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PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perlindungan konsumen di Jawa Tengah masih belum seperti
diharapkan. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelanggaran dalam hal
perlindungan konsumen. Berdasarkan jenis pelanggarannya,
Kementrian Perdagangan (2014) mengidentifikasi sebesar 34% terjadi
pelanggaran persyaratan SNI, 22% terjadi pelanggaran MKG, 43%
pelanggaran ketentuan label dalam Bahasa Indonesia, serta 1% diduga
tidak memenuhi ketentuan produk yang diawasi distribusinya. Sedangkan
berdasarkan kelompok produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan
perlindungan konsumen, sebanyak 39% merupakan produk elektronika
dan alat listrik, 20% produk alat rumah tangga, 13% produk suku cadang
kendaraan, serta sisanya adalah produk bahan bangunan, produk
makanan minuman dan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8
tahun 1999 setidaknya menyangkut tentang kesadaran tiga pihak yaitu
pengusaha, konsumen dan aparatur pemerintah. Pengusaha menyadari
bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi
barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau
dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai.
Sementara, konsumen juga dituntut untuk memahami hak dan
kewajiban mereka sehingga pada akhirnya akan menjadi konsumen
cerdas. Aparatur Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi
berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik.
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Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, faktor utama yang menjadi penyebab
pelanggaran perlindungan konsumen adalah masih lemahnya posisi
konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah
tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah.
Rendahnya tingkat kesadaran ini salah satunya dimungkinkan karena
terbatasnya informasi yang diterima masyarakat dalam hal hak
konsumen. Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi
pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen untuk melakukan
upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan konsumen. Upaya
pemberdayaan konsumen ini penting karena tidak mudah mengharapkan
kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya bertujuan untuk mendapat
keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal
mungkin.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya
pemberdayaan konsumen yang dapat melindungi kepentingan
konsumen. Upaya pemberdayaan konsumen ini memerlukan peran aktif
dari aparatur pemerintah melalui sosialisasi perlindungan konsumen.
Namun demikian, upaya pemerintah untuk pemberdayaan konsumen
menuntut pemahaman aparatur pemerintah untuk memahami
Undang-Undang perlindungan konsumen. Selain itu, upaya pember-
dayaan konsumen akan berjalan secara efektif jika aparatur pemerin-
tah memahami bagaimana kondisi keberdayaan konsumen yang telah
ada, kondisi ini meliputi baik ketersediaan informasi mengenai
keberdayaan konsumen maupun perilaku dari konsumen. Oleh karena
itu kajian ini melakukan analisis tentang bagaimana pengetahuan dan
pemahaman aparatur pemerintah tentang regulasi keberdayaan
konsumen serta menganalisis bagaimana ketersediaan informasi dan
perilaku dari konsumen atas keberdayaan konsumen.
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Penyusunan Kajian Keberdayaan Konsumen dimaksudkan untuk
memperoleh data atau informasi tentang pengetahuan dan pema-
haman aparatur pemerintah tentang perlindungan konsumen serta
ketersediaan informasi dan perilaku keberdayaan konsumen yang dapat
digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Tujuan penyusunan Kajian Keberdayaan Konsumen ini adalah sebagai
berikut:

(a) Menganalisis pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintah atas
Undang-Undang Perlindungan Konsumen

(b) Menganalisis persepsi aparatur pemerintah tentang ketersediaan
informasi keberdayaan konsumen

(c) Menganalisis persepsi aparatur pemerintah tentang perilaku
berkaitan dengan keberdayaan konsumen

(d) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh aparatur
pemerintah dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan
keberdayaan konsumen.




