSK (Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen).
2. Kegunaan Praktis

Diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  dan  menjadi  sumbangan

pemikiran  bagi  hakim,  praktisi  hukum,  dalam  rangka  menyelesaikan

sengketa konsumen, dan bagi pemerintah serta pembentuk undang-undang

dalam menyusun rancangan hukum acara perdata baru, khususnya yang

berkaitan dengan acara perlindungan konsumen.

E. Kerangka Teoritik
Pada  hakikatnya  negara  adalah  sebagai  wadah  dari  pada  suatu

bangsa  yang  diciptakan  oleh  negara  itu  sendiri.  Negara  sebagai  wadah

bangsa  untuk  mencapai  cita-cita  atau  tujuan  bangsanya.  Maka  dari  itu

penggambaran  tentang  hakikat  negara  disesuaikan  dengan  tujuan

negara,tujuan  negara  adalah  merupakan  kepentingan  utama  daripada

tatanan suatu negara. Sehingga apabila suatu peraturan hukum yang dibuat

oleh penguasa, maka peraturan tersebut harus sesuai dengan tujuan negara.



9

Berdasarkan teori  kedaulatan negara menyatakan bahwa negaralah yang

menciptakan  hukum,  jadi  segala  sesuatu  harus  tunduk  kepada  negara.

Negara  dianggap  sebagai  suatu  keutuhan  yang  menciptakan  peraturan-

peraturan hukum, jadi adanya hukum itu karena adanya negara, dan tiada

suatu hukum apapun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara. 
Menurut Georg Jellinek menjelaskan bahwa hukum itu merupakan

penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Jadi juga negaralah

yang  menciptakan  hukum,  maka  negara  dianggap  satu-satunya  sumber

hukum dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.

Di  luar  negara  tidak  ada  satu  orang  pun  yang  berwenang  menetapkan

hukum.10

Sedangkan menurut teori kedaulatan hukum atau Rechts-souvereiniteit

tersebut  yang memiliki  bahkan yang merupakan kekuasaan  tertinggi  di

dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri.  Karena baik raja atau

penguasa,  meupun rakyat  atau  warga negara,  bahkan negara  itu  sendiri

semuanya  tunduk  kepada  hukum.  Semua  sikap,  tingkah  laku  dan

perbuatannya harus  sesuai  atau  menurut  hukum.  Menurut  Krabbe yang

menjadi  sumber  hukum  adalah  rasa  hukum  yang  terdapat  di  dalam

masyarakat itu sendiri. Rasa hukum ini dalam bentuknya masih sederhana,

jadi  masih  yang  bersifat  primitif  atau  tingkatannya  yang  masih  rendah

disebut instink hukum, sedangkan dalam bentuknya yang lebih luas atau

dalam tingkatnya yang lebih tinggi disebut kesadaran hukum.11

Adapun berdasarkan konteks negara hukum dalam konteks negara

10 Soehino, Ilmu Negara,  Yogyakarta,Liberty Yogyakarta, 2005, hlm. 113
11 Ibid,hlm.154-156
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hukum, segala aspek kehidupan masyarakat harus diatur  dalam sebuah

peraturan  perundang  undangan,  tujuannya  tidak  lain  untuk  mencapai

ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu di Indonesia di bentuklah aturan

aturan-hukum.  Pancasila  sebagai  dasar  filosofis  Negara  Republik

Indonesia  menjadi  tonggak  dan  nafas  bagi  pembentukan  aturan-aturan

hukum. Menurut otje Salman dan Anton F.Susanto, menyatakan:
“Memahami  Pancasila  berarti  menunjuk  kepada  konteks  historis

yang  lebih  luas.  Namun  demikian  ia  tidak  saja  menghantarkannya  ke

belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang

harus dilakukan pada masa mendatang”.12

Berdasarkan  kutipan  diatas,  menyatakan  bahwa  Pancasila  harus

dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam

hal  pembentukan  dan  pengakuan  hukum.  Selain  ditentukan  kesadaran

hukum masyarakat, berlakunya di sebuah Negara ditentukan oleh politik

hukum  Negara  biasanya  dimuat  dalam  Undang-Undang  Dasar  sebagai

konstitusinya.

Indonesia  sebagai  Negara  merdeka  memiliki  Undang-Undang

Dasar  Tahun  1945  sebagai  langkah  politik  hukumnya  sesaat  setelah

diproklamirkannya  kemerdekaan  pada  tahun  1945.  Dalam  pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah tujuan Negara. Alinea

keempat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“kemudian  daripada  itu,  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

12 Otje Salman dan Anton F.Susanto,Teori Hukum(mengingat mengumpulkan dan membuka 
kembali), refika Aditama, Bandung 2005, hlm 161
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tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial,
maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada Ketuhanan Yang
Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan
kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam
permusyawaratan  perwakilan,  serta  dengan mewujudkan keadilan  sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia”.13

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea

keempat dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara republik Indonesia

adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Pasal 27 ayat (1) Undang-

Undang  Dasar  1945 menyebutkan  ,  “Segala  warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Tujuan  hukum adalah  untuk menjamin adanya  kepastian  hukum

dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan

dari masyarakat itu.14

Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa negara hukum

adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah:
1.  Semua  alat-alat  perlengkapan  dari  negara,  khususnya  alat-alat

perlengkapan dan pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga

negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh

sewenang-wenang,  melainkan  harus  memperhatikan  peraturan-

peraturan hukum yang berlaku.
2.  Semua  orang  atau  penduduk  dalam hubungan kemasyarakatan  harus

tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku. 

13 Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
14   C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

1989, hlm. 40-41.
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Dalam kehidupan sehari-hari masih sering adanya suatu perdebatan

tentang  keadilan  yang  merupakan  suatu  masalah  yang  rumit  bagi

masyarakat.  Hukum memiliki  dua tugas utama yaitu  mencapai  suatu

kepastian  hukum  dan  mencapai  keadilan  bagi  semua  masyarakat.

Menurut  Roscoe  Pound  menjelaskan  bahwa keadilan  bukan  semata-

mata persoalan yuridis,  akan tetapi mengenai perbedaan antara  legal

justice  dengan  sosial  justice.  Keadilan  adalah  suatu  keselarasan

hubungan antara manusia  dengan masyarakatnya yang sesuai dengan

moral yang berlaku di masyarakat.15

Menurut  Aristoteles  menjelaskan  bahwa  keadilan  adalah  suatu

tindakan  yang  terletak  diantara  memberikan  terlalu  banyak  dan  juga

sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang

sesuai  dengan  memberi  apa  yang  menjadi  haknya.  Sedangkan  menurut

Subekti  menjelaskan  bahwa  keadilan  dapat  digambarkan  sebagai  suatu

keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman didalam hati  orang

dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegoncangan. Keadilan

selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian atau pertimbangan dan

oleh  karena  itu  lazim  dilambangkan  dengan  neraca  keadilan.  Keadilan

menuntut  bahwa  dalam  keadaan  yang  sama  pula  sesuai  dengan  hasil

kerjanya,  sehingga  prinsip  keadilan  hukum  dimana  hukum  diciptakan

untuk mencapai sebuah keadilan.16

15 Umar Sholehudin, Hukum dan Keadilan Masyaakat Pespektif Kajian Sosiologi Hukum, Setara 
Press, Malang, 2011, hlm. 44.

16 R.Subekti, Aneka Pejanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 59
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Fungsi  hukum,  baik  sebagai  kaidah  maupun  sebagai  sikap  atau

perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum

tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum,

tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku

baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum

sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif,

maka  diperlukan  aparat  penegak hukum  untuk  menegakkan  sanksi

tersebut.  Suatu  sanksi  dapat  diaktualisasikan kepada  masyarakat  dalam

bentuk  ketaatan(compliance),dengan  kondisi  tersebut  menunjukkan

adanya  indikator  bahwa  hukum  tersebut  adalah  efektif.  Faktor-faktor

yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara

lain sebagai berikut :17

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam  praktik  penerapannya  tidak  jarang  terjadi  pertentangan  antara

kepastian  hukum  dan  keadilan.  Kepastian  Hukum  sifatnya  konkret

berwujud  nyata,sedangkan  keadilan  bersifat  abstrak  sehingga  ketika

seseorang  hakim  memutuskan  suatu  perkara  secara  penerapan  undang-

undang saja,  maka ada kalanya nilai  keadilan itu  tidak  tercapai.  Maka,

ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan

menjadi  prioritas  utama.  Karena  hukum  tidak  semata-mata  dilihat  dari

sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-

17 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
PT Raja Grafindo Persada,Jakarta ,2007,hlm 110
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faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain,

keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung

unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif

dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum
Penegakan  hukum  berkaitan  dengan  pihak-pihak  yang  membentuk

maupun menerapkan  hukum  (law  enforcement).  Bagian-bagian  law

enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan

kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur

penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum

dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti

sempit dimulai dari  kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum

dan petugas  sipir  lembaga  pemasyarakatan.  Setiap  aparat  dan  aparatur

diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang

meliputi kegiatan  penerimaan  laporan,  penyelidikan,  penyidikan,

penuntutan, pembuktian,  penjatuhan  vonis  dan  pemberian  sanksi  serta

upaya pembinaan kembali terpidana.
Elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan

aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta

berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja

kelembagaannya;  (b)  budaya  kerja  yang  terkait  dengan  aparatnya,

termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan

yang  mendukung  baik  kinerja  kelembagaanya  maupun  yang  mengatur

materi  hukum  yang  dijadikan  standar  kerja,  baik  hukum  materiilnya
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maupun  hukum  acaranya.  Upaya  penegakan  hukum  secara  sistematik

haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses

penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara

nyata.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas  pendukung  secara  sederhana  dapat  dirumuskan  sebagai

sarana untuk  mencapai  tujuan.  Ruang  lingkupnya  terutama  adalah

sarana  fisik  yang berfungsi  sebagai  faktor  pendukung.  Fasilitas

pendukung  mencakup  tenaga manusia  yang  berpendidikan  dan

terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan yang  memadai,  keuangan

yang  cukup,  dan  sebagainya.  Selain  ketersediaan fasilitas,

pemeliharaan  pun  sangat  penting  demi  menjaga  keberlangsungan.

Sering  terjadi  bahwa  suatu  peraturan  sudah  difungsikan,padahal

fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan

menyebabkan  kontra-produktif  yang harusnya memperlancar  proses

justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.
4. Faktor Masyarakat

Penegakan  hukum  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  dalam

masyarakat. Masyarakat  mempunyai  pendapat-pendapat  tertentu

mengenai  hukum. Artinya,  efektivitas  hukum juga bergantung pada

kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah

dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah

yang  bisa  dilakukan  adalah sosialisasi  dengan  melibatkan  lapisan-

lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri.

Perumusan  hukum  juga  harus memerhatikan  hubungan  antara
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perubahan-perubahan  sosial  dengan  hukum yang  pada  akhirnya

hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan

Faktor  kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor

masyarakat sengaja  dibedakan,  karena  di  dalam  pembahasannya

diketengahkan  masalah  sistem  nilai-nilai  yang  menjadi  inti  dari

kebudayaan  spiritual  atau nonmaterial.  Hal  ini  dibedakan  sebab

sebagai  suatu  sistem  (atau  subsistem dari  sistem  kemasyarakatan),

maka hukum mencakup, struktur, subtansi, dan kebudayaan. Struktur

mencangkup  wadah  atau  bentuk  dari  sistem tersebut,  umpamanya,

menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara

lembaga-lembaga tersebut,  hak-hak dan kewajibankewajibanya,  dan

seterusnya.
Dari  semua  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa dalam negara

hukum,hukum  yang  memegang  komando  tertinggi  dalam

penyelenggaraan  negara  sehingga  yang  menjadi  pemimpin  dalam

penyelenggaraan  negara  adalah  hukum  itu  sendiri.  Sehingga  dalam

pelaksanaan putusan sengketa konsumen ole BPSK harus sesuai dengan

peraturan hukum yang dibuat oleh negara.

Istilah  perlindungan  konsumen  populer  sejak  lahirnya  Undang

Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999,selanjutnya penulis

sebut  UUPK.  Lahirnya  UU  tersebut  karena  perlindungan  konsumen

tidak  hanya  diperjuangkan  oleh  lembaga  konsumen  dan  departemen

perdagangan,juga  karenaadanya  tekanan  dilembaga  keuangan
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internasional  (IMF/International  Monetary  Fund).Sehingga  pada

akhirnya lahirlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen.18

Posisi  konsumen  pada  dasarnya  lebih  lemah  dari  pelaku

usaha,dengan begitu menyebabkan pelaku usaha cenderung melanggar

hak-hak  konsumen.Menurut  David  Pughton  dan  Jhon  Lowry,dalam

Abdul  Halim  Barkatullah,  Konsumen  yang  lemah  ini  berdasarkan

argumentasi yaitu19:
1. Dalam masyarakat modern,pelaku usaha menawarkan berbagai jenis

produk  baru  hasil  kemajuan  tekmologi  dan  manajemen.  Barang-

barang tersebut diproduksi secara massal.
2. Terdapat  perubahan-perubahan  mendasar  dalam  pasar

konsumen,dimana konsumen sering tidak memiliki posisi tawar untuk

melakukan evaluasi yang memadai terhadap produksi barang dan/jasa

yang diterimanya.Konsumen hampir-hampir  tidak  dapa  diharapakan

memahami  sepenuhnya  penggunaan  produk-produk  canggih  yang

tersedia.
3. Metode periklanan modern melakukan disinformasi kepada konsumen

dari pada memberikan informasi secara objektif.
4. Pada  dasarnya  konsumen  berada  dalam  posisi  tawar  yang  tidak

seimbang,karena  kesulitan-kesulitan  dalam  memperoleh  informasi

yang memadai.
5. Gagasan  paternalism  melatar  bealakangi  lahirnya  undang-undang

perlindungan konsumen hukum bagi konsumen,dimana terdapat  rasa

tidak  percaya terhadao kemampuan konsumen yang melindungi  diri

18 Sudaryatmo,Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen,PIRAC,Cetakan I,Jakarta,2001,hlm 23.
19 Abdul Hakim Barkatullah,op.cit.,hlm 7.
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sendiri  akibat  risiko  keuangan  yang  dapat  diperkirakan  atau  risiko

fisik.20

Menurut  Mochtar  Kusumaatmaja,hukum perlindungan konsumen adalah

keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur  dan

melindungi  konsumen  dalam  hubungan  dan  masalah  nya  dengan  para

penyedia barang dan/atau jasa konsumen.
Adapun pengertian dari konsumen dan pelaku usaha menurut Az

Nasution,konsumen  adalah  setiap  orang  yang  mendapatkan  barang

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,digunakan untuk memenuhi

kebutuhan pribadi,keluarga atau rumah tangga,dan tidak untuk keperluan

kebutahan komersial.21

Pengertian konsumen meliputi unsur-unsur yaitu,sebagai berikut :22

a. orang yang memakai barang/jasa.
b. Memakai barang dan/ jasa untuk kebutuhan sehari-hari.
c. Sebagai pemakai akhir (end user).
Melihat beberapa definisi diatas,disimpulkan bahwa konsumen yaitu setiap

orang yang memakai barang dan/jasa. 
Sementara  itu,  Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang  atau  badan

usaha,baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan

atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  Negara  Republik

Indonesia,baik  sendiri  maupun  bersama  dengan  perjanjian  mengadakan

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
Teori hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha yang di kenal

dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen,antara lain:23

a. Let the buyer beware (caveat emptor)/Teori Keseimbangan

20 Ibid,hlm.8-9
21 Az Nasution,Konsumen dan Hukum:Tinjauan Sosial,Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan 
Konsumen Indonesia,Pustaka Sinar Harapan,Jakarta,1995,hlm 73.
22Julius Krey, Billy,Tinjauan umum tentang perlindungan konsumen,melalui 

elib.unikom.ac.id,diakses pada 11 januari,pukul 23:28 WIB.
23 Shidarta,Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,Grasindo,Jakarta,2006,hlm 61.
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Ini  merupakan  dasar  lahirnya  sengketa  dibidang  transaksi

konsumen.Teori ini beramsumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen

adalah dua pihak yang seimbang.
b. The due care theory/Teori Berhati-hati

Teori ini menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban agar berhati-

hati dalam memasarkan produk,baik barang maupun jasa.Jika pelaku

usaha sudah berhati-hati maka tidak dapat dipersalahkan.
c. The pivity of contract/Teori Perlindungan

Teori  ini  bahwa  pelaku  usaha  mempunyai  kewajiban  untuk

melindungi konsumen,tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara

mereka  telah  ada  suatu  hubungan kontaktual.  Jadi  konsumen dapat

menggugat berdasarkan hal yang ada dalam kontrak.

Perlindungan  konsumen  pun  di  selenggarakan  berdasarkan  5  (lima)

asas,yaitu24:

1. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala

upaya  dalam  menyelenggarakan  perlindungan  konsumen  harus

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagikepentingan konsumen dan

pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan

Asas  keadilan  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat

diwujudkan secara maksimal.
3. Asas Keseimbangan

Asas  keseimbangan dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbanhan

antara kepentingan konsumen,pelaku usaha dan permintah.
4. Asas Keamanan sdan Keselamatan Konsumen

24 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo,Hukum Perlindungan Konsumen,PT Raja Grafindo 
Persada,Jakarta,2004,hlm.25-26.
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Asas ini  dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keselamatan

dan keamanan kepada konsumen dalam penggunaan,pemakaian dan

pemanfaatan barang dan/jasa yang di konsumsi atau digunakan.
5. Kepastian Hukum

Asas  ini  dimaksud  agar  pelaku  usaha  maupun  konsumen  menaati

hukum  dam  memperoleh  keadilan  dalam  menyelenggarakan

perlindungan konsumen,serta negara menjamin kepastian hukum.
Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen yang diakui

secara internasional. Hak-hak yang dimaksud adalah ,sebagai berikut :25

a. Hak Atas Kenyamanan Dan Keselamatan 
Dimaksudkan  untuk  menjamin  kemanan  dan  keselamatan  konsumen

dalam  penggunaan  barang  atau  jasa  yang  diperolehnya  sehingga

konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila

mengonsumsi suatu produk. 
b. Hak Untuk Memperoleh Informasi 

Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen

dapat  memperoleh  gambaran  yang  benar  tentang  suatu  produk  yang

diinginkan  sesuai  kebutuhannya  serta  terhindar  dari  kerugian  akibat

kesalahan dalam penggunaan produk. 
c. Hak Untuk Memilih 

Hak untu memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada

konsumen  untuk  memilih  produk-produk  tertentu  sesuai  dengan

kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. 
d. Hak Untuk Didengar 

Hak  untuk  didengar  ini  merupakan  hak  dari  konsumen  agar  tidak

dirugikan  lebih  lanjut.  Hak  ini  dapat  berupa  pertanyaan  tentang

berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  produk-produk  tertentu  apabila

informasi  tentang  produk  tersebut  kurang  memadai,  ataukah  berupa

25 Shidarta,op.cit.,hlm 19.
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pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan

suatu  produk,  atau  yang  berupa  pernyataan/pendapat  tentang  suatu

kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.
Dalam hal ini jika terjadi sengketa bisa dilakukan penyelesaian di

pengadilan atau di luar pengadilan. Sengketa adalah suatu situasi dimana

ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang kemduain pihak

tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua.26

Berikut  ini  beberapa  teori  tentang sebab-sebab timbulnya sengketa,

antara lain27 :
a. Teori hubungan masyarakat

Teori  hubungan  masyarakat,  pada  inti  nya  teori  ini  adanya

ketidakpercayaan  dan  rivalisasi  kelompok  dalam  masyarakat.  Para

penganut  teori  ini  memberikan solusi-solusi  terhadap  konflik-konflik

yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian

antara  kelompok-kelompok  yang  mengalami  konflik,  serta

pengembangan toleransi  agar  masyarakat  lebih bisa saling  menerima

kebergaman dalam masyarakat.
b. Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena

adanya perbedaan-perbedaam diantara  para  pihak.  Penganut  teori  ini

berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan maka pelaku

harus  mampu  memisahkan  antara  perasaan  pribadi  dengan  masalah-

masalah dan mampu melakukan negosiasi berdarkan kepentingan dan

bukan pada posisi yang sudah tetap.
c. Teori identitas

26 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, PT. 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 12

27 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm8
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Teori  ini  menjelaskan  bahwa  konflik  terjadi  karena  sekelompok

orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori ini

mengusulkan penyelesaian melalui fasiltasi lokakarya dan dialog antara

wakil-wakil  kelompk  yang  mengalami  konflik  dengan  tujuan

mengientifikasikan ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka

rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi.
d. Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori  kesalahpahaman  antar  budaya  menjelaskan  bahwa  konflik

terjadi  karena  ketidakcocokan  dalam  berkomunikasi  diantara  orang-

orang dari latar belakang budaya yang berbeda.
e. Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya

masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesengjangan

yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial,

ekonomi maupun politik.
f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi,

terhalangi, atau merasa dihalangi oleh orang/pihak lain.
Penyelesaian  sengketa  dapat  diselaikan  melalui  jalur  pengadilan

disebut  juga  litigasi  atau  di  luar  pengadilan  disebut  juga  Alternative

Dispute  Resolution  (ADR).  Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  di

pengadilan  yaitu  semua  pihak  yang  bersengketa  saling  berhadpan  satu

sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan.28

Dalam  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  yang  dalam

perspektif  Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  adalah  suatu  pranata  penyelesaian

28  Nurnaningsih Amriani, Op.Cit, Hal 35
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sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan

mengesampingkan penyelesaian di pengadilan.29

Dalam  pasal  1 ayat  11  UUPK  menjelasakan  bahwa  “Badan

Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  adalah  badan  yang  bertugas

menangani  dan  menyelasaikan  sengketa  antara  pelaku  usaha  dan

konsumen”.30

Kekuatan  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)

menjadi saat penting bagi penulis untuk diteliti karena pada Pasal 54 Ayat

(3)  UUPK menegaskan  bahwa  “putusan  majelis  bersifat  final  dan

mengikat”.31  Kata “final” diartikan sebagai tidak adanya upaya banding

dan kasasi juga dapat langsung dilaksanakan. Sedangkan pada Keputusan

Menteri  Perindustrian  Dan  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  :

350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 42 ayat (1) 
“Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap”. 

Dan pada ayat (2) nya berisi bahwa 
“Terhadap  putusan  BPSK  sebagaimana  dimakasud  dalam  ayat  (1)

dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada pengadilan negeri di
tempat konsumen dirugikan”. 

Namun,pada  praktiknya  tidak  semua  putusan  BPSK  dimintakan

ketetapan eksekusi nya kepada pengadilan negeri setempat. 
Dalam  Keputusan  Menteri  Perindustrian  Dan  Perdagangan  Republik

Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 42 ayat (1) dan (2) bahwa

putusan BPSK harus dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan

Negeri  di  tempat  konsumen  yang  dirugikan.  Serta  dalam  Peraturan

29 Ibid
30 Lihat UUPK Pasal 1 ayat 11
31 Lihat UUPK Pasal 54 ayat 3
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Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor :01  Tahun 2006 Tentang

Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK dalam pasal 2

bahwa :
“Keberatan  hanya  dapat  diajukan  terhadap  putusan  arbitrase  yang

dikeluarkan oleh BPSK”.32

F. Metode Penelitian 
Untuk membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini,maka perlu

dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan:
1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi  penelitian  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah

bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  untuk  menggambarkan  peraturan

perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dikaitkan  dengan  teori-teori

hukum  dalam  pelaksanan  praktek  penegakan  hukum  yang  terkait

masalah yang diteliti.33

Dalam hal  ini  menggambarkan  data  dan  fakta  baik  berupa data

primer yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait

yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

dan  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.

350/MPP/Kep/12/2001,data  sekunder  berupa  pendapat  para  ahli

hukum terkemuka, data tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari

artikel-artikel, dan internet.

2. Metode Pendekatan Penelitian

32 Lihat PERMA Tahun 2006 Nomor 01,pasal 2.
33 Roni Hanitidjo Sumantri, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.
97.
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Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  memahami  dan

mendekati  objek  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis

empiris. Pendekatan yuridis  (hukum dilihat sebagai norma atau  das

sollen),  karena  dalam  membahas  permasalahan  penelitian  ini

menggunakan bahan-bahan hukum tertulis,  kemudian bahan hukum

primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Pendekatan  empiris  (hukum

sebagai  kenyataan  sosial,  cultural  atau  das  sein),  karena  dalam

penelitian  ini  digunakan data  primer  yang diperoleh  dari  lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya

adalah  bahwa  dalam  menganalisis  permasalahan  dilakukan  dengan

cara  memadukan  bahan-bahan  hukum  (yang  merupakan  data

sekunder)  dengan  data  primer  yang  diperoleh  di   lapangan  yaitu

tentang pelaksanaan  putusan  sengketa  konsumen  BPSK  Kota

Bandung  melalui  jalur  arbitrase  yang  tidak  dimintakan  penetapan

eksekusi  oleh  BPSK  ke  Pengadilan  Negeri  Kota  Bandung

dihubungkan  dengan  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan

Perdagangan  No.  350/MPP/Kep/12/2001 Tentang  Pelaksaaan  dan

Wewenang BPSK.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, yaitu data

yang  dikumpulkan  berupa  data  deskriptif,  seperti  kata-kata  tertulis

atau lisan dari para responden.34 Data yang dikumpulkan berupa data

34 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,  PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,
2004, hlm. 4
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jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah

yang dirumuskan dan tujuan yang ditetapkan mengenai pelaksanaan

putusan  sengketa  konsumen  BPSK  Kota  Bandung  melalui  jalur

arbitrase  yang  tidak  dimintakan  penetapan  eksekusi  oleh  BPSK ke

Pengadilan  Negeri  Kota  Bandung  dihubungkan  dengan  Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001.

Data-data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  diperoleh

melalui tahap:

1. Bahan Hukum Primer

Peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  objek

penelitian, yang terdiri dari:
a) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan

Konsumen,
b) PP  No.  58  tahun  2001  tentang  Pembinaan  Pengawasan

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
c) KEPPRES RI No. 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK.
d) Keputusan Menteri  No.301/MPP/Kep/10/2001  tentang Pengangkatan

dan Pemberhentian Anggota BPSK.
e) Keputusan  Menteri  No.  350/MPP/Kep/12/2001  tentang  pelaksanaan

tugas dan wewenang BPSK.
f) Putusan arbitrase  sengketa  konsumen  Nomor  :

015/G/X/2017/BPSK.BDG.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya

dengan bahan primer, dan dapat membantu menganalisa bahan hukum
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primer yang meliputi:  buku-buku tentang hukum, hasil  karya ilmiah

dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  informasi  tentang  bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi ensiklopedia,

kamus, jurnal, media masa, dan internet.
4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut :
a. Wawancara

Wawancara  yaitu  metode  pengumpulan  data  yang  diperoleh

melalui  informasi Tanya jawab dengan narasumber secara langsung,

secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Metode ini

peneliti gunakan untuk mengumpulkan data dari informan yang telah

ditentukan  sebelumnya.  Dan  dalam  hal  ini  peneliti  melakukan

wawancara  dengan  majelis  hakim  di  Badan  Penyelesaian  Sengketa

Konsumen (BPSK) Kota Bandung.
b. Observasi 

Penelitian  secara  langsung  terhadap  gejala-gejala  subyek  atau

obyek yang diteliti dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data

yang diperoleh  dari  wawancara.35 Dalam hal  ini  peneliti  melakukan

pengamatan terhadap pelaksanaan putusan sengketa konsumen BPSK

Kota Bandung melalui jalur arbitrase yang tidak dimintakan penetapan

eksekusi oleh BPSK ke Pengadilan Negeri Kota Bandung dihubungkan

35 Sutrisni Hadi, Metodologi Research,Yayasan Penelitian Fakultas UGM,Yogyakarta, 1988, hlm.
193. 
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dengan  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.

350/MPP/Kep/12/2001.
c. Studi Kepustakaan

Penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan

hukum  perlindungan  konsumen  untuk  kepentingan  umum  dan

perangkat hukum yang mengatur hal tersebut, agar mendapat landasan

teoretis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan

formal dan data-data melalui naskah yang ada.
5. Metode Analisis Data

Metode  analisis  data,  yaitu  setelah  data  terkumpul  dianalisis

dengan  menggunakan  analisis  isi  dan  analisis  kualitatif.36. Dan

kemudian  hasilnya  akan  berupa  analisa  data  mengenai  pelaksanaan

putusan  sengketa  konsumen  BPSK  Kota  Bandung  melalui  jalur

arbitrase  yang  tidak  dimintakan  penetapan  eksekusi  oleh  BPSK  ke

Pengadilan  Negeri  Kota  Bandung  dihubungkan  dengan  Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001.
6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penelitian ini, maka

penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:
a. Perpustakaan  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Gunung  Djati

Bandung, Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota

Bandung.
b. Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No. 35,

Coblong, Kota Bandung.
c. Kantor  BPSK  Kota  Bandung,  Jalan  Mataraman  No.17,  Kota

Bandung.

36 Burhan Ashshofa,  Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007., hlm.143
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