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BAB III 

MEKANISME PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PADA PENGGUNA BIRO 

PERJALANAN UMRAH YANG MENGAPLIKASIKAN METODE PEMASARAAN 

BERJENJANG ( MULTI LEVEL MARKETING/MLM) 

III.1. Pengertian Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen 

Pengertian konsumen secara gramatikal adalah pihak yang mengkonsumsi produk. 

Tujuan penggunaan inilah yang akan membedakan jenis konsumen. Pengertian konsumen 

diungkapkan juga oleh Az.Nasution sebagai berikut
1
 :  

A1. Konsumen dapat berdiri dari mereka yang menggunakan barang atau jasa untuk tujuan 

membuat barang atau jasa lain, atau diperdagangkan kembali (untuk tujuan komersial). 

2. Mereka ini disebut konsumen antara. 

3. Melihat pada sifat penggunaan barang atau jasa tersebut, konsumen antara ini 

sesungguhnya tidak lain dari pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun 

pengusaha berbentuk badan hukum atau tidak; baik pengusaha swasta maupun 

pengusaha public (perusahaan milik negara) , dan dapat antara lain terdiri dari 

penyedia dana (investor) pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir 

(produsen), atau penyedia atau penjual produk akhir, (supplier, distributor atau 

pedagang). 

B1. Konsumen dapat pula terdiri dari mereka yang menggunakan produk akhir untuk 

tujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka, keluarganya dan atau rumah tangga 

(sebagai konsumen akhir dan untuk tujuan non-komersil). 

2. Mereka disebut sebagai konsumen akhir. 

3. Mereka pada pokoknya adalah orang alami (natuurlijke person) dan menggunakan 

produk konsumen tidak untuk diperdagangkan dan atau untuk tujuan komersil lainnya. 

 

Pengertian lain yang senada juga diungkapkan oleh Adrian Sutedi bahwa terdapat tiga (3) 

pengertian konsumen yang ingin mendapat perlindungan yaitu
2
 : 

 

                                                           
1
Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, h.12. 

2
 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, 

h. 10. 
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1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu. 

2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang 

dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang dan/atau jasa 

lain atau untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan 

komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha. 

3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang 

dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri 

keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk diperdagangkan. 

   

Terhadap sistem MLM terdapat sedikit perbedaan mengenai definisi 

konsumen. Sistem MLM dapat menempatkan seseorang dalam dua (2) kedudukan 

hukum sekaligus, yaitu sebagai konsumen akhir dan sebagai konsumen antara atau 

pelaku usaha yang dalam hal ini adalah agen. Dalam sistem MLM ARP, sesorang 

berkedudukan hukum sebagai konsumen akhir saat orang tersebut memanfaatkan 

jasa paket perjalanan Umrah untuk dirinya sendiri atau diberikan secara cuma-

cuma pada orang lain atau dalam bahasa teknis dalam ARP disebut sebagai hibah. 

Sementara itu, sesorang dikatakan sebagai konsumen antara dalam sistem MLM 

ARP saat seseorang itu menjualkan paket perjalan ARP pada pihak atau calon 

jamaah lainnya. 

Secara normatif, pengertian konsumen dalam dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat bahwa konsumen adalah setiap pemakai atau pengguna barang 

dan/atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang 

lain. Namun dalam bahasan ini penulis akanmembahas tentang perlindungan 

konsumen akhir dalam sistem MLM Umrah yang mana akan menggunakan 

pengertian konsumen dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam Pasal 1angka 2 bahwa konsumen adalah 
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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. Perbedaan diantara kedua pengertian normatif 

tersebut terletak pada konsumen akhir dan konsumen antara. Pada UUPK 

konsumen adalah konsumen akhir, sedang pada UU No. 5/1999 konsumen adalah 

konsumen akhir atau dapat disebut juga sebagai pelaku usaha. 

Perlindungan konsumen menurut UUPK Pasal 1 angka 1  adalah segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada 

konsumen. Pengertian perlindungan konsumen juga diungkapkan oleh Az . 

Nasution bahwa perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan 

kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan 

masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan jasa) konsumen antara 

penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat
22

. Pendapat senada 

diutarakan oleh Janus Sidabulok bahwa perlindungan konsumen adalah istilah 

yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada 

konsumen dalam usahanya untuk memenuhi keutuhannya dari hal-hal yang dapat 

merugikan konsumen itu sendiri.
23

  

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat bahwa perlindungan konsumen 

adalah serangkaian usaha untuk mendapat kepastian hukum guna melindungi hak-

hak yang dimiliki konsumen seperti yang diatur dalam UUPK. Konsumen perlu 

dilindungi dengan serangkaian aturan hukum karena tidak seimbangnya posisi 

                                                           
22

 Ibid h. 22 
23

 Janus Sidabulok,  Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, h.9. 
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antara konsumen dengan pelaku usaha. Perlindungan pada konsumen dapat 

diberikan dengan dua cara yaitu secara preventif dan secara represif. 

III.2.Tanggung Gugat Pelaku Usaha 

Tangung gugat pada pelaku usaha didasarkan pada prinsip-prinsip 

tanggung jawab yang dikenal dalam ranah hukum bisnis yaitu : 

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. 

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. 

3. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab. 

4. Prinsip tanggung jawab mutlak. 

Dalam UUPK,prinsip tanggung jawab yang dianut adalah prinsip tanggung jawab 

berdasarkan unsur kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Berdasarkan 

prinsip tersebut konsumen harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami 

merupakan hasil dari menggunakan jasa atau barang yang diproduksi pelaku 

usaha sementara pelaku usaha membuktikan tentang ada tidaknya unsur  

kesalahan yang merugikan pihak konsumen. Pembuktian ini diatur dalam Pasal 28 

bahwa “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur “kesalahan” dalam gugatan ganti 

rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban 

dan tanggung jawab pelaku usaha.”.  

Sementara untuk mengatasi kerugian pada konsumen, sesuai dengan Pasal 

19 ayat (1) UUPK pelaku usaha memiliki kewajiban yaitu : 

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 
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Mengacu pada UUPK maka bentuk ganti rugi yang harus diberikan oleh 

pelaku usaha adalah : 

1. Prinsipal : 

 PT.Arminareka Perdana (ARP) 

Selaku prinsipal yang memberikan kuasa, ARP bertanggung jawab 

atas konsumen mulai pemberangkatan dari bandara 

Cengkareng,Jakarta menuju lokasi Ibadah Umrah sampai dengan 

konsumen kembali pulang dari perjalanan Umrah menuju bandara 

Cengkareng,Jakarta. Jika selama perjalanan ini konsumen merasa 

dirugikan, maka  sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) UUPK, ARP  harus 

memberikan kompensasi senilai dengan kerugian nyata yang diderita 

oleh konsumen, dapat berupa pengembalian uang atau penggantian 

barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan 

kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 PT. Mitra Permata Mandiri (MPM) 

Pada kasus yang melibatkan MPM pada Juli 2012, MPM harus 

bertanggung gugat penuh sesuai dengan Pasal Pasal 19 ayat (2) 

UUPK. Pihak MPM harus mengganti kerugian konsumen atas tidak 

diberangkatkannya konsumen untuk menunaikan ibadah Umrah. Ganti 

rugi tersebut dapat berupa pengembalian biaya yang telah dikeluarkan 

oleh konsumen atau pemberangkatan Umrah sesuai dengan biaya yang 

telah dikeluarkan oleh konsumen. 
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 PT. Jaya Mandiri Bersama Indonesia (PT.JMBI) 

Terhadap kasus yang melibatkan PT.JMBI, disini PT.JMBI harus 

memberikan ganti rugi berupa pemulangan jama’ah Umrah dari Arab 

Saudi dan mengganti kerugian senilai dengan biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan oleh jama’ah Umrah selama tertahan di Arab Saudi 

seperti tambahan biaya penginapan dan akomodasi yang lain. 

2. Agen 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tanggung gugat agen 

hanya terbatas pada kuasa yang diberikan. Selama agen telah mengerjakan 

pekerjaannya dengan dedikasi yang tinggi maka agen dapat terbebas dari 

tanggung gugat. Namun dalam kasus yang melibatkan salah satu downline 

atau agen ARP pada 9 Maret 2012, agen tersebut haus lah mengganti 

kerugian yang diderita 26 konsumen atau calon jama’ah tersebut. Hal ini 

dikarenakan agen tersebut tidak melakukan salah satu kewajibannya 

sebagai agen seperti yang dicantumkan dalam perjanjian kemitraan dalam 

Pasal VIII angka 1 tentang salah satu kewajiban mitra usaha yaitu 

menyerahkan biaya deposit/DP awal dan pelunasan biaya paket perjalanan 

kepada ARP melalui rekening yang telah ditunjuk. 

III.3. Mekanisme Perlindungan Konsumen 

Sesuai dengan hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf b UUPK 

bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi 

serta jaminan yang dijanjikan. 
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Guna menjamin hak konsumen dalam sistem MLM yang dilakukan oleh 

perusahaan penyedia jasa perjalanan Umrah, seorang calon konsumen dapat 

menggunakan hak konsumen lain yaitu hak atas informasi yang diatur dalam Pasal 

4 huruf c UUPK bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, 

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa. Atas hal tersebut 

konsumen dapat memperhatikan beberapa aspek antara lain dari legalitas perijinan 

perusahaan penyedia jasa perjalanan Umrah, dan perjanjian yang diadakan 

sebelum memutuskan untuk menutup perjanjian jual-beli paket perjalanan Umrah. 

III.3.1. Perijinan 

 Ibadah Umrah diselenggarakan oleh Penyelenggara Perjalanan Umrah 

(PPIU) menurut Pasal 35 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama 

Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah 

(Kepmenag No.396/2003). Persayaratan untuk menjadi PPIU menurut Pasal 35 

ayat (2) adalah : 

a. biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin sebagai penyelenggara 

perjalanan wisata dari Dinas Pariwisata Provinsi atau Dinas Pariwisata 

Daerah Provinsi setempat dan telah beroperasi sekurang-kurangnya satu 

(1) tahun; 

b. rekomendasi dari Dinas Pariwisata Provinsi atau Pemerintah daerah 

provinsi setempat; 

c.  rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi; 
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d. menyerahkan uang jaminan yang jumlahnya ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal. 

PT.Arminareka Perdana merupakan salah satu penerima ijin sebagai 

Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah (PPIU)
24

. PT.Arminareka Perdana telah 

dinyatakan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan seperti yang diatur 

dalam Kepmenag No.396/2003.  

Proses yang harus dilalui sebuah perusahaan penyedia jasa perjalanan 

Umrah jika ingin menjadi PPIU antara lain pertama sebuah perusahaan travel 

yang telah beroperasi selama minimal satu (1) tahun dan telah memberangkatkan 

atau melakukan perjalanan wisata ke luar negeri wajib mendapatkan surat 

rekomendasi dari Dinas Pariwisata Provinsi. Kedua, dengan membawa surat 

rekomendasi dari Dinas Pariwisata Provinsi, perusahaan travel tersebut 

mengajukan surat rekomendasi dari perwakilan Kemenag yang ada diprovinsi 

tersebut. Saat mengajukan permohonan rekomendasi ini, perusahaan travel 

tersebut harus melengkapi persyaratan administrasi seperti Surat Permohonan 

Perusahaan, salinan Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, 

salinan Akta Pendirian Perusahaan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan 

HAM Republik Indonesia, Surat Keterangan Domisili, dan lain-lain. Ketiga, 

setelah melengkapi syarat maka perwakilan Kemenag disetiap provinsi akan 

melakukan verifikasi lapangan, hal yang akan diperiksa antara lain tentang 

keberadaan kantor travel yang mengajukan ijin, adanya pemimpin yang beragama 

Islam, struktur organisasi perusahaan travel, adanya alat transportasi dan lain-lain. 

                                                           
24

 Berdasarkan hasil wawancara pada bapak Abdul Harris,S.Ag. selaku perwakilan 

Kementerian Agama Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur. 
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Setelah dilakukannya verifikasi dan dinyatakan sesuai dan layak, maka 

diberikannya surat rekomendasi tersebut. Keempat, kedua surat rekomendasi 

tersebut diajukan pada Kemenag Pusat untuk permohonan ijin sebagai PPIU. 

Kelima, setelah surat ijin sebagai PPIU diproses, perusahaan travel ini diwajibkan 

untuk membayar pada bank garansi yang ditunjuk pemerintah sebesar 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah menunjukkan bukti 

pembayaran, maka ijin sebagai PPIU resmi dikeluarkan.  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Pasal bahwa ijin sebagai PPIU berlaku 

selama tiga (3) tahun sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan tersebut, 

dengan demikian PT.Arminareka Perdana wajib memperbaharui ijin sebagai 

PPIU. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat Keputusan Jenderal 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/146 Tahun 2012 Tentang Penetapan 

Kembali Biro Perjalanan Wisata PT.Arminareka Perdana sebagai Penyelenggara 

Perjalanan Umrah.
25

 

Kementerian Agama (Kemenag) melarang segala bentuk praktek MLM 

dalam penyelenggaraan ibadah Umrah. Kemenag tidak mengakui adanya program 

MLM yang digunakan ARP dalam memasarkan produknya. 

Lebih lanjut, untuk menjadi salah satu perusahaan yang menggunakan 

sistem penjualan berjenjang atau MLM, sebuah perusahaan juga harus 

mendapatkan ijin tertentu. 

                                                           
25

 Ibid 
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Ketentuan yang mengatur tentang MLM terdapat dalam Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa : 

(1) Distribusi Barang yang diperdagangkan didalam negeri secara langsung 

atau tidak langsung kepada konsumen dapat dilakukan melaui perusahaan 

distribusi. 

(2) Distribusi Barang secara tidak langsung seperti yang dimaksud dalam ayat 

(1) dilakukan dengan menggunakan rantau distribusi yang bersifat umum :  

a. distributor dan jaringannya; 

b.  agen dan jaringannya; 

c. Waralaba. 

(3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana yang dimaksud ayat (1) 

dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem 

penjualan langsung secara : 

a. single level; atau 

b. multilevel. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, penjulan langsung (MLM) dibatasi hanya untuk 

perdagangan barang.
26

 

Adapun ARP merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang biro 

jasa pelayanan perjalanan travel Umrah yang berada disektor jasa, dengan 

demikian ARP tidak dapat mengajukan diri untuk melakukan penjualan dengan 

sistem penjulan langsung multilevel atau MLM pada konsumen. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan Kementerian Perdagangan (Kemendag) bahwa PT.Arminareka 

                                                           
26

 Berdasarkan hasil wawancara pada Kementerian Perdagangan : Direktorat Bina Usaha 

dan Perdagangan melauli surat elektronik tertanggal 1 April 2015. 
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Perdana tidak terdaftar sebagai perusahaan MLM karena tidak memenuhi syarat 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 

Untuk mempermudah masyarakat atau calon konsumen dalam mencermati 

perusahaan atau biro penyedia jasa perjalanan Umrah yang memiliki ijin 

operasional dari Kementerian Agama, masyarakat dapat melihat langsung pada 

website Kementerian Agama dibagian Umrah dan Haji. 

III.3.2. Perlindungan dalam Perjanjian 

Sebelum menyepakati perjanjian jual-beli paket perjalanan Umrah, ARP 

memiliki kewajiban untuk memberitahukan segala informasi tentang produk dan 

perusahaan. Hal ini berhak didapatkan konsumen sebelum konsumen memutuskan 

untuk membeli paket perjalanan Umrah. Hak konsumen akan informasi dilindungi 

oleh UUPK dalam Pasal 4 huruf c bahwa konsumen memiliki hak atas informasi 

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 

Agen ARP ataupun ARP sendiri meiliki tangung jawab untuk menyampaikan 

informasi tersebut pada konsumen. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Permerindag No : 

32/M-DAG/PER/2008 bahwa : 

Perusahaan secara langsung atau melalui mitra usaha harus memberikan 

keterangan secara lisan atau tertulis dengan benar kepada calon mitra usaha 

dan/atau konsumen paling sedikit mengenai : 

a. Identitas perusahaan; 

b. Mutu dan spesifikasi barang dan/atau jasa; 

c. Program pemasaran barang dan/atau jasa,dan; 

d. Kode etik dan peraturan perusahaan 
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Semua informasi ini harus disampaikan dalam secara jelas pengucapannya atau 

pengungkapannya, seluruhnya harus jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian 

yang berbeda-beda dalam masyarakat. Selanjutnya, penyusun keterangan haruslah 

jujur dan beritikad baik dalam menjalankan tugasnya, hal ini sesuai dengan Pasal 

7 huruf a dan b UUPK bahwa pelaku usaha diwajibkan memiliki itikad baik 

dalam menjalankan usahanya dan wajib memberikan informasi yang benar, jelas 

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 

Perjanjian yang dilakukan antara ARP dengan konsumennya berupa 

perjanjian baku berupa formulir pendaftaran, namun formulir pendaftaran ini 

sekaligus menjadikan konsumen sebagai mitra ARP. Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 memberi pengertian tentang klausula baku dalam Pasal 1angka 10 

bahwa 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. Larangan penggunaan perjanjian baku 

dikaitkan dengan dua hal yaitu bentuk maupun isinya,. Dari segi isinya dilarang 

menggunakan perjanjian baku yang memuat kalusula tidak adil. Sedang dari segi 

penulisan harus ditulis dengan bahasan yang dimengerti konsumen, jelas dan 

terang. Adapun pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa : 

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan 

untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku 

pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi “PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGGUNA BIRO 
PERJALANAN UMRAH YANG MENGAPLIKASIKAN METODE 
PEMASARAAN BERJENJANG (MULTI LEVEL MARKETING/MLM)”

Amurwani Esti Maharani



50 
 

 
 

a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

barang yang dibeli konsumen; 

c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh 

konsumen; 

d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala 

tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh 

konsumen secara angsuran; 

e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 

f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli 

jasa; 

g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan 

baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat 

sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa 

yang dibelinya; 

h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 

untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran 
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Terhadap isi perjanjian antara ARP dengan konsumen, terdapat beberapa klausula 

yang menentang UUPK antara lain
27

 : 

1. Mitra dianggap telah membaca ,menerima dan mengerti dan tunduk pada 

semua ketentuan-ketentuan, peraturan dan syarat-syarat Perusahaan yang 

berlaku maupun yang akan diberlakukan dikemudian hari. 

2. Mitra setuju dan dengan ini menjamin serta membebaskan perusahaan dari 

segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim dari pihak manapun, 

termasuk dari mitra sendiri serta tangung jawab atas setiap dan semua 

kerugian dan resiko yang timbul karena kelalaian didalam mengisi 

formulir registrasi ini yang menyebabkan formulir ini disalahgunakan oleh 

pihak-pihak lain yang tidak berhak atau hilang dengan alasan apapun. 

Setelah konsumen mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran tersebut, 

konsumen dinyatakan telah menyetujui dan besedia mengikuti semua peraturan 

dan ketentuan perusahaan yang berlaku, yang tertulis dibalik formulir pendaftaran 

tersebut. 

Beberapa klausula diatas bertentangan dengan pengaturan tentang klausula 

baku dalam UUPK. Klausula pertama bertentangan dengan UUPK Pasal 18 ayat 

(1) huruf b karena kaluasula tersebut memaksa konsumen untuk tunduk pada 

perubahan perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam hal ini 

pihak ARP. Kalusula kedua bertentangan dengan UUPK Pasal 18 ayat (1) huruf a 

karena menyatakan pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha.  

                                                           
27

 Formulir pendaftaran PT.Arminareka Perdana, pada tahap awal formulir pendaftaran 

jamaah Umrah/Haji menjadi satu. Hal ini menyebabkan penyebutan konsumen sebagai mitra atau 
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Terhadap beberapa klausula baku yang melanggar ketentuan UUPK 

tersebut maka akibat hukumnya  adalah  klausula tersebut batal demi hukum, hal 

ini diatur dalam Pasal 18 ayat (3) bahwa “setiap klausula baku yang telah 

ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi 

hukum”.  

Selain itu, pada ARP tidak terdapat layanan purna jual kepada konsumen, 

sehingga hal ini akan menyulitkan konsumen jika konsumen merasa tidak puas 

dengan pemanfaatan jasa ARP. Selain itu dengan tidak terdapatnya layanan purna 

jual pada produk ARP telah mengurangi hak konsumen yang juga diatur dalam 

Pasal 4 huruf h bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, 

ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

Sikap kritis konsumen dalam pasca transaksi sangat diperlukan, hal ini 

dapat diwujudkan dengan :  

1. Meminta kejelasan mengenai mekanisme complaint dan penyelesaian 

sengketa pada biro jasa perjalanan Umrah yang menerapkan metode MLM; 

2. Dalam hal ada indikasi biro perjalanan haji/umroh melakukan pelanggaran 

hak-hak konsumen, jangan segan-segan melakukan complaint. 

Dengan complaint, selain menuntut hak, juga menyelamatkan konsumen 

lain agar tidak mengalami nasib sama dan sekaligus memberi pelajaran 

kepada biro perjalan haji/umroh; 
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3. Apabila complaint ke biro perjalanan haji/umroh tidak mendapat 

tanggapan atau mendapat tanggapan tetapi belum menyelesaikan masalah, 

konsumen dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk penyelesaian. Pihak 

ketiga dimaksud seperti; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

setempat. 

Dalam hal konsumen merasa dirugikan, konsumen dapat menggunakan 

haknya yang juga telah diatur dalam UUPK Pasal 4 huruf h bahwa konsumen 

memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 

tidak sebagaimana mestinya.  

Namun dalam menuntut haknya sering kali konsumen mendapat 

penolakan dari pelaku usaha dengan berbagai macam alasan sehingga terjadilah 

pelanggaran terhadap hal konsumen yang menimbulkan sengketa konsumen.  

Sengketa konsumen adalah sengketa yang timbul antara pelaku usaha 

dengan konsumen karena tuntutan ganti rugi oleh konsumen atas kerugian yang 

timbul dari pemakaian suatu produk. Terhadap sengketa konsumen terjadi 

kedudukan yang tidak seimbang antara produsen selaku pelaku usaha dengan 

konsumen. Guna mempertahankan haknya konsumen dapat menempuh dua cara 

penyelesaian sengketa yaitu secara litigasi maupun non litigasi. Hak ini sesuai 

dengan yang diatur dalam Pasal 4 huruf e UUPK bahwa konsumen memiliki hak 

untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut. 

III.3.3. Peyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi 
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Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai 

kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti rugi dan/atau mengenai tindakan 

tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang 

kembali kerugian yang diderita konsumen.
28

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur dalam Pasal 45 ayat (2) bahwa : 

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha 

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di 

lingkungan peradilan umum. 

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan 

atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 

bersengketa. 

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang. 

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 

upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau 

oleh para pihak yang bersengketa. 

Secara lebih lanjut, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa diluar 

pengadilan ini diberikan UUPK pada Badan Penyesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK).  Kewenangan ini diatur dalam Pasal 52 huruf a bahwa tugas dan 
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wewesang BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa 

konsumen, dengan cara melalui  mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Ketiga cara 

penyelesaian sengketea tesebut bukanlah secara berjenjang, melainkan harus 

disepakati para pihak. Para pihak yang bersengketa harus memilih satu diantara 

ketiga cara tersebut. Setelah para pihak sepakat untuk memilih jalur penyelesaian 

sengketa, maka BPSK akan mengeluarkan produk hukum. Hal ini juga diatur 

dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam pasal 4 ayat (1) 

bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau 

mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak 

yang bersangkutan. 

Setelah para pihak sepakat untuk memilih jalur penyelesaian sengketa, 

maka BPSK akan mengeluarkan produk hukum. Produk hukum bagi para pihak 

yang memilih jalur mediasi atau konsiliasi berupa penetapan, sedangkan para 

pihak yang sepakat memilih jalur arbitrase berupa putusan. Namun terdapat 

sedikit perbedaan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan BPSK, sifat final 

and binding pada putusan arbitrase BPSK berbeda dengan sifat putusan arbitrase 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Putusan ini berbeda karena seperti 

yang diketahui bahwa makna final and binding adalah tetap atau final dan 

mengikat yang mana sudah tidak dapat diajukan upaya hukum atas putusan yang 

dikeluarkan oleh BANI sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 60 Undang-

Undang Nomor 30 ahun 1999 tentang Arbitrase bahwa “ Putusan arbitrase bersifat 
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final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak.” . Hal ini 

berbeda dengan putusan arbitrase yang dikeluarkan BPSK karena masih dapat 

ditolak oleh salah satu pihak dengan mengajukan keberatan pada Pengadilan 

Negeri, hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian 

dan Perdagangan Nomor :  350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa “Konsumen dan 

pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada 

Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja 

terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan.” 

Konsumen atau jamaah Umrah yang merasa dirugikan oleh ARP dapat 

mengadukan pihak ARP selaku pihak yang bertanggung gugat pada BPSK yang 

berkedudukan di Ibu Kota Daerah Kabupaten atau Daerah Kota. Hal ini berlaku 

untuk konsumen perorangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :  350/MPP/Kep/12/2001 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan 

penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan 

melalui Sekretariat BPSK.” ,  sedangkan untuk gugatan secara kelompok (class 

action) dilakukan melalui peradilan umum.
29

 

III.3.4. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi 

Kontrak yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha seperti yang 

dijelaskan sebelumnya adalah kontrak konsumen. Penyelesaian sengketa 
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 Marianus Gaharpung dalam Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen,Sinar 

Grafika, Jakarta, h.127. 
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konsumen melalui jalur litigasi dapat diajukan konsumen pada ARP selaku pihak 

yang bertanggung gugat melalui Peradilan Umum sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) 

UUPK bahwa : 

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan 

umum. 

Pada konsumen perseorangan, gugatan dapat langsung diajukan pada 

lingkungan peradilan umum dengan mengacu pada hukum acara perdata yang 

umumnya berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) UUPK bahwa  gugatan 

atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh seorang konsumen atau ahli 

warisnya. Namun terdapat beberapa perbedaan dengan hukum acara perdata, 

perbedaan ini terletak pada kompetensi relatif dan beban pembuktian. 

Lingkungan peradilan umum atau kompetensi relatif ditetapkan oleh UUPK dalam 

Pasal 23 berada di wilayah hukum kedudukan konsumen. Hal ini bertentangan 

dengan Pasal 118 HIR yang mengatur bahwa gugatan harus didaftarkan pada 

Pengadilan tempat kedudukan Tergugat, namun berdasarkan asas lex specialist 

derogat legi generali yang mana UUPK merupakan lex specialis  dari HIR maka 

hal ini dibenarkan. 

Pada kerugian yang terjadi pada transaksi jual-beli jasa perjalanan Umrah 

dengan metode MLM, maka dasar gugatan yang digunakan adalah wanprestatie 

.berdasarkan jenis prestatie yang dilanggar. Hal ini karena adanya hubungan 
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hukum jual-beli paket perjalanan Umrah terjadi karena adanya perjanjian antara 

pelaku usaha dengan konsumen. 

Pada Peradilan Umum ini beban pembuktian atas gugatan konsumen dibebankan 

pada pelaku usaha selaku tergugat sesuai dengan Pasal 28 UUPK bahwa : 

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti 

rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 

merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.” 

Hal ini pun sesungguhnya bertentangan dengan sistem pembuktian yang diatur 

dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW bahwa beban pembuktian terletak pada 

pihak yang mendalilkan gugatan atau Penggugat. Namun sama seperti 

sebelumnya karena UUPK merupakan lex specialis dari HIR maka hal ini 

dibenarkan.  

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa konsumen yang merasa 

dirugikan dapat mengajukan gugatan secara berkelompok (class action). Hal ini 

berdasarkan pada Pasal 46 UUPK bahwa : 

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; 

b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang 

memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang 

dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan 

didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan 
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perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan anggaran dasarnya; 

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa 

yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian 

materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. 

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan 

konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, huruf c,atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban 

yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Dalam sengketa konsumen dengan biro perjalanan Umrah yang 

menggunakan metode MLM lebih baik dilakukan dengan cara mengajukan 

gugatan pada Peradilan Umum. Hal ini dikarenakan konsumen yang juga 

bertindak sebagai agen dapat membentuk jaringan konsumen yang baru yang 

berjumlah tidak sedikit. Lebih lanjut, dalam penyelenggaraan ibadah Umrah 

terdapat dua (2), yaitu aspek spriritual dan  bisnis. Aspek  bisnis antara lain 

terkait transportasi, penginapan dan penyediaan makanan (catering). Dalam 

aspek bisnis inilah yang berpotensi terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen. 

Bagi konsumen, besaran biaya penyelenggaraan Umrah idealnya berbanding 

lurus dengan tingkat pelayanan yang diterima konsumen. Jika konsumen 

mengajukan gugatan individual, maka hal ini dapat menimbulkan resiko 
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inkonsistensi pada setiap putusan yang dibuat Hakim mengingat banyaknya 

jumlah Jamaah Umrah yang berangkat dalam sekali perjalanan.  

Gugatan class action atau gugatan kelompok Menurut Peraturan Mahkamah 

Agung (Perma) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok 

Pasal 1 huruf a  adalah suatu tata cara pengajuan gugatan  dimana satu orang 

atau beberapa orang mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang 

memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota 

kelompok yang dimaksud. Definisi lain tentang class action diungkapkan oleh 

Achmad Santosa dalam buku Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum 

Perlindungan Konsumen  bahwa class action adalah prosedur beracara dalam 

perkara perdata yang memberikan hak prosedural bagi satu atau sejumlah orang 

(jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan 

kepentingan ratusan, ribuan atau jutaan orang lainnya yang mengalami 

kesamaan penderitaan atau kerugian.
30

 

Tujuan dari dan kegunaan class action secara mendasar dapat dilihat dari 

segi efisiensi perkara, proses bereperkara yang ekonomis, menghindari putusan 

yang berulang-ulang yang dapat beresiko adanya inkonsistensi dalam perkara 

yang sama. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa UUPK juga telah 

mengadopsi class action sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan 

pada konsumen. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b 

menjelaskan bahwa gugatan class action  ini harus diajukan oleh konsumen yang 
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benar-benar ,menderita kerugian dan dapat dibuktikan secara hukum yang salah 

satunya dengan menunjukkan adanya bukti transaksi. Prosedur dan tata cara 

tentang gugatan class action dalam UUPK juga mengacu pada Perma No.2 

Tahun 2002. Kriteria suatu perkara dapat diajukan gugatan class action  menurut 

Celina Tri Siwi Kristianti antara lain
31

 : 

 Orang yang terlibat sangat banyak; 

 Adanya kesamaan tututan dari suatu fakta dan hukum yang sama dan 

sejenis; 

 Tidak memerlukan kehadiran setiap orang yang dirugikan; 

 Upaya class action lebih baik daripada individual; 

 Perwakilan harus jujur, layak dan dapat melindungi kepentingan orang 

yang diwakili; 

 Disahkan oleh pengadilan. 

Namun yang sangat disayangkan, belum adanya ketentuan lebih lanjut yang 

mengatur tentang jumlah minimum angggota kelompok dalam gugatan class 

action dan pejelasan atas kriteria wakil kelompok (class representative). 
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