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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) 
secara gamblang mengatur tiga pilar da-
lam perlindungan konsumen. Ketiganya 
harus bersinergi. Siapa saja tiga pilar itu? 
Dan bagaimana bentuk sinerginya dalam 
membangun pondasi bagi perlindungan 
konsumen? Berikut wawancara wartawan 
Duta Masyarakat, Tri Suryaningrum dengan 
Muhammad Said Sutomo, Ketua Yayasan 
Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) 
Jawa Timur. 

BICaRa perlindungan konsumen, tentu-
nya harus mengetahui siapa konsumen itu? 
Menurut anda?   

Untuk mengetahui siapa konsumen 
itu, saya bicara dulu apa itu masyarakat. 
Masyarakat pada umum adalah kumpulan 
orang yang memiliki kegiatan sehari-hari 
untuk memenuhi kebutuhan hidup kes-
ehariannya. Upaya pemenuhan kebutu-
han hidup kesehariannya itu dengan cara 
melakukan hubungan sosial dan kontak 
ekonomi. Dalam hubungan ekonomi, maka 
terjadi hubungan hukum transaksional.

Transaksi adalah peristiwa persetujuan 
jual-beli (dalam perdagangan barang dan/
atau jasa) antara dua pihak. Siapa dua pihak 
itu? Dua pihak itu di dalam UUPK dijelaskan 
secara gamblang tentang siapakah Kon-
sumen dan Pelaku Usaha itu?

Kalau begitu, apa itu 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 diper-
dagangkan (Pasal 1 angka 2 UUPK). Selan-
jutnya dalam penjelasannya diterangkan 

bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dike-
nal istilah konsumen akhir dan konsumen 
antara. Konsumen Akhir adalah pengguna 
atau pemanfaat akhir dari suatu produk, 
sedangkan Konsumen Antara adalah kon-
sumen yang menggunakan suatu produk 
sebagai bagian dari proses suatu produk 
lainnya. Pengertian konsumen dalam UUPK 
ini adalah Konsumen Akhir.

anda tadi juga bicara pelaku usaha. Siapa yang 
anda maksud dengan pelaku usaha itu? 

Sedangkan yang dikatakan pelaku usaha 
adalah perusahaan, korporasi, koperasi, 
BUMN, BUMD, BUMDes, importir, pedagang, 
distributor, dan lain-lain seperti ditegaskan di 
dalam penjelasan UUPK Pasal 1 angka 3.

di atas anda sudah bicara tentang dua 
pilar kontak ekonomi dalam UUPK, kalau 

ada tiga pilar maka pilar yang ketiga apa? 
Tolong dijelaskan!

Selain terjadi kontak ekonomi dua pihak 
antara konsumen dan pelaku usaha atau 
operator, ada pihak ketiga sebagai pengatur 
atau regulator, yaitu Pemerintah.

 
Pemerintah, dalam hal ini siapa?

Menteri Perdagangan. Dan Menteri Perda-
gangan dalam hal ini bertanggung jawab dalam 
kegiatan perdagangannya di samping menteri-
menteri teknis lainnya yang bertanggung jawab 
di sektor produk barang dan jasa lainnya. 
Sehingga UUPK menjadi payung hukum yang 
mengintegrasikan dan memperkuat penegakan 
hukum di bidang perlindungan konsumen 
di sektor barang dan/atau jasa lainnya sep-
erti tentang lalu-lintas dan angkutan jalan, jasa 
keuangan perbankan dan jasa keuangan non 
bank, jasa kenotariatan (notaris), perdagangan 
barang barang dan/atau jasa via online, dan 
bahkan tentang standarisasi jasa aplikasi online 
itu sendiri.

Dengan demikian sinergitas dari tiga pilar 
yaitu masyarakat konsumen, pelaku usaha 
dan pemerintah sebagai regulator sangat 
penting dalam proses pelaksanaan UUPK 
di Indonesia. 

alasanya?
Ya, kita semua tidak hanya butuh keber-

dayaan konsumen yang cerdas, tapi juga 
kita butuh para pelaku usaha dan regulator 
yang cerdas. Dalam arti bahwa peranan pe-
merintah efektif dalam melaksanakan UUPK 
melalui penyusunan Peraturan-Pemerintah, 
Peraturan Daerah (Perda) di Tingkat Provinsi 
maupun Perda di Tingkat Pemerintahan Kota 
dan Kabupaten yang berkaitan dengan per-
lindungan konsumen sehingga pelaksanaan 
UUPK benar-benar merata di Pemerintahan 
Nasional dari pemerintah pusat sampai di 
pemerintah daerah.

 
Karena apa? 

Karena asas perlindungan konsumen 
yang paling fundamental adalah asas 
manfaat. 

apa asas manfaat itu? 
Di Penjelasan UUPK dijelaskan bahwa asas 

manfaat merupakan salah satu asas yang wa-
jib ditegakkan dalam perlindungan konsumen 
di samping asas-asas yang lainnya seperti asas 
keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan 
dan keselamatan, dan asas kepastian hukum. 
Asas manfaat adalah adalah dimaksudkan 

untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 
dalam penyelenggaraan perlindungan kon-
sumen harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan konsumen dan 
pelaku usaha secara keseluruhan.

Berpijak dari asas manfaat tersebut maka 
pengertian perlindungan konsumen seperti 
ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 adalah 
segala upaya yang menjamin adanya kepas-
tian hukum untuk memberi perlindungan 
kepada konsumen. Segala upaya untuk 
menjamin kepastian hukum dalam rangka 
perlindungan konsumen maka Presiden Re-
publik Indonesia Joko Widodo memastikan 
mendukung dengan menyusun Peraturan 
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 
tentang Strategi Nasional Perlindungan 
Konsumen, yang ditandatangani pada 8 
Mei 2017. Di dalamnya disebutkan bahwa 
strategi nasional perlindungan konsumen 
terdiri dari 3 (tiga) pilar. 

Kalau boleh tahu, tiga pilar itu apa saja?
Pilar pertama adalah peningkatan efek-

tifitas peran pemerintah pusat maupun 
daerah dalam pelaksanaan UUPK. Pilar 
kedua adalah peningkatan keberdayaan 
konsumen terhadap hak-hak normatifnya 
yang diatur di dalam UUPK. Sedangkan, 
Pilar ketiga adalah peningkatan kepatuhan 
pelaku usaha terhadap UUPK. 

ngomong-ngomong, dengan ketiga pilar 
di atas apa kaitanya dalam penguatan per-
lindungan konsumen?

Dengan demikian maka pilar peningkatan 
keberdayaan konsumen dan pilar peningka-
tan kepatuhan pelaku usaha akan menjadi 
fondasi penguatan perlindungan konsumen 

di Indonesia. Namun posisi masyarakat 
konsumen dan pelaku usaha akan menjadi 
aktor utama dan strategis dalam pelaksan-
aan perlindungan konsumen.

Apalagi pasca UU No. 23/2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, peran aktif Pemer-
intah untuk mengefektifkan perlindungan 
konsumen yang semula di Pemerintah Kota/
Kabupaten sekarang ada di Pemerintah 
Provinsi. Seharusnya  lebih maju di tangan 
kekuasaan provinsi.

Kenyataannya?
Ini yang kita pertanyakan. Karena ke-

nyataannya gregetnya malah menjadi 
pudar. Makanya kami berharap Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur mempunya Peraturan 
Daerah (Perda) Perlindungan Konsumen 
untuk meningkatkan Indeks Keberdayaan 
Konsumen (IKK) di Jawa Timur.

Apalagi Gubernur Jawa Timur sekarang 
dari seorang Ibu, mengingat perjuangan 
gerakan perlindungan konsumen yakni 
Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen 
(YLKI) diawali dari sekelompok ibu-ibu di 
Jakarta pada tahun 1970-anm juga di Kota 
Pahlawan Surabaya diawali  berdirinya 
Yayasan Konsumen Surabaya (YKS) yang 
didirikan  oleh Ibu Nyonya Iskandar pada 
tahun 1977-an berkantor di Jl Musi No. 30 
Surabaya, makanya penguatan kapasitas 
building Badan Penyelenggara Sengketa 
Konsumen (BPSK) di lima (5) daerah Kota 
dan Kabupaten, yakni di Kota Surabaya, 
Kota Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten 
Bojonegoro, dan Kabupaten Jember di 
Provinsi Jawa Timur, di bawah kepemimpi-
nan Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawansa 
kami harapkan bisa lebih maksimal. 

Maksimal di sini, baik dukungan secara 
finansial dan peningkatan kompetensi 
keahliannya, sehingga menjadi contoh 
bahkan barometer Pemerintah Provinsi lain 
dalam efektivitas peranpemerintah daerah 
tentang perlindungan konsumen.

Idealnya seperti apa agar konsumen tidak 
selalu berada pada pihak yang lemah 
ketika berhadapan dengan pelaku usaha 
juga pemerintah? dan apa harapan anda 
ke depan?

Idealnya justru, kalau Pemerintah Pusat 
(Kementerian/Lembaga) sampai dengan 
Pemerintah Daerah Provinsi bersama-sama 
Pemerintah Kota/Kabuparen seluruh Indo-
nesia efektif dalam pelaksanaan dan pen-
egakan hukum perlindungan konsumen.

Juga kemudian pelaku usahanya (BUMN, 
BUMD, swasta, koperasi, korporasi, im-
portir, para agen, para pengecer, supermar-
ket, minimarket, pasar-pasar tradisional 
maupun modern, yang online maupun of-
fline, dll) semua patuh dalam melaksanakan 
hak-hak normatif konsumen sebagaimana 
di dalam UUPK, dan masyarakat konsumen 
Indonesia berdaya  dalam mengadvokasi 
dirinya sendiri, keluarga, dan lingkungan-
nya, maka adanya Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), 
semacam YLKI di Pemerintah Pusat, YLP2K 
di Semarag dan YLPK Jatim di Surabaya 
sepakat akan membubarkan diri. 

Itu harapan terbesar kita, karena kita 
merasa perjuangan ibu-ibu dulu sudah 
sampai di puncak keberhasilan cita-citanya. 
Sehingga lembaga perlindungan konsumen 
pun sudah tidak dibutuhkan lagi oleh 
masyarakat.lrum
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