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1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
3. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 
4. Keputusan Presiden nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen Pada Kota Banjarmasin, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Magelang, dan Kota 
Tanjung Pinang, Serta pada Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener 
Meriah. 

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen. 

7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821/Kep.849-Rek/2020 tentang Pengangkatan Anggota 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Kota Cirebon Periode Tahun 2020-2025. 

DASAR HUKUM 



LATAR BELAKANG 
 Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya bidang perindustrian dan perdagangan telah 

menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi oleh Konsumen. Lebih luas lagi 
kemajuan teknologi dan informatika pada era globalisasi dan perdagangan bebas sangat meningkatkan gerak arus 
transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh Pelaku Usaha dalam negeri maupun luar negeri. 

 Pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha 
sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi, yang pada 
gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 Kebebasan arus barang/jasa dan informasi bisa menguntungkan konsumen karena menambah banyaknya 
pilihan dan info di pasar. 

 Adanya kondisi dan keadaan yang berakibat kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen tidak seimbang 
diantaranya : 
1. Tingkat kesadaran Konsumen akan haknya masih rendah; 
2. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis oleh Pelaku Usaha dalam mengambil keuntungan sebesar-besarnya 

melalui kiat-kiat promosi cara penjualan dan penerapan perjanjian. 
 Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.8 Tahun 1999 sejak 

tanggal 20 April 1999, diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat konsumen serta dapat melindungi 
Konsumen secara keseluruhan, mendorong tumbuhnya iklim dunia usaha yang sehat tangguh, jujur dan 
bertanggung jawab dalam menghadapi era perdagangan bebas yang penuh dengan persaingan melalui 
penyediaan produk yang berkualitas untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan Konsumen dan Pelaku 
Usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. 

 



MAKSUD DAN TUJUAN 

A. Maksud 
     Terlaksananya penyelengaraan perlindungan konsumen berasaskan       
     manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta kepastian  
     Hukum. 
 
B. Tujuan 

Melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan untuk  
meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kemandirian untuk  
melindungi dirinya serta menumbuhkan keuntungan sikap Pelaku Usaha yang  
bertanggungjawab. 



SASARAN BPSK 

1. Mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif 
pemakaian barang dan/atau jasa; 

2. Meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-
haknya sebagai Konsumen; 

3. Menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang mengandung unsur Kepastian Hukum  
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 

4. Menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya perlindungan Konsumen 
sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 

5. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi 
barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan Konsumen. 



PENGERTIAN UMUM 

1. 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 diperdagangkan.  

2. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi.  

3. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 
kepada konsumen.  

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat 
dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 
dimanfaatkan oleh konsumen.  

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk 
dimanfaatkan oleh konsumen. 

6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat 
beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. 

7. 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. 

8. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara 
pelaku usaha dan konsumen.  

9. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan. 
 



TUGAS DAN WEWENANG BPSK 

1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase; 
2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 
3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 
4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalamUndang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen; 
5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap 

perlindungan konsumen; 
6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; 
7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 

perlindungan konsumen; 
8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 
9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia 

memenuhi panggilan BPSK; 
10) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan. 
11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; 
12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 
13) Menjatuhjan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen; 
 



KIAT KONSUMEN CERDAS 

1. Konsumen yang mampu menegakan haknya,  
2. Melaksanakan kewajibannya, serta 
3. Mampu melindungi dirinya dari barang atau jasa yang merugikan. 
JADILAH  
Konsumen Cerdas, Mandiri, dan Cinta Produk Dalam Negeri 
 



KIAT PELAKU USAHA INOVATIF 

1. Menjalankan perekonomian yang berdaya saing, produktif, berkontribusi bagi 
perekonomian negara, serta  

2. Bertanggung jawab memproduksi barang dan/jasa yang sesuai regulasi, 
memenuhi standar yang ada, bermutu, aman, sehat, dan memenuhi kebutuhan 
konsumen 



KIAT KIAT SENTRAL PERLINDUNGAN KONSUMEN 

Berperan penting dalam meningkatkan harkat dan martabat konsumen tanpa 
mengesampingkan peran pelaku usaha untuk menyediakan berbagai produk/jasa 
yang berkualitas dalam mewujudkan kesetaraan produsen dan konsumen dalam 
pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, yaitu  : 
1. Jadilah konsumen cerdas yang mandiri, bermartabat, beritikad baik, 

berpengetahuan, berdaya, bertanggung jawab, memiliki rasa nasionalisme yang 
rasional akan cinta produk dalam negeri 

2. Jadilah Pelaku usaha yang berdaya saing dan bertanggung jawab memproduksi 
barang dan/jasa yang sesuai regulasi, bermutu, aman, sehat, dan memenuhi 
kebutuhan konsumen. 
 
 

 



DITOLAK  
KARENA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN 

ATAU BUKAN KEWENANGAN BPSK 

SELEKSI MATERI PERKARA 
(RAPAT ANGGOTA) 

DITERIMA 

PENUNJUKAN 
PANITERA 

 
 

PERMOHONAN  
KONSUMEN 

 

SELEKSI ADMINISTRATIF BPSK 

PENUNJUKAN  
MAJELIS 

PEMBERITAHUAN 
PENOLAKAN 

SIDANG 

ALUR PENGADUAN KONSUMEN 



STRUKTUR ORGANISASI ANGGOTA BPSK  
KOTA CIREBON PERIODE 2020-2025 

ANGGOTA 
UNSUR PELAKU USAHA 

  
1. H. SUTIKNO, S.H.,M.H 
2. WISNU HERYANA, S.H 

WAKIL KETUA 
  

ITO TRISBYAKTO, S.E 

  

ANGGOTA 
UNSUR PEMERINTAHAN 

  
1. NOVIE DEVYANI KIRANA, S.E 
2. Drs. H. SUMYOTO 

  
  

KETUA 
  

NALENDRA WISAKSONO, S.T.,M.M 

ANGGOTA 
UNSUR KONSUMEN 

  
1. Ir. NONO JUMPRIATNO, S.H.,M.H 
2. M. IKSAN SETIADI, S.H.,M.H 

  



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BPSK  
KOTA CIREBON 

BIDANG TATA USAHA 
PELAYANAN PENGADUAN DAN 

KONSULTASI 
 
  

WIDI ARDIANTO, A.Md 
  

  

KEPALA SEKRETARIAT 
  

SUJONO, S.T 

BIDANG KEPANITERAAN 
 
  
 
 

ANGGI PUSPITA WARDHANI, S.H 

  



REKAPITULASI PERKARA BPSK KOTA CIREBON 

 Tahun 2019 ada 31 Pengaduan : 

a. 23 Konsultasi (Pengaduan selesai di awal dan tidak melalui Persidangan) 

b. 8   Pengaduan yang di sidangkan : 

1. Mediasi     = 7 perkara 

2. Konsiliasi     = 1 perkara 

 Tahun 2020 ada 48 Pengaduan : 

a. 39 Konsultasi (Pengaduan selesai di awal dan tidak melalui Persidangan) 

b. 3   Pengaduan yang di sidangkan : 

1. Arbitrase      = 1 perkara 

2. Mediasi      = 1 perkara 

3. Belum Memilih (Sepakat tidak Sepakat dalam pemilihan metode) = 1 perkara 

c. 5   Pengaduan yang ditolak (bukan kewenangan BPSK, bukan Konsumen 

          langsung, tidak ada berkas pendukung) 

d.   1  Pengaduan yang cabut gugatan karena sudah selesai sebelum Persidangan 

 Tahun 2021 ada 27 Pengaduan : 

a. 20 Konsultasi (Pengaduan selesai di awal dan tidak melalui Persidangan) 

b. 7   Pengaduan yang di sidangkan : 

1. Mediasi       = 5 perkara 

2. Belum Memilih Metode = 2 perkara 

 
 


	BADANPENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN�KOTA CIREBON�Jl. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO. 14 KOTA CIREBON 45122�bpskkotacirebon@gmail.com Instagram @bpskkotacirebon 
	DASAR HUKUM
	LATAR BELAKANG
	MAKSUD DAN TUJUAN
	SASARAN BPSK
	PENGERTIAN UMUM
	TUGAS DAN WEWENANG BPSK
	KIAT KONSUMEN CERDAS
	KIAT PELAKU USAHA INOVATIF
	KIAT KIAT SENTRAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
	Slide Number 11
	STRUKTUR ORGANISASI ANGGOTA BPSK �KOTA CIREBON PERIODE 2020-2025
	STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BPSK �KOTA CIREBON
	REKAPITULASI PERKARA BPSK KOTA CIREBON

