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2.1.  PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kesadaran tentang hak-hak konsumen dimulai sebagai respon terhadap
praktik-praktik bisnis yang tidak memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis,
seperti bisnis yang sengaja menyesatkan, menawarkan pilihan yang
terbatas, atau menjual produk yang tidak aman (Assael, 2005). Oleh
karena itu, muncul gerakan konsumen (consumer movement) yang
berasal dari inisiasi kelompok konsumen, lembaga pemerintah, dan
organisasi bisnis yang ditujukan untuk melindungi konsumen. Tujuan
dari gerakan konsumen adalah untuk memastikan terpenuhinya hak-
hak konsumen meliputi hak untuk memperoleh informasi, hak menerima
informasi yang benar, hak memperoleh alternatif yang memadai, dan
jaminan keselamatan selama proses mengkonsumsi produk (Herrmann,
1970). Pada akhirnya, konsumen diharapkan mampu membuat pilihan
dan keputusan yang tepat dalam mengkonsumsi produk sesuai dengan
ketentuan (Judawati, 2016).  Selain itu, kepentingan konsumen akan
terlindungi. Terdapat tiga pemangku kepentingan dengan peran yang
berbeda dalam upaya perlindungan konsumen yang dapat dilihat pada
Gambar 2.1 sebagai berikut:
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Lembaga  konsumen memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesadaran
konsumen tentang hak-haknya dalam proses pertukaran bersama produsen
produk dan menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan untuk
meningkatkan keberdayaan konsumen. Di Indonesia peran tersebut
dijalankan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang merupakan
organisasi nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 11 Mei
1973 (www.ylki.or.id).

Lembaga pemerintah bertugas menyediakan payung hukum perlindungan
konsumen yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Ada empat kebijakan perlindungan konsumen yang diterapkan pemerintah
Indonesia (Judawati, 2016) yaitu:

1. Menyusun regulasi ‘pro konsumen’. Undang-Undang No.8 Tahun 1999
mengatur tentang Perlindungan Konsumen dan produk turunannya
telah diterbitkan oleh pemerintah seperti:
Permendag No.73/M-DAG/PER/9/2015 mengatur tentang Kewajiban
Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang;
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Gambar 2.1 Pemangku Kepentingan Perlindungan Konsumen

Sumber: Sheth dan Mammana (1973)
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Permendag No.19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam
Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronik;

Permendag No.35/MDAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga
Barang dan tarif Jasa yang Diperdagangkan.

Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang
Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan saat ini pemerintah
sedang berupaya mengamandemen atau merevisi UU No 8 tahun
1988 tentang Perlindungan konsumen tersebut.

2. Mengintensifkan pengawasan barang beredar dan jasa.
Kementerian Perdagangan (d.h.i. Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga) sejak tahun 2011 -2015 telah
melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasar total
sebanyak 2.189 produk. Pengawasan dilakukan dalam rangka
memastikan bahwa peredaran barang dan jasa telah memenuhi
ketentuan pemerintah yang berlaku.

3. Meningkatkan edukasi konsumen & pelaku usaha.
Edukasi konsumen dilakukan dalam rangka mentransformasi
konsumen Indonesia dari konsumen Indonesia hanya sebagai target
pasar, nrimo, memiliki orientasi produk impor, dan kurang peduli
terhadap lingkungan menjadi konsumen Indonesia yang cerdas,
mandiri dan cinta produk Indonesia. Edukasi pelaku usaha dilakukan
dalam rangka mendorong pelaku usaha untuk melakukan pertukaran
nilai yang saling menguntungkan bagi produsen dan konsumen dan
berusaha memenuhi ketentuan pemerintah untuk memenuhi hak-
hak konsumen.

4. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama kelembagaan.
Secara kelembagaan pemerintah telah membentuk Badan Penyele-
saian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan lembaga peradilan
konsumen yang berlokasi di daerah tingkat II Kabupaten/ Kota di
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Indonesia. Pembentukan BPSK dilakukan untuk melaksanakan amanat
UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Saat ini telah
berdiri 171 BPSK dengan kondisi 115 telah memiliki anggota dan
sekretariat; 12 hanya anggota; 54 belum mempunyai anggota dan
sekretariat.  Di samping BPSK juga telah berdiri 385 Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di seluruh
Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki tugas mewujudkan per-
lindungan konsumen melalui upaya peningkatan kesadaran konsumen
akan hak-haknya, melakukan penelitian dan pengujian, menerima
pengaduan, dan advokasi langsung melalui jalur pengadilan (http://
ditjenpktn.kemendag.go.id).

Organisasi bisnis memiliki peran dalam perlindungan konsumen baik bersifat
reaktif maupun proaktif (Assel, 2005). Respon reaktif organisasi bisnis
dilakukan dengan berupaya menyesuaikan operasinya dengan regulasi
pemerintah yang berlaku. Misalnya dalam rangka memenuhi ketentuan
UU No 8 tahun 1999 perusahaan melakukan Product recall dimaksudkan
untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen
(Duha et al, 2016). Organisasi bisnis juga dapat secara proaktif melakukan
perlindungan konsumen melalui regulasi diri yaitu dengan menerapkan
praktik-praktik/kebijakan yang melindungi konsumen seperti kebijakan
anti polusi, pelabelan yang jujur, dan saluran-saluran bagi konsumen
untuk menyuarakan haknya.

Peran lembaga konsumen, pemerintah, dan organisasi bisnis dalam
kegiatan perlindungan konsumen pada akhirnya diharapkan dapat
menciptakan proses pertukaran yang adil, sehat, dan saling
menguntungkan. Secara khusus, konsumen semakin independen dalam
keputusan pembelian, sadar hak dan kewajiban sebagai konsumen, dan
berani menyuarakan haknya ketika berhadapan dengan proses
pertukaran nilai yang tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
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2.2.  KEBERDAYAAN KONSUMEN

Gagasan mengenai keberdayaan konsumen (consumer empower-ment)
telah menjadi perhatian dan perdebatan di kalangan pada dekade terakhir
ini utamanya dalam literatur psikologi sosial dan pemasaran (Nardo et
al., 2011). Denegri-Knottt, Zwick dan Schroeder (2006) dalam tinjauan
sosiologi menyajikan tiga model utama dalam menjelaskan konsep
keberdayaan konsumen, yaitu kedaulatan konsumen (consumer
sovereignity), kuasa budaya (cultural power); dan kuasa diskursif
(discursive power).

Dalam model kedaulatan konsumen keberdayaan konsumen ditentukan
ketika konsumen memiliki kebebasan bertindak sebagai agen yang rasional
dan berusaha memenuhi kepentingan pribadi, yang membuat pilihan
konsumen sebagai instrumen positif untuk mengarahkan dan mengkoreksi
pasar (Denegri-Knott et al., 2006).

Dalam model kuasa budaya, pasar adalah tempat terjadinya konflik antara
konsumen dan produsen dimana produsen berupaya mengkondisikan dan
mengendalikan pilihan konsumen (Nardo et al., 2011) Keberdayaan
konsumen terletak pada motivasi dan proses yang terjadi dalam
kelompok yang menolak praktik-praktik industri atau pemasaran
tertentu (Kozinets & Handelman, 2004).

Dalam model kuasa diskursif, konsumen dan produsen berkomunikasi
untuk membentuk kesepakatan bersama mengenai definisi pasar
(Nardo et al., 2011). Keberdayaan konsumen merupakan kemampuan
untuk membentuk percakapan sebagai sebuah sistem, kemampuan
menentukan apa yang benar dan salah, kemampuan mobilisasi strategi
diskursif untuk menentukan apa yang dapat diketahui dan tindakan apa
yang dapat diambil (Denegri-Knott et al., 2006).

Dalam bidang pemasaran, keberdayaan konsumen diartikan sebagai
kondisi subyektif positif yang dibangkitkan oleh persepsi peningkatan
kendali konsumen (Hunter & Garnefeld, 2008). Len Tiu Wright dalam
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Nardo et al. (2011) mengartikan keberdayaan konsumen dalam konteks
pemasaran sebagai:

a mental state usually accompanied by a physical act which
enables a consumer or a group of consumers to put into effect
their own choices through demonstrating their needs, wants and
demands in their decision-making with other individuals or
organizational bodies in the marketplace.

Berdasarkan definisi Wright tersebut maka faktor kunci keberdayaan
konsumen adalah pada sikap mental dan tindakan nyata untuk
mengekspresikan kebutuhan, keinginan, dan permintaan kepada individu
lain dan berbagai organisasi dalam pasar. Kontrol yang tinggi terhadap
sikap mental dan tindakan konsumen dalam proses pengambilan keputusan
permbelian produk memungkinkan konsumen memperoleh pilihan yang
beragam dan akses informasi yang lebih mudah sehingga konsumen dapat
lebih terllibat dalam proses pengambilan keputusan (Nardo et al., 2011).
Keberdayaan konsumen terkait dengan kepuasan konsumen (Hunter &
Garnefeld, 2008) sehingga pemasar dapat mempertimbangkan untuk
memperhatikan keberdayaan konsumen sebagai salah satu strategi untuk
meningkatkan kepuasan konsumen. Sementara O’Brien (2011) mengingatkan
perlunya perusahaan menyadari akan peran strategis sosial media untuk
kepentingan keberdayaan konsumen.

2.3. INDIKATOR KEBERDAYAAN KONSUMEN

Indikator pengukuran konsep keberdayaan konsumen masih terbatas.
Keberdayaan konsumen masih merupakan gagasan yang dianggap abstrak
dan belum memiliki definisi dan indikator pengukuran yang formal
berterima secara umum (Nardo et al., 2011). Oleh karena itu, Nando
et al. (2011) mengusulkan untuk mengukur keberdayaan konsumen
dari beberapa faktor yaitu keterampilan, kompetensi, hak-hak,
informasi, dan keterlibatan konsumen. Hasil pengukuran faktor-faktor
tersebut dinyatakan dalam Indeks Keberdayaan Konsumen. Dalam
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Dimensi dan indikator keberdayaan konsumen di atas, dirangkum oleh
Pemerintah (dalam hal ini Kementrian Perdagangan) menjadi 10 ciri
konsumen cerdas, yang terdiri dari (Nurhayati, 2015):

1. Teliti Sebelum Membeli Produk. Setiap produk memiliki komposisi
yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, untuk menghindarkan hal yang
tidak diinginkan, konsumen perlu untuk melihat apakah komposisi
produk tersebut aman bagi dirinya.

2. Baca Panduan Cara Penggunaan Produk. Tidak semua konsumen yang
memahami kinerja produk yang mau mereka beli. Oleh karena itu
semua produk terutama produk elektronik harus menyertakan
panduan manual bagaimana menjalankan produk itu sendiri.

3. Amati apakah ada kartu garansi. Fungsi kartu garansi memastikan
konsumen mendapatkan perlindungan ketika produk yang dibeli
performanya tidak sesuai dengan kualitas semestinya. Oleh sebab itu
penting bagi konsumen untuk memastikan bahwa produk yang dibeli
telah memiliki kartu garansi

konteks Indonesia, Indeks Keber-dayaan Konsumen diukur berdasarkan
tahapan pengambilan keputusan pembelian yang dapat dilihat pada
Gambar 2.2 sebagai berikut:

Sumber: Judawati (2016)

Gambar 2.2 Dimensi dan Indikator Indeks Keberdayaan Konsumen Tahun 2015
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4. Timbangan yang adil. Banyak konsumen yang tidak memperdulikan
tentang ukuran berat pada produk yang dibelinya. Oleh sebab itu
penting untuk mengamati apakah timbangan telah sesuai dengan
berat yang semestinya.

5. Pengaduan kepada produsen. Jika konsumen menemukan hal yang
tidak beres pada produk, seringkali konsumen belum mengetahui
tatacara pengaduan. Untuk proses pengaduan, konsumen dapat
mengadukan ketidakberesan produk pada pelaku usaha.

6. Jika pengaduan kepada pelaku usaha ternyata tanpa hasil, konsumen
dapat melakukan pengaduan ke lembaga perlindungan konsumen.
Lembaga perlindungan konsumen ini diharapkan dapat menjembatani
permasalahan konsumen dan pelaku usaha. Konsumen bisa memilih
ke LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Sedaya Masyarakat),
BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Dinas Indag, Pos
Pengaduan dan Pelayanan Informasi Direktorat Pemberdayaan
Konsumen, Sistem Pengawasan Perlindungan Konsumen Direktorat
Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

7. Tanggal kadaluarsa. Banyak produk yang semestinya sudah melewati
tanggal kadaluarsa tetap dijual pemilik toko. Meskipun pemerintah
secara berkala melakukan sidak barang yang membahayakan
kesehatan dan keselamatan konsumen ini, tetap saja pada praktiknya
masih ada produk kadaluarsa yang beredar di pasaran. Oleh karena
itu konsumen harus benar-benar memastikan jatuh tempo tanggal
kadaluarsa dari produk yang dibeli.

8. Produk SNI. Sebagai bentuk perlindungan konsumen di Indonesia,
pemerintah memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Produk yang sudah berlabel SNI dapat memberikan jaminan tentang
kualitas produk tersebut yang aman dan handal untuk digunakan.

9. Kualitas Mutu K3L Kesehatan, Keamanan, Keselamatan dan Lingkungan
merupakan pilar penting dalam setiap membeli produk. Konsumen
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harus memastikan bahwa produk yang dibeli tidak akan mengganggu
kesehatan, aman untuk dikonsumsi dan memastikan konsumen selamat
ketika produk dikonsumsi. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah
produk tersebut tidak membuat lingkungan tercemar.

10. Membeli Produk dalam negeri. Dengan membeli produk dalam
negeri di tengah gempuran produk impor, berarti konsumen
mendukung penuh pengusaha lokal.  Ketika pengusaha dalam negeri
tumbuh maka akan mendukung perekonomian Indonesia.




