
HUKUM 
PERLINDUNGAN

KONSUMEN



Pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata

•Tiap perbuatan yang melanggar

hukum dan membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang 

yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahannya untuk menggantikan

kerugian tersebut.



Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
menentukan perlindungan konsumen

berasaskan:
1. Asas manfaat = segala upaya dalam perlindungan konsumen harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara

keseluruhan.

2. Asas keadilan = memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk

melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak secara adil

3. Asas keseimbangan = memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, 

produsen, dan pemerintah baik secara material maupun spiritual

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen = memberikan jaminan atas keamanan

dan keselamatan konsumen dalam pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan

barang/jasa yang digunakan

5. Asas kepastian hukum =negara menjamin kepastian hukum sehingga baik pelaku

usaha maupun konsumen wajib menaati hukum dalam perlindungan konsumen



Hak Konsumen

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa

2. Hak untuk memilih barang/jasa dan mendapatkannya sesuai nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa

4. Hak mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen dan upaya penyelesaiang sengketa
perlindungan konsumen secara patut

5. Hak mendapat pembinaaan dan pendidikan konsumen

6. Hak dilayani secara benar dan jujur, jujur dan tidak diskriminatif

7. Hak atas kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang/jasa tidak sesuai perjanjian



Kewajiban Konsumen

1. Membaca/mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang/jasa demi keselamatan dan keamanan

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa

3. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut



HAK PELAKU USAHA

1. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar

barang/jasa yang diperdagangkan

2. Hak mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik

3. Hak melakukan tindakan pembelaaan diri sepatutnya

4. Hak rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak

diakibatkan barang/jasa yang diperdagangkan

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya



KEWAJIBAN PELAKU USAHA

1. Beritikad baik dalam kegiatan usahanya

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa

serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan

3. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi/diperdagangkan

4. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang/jasa yang 

dibuat/diperdagangkan

5. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima

tidak sesuai perjanjian


