
 

 

 

 

 

 
Dengan ini disampaikan kepada Bapak Menteri hal-hal sebagai berikut:  

1. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Kosumen (UUPK), Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
(BPKN) mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada 
Pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di 
lndonesia. Untuk menjalankan fungsi dimaksud, BPKN mempunyai sejumlah 
tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUPK, yang salah satu di 
antaranya melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.  

2. Berbagai pengaduan konsumen yang menginformasikan kerugian akibat 
klausula baku yang digunakan oleh pelaku usaha, menjadi pendorong bagi 
BPKN untuk melakukan kajian tentang klausula baku yang diperkirakan 
dapat merugikan lebih banyak konsumen, apabila tidak dilakukan langkah 
pembenahan. Menurut UUPK, klausula baku adalah setiap aturan atau 
ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih 
dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu 
dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh 
konsumen.  

3. Hasil kajian yang didiskusikan bersama para ahli dari beberapa perguruan 
tinggi, serta pemangku kepentingan terkait antara lain dari Kemenhukham, 
Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik 
Indonesia, asosiasi pelaku usaha barang dan asosiasi pelaku usaha jasa, 
menunjukkan bahwa klausula baku sebagai isi dari perjanjian baku yang 
digunakan dalam dunia usaha masih melanggar larangan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h, ayat (2), dan ayat (3) 
UUPK. 
 

Sehubungan dengan hasil kajian tersebut dan untuk melindungi hak konsumen, 
dengan ini kami sampaikan rekomendasi kepada Bapak Menteri sebagai pihak 
yang berwenang mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan konsumen 
di Indonesia, untuk sekiranya berkenan mengambil langkah:  
 
1. Mengusulkan perubahan Pasal 18 UUPK, sehingga pengaturan tentang 

barang dan jasa menjadi lebih jelas, antara lain: 
a. Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK tidak hanya berlaku untuk: 

1) barang tetapi juga untuk jasa, sehingga dapat mengatur perjanjian 
baku di bidang perbankan dan pembiayaan konsumen; 

2) perjanjian jual beli dengan angsuran tetapi juga untuk perjanjian lain, 
yaitu perjanjian sewa beli, yang sering digunakan dalam konstruksi 
perjanjian pembiayaan konsumen.  
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b. Pasal 18 ayat (1) huruf f UUPK tidak hanya berlaku untuk jasa, tetapi 
juga berlaku untuk barang yang sering digunakan dalam perjanjian antara 
pelaku usaha (al: PT PLN karena listrik secara hukum telah dikualifikasi 
sebagai barang) dengan pelanggan (konsumen). 

c. Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK tidak hanya berlaku untuk jasa, tetapi 
juga berlaku untuk barang yang sering digunakan dalam perjanjian antara 
pelaku usaha (al: PT PLN karena listrik secara hukum telah dikualifikasi 
sebagai barang) dengan pelanggan (konsumen). 

d. Pasal 18 ayat (1) huruf h UUPK tidak hanya berlaku untuk: 
1) barang tetapi juga berlaku untuk jasa, yang sering digunakan dalam 

perjanjian kredit perbankan;  
2) perjanjian jual beli dengan angsuran tetapi juga berlaku untuk 

perjanjian lain, antara lain perjanjian kredit, perjanjian sewa beli. 
3) hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan tetapi juga berlaku 

untuk bentuk jaminan lain, antara lain pembaharuan hutang yang 
sering digunakan dalam perjanjian kredit atau perjanjian jual beli 
dengan cicilan. 
 

2. Mengusulkan penambahan pengaturan pada aspek keperdataan di  
dalam UUPK tentang: 
a. asas perlekatan dalam tanggungjawab pelaku usaha; 
b. asas freedom to enter atau freedom of entrance; 
c. pengawasan klausula baku yang merupakan kewenangan Pemerintah 

(dhi. Kementerian Perdagangan) bersama asosiasi pelaku usaha sesuai 
bidang masing-masing, sebagai perwujudan prinsip co-regulation. 
 

3. Sementara menunggu perubahan UUPK, melakukan:  
a. koordinasi dengan instansi terkait untuk memberdayakan BPSK agar 

mampu melakukan tugas dan wewenangnya seperti diatur dalam Pasal 52 
huruf c UUPK, yaitu melakukan pengawasan terhadap penggunaan 
klausula baku. Agar mampu melakukan tugas dan wewenang tersebut, 
semua anggota BPSK perlu dibekali pengetahuan tentang klausula baku. 
Di samping itu, perlu melakukan sosialisasi peraturan tentang klausula 
baku dan pedoman penyusunan klausula baku yang sesuai dengan Pasal 
18 UUPK kepada para pelaku usaha. Dengan demikian dapat dicegah 
pelanggaran terhadap asas contemporaneous dan asas privity of contract. 

b. fasilitasi bagi asosiasi pelaku usaha untuk membuat model (templates) 
perjanjian baku yang dapat digunakan oleh para anggotanya, sebagai 
perwujudan prinsip voluntary self-regulation. 

 
Atas perhatian dan bantuan Bapak Menteri, kami sampaikan terima kasih. 
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