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Pendahuluan 
 

Perlindungan dan kesejahteraan konsumen adalah 

prinsip penting di bawah Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA). Dengan lebih dari 600 juta konsumen, meningkatnya 

daya beli dan profil demografis muda, ASEAN merupakan 

suatu pasar yang berkembang dan menarik. Karena 

itu, kebijakan dan ketentuan hukum tentang perlindungan 

konsumen penting untuk memberi konsumen pilihan 

yang lebih luas dan harga yang kompetitif; memberdayakan 

mereka untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi 

yang akurat, jelas dan konsisten; serta memastikan 

bahwa mereka membeli dengan kepercayaan dan keyakinan 

melalui standar dan peraturan keselamatan produk 

dan layanan yang efektif serta mekanisme penanganan 

keluhan secara tepat. 

 

Secara umum, perlindungan konsumen sangat penting 

dalam memperluas pertumbuhan ekonomi dan mempromosikan 

pasar yang kompetitif. Konsumen yang diberdayakan 

dapat membuat pilihan berdasarkan informasi, yang 

pada gilirannya dapat menimbulkan perubahan dalam 

permintaan dan kepercayaan konsumen dengan kemungkinan 

implikasi pada siklus bisnis. Namun demikian, 

perlindungan konsumen juga bisa sangat menantang 

mengingat adanya karena rezim institusional dan 
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peraturan yang kompleks yang merusak efektivitas 

ketentuan hukum mengenai perlindungan konsumen. 

Menyadari hal ini, Rencana Aksi Strategis ASEAN 

tentang Perlindungan Konsumen 2025 bertujuan 

untuk merancang suatu kerangka kerja perlindungan 

konsumen ASEAN secara umum melalui ketentuan undang-

undang yang dimodernisasi, dengan mempertimbangkan 

tren e-commerce serta mempromosikan tingkat pemberdayaan 

dan kepercayaan konsumen yang lebih tinggi. Hal 

ini penting untuk memastikan bahwa kesenjangan 

peraturan diidentifikasi untuk kerangka kerja 

perlindungan konsumen yang efektif dan responsif. 

ASEAN juga mengakui perlunya menerapkan langkah-

langkah lain seperti peningkatan kesadaran melalui 

perangkat informasi konsumen, koordinasi dengan 

asosiasi konsumen melalui forum dan acara bersama 

dan mekanisme penanganan konsumen yang efektif, 

serta mengembangkan program pembangunan kapasitas 

jangka panjang untuk membantu Negara-negara Anggota 

ASEAN dalam rangka meningkatkan dan menegakkan 

rezim perlindungan konsumen mereka. 

 

Buku Pegangan ini adalah publikasi pertama tentang 

rezim perlindungan konsumen di ASEAN sebagai bagian 

dari proses penting dalam memberikan konsumen akses 
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ke informasi dan membangun kesadaran. Buku Pegangan 

ini memberi konsumen informasi yang relevan terkait 

dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-

undangan dari Negara-negara Anggota ASEAN tentang 

perlindungan konsumen, Lembaga yang bertanggung 

jawab atas perlindungan konsumen, dan referensi ke 

mekanisme pengaduan untuk ganti rugi serta asosiasi 

konsumen nasional. Buku Pegangan ini juga berisi 

informasi tentang kinerja ASEAN terkait dengan 

perlindungan konsumen yang merujuk pada Prinsip-

Prinsip Tingkat Tinggi untuk Perlindungan Konsumen 

di ASEAN. 

 

Dalam merealisasikan publikasi ini, saya mengakui 

dengan apresiasi khusus kontribusi Komite ASEAN 

untuk Perlindungan Konsumen dan Kementerian Federal 

Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan 

(BMZ) serta Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH atas bimbingan dan 

dukungan keuangan mereka. 

 

[Tanda tangan] 

 

Dato Lim Jock Hoi 

Sekretaris Jenderal ASEAN 

 

Jakarta, Mei 2018 



 

 

xi 

 

Pengantar 

 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2025 diperkirakan akan 

menjadi sangat terintegrasi dan kohesif; sebuah komunitas yang 

lebih kompetitif, inovatif dan dinamis serta tangguh, inklusif 

dan memiliki kepedulian terhadap orang, komunitas yang berdimensi 

kerakyatan, yang menghasilkan kemakmuran bagi semua pemangku 

kepentingan termasuk konsumen dan bisnis. 

 

Perkembangan ekonomi yang dinamis dan ASEAN yang memiliki kepedulian 

terhadap orang, yang berdimensi kerakyatan tidak dapat terjadi 

tanpa memperkuat kerangka perlindungan konsumen di Negara-negara 

Anggota ASEAN. Dengan pasar lebih dari 600 juta konsumen, meningkatnya 

daya beli dan profil demografis muda, ASEAN merupakan pasar yang 

berkembang bagi bisnis untuk menjual produk dan layanannya. 

Karena itu, kebijakan dan ketentuan hukum mengenai perlindungan 

konsumen merupakan tambahan yang diperlukan untuk memastikan 

konsumen membeli dengan kepercayaan dan keyakinan serta bisnis 

mematuhi tata perilaku baik yang dapat meningkatkan kepercayaan 

konsumen. Selain itu, kebijakan dan ketentuan hukum mengenai 

konsumen juga perlu merespons tantangan dan peluang yang baru 

dan yang timbul, yang dihadapi ASEAN. Hal ini termasuk e-commerce 

lintas batas dan perdagangan baru lainnya serta metode pembayaran 

yang dihasilkan dari globalisasi dan kemajuan teknologi, dimana 
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mengharuskan pemerintah untuk menemukan cara-cara inovatif 

untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan konsumen. 

 

Karenanya, sebagai suatu bagian yang integral dari MEA 2025, 

perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam mendukung 

pasar yang modern, efisien, efektif, dan adil dalam Komunitas. 

Hal ini akan membutuhkan sistem perlindungan konsumen nasional 

dan regional yang komprehensif dan berfungsi dengan baik, yang 

ditegakkan melalui sistem hukum hukum yang efektif, dengan 

penjangkauan kesadaran publik dan mekanisme ganti rugi. Langkah-

langkah strategis ini disorot dalam Cetak Biru MEA 2025 yang 

merupakan cetak biru sepuluh tahun MEA untuk mencapai tujuan 

Komunitas terpadu termasuk di bidang perlindungan konsumen. Di 

tingkat sektoral, langkah-langkah strategis Cetak Biru itu 

dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Aksi Strategis 

ASEAN untuk Perlindungan Konsumen (ASEAN Strategic Action Plan 

for Consumer Protection / ASAPCP) 2025 ke dalam inisiatif dan 

kegiatan spesifik. 

 

Kinerja perlindungan konsumen di ASEAN dilakukan oleh Komite 

ASEAN tentang Perlindungan Konsumen (ASEAN Committee on Consumer 

Protection / ACCP). Komite ini didirikan pada tahun 2007 dan 

diwakili oleh pejabat kementerian perdagangan atau lembaga 

khusus yang bertanggung jawab atas perlindungan konsumen. 
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Fokus awal ACCP adalah untuk memastikan bahwa ketentuan perundang-

undangan tentang perlindungan konsumen ada di semua Negara-

negara Anggota ASEAN (ASEAN Member States / AMS), akses konsumen 

ke informasi ditingkatkan, mekanisme untuk ganti rugi dan penarikan 

kembali konsumen efektif dan berjalan, dan kapasitas kelembagaan 

diperkuat. Hal ini tercermin dalam pendekatan strategis di bawah 

rencana kerja ACCP sebelumnya (2012-2015), dan kemajuan signifikan 

telah dicapai dalam sembilan tahun terakhir, dan yang sekarang 

diupayakan lebih lanjut dalam ASAPCP 2025. 

 

ACCP telah menempatkan penekanan yang signifikan pada pengembangan 

kapasitas lembaga untuk menegakkan ketentuan hukum konsumen, serta 

meningkatkan kesadaran tentang hak-hak konsumen melalui berbagai 

pengembangan kapasitas dan kegiatan advokasi. Secara khusus, 

hal ini telah dilaksanakan melalui pengembangan model dan pedoman 

kesadaran publik dan advokasi, publikasi 24 kebijakan dan empat 

studi kasus, penyelenggaraan Konferensi Perlindungan Konsumen ASEAN, 

dan pengembangan modul pelatihan di enam bidang inti termasuk 

di keamanan dan pelabelan produk. Portal Perlindungan Konsumen 

ASEAN juga dibentuk yang memiliki fungsi sebagai titik rujukan 

utama bagi konsumen ASEAN dan lainnya mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan produk yang ditarik / dilarang, mekanisme ganti 

rugi konsumen, informasi pelatihan dan pendidikan, serta titik 

referensi untuk ketentuan perundang-undangan konsumen dan kegiatan 

regional. 
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Bergerak maju di bawah ASAPCP 2025, dengan focus untuk memastikan 

agar kerangka kerja perlindungan konsumen yang lebih terintegrasi 

di ASEAN; mendukung kegiatan menuju tingkat pemberdayaan dan 

perlindungan konsumen yang lebih tinggi; memastikan kepercayaan 

konsumen yang meningkat dalam MEA dan transaksi lintas batas 

serta mengarusutamakan kepedulian konsumen ke dalam kebijakan 

ASEAN. Selain keempat bidang ini, langkah-langkah pendukung 

digabungkan untuk mencerminkan upaya tambahan yang berfokus 

pada masalah konsumen yang baru muncul, mengembangkan program 

pengembangan kapasitas jangka panjang untuk membantu AMS dalam 

rangka mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang 

perlindungan konsumen dan penguatan ACCP. 

 

Sebagai bagian dari tujuan advokasi dan penyadaran berdasarkan 

ASAPCP 2025, Buku Pegangan ASEAN diterbitkan untuk memberikan 

informasi yang lebih terperinci dalam satu titik referensi bagi 

konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Buku Pegangan ini memberikan 

tinjauan singkat tentang arti dan ruang lingkup perlindungan 

konsumen, hak dan tanggung jawab konsumen dan bisnis, pengaturan 

hukum konsumen serta mekanisme penyelesaian sengketa terkait. 

Buku Pegangan ini juga mengumpulkan informasi yang tersedia tentang 

perlindungan konsumen di AMS dengan bagian utama tentang hukum 

dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen 

di AMS. Terdapat pula informasi spesifik tentang mekanisme perlindungan 
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konsumen di AMS di enam bidang spesifik yang meliputi keamanan 

dan pelabelan produk; layanan telepon dan internet, serta e-

commerce; kredit konsumen dan perbankan; lingkungan hidup; layanan 

kesehatan; dan layanan profesional, dengan bagian lain yang 

mencakup perincian kontak lembaga dan asosiasi terkait yang 

berhubungan dengan perlindungan konsumen. 
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Apa itu Perlindungan Konsumen? 

 

Perlindungan konsumen mengacu pada langkah-langkah yang bertujuan 

untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan dan/atau kepentingan 

finansial konsumen. Langkah-langkah perlindungan konsumen, termasuk 

pendidikan konsumen, mobilisasi dan perwakilan dilakukan untuk 

memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang tepat 

tentang pilihan mereka dan bahwa produsen dan penjual akan 

memenuhi janji mereka tentang produk dan layanan yang mereka 

tawarkan. 

 

Suatu sistem perlindungan konsumen dapat terdiri dari beberapa 

elemen, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu ketentuan 

perundang-undangan konsumen yang utama; ketentuan hukum, aturan, 

dan peraturan khusus sektor lainnya yang melindungi kepentingan 

konsumen di bidang tertentu; struktur kelembagaan untuk menegakkan 

ketentuan hukum; serta keberadaan organisasi non-pemerintah yang 

bekerja untuk melindungi kepentingan konsumen. 

 

Mengapa Perlindungan Konsumen penting? 

 

Perlindungan konsumen penting karena dalam ekonomi pasar modern 

konsumen sering mengalami asimetri informasi dan ketidakseimbangan 

daya tawar yang signifikan dibandingkan dengan produsen dan penjual 

produk dan layanan. 
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Di pasar yang kompetitif, produsen dan penjual harus mendapatkan 

penjualan baru, pelanggan baru dengan memuaskan kebutuhan konsumen 

melalui peningkatan rentang pilihan yang tersedia, karena jika 

konsumen tidak menyukai penawaran dari satu produsen / penjual, 

mereka mungkin beralih ke yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh 

ketersediaan barang yang dapat diganti dengan harga yang dapat 

diterima di pasar yang kompetitif yang memungkinkan konsumen 

untuk mengalihkan pembelian, yang mana akan mendorong setiap 

produsen / penjual untuk mencoba memenuhi preferensi konsumen. 

 

Namun demikian, produsen / penjual mungkin tidak selalu bertindak 

secara kompetitif dan sangat sering menggunakan cara-cara yang 

tidak adil, misalnya dengan menawarkan produk-produk berkualitas 

rendah dengan harga lebih murah sambil menyesatkan konsumen untuk 

percaya bahwa produk yang ditawarkan tersebut berkualitas baik. 

Akibatnya, minat konsumen terpengaruh. Tidak hanya konsumen tidak 

menerima nilai wajar untuk uang mereka, namun kesehatan 

dan keselamatan mereka juga dapat dipengaruhi oleh produk dan 

layanan yang tidak aman atau cacat. 

Oleh karena itu perlu adannya intervensi, baik oleh lembaga 

perlindungan konsumen, organisasi konsumen, atau pemangku kepentingan 

terkait lainnya, sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-

undangan yang ditetapkan untuk melindungi kepentingan sah dari 

konsumen. 
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Siapa yang dimaksud dengan “Konsumen”? 

 

Penting untuk dicatat bahwa tidak ada definisi istilah „konsumen‟ 

yang disepakati secara universal. Hukum yang berbeda dari negara 

yang berbeda dapat mendefinisikan istilah tersebut secara berbeda 

tergantung pada berbagai tujuan, konteks dan kebutuhan mereka. 

 

Secara umum, „Konsumen‟ dapat dipahami sebagai pembeli barang 

dan layanan untuk kepuasan pribadi mereka sendiri atau anggota 

rumah tangga lainnya, hal ini berbeda dengan penggunaan dengan 

tujuan untuk menghasilkan pendapatan lebih lanjut. 

 

Oleh karena itu, karakteristik utama undang-undang perlindungan 

konsumen adalah bahwa pemasok bertindak dalam perdagangan atau 

bisnis, penerima adalah individu atau entitas swasta yang bertindak 

dalam kapasitas pribadi atau nirlaba. Namun demikian, penting 

untuk tidak membatasi istilah 'konsumen' hanya pada para pihak 

yang berkontrak, karena hal tersebut mungkin mengecualikan pengguna 

akhir barang dan layanan. 

 

Buku Pegangan ini tidak menawarkan definisi standar dari istilah 

'konsumen'. Pembaca akan menemukan definisi yang berbeda dari 

beberapa negara terhadap istilah yang sama, yaitu di Bagian 3 
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dari Buku Pegangan tentang Perlindungan Konsumen di Negara-Negara 

Anggota ASEAN. 

 

Hak dan Tanggung Jawab Konsumen 

 

Kelaziman praktik penipuan dan penyimpangan di pasar berarti 

bahwa pemerintah harus melakukan intervensi untuk melindungi 

kepentingan konsumen dengan mengakui dan menegakkan hak-hak mereka 

dalam berbagai instrumen hukum, termasuk ketentuan hukum mengenai 

perlindungan konsumen. 

 

Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Konsumen 

(United Nations‟ Guidelines for Consumer Protection / UNGCP),
1
 

seperangkat prinsip yang pertama kali diadopsi oleh Majelis 

Umum PBB, menetapkan karakteristik utama dari ketentuan perundang-

undangan tentang perlindungan konsumen yang efektif, lembaga 

penegakan hukum dan sistem ganti rugi, serta mengakui delapan 

hak dan tanggung jawab dasar konsumen. 

 

 

Hak Konsumen: 

 

1 

 

Hak atas pemenuhan kebutuhan dasar - Untuk memiliki akses 

                                                           
1
 UNGCP dapat diunduh dari http://unctad.org/en/ PublicationsLibrary / ditccplpmisc2016d1_en.pdf 

 

http://unctad.org/en/%20PublicationsLibrary%20/%20ditccplpmisc2016d1_en.pdf
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ke barang serta layanan dasar dan penting: makanan, pakaian, 

tempat tinggal, perawatan kesehatan, pendidikan, utilitas 

publik, air dan sanitasi secara memadai. 

 

 

2 

 

Hak atas keselamatan - Dilindungi dari produk, proses 

produksi, dan layanan yang berbahaya bagi kesehatan atau 

kehidupan. 

 

 

3 

 

Hak untuk diberi informasi - Untuk diberi fakta yang 

dibutuhkan dalam rangka membuat pilihan yang tepat, dan 

untuk dilindungi dari iklan dan pelabelan yang tidak jujur 

atau menyesatkan. 

 

 

4 

 

Hak untuk memilih - Untuk dapat memilih dari berbagai 

produk dan layanan, yang ditawarkan dengan harga kompetitif 

dan dengan jaminan kualitas yang memuaskan. 

 

 

5 

 

Hak untuk didengar - Agar kepentingan konsumen terwakili 

dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta 

dalam pengembangan produk dan layanan. 

 

 

6 

 

Hak untuk mendapatkan ganti rugi - Untuk menerima penyelesaian 

yang adil atas klaim yang wajar, termasuk kompensasi atas 

kesalahan penyajian, barang-barang jelek atau layanan yang 
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tidak memuaskan. 

 

 

7 

 

Hak atas pendidikan konsumen - Untuk memperoleh pengetahuan 

dan keterampilan yang dibutuhkan dalam rangka membuat 

pilihan yang penuh informasi dan percaya diri tentang 

barang dan layanan, sembari menyadari hak-hak dasar dan 

tanggung jawab konsumen serta bagaimana menindaklanjutinya. 

 

 

8 

 

Hak atas lingkungan yang sehat - Untuk hidup dan bekerja 

di lingkungan yang tidak mengancam kesejahteraan generasi 

sekarang dan mendatang. 

 

 

Tanggung Jawab Konsumen: 

 

1 

 

Kesadaran yang kritis - Tanggung jawab untuk lebih waspada 

dan mencari tahu tentang penggunaan, dan harga serta kualitas 

barang dan layanan yang kami gunakan. 

 

 

2 

 

Aksi - Tanggung jawab untuk menyatakan diri kita sendiri 

dan bertindak untuk memastikan bahwa kita memperoleh 

kesepakatan yang adil. Selama kita tetap menjadi konsumen 

yang pasif, maka kita akan terus dieksploitasi. 

 

 

3 

 

Perhatian sosial - Tanggung jawab untuk menyadari akan 
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dampak konsumsi kita terhadap warga negara lain, terutama 

kelompok yang kurang beruntung atau tidak berdaya, baik di 

komunitas lokal, nasional maupun internasional. 

 

 

4 

 

Kesadaran lingkungan - Tanggung jawab untuk memahami konsekuensi 

lingkungan dari konsumsi kita. Kita harus mengakui tanggung 

jawab pribadi dan sosial kita untuk melestarikan sumber 

daya alam dan melindungi bumi untuk generasi mendatang. 

 

 

5 

 

Solidaritas - Tanggung jawab untuk mengusahakan secara 

bersama-sama sebagai konsumen untuk mengembangkan kekuatan 

dan pengaruh dalam rangka meningkatkan dan melindungi 

kepentingan kita. 

 

 

Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen 

 

Kerangka hukum yang komprehensif untuk perlindungan konsumen 

dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada elemen-elemen sebagaimana 

berikut ini: 

 

 Hak-hak konsumen yang dilindungi oleh hukum - hak-hak seperti 

hak atas keselamatan, hak untuk memilih, hak atas informasi, 

hak memperoleh pendidikan, hak atas harga yang wajar, hak 
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untuk terwakili dan hak untuk memperoleh ganti rugi, dll 

sebagaimana disebutkan di atas; 

 

 Prinsip dasar atau kebijakan umum tentang perlindungan 

konsumen; 

 

 Suatu definisi „konsumen‟; 

 

 Cakupan pasokan barang dan layanan konsumen, serta transaksi 

konsumen, yang kadang-kadang dapat mencakup penyediaan layanan 

secara profesional (dokter, dokter gigi, pengacara, insinyur, 

arsitek, dll); 

 

 Pemaksaan atas persyaratan pengungkapan pra-kontraktual atas 

produk yang dijual atau layanan yang disediakan, yang meliputi 

harga dan tarif, serta persyaratan kontrak; 

 

 Larangan ketentuan yang tidak adil dalam kontrak konsumen, 

dan ketentuan yang terkait dengan kontrak dalam bentuk 

standar serta ketentuan perdagangan umum; 

 

 Larangan pengiklanan yang bohong, menyesatkan, atau menipu, 

dan bentuk komunikasi komersial lainnya yang meragukan; 

 

 Larangan atau pembatasan praktik komersial yang dianggap 

menyesatkan, agresif, atau tidak adil bagi konsumen, dan 

/ atau praktik yang berat sebelah; 
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 Pembentukan badan konsultatif yang terdiri dari perwakilan 

pemerintah, industri, konsumen dan pemangku kepentingan 

terkait lainnya, atau yang dapat berupa antar-kementerian, 

untuk secara proaktif mengatasi masalah konsumen sistemik 

dan merekomendasikan perundang-undangan serta langkah-

langkah perlindungan konsumen lainnya; 

 

 Isu terkait dengan keamanan produk dan layanan serta 

ketentuan untuk pengaturan standar, pemberitahuan produk 

yang tidak aman dan penarikan kembali produk yang cacat; 

 

 Fasilitasi kompensasi bagi konsumen untuk produk yang 

cacat dengan memperkenalkan prinsip tanggung jawab yang 

ketat dimana produk yang cacat telah menyebabkan kerugian 

secara material, cedera pribadi atau kematian bagi konsumen; 

 

 Pembentukan, struktur, wewenang dan fungsi lembaga pemerintah 

yang bertanggung jawab untuk pembuatan kebijakan dan penegakan 

hukum tentang perlindungan konsumen (“Lembaga perlindungan 

konsumen”), yang dapat bersifat lintas sektoral atau khusus 

sektor; 

 

 Pembentukan pengadilan khusus, yang baru-baru ini adalah 

Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute 

Resolution / ADR) dan sistem Penyelesaian Sengketa secara 

Online (Online Dispute Resolution / ODR) di mana aturan 
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prosedur dan bukti yang disederhanakan dibuat untuk mendengar 

keluhan konsumen. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya 

memfasilitasi akses konsumen pada keadilan dengan mengizinkan 

prosedur ganti rugi secara kolektif. Dalam kasus seperti 

itu, mereka dapat berunding dengan pejabat publik, dan 

dalam beberapa kasus kelompok aksi sosial seperti asosiasi 

konsumen, mengenai hak untuk memulai litigasi atas nama 

konsumen atau sekelompok konsumen; dan 

 

 Berbagai penyelesaian hukum, termasuk pembatalan, di mana 

hak konsumen atas ganti rugi (ganti rugi yang bersifat 

hukuman), putusan sela ganti rugi dan putusan deklaratif, 

tersedia. 

 

Beberapa negara juga dapat memiliki ketentuan perundang-undangan / 

undang-undang terpisah untuk memberikan peraturan yang lebih 

terperinci tentang masalah-masalah seperti Kualitas dan Keamanan 

Produk, Tanggung Jawab Produk, Ketentuan Kontrak yang Tidak 

Adil, atau untuk menetapkan pembentukan dan wewenang Lembaga 

Perlindungan Konsumen, peradilan khusus, ADR, atau prosedur 

kasus konsumen. 

 

Sangat sering, negara-negara juga dapat mengadopsi aturan 

sektoral tentang perlindungan konsumen, atau menggabungkan 

serangkaian ketentuan yang terkait dengan perlindungan kepentingan 
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konsumen dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan 

sektoral, misalnya, telekomunikasi, e-commerce, kredit konsumen dan 

perbankan, layanan kesehatan, layanan profesional, dan layanan 

transportasi seperti penerbangan sipil. Tanggung jawab dan 

wewenang untuk melindungi konsumen di sektor-sektor ini dapat 

diberikan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen, atau kepada 

badan pengatur masing-masing, atau kepada kementerian yang serupa, 

atau dibagi di antara lembaga-lembaga terkait ini. 

 

Lembaga Perlindungan Konsumen 

 

Selain mengadopsi ketentuan hukum yang komprehensif tentang 

perlindungan konsumen untuk dijadikan kerangka hukum, negara-

negara ada kalanya membentuk Lembaga baru untuk mengambilalih 

masalah perlindungan konsumen di wilayahnya. Sebagai alternatif, 

wewenang dan tanggung jawab tersebut juga dapat dipegang dengan 

Lembaga yang sudah ada, yang seringkali merupakan kementerian 

perindutrian dan perdagangan atau kementerian perdagangan, yang 

akan membentuk atau menugaskan departemen tertentu untuk mengawasi 

semua urusan yang berhubungan dengan konsumen. Lembaga-lembaga 

semacam itu, sebagaimana di bawah ini, biasa disebut sebagai 

„Lembaga Perlindungan Konsumen‟, akan memiliki satu atau lebih 

dari satu wewenang dan tanggung jawab berikut ini: 

 

 Menegakkan hukum perlindungan konsumen (dan persaingan); 
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 Mendaftarkan dan menerbitkan lisensi untuk jenis kegiatan 

bisnis tertentu yang ditunjuk; 

 

 Menerbitkan aturan administratif untuk mengatur perilaku 

badan usaha dan memastikan perlindungan kepentingan konsumen; 

 

 Memberikan saran kepada pemerintah tentang langkah-langkah 

yang tepat untuk perlindungan konsumen; 

 

 Mewakili kepentingan konsumen dalam komite antar pemerintah 

lainnya; 

 

 Memberikan saran kepada konsumen dan bisnis tentang hak 

dan kewajiban mereka berdasarkan ketentuan hukum tentang 

konsumen yang relevan; 

 

 Melakukan, atau menugaskan survei pasar dan penelitian 

masalah perlindungan konsumen; 

 

 Melakukan atau melaksanakan pengujian produk untuk keselamatan 

dan kualitas, serta menyebarkan informasi kepada konsumen; 

 

 Mengelola dan/atau memantau kinerja pengadilan konsumen 

atau mekanisme lain untuk penanganan klaim oleh konsumen; 

 



 

BAGIAN I: Sistem Perlindungan Konsumen 

 

 

14 

 

 Berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang terkait 

untuk memahami masalah konsumen dan mengembangkan kebijakan 

untuk mengatasi masalah tersebut; 

 

 Menyelenggarakan pendidikan publik dan program informasi 

secara mandiri atau bekerja sama dengan organisasi konsumen 

atau entitas bisnis; dan 

 

 Mewakili kepentingan konsumen nasional pada negosiasi 

regional dan internasional terkait dengan kasus individu 

dan diskusi kebijakan regional dan internasional. 

 

Jika peran lembaga tidak bersifat intervensionis, maka fungsi 

lembaga tersebut dapat menjadi penasehat untuk memastikan bahwa 

baik bisnis maupun konsumen mendapat informasi tentang hak dan 

tanggung jawab mereka melalui pendidikan publik dan program 

informasi. Lembaga juga dapat memainkan peran perwakilan dalam 

pemerintah untuk memberikan ulasan dan membuat rekomendasi tentang 

ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen dan ketentuan 

hukum terkait lainnya yang akan berdampak pada kepentingan 

konsumen. 

 

Walaupun terdapat beberapa model untuk dipilih, fungsi-fungsi 

Lembaga perlindungan konsumen sangat serupa, sebagaimana yang 

tercantum di atas, baik lembaga yang merupakan bagian dari 
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pemerintah atau entitas otonom. Beberapa lembaga, meskipun 

strukturnya independen, masih bergantung pada pemerintah untuk 

biaya operasionalnya dan bertanggung jawab kepada menteri yang 

bertanggung jawab dan, sebagai badan publik, kepada parlemen 

atau majelis nasional. 

 

Apabila tanggung jawab dan wewenang untuk perlindungan konsumen 

tidak terpusat ke dalam satu lembaga tunggal, melainkan terbagi di 

antara badan publik yang berbeda-beda, maka lembaga perlindungan 

konsumen tersebut dapat dan harus tetap memainkan peran sentral 

dalam koordinasi di antara badan-badan ini, untuk memastikan 

koherensi kebijakan, dan menghindari masalah tumpang tindih 

mandat, duplikasi atau penyelundupan forum secara negatif, dimana 

pada saat yang sama perlindungan konsumen pada tingkat tertinggi 

mungkin dilakukan. 

 

Organisasi / Asosiasi Konsumen 

 

Organisasi / asosiasi konsumen adalah suatu anggota yang berbasis 

pada badan nirlaba non-pemerintahan yang dibentuk untuk meningkatkan 

kepentingan konsumen barang dan layanan, dengan menyebarluaskan 

informasi dan melobi ketentuan hukum agar dapat melindungi 

konsumen terhadap produsen atau penjual, yang biasanya lebih 

terorganisir atau memiliki lebih banyak sumber daya. 
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Warga negara sering berkumpul bersama untuk membentuk organisasi / 

asosiasi konsumen atas dasar pengakuan mereka bahwa: 

 

 Terdapat kebutuhan untuk pihak independen yang non-politik 

dan non-komersial untuk menyuarakan masalah yang berdampak 

pada konsumen dalam ekonomi pasar; 

 

 Terdapat kebutuhan untuk pandangan yang kurang terwakili, 

yaitu, yang tidak jelas dan dirugikan untuk didengar agar 

dapat mengatasi perbedaan dalam daya tawar, pengetahuan 

dan sumber daya antara konsumen dan bisnis; dan 

 

 Organisasi / asosiasi konsumen akan menjadi jalan yang efektif 

untuk secara kolektif menggunakan hak-hak sipil komunitas 

/ kelompok yang kurang beruntung / rentan atau mereka 

yang cacat untuk diwakili dan didengar sebelum keputusan 

yang akan mempengaruhi mereka diambil. 

 

Mungkin terdapat perbedaan besar dalam cara organisasi konsumen / 

asosiasi beroperasi. Dalam ekonomi yang berkembang dengan baik, 

di mana masyarakat relatif berpendidikan dan sumber daya yang 

baik, pengujian komparatif dan penyediaan informasi yang baik 

kepada konsumen telah menjadi peran utama banyak organisasi / 

asosiasi konsumen. Jutaan konsumen berlangganan publikasi organisasi-

organisasi ini dan bersedia membayar untuk informasi dan saran 

independen dan diteliti dengan baik yang terkandung di dalamnya 
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terkait dengan produk dan layanan. Di negara-negara berkembang, 

organisasi / asosiasi konsumen sering mengambil pendekatan 

kebutuhan dasar dan dilibatkan di tingkat lokal dalam meningkatkan 

kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka sambil mengadvokasi 

dan mewakili kepentingan konsumen di tingkat nasional. Namun, 

mereka mungkin dihadapkan dengan kendala sumber daya dalam 

memberikan informasi terperinci tentang produk dan layanan kepada 

konsumen. 

 

Namun demikian, di banyak negara saat ini, organisasi konsumen 

di tingkat nasional dan lokal telah melakukan berbagai tindakan 

yang memanfaatkan keterampilan mereka yang terasah dalam penelitian 

independen, advokasi, pengujian dan penerbitan. Sebagian besar 

tindakan ini melibatkan antara lain: 

 

 mendidik konsumen dengan pandangan untuk mengubah sikap 

dan perilaku mereka; 

 

 memberikan informasi kepada konsumen secara tepat waktu 

tentang produk dan layanan yang populer; 

 

 memantau dan mengungkap "klaim" yang menyesatkan oleh 

produsen dan pengiklan produk, serta membantu pemerintah 

menyusun pedoman praktik, hukum, dan peraturan perundang-

undangan yang melarang hal-hal yang demikian; 
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 meneliti skema "pelabelan" untuk membantu konsumen mengidentifikasi 

produk yang etis dan produk yang "hijau"; 

 

 melakukan kampanye sebagai respons terhadap masalah spesifik 

terkait konsumen; 

 

 melakukan advokasi untuk kepentingan konsumen di forum 

nasional, regional dan internasional yang relevan; dan 

 

 membuat jaringan dan melakukan kerja sama dengan LSM lain 

tentang masalah konsumen yang menjadi perhatian dan kepentingan 

bersama. 

 

Bisnis yang Bertanggung Jawab 

 

Selain intervensi pemerintah dalam pasar untuk melindungi konsumen, 

baik yang bersifat disipliner melalui penegakan ketentuan hukum 

dan peraturan perundang-undangan, dan / atau pengenaan sanksi 

dan upaya pemulihan, atau berbasis pendidikan dan informasi; 

dan di samping tindakan perlindungan diri konsumen, seperti 

melalui pembentukan organisasi / asosiasi konsumen dan partisipasi 

dalam kampanye untuk melindungi hak dan kepentingan mereka 

sendiri; bisnis juga memiliki peran penting untuk memainkan 

vis-a-vis perlindungan konsumen. Bisnis sebenarnya adalah komponen 

ketiga yang melengkapi segitiga untuk sistem perlindungan konsumen 

secara komprehensif. 
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Prinsip untuk Praktek Bisnis yang Baik berdasarkan UNGCP 

 

 

 

Perlakuan yang Adil dan Setara - Bisnis harus berjalan 

secara adil dan jujur dengan konsumen di semua tahap 

hubungan mereka. 

 

 

 

Perilaku Komersial - Bisnis tidak boleh membuat konsumen 

tunduk pada praktik ilegal, tidak etis, diskriminatif 

atau menipu, atau perilaku tidak patut lainnya yang dapat 

menimbulkan risiko yang tidak perlu atau membahayakan 

konsumen 

 

 

 

Pengungkapan dan Transparansi - Bisnis harus memberikan 

informasi yang lengkap, akurat dan tidak menyesatkan 

mengenai barang dan layanan, syarat, ketentuan, biaya 

yang berlaku, dan ongkos akhir untuk memungkinkan konsumen 

mengambil keputusan yang tepat. 

Intervensi 
Pemerintah 

Aksi 
Konsumen 

Tanggung 
jawab Bisnis 
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Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran - Bisnis harus, 

secara sewajarnya, mengembangkan program dan mekanisme 

untuk membantu konsumen mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan untuk mengambil keputusan 

yang tepat. 

 

 

 

Perlindungan Privasi - Bisnis harus melindungi privasi 

konsumen melalui kombinasi mekanisme kontrol, keamanan, 

transparansi, dan persetujuan yang tepat terkait dengan 

pengumpulan dan penggunaan data pribadi mereka. 

 

 

 

 

Keluhan dan Sengketa Konsumen - Bisnis harus menyediakan 

mekanisme penanganan keluhan yang menyediakan konsumen 

dengan penyelesaian sengketa secara lancar, adil, transparan, 

murah, mudah diakses, cepat dan efektif tanpa biaya atau 

beban yang tidak perlu. 

 

Pelanggan adalah lifeline sebagian besar bisnis. Untuk memastikan 

pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang yang berkelanjutan 

untuk bisnis mereka, pemilik dan manajer bisnis harus mampu 

memahami tuntutan konsumen dan mengantisipasi tren masa depan; 

memperhatikan jajak pendapat, umpan balik, dan sikap konsumen; 

serta menanggapi keluhan konsumen secara tepat waktu dan efektif; 

selain terus meningkatkan desain produk, produksi, dan pengiriman. 

Hal ini didasarkan pada pengakuan bahwa hubungan antara konsumen 

dan bisnis tidak terjadi begitu saja selama transaksi; tetapi 
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dimulai sejak tahap awal penelitian pasar, pemasaran dan periklanan; 

serta melampaui pasokan barang dan layanan yang sebenarnya yaitu 

pada layanan pelanggan, garansi dan perbaikan, dll. 

 

Karena produk atau layanan dapat rusak atau terdapat kebutuhan 

akan informasi produk dan layanan yang lebih banyak, maka perusahaan 

semakin membuat hotline pelanggan, meja inkuiri dan bagian / 

departemen penanganan keluhan konsumen untuk menanggapi kebutuhan 

konsumen. 

 

Penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi 

 

Membina pengembangan cara-cara yang efektif dan tanpa biaya 

bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa mereka dan mendapatkan 

ganti rugi yang efektif (yaitu, perbaikan atau penggantian barang 

yang rusak, informasi lebih lanjut, permintaan maaf atau kompensasi 

moneter atas kerugian) adalah tujuan penting dari semua sistem 

perlindungan konsumen. Ciri-ciri khusus dari sengketa konsumen 

memerlukan mekanisme khusus yang dapat memberikan konsumen akses 

ke solusi yang tidak membebankan biaya, tidak adanya keterlambatan 

dan beban yang tidak proporsional dengan masalah yang diperselisihkan. 

 

Ketentuan hukum perlindungan konsumen dari berbagai negara 

menyediakan satu atau lebih mekanisme untuk penyelesaian sengketa 
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konsumen dan ganti rugi sebagaimana yang dijelaskan di bawah 

ini. 

 

Prosedur penanganan keluhan internal oleh bisnis. 

 

Proses penanganan pengaduan dalam bisnis adalah elemen yang 

menyatu dalam penyelesaian sengketa konsumen dan sistem ganti 

rugi. Penanganan keluhan konsumen yang efisien dan efektif pada 

tahap paling awal dapat membawa manfaat bagi bisnis dan konsumen, 

mengurangi kebutuhan akan bantuan untuk mekanisme eksternal yang 

lebih mahal dan memakan waktu dalam sebagian besar kasus. Namun 

demikian, seperti mekanisme informal lainnya, jalan lain ke proses 

penanganan pengaduan internal tidak akan efektif dalam kasus-

kasus di mana konsumen telah menjadi korban bisnis ilegal atau 

penipuan. 

 

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan berbasis teknologi 

telah memperkenalkan sistem penyelesaian sengketa secara online 

(Online Dispute Resolution / ODR). Sistem ODR akan memungkinkan 

konsumen untuk mengajukan keluhan secara elektronik, yang 

kemudian akan ditanggapi dengan pengembalian uang, penggantian 

atau restitusi lainnya tanpa adanya campur tangan manusia lebih 

lanjut atau secara lebih banyak. Biaya dan penghematan waktu 

untuk bisnis bisa sangat besar sementara konsumen dapat menerima 

ganti rugi secara instan. 
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Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution 

/ ADR) 

 

Apabila upaya untuk menyelesaikan sengketa secara langsung 

dengan bisnis gagal dilakukan, maka alternatif penyelesaian sengketa 

(ADR) dapat menawarkan konsumen cara cepat, efektif dan bebas 

biaya untuk mendapatkan pemulihan tanpa beban dan biaya memulai 

litigasi di pengadilan. Ada berbagai macam mekanisme ADR. Beberapa 

bentuk yang paling umum adalah mediasi, konsiliasi, negosiasi 

berbantu, dan arbitrase. 

 

Mediasi, konsiliasi, dan negosiasi berbantuan adalah semua proses 

konsensual di mana pihak ketiga yang netral memfasilitasi komunikasi 

antara para pihak dalam rangka untuk membantu mereka mencapai 

kesepakatan. Arbitrase adalah proses ajudikatif dimana pihak 

ketiga yang netral mengumpulkan informasi dari kedua belah pihak 

dan membuat keputusan yang paling sering dimaksudkan untuk 

bersifat mengikat dan final secara hukum. 

 

Semakin banyak, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) digunakan 

untuk mengimplementasikan bentuk ADR secara online. 

 

Prosedur Klaim Kecil 
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Menyadari bahwa sistem pengadilan reguler berada di luar jangkauan 

konsumen dengan klaim bernilai rendah, banyak negara, termasuk 

beberapa di kawasan ASEAN, telah memperkenalkan prosedur pengadilan 

yang disederhanakan untuk klaim kecil. Prosedur-prosedur ini 

dirancang sebagai alternatif yang kurang formal untuk proses 

pengadilan sipil tradisional, memungkinkan individu untuk menyelesaikan 

sengketa dan memperoleh ganti rugi dengan biaya dan beban yang 

lebih proporsional dengan jumlah klaim mereka. Sebagai suatu 

prosedur yang independen, mengikat dan dapat dieksekusi, prosedur 

klaim kecil ini menawarkan konsumen manfaat utama dari sistem 

peradilan tanpa biaya tinggi, tanda penundaan dan prosedur 

kompleksitas prosedur yang terkait dengan pengadilan reguler. 

 

Gugatan Tindakan Kolektif Pribadi 

 

Di semakin banyak negara, terdapat prosedur yang tersedia untuk 

tindakan hukum yang akan diajukan oleh kelompok-kelompok individu 

swasta yang telah menderita kerugian yang sama sebagai akibat 

dari tindakan dari terdakwa yang sama. Biasanya terkait dengan 

gugatan class action di Amerika Serikat, dalam beberapa tahun 

terakhir jenis tindakan ini semakin populer di banyak negara lain 

sebagai mekanisme ganti rugi konsumen (walaupun seringkali dalam 

bentuk yang lebih terbatas). Tindakan kolektif dapat sangat berguna 

dalam kasus-kasus di mana sejumlah besar konsumen masing-masing 

menderita kerugian. Hal ini menawarkan jalan untuk ganti rugi 
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kepada konsumen yang, karena nilai klaim yang rendah, tidak 

akan mau menanggung beban dan biaya tindakan hukum secara 

individual. Karena prosedur tindakan kolektif memungkinkan agregasi 

dari kasus bernilai kecil, mereka juga merupakan alat yang kuat 

untuk memungkinkan litigasi besar dalam kasus bernilai tinggi. 

 

Tindakan Hukum oleh Organisasi Konsumen 

 

Di beberapa negara, hak-hak konsumen untuk mengambil tindakan 

hukum secara tersendiri dilengkapi dengan hak-hak yang diberikan 

kepada organisasi konsumen untuk mengajukan tuntutan hukum atas 

nama konsumen atau, lebih sering, sekelompok konsumen. Seperti 

gugatan tindakan kolektif pribadi, tindakan oleh organisasi konsumen 

dapat sangat berguna dalam kasus-kasus kerugian konsumen yang 

meluas, menyediakan mekanisme untuk mencegah atau memperbaiki 

perilaku salah oleh terdakwa yang mungkin tidak diperiksa. Namun, 

karena biaya litigasi yang tinggi, kesulitan dalam mengumpulkan 

bukti dan klaim berikutnya, tindakan hukum oleh organisasi konsumen 

jarang diambil. 

 

Ganti rugi yang diperoleh Pemerintah 

 

Ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen juga dapat memberikan 

otoritas hukum kepada pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan 

hukum dalam rangka melindungi konsumen. Bentuk organisasi dari 
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badan perlindungan konsumen pemerintah ini bervariasi dari satu 

negara ke negara lain, mulai dari kantor ombudsman konsumen, 

hingga komisi independen, hingga direktorat atau divisi dalam 

cabang kementerian pemerintah (misalnya: Regulator sektor). 

 

Lembaga perlindungan konsumen pemerintah dapat mengajukan permohonan 

- baik secara langsung atau melalui pengadilan – atas sejumlah 

jenis solusi untuk mengatasi pelanggaran pasar. Mereka secara 

luas dapat dikategorikan sebagai tindakan perbaikan dan pemulihan 

moneter. Perbaikan tindakan dapat melibatkan perintah pengadilan, 

instruksi untuk menghentikan pelanggaran dan tidak memulai lagi 

pelanggaran tersebut serta tindakan yang terkait. Pemulihan moneter 

dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk denda atau hukuman 

perdata, yang dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran hukum, dan 

perintah pemecatan, yang merampas pelaku kejahatan dalam memperoleh 

keuntungan dari aktivitas yang melanggar hukum. Hasil yang 

diperoleh dari kedua upaya pemulihan ini berakhir kembali di 

kas pemerintah. 

 

Jenis lain dari pemulihan moneter adalah perintah untuk ganti 

rugi secara moneter. Perintah ganti rugi moneter bertujuan untuk 

mengembalikan uang yang diperoleh secara salah oleh pedagang, 

dikembalikan langsung kepada konsumen yang menderita kerugian. 

Selain meringankan kerugian konsumen, perintah ganti rugi memberikan 
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fungsi pencegah dengan mencabut pihak yang bersalah dari keuntungan 

yang diperoleh secara tidak wajar. 
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Perlindungan konsumen telah lama diakui sebagai satu kesatuan bagian 

dari proses integrasi ekonomi dan sosial ASEAN. Sebagaimana 

Negara Anggota ASEAN (AMS) yang melakukan integrasi lebih dalam; 

yang lebih sering melintasi batas secara individual; perusahaan 

yang memperluas operasi bisnis mereka di luar batas geografis, 

pemasokan barang dan layanan ke pelanggan yang berkedudukan di 

berbagai negara secara lebih mudah; dan digitalisasi kegiatan 

sosial dan ekonomi berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah 

terjadi sebelumnya; perlindungan konsumen telah menempati posisi 

sentral dalam agenda pembuatan kebijakan regional. 

 

Komite ASEAN tentang Perlindungan Konsumen (ACCP) 

 

Komite ASEAN tentang Perlindungan Konsumen (ACCP) didirikan 

pada tahun 2007 oleh Para Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic 

Ministers / AEM). Komite ini terdiri dari perwakilan lembaga-

lembaga perlindungan konsumen dari semua 10 (sepuluh) Negara 

Anggota ASEAN. ACCP berfungsi sebagai titik fokus untuk menerapkan 

dan memantau pengaturan dan mekanisme regional dalam rangka 

mendorong perlindungan konsumen di Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA). 
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Peran ACCP adalah untuk memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan 

konsumen, termasuk ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan 

dan kebijakan, terdapat di semua AMS; akses konsumen ke informasi 

ditingkatkan, mekanisme untuk ganti rugi konsumen dan penarikan 

produk sudah ada, dan kapasitas kelembagaan diperkuat. Hal ini 

tercermin dalam pendekatan strategis yang diadopsi dalam Cetak 

Biru MEA tahun 2015-2025 dan inisiatif yang lebih rinci berdasarkan 

Rencana Aksi Strategis ASEAN tentang Perlindungan Konsumen (ASAPCP 

2025). 

 

Pencapaian utama ACCP hingga saat ini termasuk, antara lain: 

 

 Sembilan AMS memiliki ketentuan hukum tentang perlindungan 

konsumen, dimana Kamboja bertujuan untuk memberlakukan ketentuan 

hukum perlindungan konsumen dalam waktu dekat; 

 

 Peluncuran Situs Web Perlindungan Konsumen ASEAN pada 2012 

(www.aseanconsumer.org); 

 

 Mekanisme pemberitahuan dan pertukaran informasi dikembangkan 

untuk produk-produk yang ditarik / dilarang secara resmi 

dan dengan sukarela di mana Negara-negara Anggota dapat 

mengunggah produk-produk yang ditarik/dilarang tersebut 

secara seketika melalui situs web ACCP; 
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 Mengadakan 2 Konferensi Perlindungan Konsumen ASEAN; dan 

 

 Mengadopsi Prinsip Tingkat Tinggi ASEAN tentang Perlindungan 

Konsumen pada tahun 2017. 

 

Situs web Konsumen ASEAN, yang diluncurkan pada tahun 2012, 

berfungsi sebagai titik referensi utama untuk hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah perlindungan konsumen termasuk penyediaan informasi 

tentang: 

 

 Petugas pusat kontak AMS untuk menangani keluhan lintas 

batas; 

 

 Pemberitahuan tentang produk yang ditarik / dilarang;  

 

 Peraturan tentang perlindungan konsumen AMS; dan 

 

 Informasi lain, seperti marteri publikasi dan materi lokakarya. 

 

Rencana Aksi Strategis ASEAN tentang Perlindungan Konsumen 

(ASAPCP) tahun 2016-2025 

 

AMS berkomitmen untuk mengembangkan MEA yang dinamis, berdimensi 

kerakyatan yang menghasilkan kemakmuran bagi konsumen dan bisnis; 

untuk membangun kepercayaan konsumen di pasar ASEAN yang adil 
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dan transparan; dan untuk mencapai hal ini dengan bekerja berikut 

dan bersama-sama dengan administrasi konsumen nasional dan 

organisasi konsumen. 

 

Rencana Aksi Strategis ASEAN untuk Perlindungan Konsumen 2016-

2025 (ASAPCP)
2
, berdasarkan langkah-langkah strategis dalam 

Cetak Biru MEA 2025, memetakan arah kerja Komite Perlindungan 

Konsumen ASEAN (ACCP) dan memuat langkah-langkah strategis, 

sebagaimana berikut ini: 

 

1.  Menetapkan Kerangka Perlindungan Konsumen Umum ASEAN melalui 

tingkat yang lebih tinggi dari ketentuan undang-undang 

perlindungan konsumen, meningkatkan penegakan dan pemantauan 

ketentuan undang-undang perlindungan konsumen, dan menyediakan 

mekanisme ganti rugi, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa 

alternatif; 

 

2.  Mempromosikan tingkat pemberdayaan dan pengetahuan konsumen 

yang lebih tinggi dengan mengatasi masalah konsumen serta 

meningkatkan pengetahuan dan advokasi konsumen; 

 

3.  Membangun kepercayaan konsumen yang lebih tinggi dan transaksi 

komersial lintas batas dengan cara memperkuat penegakan 

                                                           
2
 ASAPCP 2016-2025 dapat diunduh dari <http://asean.org/storage/2012/05/ASAPCP-UPLOADING-11Nov16-

Final.pdf> 
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keamanan produk, partisipasi yang lebih kuat dari perwakilan 

konsumen, dan peningkatan atas konsumsi berkelanjutan; 

 

4.  Mendorong hal-hal yang terkait dengan konsumen dalam kebijakan 

ASEAN melalui penilaian dampak kebijakan perlindungan konsumen 

dan pengembangan kebijakan berbasis pengetahuan; dan 

 

5.  Meningkatkan langkah-langkah perlindungan konsumen di sektor 

produk dan layanan seperti keuangan, e-commerce, transportasi 

udara, energi, dan telekomunikasi.
3
 

 

Dibandingkan dengan Cetak Biru MEA 20154
4
, ASAPCP 2016-2025 

telah mengubah dan memperdalam prioritasnya untuk menyentuh 

isu-isu yang lebih mendesak dalam rangka memperkuat kerangka 

kerja kelembagaan untuk secara efektif menegakkan ketentuan hukum 

tentang perlindungan konsumen, meningkatkan kesadaran konsumen 

dan bisnis, memperkuat kerja sama regional untuk mengatasi lintas 

batas masalah konsumen serta mengintegrasikan ketentuan perlindungan 

konsumen ke dalam rencana kerja badan sektoral ASEAN lainnya. 

ASAPCP 2025 bertujuan untuk memastikan kerangka kerja perlindungan 

bersama untuk memungkinkan konsumen ASEAN menerima perlindungan 

yang relevan dan perlakuan yang adil, mengurangi kesenjangan 

                                                           
3
 Lihat <http://www.aseanconsumer.org/accp/index.php?r=-portal/article&id=53> 

4
 Cetak Biru MEA 2015 dapat diunduh dari <http://asean.org/wp-content/uploads/archive/5187-10.pdf> 
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dalam implementasi perlindungan konsumen di seluruh kawasan 

ASEAN, dan meningkatkan kemampuan teknis para pejabat, terutama 

dalam yurisdiksi yang lebih muda. Berbagai inisiatif di bawah 

ASAPCP 2025 yang pernah disampaikan, akan membantu ASEAN untuk 

memiliki sistem perlindungan konsumen yang efektif, sesuai dengan 

norma dan stardard internasional serta mempertimbangkan perkembangan 

teknologi. 

 

Prinsip Tingkat Tinggi ASEAN tentang Perlindungan Konsumen 

 

Inisiatif pertama berdasarkan Sasaran Strategis 1 dari ASAPCP 

2025 mengusulkan adopsi atas Seperangkat Prinsip Tingkat Tinggi 

tentang Perlindungan Konsumen di ASEAN, sebagai langkah pertama 

menuju pembangunan Kerangka Perlindungan Konsumen ASEAN secara 

Umum. 

 

Prinsip Tingkat Tinggi ASEAN (ASEAN High-Level Principles / AHLP) 

dimaksudkan untuk mendukung AMS dalam upaya mereka dalam rangka 

meningkatkan perlindungan konsumen ketika ASEAN meluncurkan MEA. 

AHLP memberikan arahan kerangka kerja yang luas tentang perlindungan 

konsumen untuk ASEAN. ALHP juga memberikan konteks yang konsisten 

untuk ketentuan hukum dan pengaturan tersebut dan, dengan demikian, 

meningkatkan tingkat dasar kerja sama dan pertukaran pengalaman 
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serta praktik terbaik. Prinsip ini juga memiliki tujuan, sebagai 

berikut: 

 

 Mengatur tolok ukur pada aspek-aspek utama perlindungan 

konsumen; 

 

 Mengatasi kesenjangan legislative dan informasi sebagai 

dasar untuk modernisasi ketentuan undang-undang tentang 

perlindungan konsumen; 

 

 Memberikan seperangkat kriteria yang disepakati guna dilakukan 

peninjauan dan pembelajaran oleh sesama yang meningkatkan 

kerja sama regional dan konvergensi dalam kebijakan. 

 

AHLP, dengan demikian, membentuk kerangka kerja luas atas praktik-

praktik yang baik yang relevan dengan semua Negara-Negara Anggota 

ASEAN. Penerapan yang luas dari prinsip-prinsip tingkat tinggi, 

tidak berarti pendekatan satu ukuran untuk semua perlindungan 

konsumen. Penerapan prinsip-prinsip ini harus proporsional dengan 

tingkat perkembangan serta disesuaikan dengan skala dan ruang 

lingkup pasar dan minat konsumen selama ASAPCP 2025 dan seterusnya. 
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Prinsip Tingkat Tinggi ASEAN 

 

 

Prinsip 1 

Penegakan Hukum 

Perlindungan 

Konsumen Adil, 

Konsisten, Efektif, 

dan Proporsional 

 

Prinsip ini menyerukan penerapan ketentuan 

undang-undang perlindungan konsumen yang 

mutakhir, komprehensif dan fleksibel di 

semua AMS, yang harus menangani semua masalah 

konsumen yanga ada saat ini dan yang akan 

timbul. AMS harus memastikan bahwa Lembaga 

perlindungan konsumen dilengkapi dengan 

kekuatan hukum, keterampilan yang diperlukan 

dan kompetensi untuk mengimplementasikan 

ketentuan hukum sesuai dengan kriteria praktik 

terbaik. Metodologi berbasis risiko harus 

dimanfaatkan oleh lembaga perlindungan 

konsumen terbaik dalam rangka mengarahkan 

sumber daya di mana mereka dapat memiliki 

dampak secara maksimal. 

 

 

 

Prinsip 2 

Konsumen Dilengkapi 

dengan 

 

Selain memastikan bahwa konsumen diberikan 

informasi produk yang komprehensif, akurat, 

dan relevan, terdapat kebutuhan untuk 

meningkatkan kesadaran konsumen perorangan 
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Keterampilan, 

Pengetahuan, 

Informasi dan 

Keyakinan untuk 

Menggunakan Hak-hak 

mereka. 

tentang hak-hak mereka berdasarkan ketentuan 

undang-undang konsumen yang ada dengan 

meningkatkan kerja advokasi dari para pemangku 

kepentingan utama. Lembaga terkait dan 

asosiasi konsumen juga harus memberikan 

informasi sebanyak mungkin kepada konsumen 

tentang hak dan tanggung jawab mereka dan 

bagaimana mereka dapat berupaya untuk memperoleh 

ganti rugi. 

 

 

 

Prinsip 3 

Konsumen 

Terlindungi dari 

Barang dan Layanan 

Berbahaya 

 

Memastikan akses konsumen ke barang dan 

layanan yang aman adalah merupakan upaya 

bersama dari pemerintah, bisnis dan konsumen. 

Pemerintah harus mengadopsi langkah-langkah 

yang tepat, termasuk ketentuan hukum dan 

peraturan perundang-undangan tentang keselamatan 

dalam rangka memastikan bahwa produk aman 

untuk dikonsumsi dan untuk digunakan. Pemerintah 

dan bisnis harus menerapkan dan secara aktif 

mematuhi standar nasional dan internasional 

dalam rangka memastikan keamanan konsumen 

dalam kaitannya dengan penggunaan produk. 

Pemerintah dan bisnis harus proaktif dan 
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melakukan tindakan yang diperlukan untuk 

memberikan ganti rugi dan menarik menyingkirkan 

produk berbahaya dari peredaran. Konsumen 

harus dibuat memiliki pengetahuan yang 

luas sehubungan dengan pengenalan produk 

berbahaya. 

 

 

 

Prinsip 4 

Konsumen Memiliki 

Akses ke Sumber 

Petunjuk dan Ganti 

Rugi yang Tepat dan 

Nyaman termasuk 

Alternatif 

Penyelesaian 

Sengketa (ADR) 

 

Merupakan hal yang penting bahwa konsumen 

memiliki akses ke informasi untuk memungkinkan 

mereka membuat pilihan berdasarkan informasi 

dan akses siap terhadap pengaturan penyelesaian 

sengketa yang terjangkau dan mudah digunakan. 

Prinsip ini menyerukan kepada AMS untuk 

membangun sistem pengaduan dan ganti rugi 

secara in-house oleh bisnis, pusat pengaduan 

konsumen nasional oleh asosiasi konsumen, 

pengadilan untuk klaim kecil, dan mekanisme 

penyelesaian sengketa secara online (ODR) 

antara lain; serta memberikan hukuman 

administratif yang memadai untuk bertindak 

sebagai pencegah terhadap pelanggaran ketentuan 

undang-undang tentang perlindungan konsumen. 
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Prinsip 5 

Konsumen Memahami 

Dampak Keputusan 

Konsumsi terhadap 

Lingkungan Bersama 

Konsumen yang terinformasi memiliki peran 

penting dalam meningkatkan konsumsi yang 

bersifat berkelanjutan secara lingkungan, 

ekonomi dan sosial, termasuk melalui dampak 

pilihan mereka terhadap produsen. AMS harus 

meningkatkan pemahaman yang lebih baik 

tentang dampak tersebut melalui pengembangan 

dan implementasi kebijakan untuk konsumsi 

berkelanjutan serta integrasi kebijakan 

tersebut dengan kebijakan publik lainnya. 

Penting juga bahwa pemerintah AMS bertindak 

secara proaktif untuk membantu konsumen 

memahami dampak lingkungan dari keputusan 

pembelian mereka dan melindungi konsumen 

dari informasi yang menyesatkan. 

 

 

 

Prinsip 6 

Advokasi Konsumen 

yang Kuat 

Ditingkatkan 

 

Suara konsumen harus didengar oleh pemerintah 

dan perwakilan konsumen harus efektif. 

Pemerintah harus melihat pandangan konsumen 

sebelum suatu keputusan diambil terkait 

dengan isu-isu kebijakan industri, perdagangan 

dan sosial yang relevan. Mereka harus memastikan 

bahwa pengembangan kebijakan konsumen didasarkan 
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pada bukti yang kuat dan harus memasukkan 

sumber daya tambahan ke dalam penelitian 

dan secara langsung mengumpulkan pendapat 

konsumen secara langsung. 

 

 

 

Prinsip 7 

Kerjasama Tingkat 

Tinggi antar 

Berbagai Tingkat 

Pemerintahan yang 

berbeda dan dengan 

Pelaku Usaha serta 

Pemangku 

Kepentingan Lainnya 

 

Prinsip ini meminta AMS untuk mengadopsi, 

di tingkat nasional, kebijakan dan strategi 

perlindungan konsumen umum serta perencanaan. 

Hal ini kemudian dapat dijadikan dasar 

untuk perencanaan di tingkat organisasi 

individu dengan setiap bagian dari sistem 

perlindungan konsumen memahami perannya 

dan apa yang dapat dikontribusikan secara 

keseluruhan. Hanya dengan pendekatan yang 

lebih 'memiliki keterpaduan' dalam pemerintah, 

maka dimungkinkan untuk berinteraksi secara 

bermakna dengan badan-badan non-pemerintah 

dan komunitas bisnis; serta dan dengan 

mitra di wilayah ASEAN. 

 

 

 

Prinsip 8 

 

Prinsip ini meminta AMS untuk melakukan 

tinjauan berkala terhadap ketentuan hukum 

dan praktik perlindungan konsumen yang 
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Konsumen dalam  

E-commerce 

Dilindungi 

ada untuk menentukan amandemen atau peraturan 

tambahan yang perlu diterapkan untuk memberikan 

perlindungan yang efektif kepada konsumen 

dalam perdagangan secara elektronik. Konsumen 

harus diberitahu tentang tantangan keamanan 

dan privasi potensial yang mungkin mereka 

hadapi dalam e-commerce dan m-commerce 

serta langkah-langkah yang dapat digunakan 

untuk membatasi risiko. Mekanisme penyelesaian 

sengketa khusus harus ditetapkan, termasuk 

mekanisme on-line, untuk menangani transaksi 

lintas batas dan memberikan konsumen hasil 

yang adil. 
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 BRUNEI DARUSSALAM 
 

 

 Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan 

 

Ketentuan hukum utama untuk perlindungan konsumen di Brunei 

Darussalam adalah Perintah Perlindungan Konsumen (Perdagangan 

Adil), 2011 (Consumer Protection – Fair Trading – Order / CPFTO), 

yang disahkan pada bulan November 2011 dan mulai berlaku sejak 

tanggal 1 Januari 2012. 

 

Ruang Lingkup dan Cakupan 

 

CPFTO melindungi konsumen terhadap praktik tidak adil apa pun 

yang dilakukan oleh oleh penjual, seperti: 

 

 Menipu atau menyesatkan konsumen; misalnya, biaya tersembunyi 

dan biaya tambahan, manipulasi unit pengukuran, penggunaan 

cetakan kecil untuk menyembunyikan syarat dan ketentuan 

dalam memberikan diskon, dll; 

 

 Membuat klaim palsu; misalnya, mengklaim barang bekas sebagai 

barang baru / tidak terpakai; dan 
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 Mengambil keuntungan dari konsumen yang tidak dalam posisi 

untuk melindungi kepentingannya sendiri atau tidak cukup 

mampu memahami transaksi. 

 

CPFTO berlaku untuk semua bisnis atau konsumen yang berada di 

Brunei Darussalam; atau transaksi bisnis ke konsumen (Business-to-

Customer / B2C) yang dilakukan di atau dikirim dari Brunei 

Darussalam. 

 

Definisi Konsumen 

 

Menurut CPFTO, konsumen adalah orang yang membeli barang / 

layanan untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk tujuan komersial. 

 

Hak dan Tanggung Jawab Konsumen 

 

Setiap konsumen yang telah melakukan suatu transaksi konsumen 

yang melibatkan praktik secara tidak adil memiliki hak untuk 

memulai tindakan di pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten 

terhadap pemasok. Hak untuk memulai tindakan semacam itu tidak 

berlaku apabila: 

 

 jumlah klaim tersebut melebihi batas yang ditentukan; 

atau 
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 tidak ada klaim terkait dengan uang, dan ganti rugi atau 

pemulihan yang dimintakan dalam tindakan tersebut berkenaan 

dengan masalah yang nilainya melebihi batas yang ditentukan. 

 

Keamanan dan Kewajiban Produk  

 

Brunei tidak memiliki undang-undang / perundang-undangan khusus 

tentang keamanan dan kewajiban produk. 

 

Beberapa undang-undang yang mengatur keamanan produk, yang 

bertentangan dengan kewajiban produk, di negara ini termasuk 

Perintah Obat-obatan tahun 2007, Undang-Undang Racun tahun 1956, 

Perintah Daging yang Sehat tahun 2011, dan Undang-Undang Kesehatan 

(Pangan) tahun 2000. 

 

Karena Brunei juga mengikuti sistem common law, seperti halnya 

dalam hukum Inggris, pembeli di Brunei dapat mengajukan suatu 

klaim perbuatan melawan hukum terhadap produsen atau pemasok 

karena kelalaian di mana perilaku produsen atau pemasok berada 

di bawah standar perawatan yang diharapkan sesuai dengan ketentan 

hukum. Tanggung jawab berbasis kesalahan dan diperluas tidak 

hanya untuk pembeli tetapi juga untuk pengguna akhir lainnya 

yang melakukan kontak dengan produk yang dibeli, yaitu konsumen. 
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Bobot dan ukuran 

 

Masalah-masalah ini diatur di bawah lingkup Undang-Undang Bobot 

dan Ukuran Brunei tahun 1983. Undang-undang ini dilaksanakan 

oleh Unit Bobot dan Ukuran, di bawah Departemen Energi dan 

Industri, Kantor Perdana Menteri Brunei. 

 

Unit ini bertanggung jawab untuk: 

 

 menyediakan layanan verifikasi dan verifikasi ulang untuk 

semua penimbangan dan semua penggunaan peralatan pengukur 

untuk tujuan perdagangan di Brunei Darussalam; 

 

 meningkatkan kesadaran kepada konsumen, pedagang dan 

masyarakat umum tentang penggunaan bobot dan pengukuran 

yang akurat dan andal yang dimaksudkan untuk digunakan 

dalam perdagangan; 

 

 menangani dan menyelesaikan keluhan konsumen dan pedagang 

terkait dengan bobot dan ukuran 

 

Praktik Tidak Sehat dan Ketentuan Kontrak yang Tidak Adil 
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CPFTO mendaftarkan 20 praktik tidak adil secara spesifik 

berdasarkan Lampiran Kedua CPFTO.
5
 

 

Ketentuan kontrak yang tidak adil pada umumnya diatur di bawah 

Undang-Undang Ketentuan Kontrak yang Tidak Adil di Brunei, 

tahun 1999. Namun, CPFTO menganggap bahwa merupakan suatu praktik 

yang tidak adil apabila mengambil keuntungan dari konsumen dengan 

memasukkan dalam suatu syarat atau ketentuan perjanjian yang 

bersifat keras, menindas atau berlebihan hanya pada satu sisi 

pihak sehingga menjadi berat sebelah. 

 

Iklan yang Menyesatkan 

 

Berkenaan dengan iklan, CPFTO menganggap bahwa merupakan suatu 

praktik yang tidak adil apabila membuat pernyataan yang muncul 

dalam bentuk obyektif seperti editorial, dokumenter atau laporan 

ilmiah ketika pernyataan tersebut terutama dibuat untuk menjual 

barang atau layanan, kecuali jika pernyataan tersebut menyatakan 

bahwa pernyataan tersebut adalah sebuah iklan atau promosi. 

 

Penjualan Langsung / Pemasaran Piramida 

 

Mengenai hal ini tidak diatur oleh hukum Brunei. 

                                                           
5
 Untuk informasi lebih lanjut mengenai praktik ini, lihat 

<http://www.depd.gov.bn/cad%20images/resource/Resources%2020%20Specific%20Unfair%20Practices.pdf> 
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 Masalah Sektoral 

 

Telepon, Layanan Internet, dan E-Commerce 

 

Hal-hal yang berkaitan dengan layanan telekomunikasi, layanan 

Internet dan E-commerce di Brunei diatur oleh Kementerian Komunikasi 

<http://www.mincom.gov.bn> dan Otoritas untuk Industri Teknologi 

Informasi-Komunikasi (Authority for Info-Communications Technology 

Industry/AITI) Brunei Darussalam <https://www.aiti.gov.bn>. 

 

Beberapa ketentuan perundang-undangan yang relevan meliputi Undang-

Undang Penyiaran Brunei tahun 2000, Pedoman Internet untuk 

Pemberitahuan Praktis tahun 2001, Perintah Penyalahgunaan Komputer 

tahun 2000, Perintah AITI tahun 2001, Perintah Telekomomunikasi 

tahun 2001, dan Undang-Undang Transaksi Elektronik tahun 2001 

(yang diubah pada tahun 2008). 

 

Kredit Konsumen dan Perbankan 

 

Berbagai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan sudah 

ada di Brunei Darussalam terkait dengan kredit konsumen dan 

perbankan, termasuk sewa & pembelian, pinjaman dan kartu kredit, 

peminjaman uang dan pegadaian. Suku bunga diatur melalui berbagai 

instrumen hukum dan mekanisme pengaturan sendiri oleh lembaga 
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perbankan. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan <http://www.mof.gov.bn>, 

telah menerbitkan biaya dan ongkos yang dikenakan oleh bank 

untuk meningkatkan transparansi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. 

Selain itu, terdapat langkah-langkah dalam Perintah Perbankan 

tahun 2006 dan Perintah Perbankan Syariah tahun 2008 yang membatasi 

pembagian data kredit antara penyedia kredit untuk melindungi 

data pribadi konsumen. 

 

Layanan Kesehatan 

 

Kementerian Kesehatan <http://www.moh.gov.bn> menjalankan sebagian 

besar fungsi yang terkait dengan layanan kesehatan dan layanan 

perawatan kesehatan di negara ini. Ketentuan hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang relevan termasuk Undang-Undang Racun 

tahun 1956, Perintah Penyakit Menular tahun 2003, Perintah Obat-

obatan tahun 2007, Regulasi Obat-obatan (Perizinan, Ketentuan 

Standard dan Biaya) tahun 2010 dan Regulasi Obat-obatan (Pelabelan) 

tahun 2010 dan Regulasi Obat-obatan (Pelabelan) tahun 2010, serta 

Regulasi Obat-obatan (Pelabelan) 2010. 

 

Layanan profesional 

 

Di Brunei Darussalam, profesional yang paling sering dilibatkan 

oleh konsumen adalah: 
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 Layanan hukum (diatur oleh Kamar Jaksa Agung <http://www.agc.gov.bn> 

sesuai dengan Undang-Undang Profesi Hukum tahun 2006) 

 

 Layanan medis dan gigi (diatur oleh Departemen Kesehatan 

sesuai dengan Undang-Undang Praktisi Medis dan Dokter Gigi 

tahun 1984) 

 

Undang-undang tersebut di atas, bersama dengan kode etik yang 

relevan, mengatur perilaku para profesional medis dan hukum, 

dan iklan layanan mereka. 

 

Layanan Transportasi 

 

Perintah Penerbangan Sipil tahun 2006 adalah ketentuan hukum 

yang mengatur layanan penerbangan sipil di wilayah udara Brunei. 

Perintah itu dilaksanakan oleh Departemen Penerbangan Sipil, di 

bawah Kementerian Komunikasi <http://www.mincom.gov.bn/dca/Theme/Home.aspx>. 

Namun, tidak ada lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani 

keluhan konsumen di sektor ini. 

 

 Lembaga Perlindungan Konsumen 

 

Lembaga penegakan yang bertanggung jawab untuk perlindungan 

konsumen di Brunei Darussalam adalah Departemen Persaingan dan 

Urusan Konsumen (Competition and Consumer Affairs Department / 
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CCAD), yang sebelumnya dikenal sebagai Divisi Pengendalian Harga, 

di bawah Departemen Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi (JPKE), 

Kantor Perdana Menteri <http://www.depd.gov.bn /cad/Home.aspx>. 

 

CCAD bertanggung jawab untuk mengimplementasikan CPFTO dan 

juga Undang-Undang Kontrol Harga tahun 2002 di Brunei. Fungsi 

utamanya meliputi: 

 

 Menangani keluhan konsumen dalam lingkup dua buah ketentuan 

hukum yang disebutkan di atas; 

 

 Meningkatkan kesadaran konsumen dan mempromosikan pendidikan 

konsumen di Brunei melalui berbagai media dan keterlibatan 

bisnis; 

 

 Kompilasi data harga barang-barang penting tertentu untuk 

publikasi; 

 

 Inspeksi dan penegakan kepatuhan bisnis (vis-a-vis Undang-

Undang Kontrol Harga); dan 

 

 Menetapkan harga maksimum dari 4 barang yang dikendalikan 

dan 13 kategori barang pangan penting selama musim perayaan. 

 

 Organisasi dan Asosiasi Konsumen 
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Saat ini tidak ada organisasi atau asosiasi konsumen di Brunei 

Darussalam. 

 

 Ganti Rugi 

 

Di Brunei Darussalam, konsumen yang dirugikan karena praktik 

yang tidak adil harus terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada 

penjual dengan dokumen pendukung, seperti kwitansi, untuk menjelaskan 

masalah dan mencoba bernegosiasi untuk hasil yang memuaskan. 

Apabia hal ini tidak berhasil, maka konsumen yang dirugikan kemudian 

dapat mengajukan keluhan dan meminta kompensasi melalui saluran 

berikut ini: 

 

 CCAD 

 

 Pengadilan Klaim Kecil 

 

CCAD menangani keluhan konsumen umum yang berkaitan dengan ganti 

rugi perdata dan keluhan/klaim bisnis-ke-konsumen di mana 

keluhan tersebut dapat disalurkan secara langsung atau  

 

 melalui telepon 

 

 melalui email atau situs web  

 

 melalui faks 
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 melalui pos 

 

 melalui formulir pengaduan 

 

Tidak ada biaya untuk mengajukan pengaduan ke CCAD. 

 

Pengadilan Klaim Kecil di Brunei didirikan sesuai dengan Perintah 

Pengadilan Kecil tahun 2006. Pengadilan Klaim Kecil memiliki 

wewenang untuk mengadili kasus-kasus yang dibawa oleh konsumen 

di bawah CPFTC dan akan memutuskan apakah produsen atau penjual 

telah ditemukan terlibat dalam suatu praktek yang tidak adil. 

Pengadilan Klaim Kecil dapat memberikan beberapa penyelesaian 

berbeda, termasuk: 

 

 Memerintahkan pengembalian uang yang diberikan oleh konsumen; 

 

 Memberi ganti rugi kepada konsumen dalam jumlah yang telah 

diderita oleh konsumen; 

 

 Membuat urutan kinerja spesifik terhadap produsen atau 

penjual; 

 

 Membuat perintah yang mengarahkan produsen atau penjual 

untuk memperbaiki barang; dan 

 

 Membuat perintah untuk mengubah kontrak antara konsumen 

dan produsen atau penjual. 
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Pihak-pihak yang tidak berdomisili atau tinggal di Brunei dapat 

dibawa ke dalam yurisdiksi pengadilan Brunei jika kontrak 

penjualan dilakukan di Brunei atau pelanggaran kontrak atau 

hukum dan peraturan terkait terjadi di Brunei. 

 

Pengadilan hukum dipulihkan oleh pihak-pihak yang menang di 

hadapan pengadilan Brunei dan pihak-pihak yang berhasil dapat 

berharap untuk memulihkan sekitar 60 persen dari biaya hukum 

mereka dan semua pengeluaran mereka, selama biaya tersebut telah 

dikeluarkan secara wajar. 
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 KAMBOJA 

 

 Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan 

 

Saat ini, Kamboja belum memiliki undang-undang yang komprehensif 

tentang perlindungan konsumen. Namun, undang-undang semacam itu 

sedang dirancang dan Pemerintah Kamboja membuat segala upaya 

yang dapat diberlakkan sedini mungkin. 

 

Yang paling dekat yang dimiliki oleh Kamboja terkait dengan 

ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen umum adalah Undang-

Undang tentang Manajemen Kualitas dan Keamanan Produk tahun 

2000 (Law on Management of Quality and Safety of Products / 

LMQSP). 

 

Ruang Lingkup dan Cakupan 

 

LMQSP menyediakan kerangka kerja administratif untuk Pemerintah 

Kamboja dalam rangka memeriksa dan mencegah produksi atas produk 

berbahaya dan penyediaan layanan berbahaya. 

 

Hal ini berlaku untuk semua perusahaan komersial; semua produsen 

untuk tujuan komersial; importir, eksportir dan pedagang; penyedia 

layanan; pengiklan produk, barang, dan layanan; asosiasi sipil 
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dan lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang manufaktur, 

perdagangan, atau bantuan kemanusiaan. 

 

LMQSP mencakup masalah-masalah seperti hak-hak konsumen dan 

kewajiban bisnis; label kualitas dan prosedur pembuatan; represi 

penipuan komersial; tindakan terhadap produk atau layanan yang 

cenderung menyebabkan bahaya besar atau bahaya yang akan terjadi; 

prosedur inspeksi untuk kualitas dan keamanan produk, barang 

dan layanan; dan pelanggaran yang relevan. 

 

Definisi Konsumen 

 

Saat ini belum ada definisi formal tentang konsumen dalam ketentuan 

hukum di Kamboja, meskipun istilah ini berulang kali digunakan 

dalam LMQSP. 

 

Hak dan Tanggung Jawab Konsumen 

 

LMQSP menyebutkan hak-hak konsumen di Kamboja adalah sebagai 

berikut: 

 

 Hak atas keamanan; dan 
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 Hak atas informasi (diberikan informasi yang akurat tentang 

komposisi atau konfigurasi produk, barang atau layanan untuk 

menghindari kebingungan) 

 

Keamanan dan Kewajiban Produk 

 

LMQSP membebankan kewajiban pidana dan administratif kepada 

produsen, pengecer, pengawas dan penyedia layanan untuk pembuatan 

dan komersialisasi produk, barang dan layanan yang dapat membahayakan 

kesehatan atau keselamatan konsumen. 

 

Ketika barang dan layanan dapat membahayakan kesehatan atau 

keselamatan konsumen, produsen dan orang yang mengusahakan barang 

dan layanan tersebut diharuskan untuk menyerahkan deklarasi dan 

memperoleh kewenangan dari lembaga yang kompeten sebelum dimulainya 

kegiatan tersebut. Pihak yang berwenang juga dapat mengeluarkan 

perintah kepada produsen, penjual atau penyedia layanan untuk 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan persyaratan 

kualitas dan keselamatan yang relevan dipenuhi. Langkah-langkah 

ini dapat mencakup peringatan dan tindakan pencegahan lainnya 

serta penarikan kembali produk cacat untuk modifikasi atau 

pengembalian sebagian atau total harga pembelian. 
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Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kamboja menetapkan 

bahwa sumber pertanggungjawaban termasuk kontrak, tindakan sepihak, 

tindakan pengelolaan urusan tanpa mandat, tindakan pengayaan yang 

tidak adil, perbuatan mewawan hukum, atau sebagaimana diatur 

oleh ketentuan hukum. Seorang konsumen yang mengklaim telah 

terluka oleh suatu produk, atau dengan cara lainnya menderita 

kerugian atau kerusakan, dapat memulai suatu tindakan di 

pengadilan hukum untuk meminta kompensasi guna mengeksekusi 

suatu kontrak atau menahan produsen, penjual atau pemilik suatu 

produk yang menyebabkan cedera, kerugian atau kerusakan yang 

dituntut dalam gugatan. 

 

Iklan yang Menyesatkan 

 

LMQSP melarang semua bentuk iklan komersial jika iklan tersebut 

bersifat menipu, menyesatkan, atau salah, atau kemungkinan menyebabkan 

kebingungan pada kualitas dan keamanan produk, barang dan layanan 

ketika iklan tersebut berkaitan dengan hal-hal berikut ini: 

 

 Dampak yang diharapkan dari produk; 

 

 Identitas, jenis, sifat, tempat asal, kualitas fisik atau 

gizi, isi, jumlah, metode pembuatan, dan tanggal produksi; 

 

 Tanggal kedaluwarsa, pedoman penggunaan, dan ketentuan; 
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 Metode penjualan, ketersediaan produk dan harga; dan 

 

 Garansi lainnya. 

 

 

 Masalah Sektoral 

 

Telepon, Layanan Internet, dan E-Commerce 

 

Undang-Undang Telekomunikasi, yang diundangkan dengan Keputusan 

Kerajaan No.NS/RKM/1215/017 tanggal 17 Desember 2015, dianggap 

sebagai instrumen hukum paling komprehensif yang mengawasi sektor 

telekomunikasi di Kamboja. Undang-Undang ini: 

 

 mendefinisikan otoritas Kementerian Pos dan Telekomunikasi, 

 

 menetapkan dan menetapkan tugas Regulator Telekomunikasi 

Kamboja 

 

 mengklasifikasikan berbagai jenis otorisasi, sertifikat, 

dan lisensi 

 

 menetapkan pengawasan terhadap penggunaan infrastruktur 

dan jaringan, biaya, kompetisi yang adil dan perlindungan 

konsumen. 
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Konsumen layanan telekomunikasi memiliki hak-hak dasar sebagaimana 

berikut ini: 

 

 hak untuk menikmati layanan telekomunikasi yang berkualitas, 

dan untuk menerima informasi tentang layanan telekomunikasi; 

 

 hak atas keamanan dan keselamatan saat menggunakan layanan 

telekomunikasi, termasuk perlindungan informasi pribadi; 

 

 hak untuk berpartisipasi dalam konsultasi publik tentang 

persiapan kebijakan atau regulasi di sektor ini; 

 

 hak untuk memperbaiki dan mendapatkan kompensasi atas 

kerugian yang disebabkan oleh operator telekomunikasi atau 

penyedia layanan; dan 

 

 hak untuk membentuk asosiasi konsumen telekomunikasi. 

 

Kementerian Pos dan Telekomunikasi <http://www.mptc.gov.kh/> 

dan Regulator Telekomunikasi Kamboja <https://www.trc.gov.kh> 

bertanggung jawab untuk mengimplementasikan undang-undang ini, 

dan juga semua masalah perlindungan konsumen dalam sektor telekomunikasi. 

 

Kredit Konsumen dan Perbankan 
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Bagian utama dari perundang-undangan untuk sektor ini di Kamboja 

adalah Undang-Undang tentang Perbankan dan Lembaga Keuangan 

tahun 1999, tetapi Undnag-Undang tersebut hanya memiliki beberapa 

ketentuan yang terkait dengan perlindungan konsumen. Hal ini 

memberdayakan otoritas pengawas untuk mendefinisikan, setelah 

berkonsultasi dengan profesi, sekumpulan aturan perilaku yang 

bertujuan untuk memastikan perlindungan pelanggan, termasuk 

transparansi, keterbukaan dan tingkat biaya dan remunerasi 

untuk layanan perbankan atau keuangan. 

 

Peraturan menteri tentang Pemanfaatan dan Perlindungan Informasi 

Kredit (2006) menetapkan proses bagi bank untuk berbagi informasi 

kredit negatif sebagai bagian dari kerangka kerja yang disponsori 

pemerintah yang dikenal sebagai Sistem Informasi Kredit (Credit 

Information System / CIS). Sistem saat ini tidak aktif, tetapi 

kata-kata dari praka tersebut telah ditafsirkan oleh pemberi 

pinjaman untuk mencegah berbagi informasi kredit pribadi selain 

dari informasi negatif yang disediakan untuk sistem ini. 

 

Bank Nasional Kamboja <https://www.nbc.org.kh> adalah regulator 

sektor dan dengan demikian memikul beberapa tanggung jawab di 

bawah Undang-Undang tentang Perbankan dan Lembaga Keuangan tahun 

1999. Namun, tidak ada ketentuan untuk pembentukan ombudsman 

atau pengadilan perbankan dalam rangka mendengar keluhan konsumen. 



 

BAGIAN III: Perlindungan Konsumen di Negara-Negara Anggota ASEAN 

KAMBOJA 

 

 

62 

 

 

Layanan Kesehatan 

 

Undang-Undang tentang Manajemen Obat-obatan tahun 1996 di 

Kamboja mengatur bahwa adalah merupakan pelanggaran bagi seseorang 

untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor atau memperdagangkan 

produk-produk farmasi yang berkualitas buruk atau palsu yang 

memengaruhi kesehatan atau kehidupan konsumen, atau obat-obatan 

yang mengandung zat adiktif tanpa izin. 

 

Kementerian Kesehatan Kamboja adalah lembaga pelaksana untuk 

semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang 

layanan kesehatan serta perawatan kesehatan di Kamboja. Kementerian 

tidak memiliki situs web untuk saat ini. 

 

Layanan profesional 

 

Undang-undang tentang Manajemen Medis Pribadi, Paramedis dan 

Bantuan Medis tahun 2000 dianggap untuk mengatasi masalah praktisi 

medis swasta yang tidak terdaftar yang menyediakan layanan tanpa 

kualifikasi kepada masyarakat di Kamboja. Undang-Undang ini 

mensyaratkan bahwa setiap orang yang berpraktik sebagai tenaga 

medis, paramedis atau asisten medis harus memiliki gelar yang 

diakui oleh Kementerian Kesehatan, dan terdaftar pada asosiasi 
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profesional medis terkait. Undang-undang ini juga diterapkan 

oleh Departemen Kesehatan. 

 

Layanan hukum sebagian diatur di bawah Undang-Undang Pengadilan 

tahun 1995, yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehakiman 

<http://www.moj.gov.kh/>. 

 

 Lembaga Perlindungan Konsumen 

 

Titik fokus pemerintah untuk masalah perlindungan konsumen di 

Kamboja saat ini adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Ekspor 

Impor dan Penipuan (CAMCONTROL), di bawah Kementerian Perdagangan. 

 

CAMCONTROL bertanggung jawab untuk: 

 

 Memastikan kualitas dan keamanan produk dan layanan untuk 

melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen; 

 

 Memastikan perlindungan kepentingan ekonomi konsumen; 

 

 Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan terkait 

perdagangan; dan 

 

 Memberikan layanan inspeksi komersial sebagai pihak ketiga. 
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 Organisasi dan Asosiasi Konsumen 

 

Saat ini belum ada organisasi atau asosiasi konsumen di Kamboja. 

 

 Ganti Rugi 

 

Saat ini, konsumen di Kamboja hanya dapat mengambil tindakan 

hukum atas gugatan atau tindakan lain untuk menegakkan hak-hak 

mereka di pengadilan. 
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 INDONESIA 

 

 Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan 

 

Ketentuan hukum yang utama untuk perlindungan konsumen di Indonesia 

adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (selanjutnya disebut “Undang-Undang No. 8”). Undang-

Undang Ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2000. 

 

Ruang Lingkup dan Cakupan 

 

Undang-Undang No. 8 bertujuan untuk melindungi hak dan meningkatkan 

sumber daya yang tersedia bagi pengguna barang dan layanan di 

Indonesia. 

 

Undang-Undang No. 8 terdiri dari ketentuan rinci tentang, antara 

lain, hak dan kewajiban konsumen; hak dan kewajiban pengusaha; 

larangan yang dikenakan pada pengusaha; ketentuan untuk memasukkan 

„klausa standar‟; pembentukan, struktur dan fungsi lembaga perlindungan 

konsumen nasional; peran yayasan konsumen non-pemerintah; penyelesaian 

sengketa antara konsumen dan pengusaha; pembentukan, komposisi 

dan fungsi lembaga penyelesaian sengketa konsumen; dan sanksi 

atas pelanggaran. 
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Definisi Konsumen 

 

Seorang konsumen didefinisikan sebagai pengguna individu barang 

dan/atau layanan yang tersedia di masyarakat, mengkonsumsi / 

membeli barang dan / atau layanan untuk kepentingan mereka sendiri, 

anggota keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak 

untuk diperdagangkan. 

 

Hak dan Tanggung Jawab Konsumen 

 

Undang-Undang No. 8 mengakui dan melindungi hak-hak konsumen 

sebagai berikut: 

 

 untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

menggunakan atau mengkonsumsi barang dan / atau layanan 

(hak atas keselamatan) 

 

 untuk memilih dan mendapatkan barang dan / atau layanan 

dengan nilai dan kondisi konversi yang dijanjikan dan garansi 

(hak untuk memilih) 

 

 untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan garansi barang dan / atau layanan 

(hak atas informasi) 

 



 

BAGIAN III: Perlindungan Konsumen di Negara-Negara Anggota ASEAN 

INDONESIA 

 

 

67 

 

 untuk didengar dalam mengungkapkan pendapat dan keluhan 

tentang barang dan / atau layanan yang mereka gunakan 

atau konsumsi (hak untuk didengar) 

 

 untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian 

yang tepat dalam sengketa perlindungan konsumen (hak atas 

perwakilan) 

 

 untuk memperoleh pelatihan dan pendidikan konsumen (hak 

atas pendidikan) 

 

 untuk menerima perawatan atau layanan yang tepat dan jujur 

serta tidak diskriminatif 

 

 untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau 

substitusi, jika barang dan / atau layanan yang diterima 

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak diterima seperti 

yang diminta (hak untuk ganti rugi); dan 

 

 untuk mendapatkan hak sebagaimana diatur dalam ketentuan 

hukum lainnya. 

 

Demikian pula, Undang-Undang No. 8 dengan jelas menetapkan kewajiban 

konsumen, yaitu sebagai berikut: 
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 untuk membaca atau mengikuti instruksi informasi dan aplikasi 

atau prosedur penggunaan barang dan / atau layanan untuk 

keamanan dan keselamatan; 

 

 untuk bertindak dengan itikad baik dalam melakukan transaksi 

pembelian barang dan / atau layanan; 

 

 untuk membayar harga sesuai dengan nilai percakapan yang 

disepakati; dan 

 

 untuk mengikuti penyelesaian hukum yang tepat dari sengketa 

perlindungan konsumen. 

 

Keamanan dan Kewajiban Produk 

 

Menurut Undang-Undang No. 8, produsen atau pabrikan produk akan 

bertanggung jawab atas produk kecuali jika produk yang dimaksuk 

mereka diimpor ke Indonesia oleh importir independen. Selanjutnya, 

Undang-Undang No. 8 menetapkan bahwa pelaku bisnis, misalnya 

Produsen / importir yang menjual barang ke pelaku bisnis lain, 

misalnya Pengecer / penjual, akan bertanggung jawab atas klaim 

konsumen dan / atau kompensasi jika: 

 

 Pelaku bisnis lain tersebut menjual barang kepada konsumen 

tanpa membuat perubahan apa pun pada barang tersebut; atau 
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 Pelaku bisnis lain tersebut, dalam transaksi jual beli, 

tidak memiliki pengetahuan tentang perubahan barang yang 

dilakukan oleh pelaku bisnis, atau barang dan / atau layanan 

tidak sesuai dengan sampel, kualitas dan komposisi yang 

disebutkan sebelumnya. 

 

Setiap konsumen yang telah menderita kerugian dapat mengajukan 

tuntutan terhadap pengusaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) atau melalui proses peradilan di Pengadilan Negeri 

terkait. Undang-Undang No. 8 juga mengakui Gugatan Kelompok oleh 

sekelompok konsumen yang dapat menunjukkan bahwa mereka telah 

menderita kerugian serius dan memiliki kepentingan bersama dalam 

tindakan yang sama. 

 

Beban pembuktian kesalahan dan kompensasi secara teori terbalik 

dan pengusaha, bukan konsumen akhir, menanggung beban pembuktian. 

 

Undang-Undang juga memungkinkan pengusaha untuk menarik kembali 

produk mereka dari pasar. Jika suatu produk cacat, tercemar, 

melanggar standar yang berlaku atau dipasarkan secara curang, 

produsen atau distributor harus menarik kembali produk tersebut. 
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Selain Undang-Undang No. 8, Undang-Undang No. 8 tahun 2012 

tentang Pangan menetapkan ketentuan hukum yang terkait dengan 

keamanan, kualitas dan gizi, pelabelan, dan iklan di Indonesia. 

 

Standar 

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20/2014 tentang Standardisasi dan 

Penilaian Kesesuaian, standar keamanan produk (apakah barang atau 

layanan) di Indonesia ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional 

(BSN). Saat ini terdapat 11.670 Standar Nasional Indonesia (SNI). 

SNI diterapkan secara sukarela. Namun, jika SNI terkait dengan 

keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau konservasi lingkungan 

dan / atau pertimbangan ekonomi, Pemerintah dapat, secara sebagian 

atau seluruhnya, menegakkan spesifikasi teknis dan / atau parameter 

tertentu dari SNI terkait. 

 

Praktik Tidak Adil dan Iklan yang Menyesatkan 

 

Praktik tertentu dianggap tidak adil dan dengan demikian dilarang 

oleh Undang-Undang No. 8. Hal ini termasuk, antara lain, sebagai 

berikut: 

 

 Memproduksi barang atau menyediakan layanan yang: (i) tidak 

sesuai dengan standar atau ketentuan hukum, pernyataan label, 

pengukuran aktual, kualitas, komposisi, kemanjuran atau 
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deskripsi yang dijelaskan atau dijamin, atau manfaat yang 

dijanjikan atau diiklankan; (ii) tidak menyebutkan tanggal 

kedaluwarsa atau periode penggunaan barang yang terbaik; 

(iii) tidak "halal" ketika dinyatakan demikian; (iv) tidak 

memberikan detail tertentu tentang barang (misalnya, nama, 

ukuran, berat, arah penggunaan, efek samping, dll.) dalam 

bahasa Indonesia (jika diharuskan oleh hukum); atau (v) 

dalam hal barang, rusak atau cacat tanpa menentukan kondisi 

tersebut. 

 

 Menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang atau 

layanan secara palsu seolah-olah mereka: (i) memiliki diskon, 

harga khusus atau karakteristik tertentu, telah memperoleh 

atau memiliki sponsor, keuntungan tertentu atau karakteristik 

kerja atau aksesori tertentu; (ii) tersedia, tidak mengandung 

cacat tersembunyi, berasal dari daerah-daerah tertentu, 

bersifat melengkapi barang-barang lain atau merendahkan 

barang-barang lainnya; (iii) tidak berbahaya atau tanpa 

efek samping atau menjanjikan hal-hal tertentu ketika, pada 

kenyataannya, hal-hal tersebut tidak terjadi. 

 

 Menawarkan, mempromosikan, smengiklankan, atau membuat 

pernyataan yang salah atau menyesatkan tentang: (i) harga 

atau kegunaan dari, atau kondisi / hak / kompensasi terkait, 
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barang atau layanan tertentu; dan (ii) diskon yang ditawarkan, 

hadiah menarik atau bahaya menggunakan barang atau layanan. 

 

 Dalam penjualan atau lelang, menipu atau menyesatkan pelanggan 

dengan: (i) menyatakan bahwa barang atau layanan memenuhi 

standar kualitas tertentu atau tidak memiliki cacat tersembunyi; 

(ii) tidak bermaksud untuk menjual barang atau layanan 

yang ditawarkan melainkan barang atau layanan lainnya; 

(iii) menaikkan harga atau biaya sebelum melakukan penjualan. 

 

 Menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang atau 

layanan: (i) menyatakan bahwa barang atau layanan memenuhi 

standar kualitas tertentu atau tidak memiliki cacat tersembunyi; 

(ii) dengan menawarkan hadiah gratis jika ini tidak diberikan 

seperti yang dijanjikan. 

 

Selain kegiatan terlarang di atas, Undang-Undang No. 8 juga 

melarang atau mengatur tindakan tertentu yang berkaitan dengan 

bidang-bidang berikut: 

 

 agen periklanan yang menghasilkan iklan yang menyesatkan, 

tidak tepat atau eksploitatif; 
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 tawaran, promosi atau iklan obat-obatan, suplemen makanan, 

peralatan kesehatan atau layanan kesehatan dengan menjanjikan 

hadiah tertentu; 

 

 menawarkan barang atau layanan yang dimaksudkan untuk 

diperdagangkan dengan hadiah yang diberikan melalui lotere; 

 

 menawarkan barang atau layanan dengan pesanan di muka; 

dan 

 

 paksaan atau metode penjualan lain yang mungkin mengganggu 

konsumen. 

 

Ketentuan Kontrak yang Tidak Adil 

 

“Klausa standar” yang diberlakukan secara sepihak terhadap 

konsumen dalam dokumen atau perjanjian dilarang jika mengandung 

ketentuan tertentu atau mencoba mengalihkan tanggung jawab 

agen bisnis. 

 

Setiap klausa standar harus dicetak dengan jelas, mudah dilihat 

dan mudah dipahami. Klausul standar yang melanggar ketentuan 

Undang-Undang No. 8 harus diubah, meskipun tidak ada jangka 

waktu untuk hal ini. 
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 Masalah Sektoral 

 

Telepon, Layanan Internet, dan E-Commerce 

 

Ketentuan perundang-undangan utama yang terkait dengan masalah 

perlindungan konsumen di sektor ini di Indonesia adalah Undang-

Undang Telekomunikasi No. 36/1999 serta Undang-Undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik No. 11/2008. Indonesia juga memiliki 

Pedoman Perlindungan Konsumen untuk Teknologi Informasi dan 

Komunikasi yang menetapkan bahwa: 

 

 Upaya ini mencakup iklan dan tagihan harus mencakup pengungkapan 

yang jelas, mencolok dan akurat tarif yang berlaku, syarat 

dan ketentuan untuk setiap layanan yang ditawarkan dalam 

permintaan, tagihan untuk mencerminkan semua biaya secara 

singkat dan jelas; dan 

 

 Konsumen memiliki hak untuk memilih penyedia dan layanan 

mereka, di mana ada banyak pilihan. 

 

Pedoman ini juga menyatakan bahwa privasi konsumen harus dihormati 

sehubungan dengan informasi pribadi dan pola panggilan mereka. 

 

Lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan 

peraturan perundang-undangan dan pedoman yang disebutkan di 
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atas dan dengan demikian perlindungan konsumen di sektor ini 

adalah Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi dan Otoritas 

Pengaturan Telekomunikasi Indonesia <http://brti.or.id/>. 

 

Kredit Konsumen dan Perbankan 

 

Kementerian Keuangan <https://www.kemenkeu.go.id/en>, Bank Indonesia 

<http://www.bi.go.id/> dan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia 

adalah otoritas pengatur utama dalam sektor perbankan dan 

keuangan di negara ini. Biro Mediasi Perbankan, yang merupakan 

bagian dari Bank Indonesia, adalah lembaga yang ditunjuk bagi 

konsumen dalam rangka menuntut ganti rugi. 

 

Layanan Kesehatan 

 

Undang-Undang No. 23/1992 tentang Kesehatan memberi konsumen 

di Indonesia hak untuk: 

 

 Informasi 

 

 Membuat persetujuan berdasarkan informasi 

 

 Kerahasiaan dan privasi; dan 

 

 Pendapat kedua 
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Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan, yang merupakan 

perbaikan dari Undang-Undang Kesehatan No. 23/1992, menetapkan 

berbagai ketentuan terkait dengan hak individu / warga negara 

dalam kesehatan, antara lain mencakup akses ke layanan kesehatan 

yang aman, baik, dan terjangkau, lingkungan yang sehat, dan 

informasi. 

 

Undang-Undang No. 44/2009 tentang Rumah Sakit (Undang-Undang 

Rumah Sakit) memuat beberapa ketentuan tentang hak dan kewajiban 

pasien, manajemen rumah sakit, dan praktisi kesehatan, termasuk 

sanksi pidana dan perdata. 

 

Kebijakan Obat Nasional (2006) diberlakukan untuk memastikan 

ketersediaan, keamanan, dan keterjangkauan obat-obatan, terutama 

obat-obatan esensial, terlepas dari penelitian dan pengembangan, 

pemantauan dan evaluasi di Indonesia. Kebijakan ini mencakup 

ketentuan tentang perlindungan konsumen dari penyalahgunaan obat-

obatan, penggunaan obat secara rasional, serta pembiayaan, 

ketersediaan dan distribusi, keterjangkauan, pemilihan obat-

obatan esensial. 

 

Kementerian Kesehatan <http://www.kemkes.go.id/> adalah lembaga 

utama yang bertugas menangani bidang-bidang khusus pada layanan 

kesehatan dan perawatan kesehatan di Indonesia. Badan Nasional 
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untuk Pengawasan Obat dan Pangan <http://www.pom.go.id/> adalah 

lembaga utama dalam menerapkan undang-undang terkait pangan 

dan obat-obatan. 

 

Layanan profesional 

 

Di Indonesia, tiga jenis layanan profesional sering dicari 

oleh konsumen, yaitu: 

 

 Layanan medis 

 

 Layanan notaris untuk perumahan dan tanah; dan  

 

 Layanan hukum 

 

Undang-Undang No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran Indonesia 

mengatur praktisi medis dan layanan mereka, memberikan hak dan 

kewajiban khusus pasien dan praktisi medis yang ditegakkan 

melalui Dewan Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di bawah 

Konsil Kedokteran Indonesia. 

 

Harapan konsumen terkait dengan layanan profesional dari dokter 

meliputi: 

 

 Keandalan: dokter harus memiliki kapasitas untuk memberikan 

layanan sebagaimana dijelaskan secara efektif dan memuaskan. 
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 Daya tanggap: dokter harus memiliki kapasitas untuk memberikan 

bantuan dan layanan tanpa prasangka, terlepas dari ras, 

agama, atau latar belakang ekonomi. 

 

 Jaminan: kualitas, keselamatan, dan keamanan. 

 

 Empati: dokter harus memiliki kapasitas untuk berkomunikasi 

dan memahami kebutuhan konsumen. 

 

Undang-Undang No. 18/2003 tentang Advokat adalah hukum advokat 

pertama yang diberlakukan di Indonesia, yang mengatur kualifikasi 

dan praktik advokat. Advokat Indonesia juga tunduk pada berbagai 

kode etik, dengan kewajiban etika dan hukum yang serius kepada 

klien mereka. Tugas advokat kepada klien meliputi, antara lain: 

 

 Menghadirkan penyelesaian yang bisa diterapkan secara damai. 

 

 Menjaga kerahasiaan semua hal yang diinformasikan oleh 

klien, bahkan setelah hubungan advokat-klien berakhir. 

 

 Harus berkewajiban untuk menolak kasus-kasus yang tidak 

memiliki dasar hukum. 

 

 Tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada klien 

sehubungan dengan kasus ini. 
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 Tidak menjanjikan jaminan apa pun untuk hasil yang sukses 

bagi klien. 

 

 Tidak membebani klien dengan beban pengeluaran dan biaya 

yang tidak perlu. 

 

Kementerian Kesehatan <http://www.kemkes.go.id/> adalah lembaga 

utama yang bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan 

dengan layanan profesional medis; sedangkan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia <https://www.kemenkumham.go.id/> adalah 

lembaga kunci yang bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait 

dengan layanan profesional hukum di Indonesia. 

 

Layanan Transportasi 

 

Undang-undang Penerbangan Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 

2009 tentang Penerbangan) adalah undang-undang sektoral spesifik 

yang mengatur masalah penerbangan sipil di Indonesia. Namun, segala 

klaim terhadap maskapai penerbangan juga dapat dikenakan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, khususnya ketentuan tentang 

tindakan melawan hukum. 
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Sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, penumpang atau pemilik 

muatan yang diangkut di pesawat terbang memiliki hak untuk menerima 

kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh: 

 

 kematian penumpang di transportasi udara; 

 

 kematian penumpang yang naik atau turun pesawat di bandara; 

 

 cedera permanen karena kecelakaan pesawat; 

 

 cedera dan rawat inap karena kecelakaan pesawat; 

 

 bagasi terdaftar yang hilang, hancur atau rusak; dan 

 

 kargo hilang atau hancur. 

 

Baru-baru ini, Menteri Perhubungan mengeluarkan Peraturan No. 

89/2015 tentang Manajemen Penundaan Penerbangan pada Badan Usaha 

Transportasi Udara Komersial Terjadwal di Indonesia. Peraturan 

ini menetapkan kewajiban baru bahwa maskapai penerbangan harus 

menyampaikan pemberitahuan kepada penumpang jika ada penundaan 

penerbangan beserta alasannya. Informasi tersebut harus diberikan 

setidaknya 45 menit sebelum jadwal keberangkatan atau setelah 

maskapai menyadari kemungkinan keterlambatan tersebut, seperti 

jika terjadi penundaan yang disebabkan oleh faktor cuaca. 
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 Lembaga Perlindungan Konsumen 

 

Badan perlindungan konsumen nasional di Indonesia, yang didirikan 

sesuai dengan Undang-Undang No. 8, adalah Direktorat Pemberdayaan 

Konsumen di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan 

Kepatuhan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Indonesia. Direktorat 

ini bertanggung jawab untuk pembuatan kebijakan, penegakan hukum, 

pendidikan konsumen dan peningkatan kesadaran serta menerima 

keluhan konsumen. 

 

 Organisasi dan Asosiasi Konsumen 

 

Undang-Undang No. 8 mengakui peran yayasan perlindungan konsumen 

non-pemerintah terkait dengan mempromosikan pendidikan dan 

kesadaran konsumen, memberikan nasihat kepada konsumen, menerima 

dan menyelesaikan keluhan konsumen serta kerjasama umum dengan 

lembaga pemerintah mengenai perlindungan konsumen di Indonesia. 

 

Terdapat tiga organisasi konsumen yang terdaftar di Indonesia, 

yang juga merupakan anggota dari Konsumen Internasional: 

 

 Asosiasi Konsumen Indonesia (YLKI) <https://ylki.or.id/> 
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 Lembaga Pengembangan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) 

<http://siswaspk.kemendag.go.id/lpksm/41> 

 

 Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) <http://lembagakonsumen.org/> 

 

 Ganti Rugi  

 

Undang-Undang No. 8 menetapkan bahwa setiap konsumen yang 

menderita kerusakan, atau sekelompok konsumen yang memiliki 

kepentingan bersama, dapat mengajukan tuntutan terhadap pengusaha 

melalui agen terkait yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan 

sengketa antara konsumen dan pengusaha atau melalui pengadilan 

yang memiliki yurisdiksi. 

 

Sengketa antara konsumen dan pengusaha dapat diselesaikan di 

luar pengadilan jika pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai 

kesepakatan mengenai jenis dan jumlah kompensasi dan / atau 

mengenai langkah-langkah tertentu yang harus diambil untuk 

memastikan bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi lagi kepada 

konsumen. Penyelesaian sengketa di pengadilan harus sesuai dengan 

prosedur pengadilan. 

 

Undang-Undang mengatur pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) oleh pemerintah di tingkat kabupaten untuk tujuan 
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penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Keputusan BPSK 

memiliki efek mengikat dan dapat ditegakkan oleh pengadilan 

distrik di wilayah hukum konsumen yang telah mengalami kerusakan. 

Demikian pula, keputusan-keputusan ini dapat diajukan banding ke 

pengadilan negeri terkait dan kemudian ke Mahkamah Agung 

Indonesia. 

 

BPSK juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada 

para pengusaha yang telah melanggar ketentuan-ketentuan Undang-

Undang yang relevan. 



 

 

 

 

84 

 

 

 REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS 

 

 Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan 

 

Undang-undang Perlindungan Konsumen disahkan oleh Majelis Nasional 

Republik Demokratik Rakyat Laos pada bulan Juni 2010, dan 

diundangkan oleh Presiden negara itu pada bulan September 2010. 

Undang-undang, yang terdiri dari 9 bagian dan 74 pasal, adalah 

yang pertama dari jenisnya di daerah Republik Demokratik Rakyat 

Laos. Sebelum diundangkan, pekerjaan perlindungan konsumen di 

negara ini cukup lalai dan terfragmentasi di berbagai ketentuan 

hukum, kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan kelembagaan. 

 

Ruang Lingkup dan Cakupan 

 

Undang-undang ini berlaku untuk semua individu dan badan hukum 

termasuk organisasi dalam dan di luar negeri yang memproduksi, 

mengimpor, menjual, dan mendistribusikan barang dan layanan, 

yang dilisensikan dan telah mendaftarkan badan usaha mereka; 

dan konsumen di wilayah Republik Demokratik Rakyat Laos. Untuk 

pemasok yang tidak terdaftar, kegiatan bisnis mereka diatur 

oleh undang-undang lain di negara tersebut. 
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Undang-undang tersebut mencakup masalah-masalah seperti hak 

dan tanggung jawab konsumen, hak dan kewajiban pemasok, berbagai 

jenis perlindungan konsumen, iklan, pelabelan dan kontrak, 

pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen, lembaga pemerintah 

untuk perlindungan konsumen dan organisasi konsumen non-pemerintah, 

penyelesaian sengketa antara konsumen dan pemasok, larangan dan 

sanksi yang berlaku, dll. 

 

Definisi Konsumen 

 

Menurut Undang-undang, konsumen adalah individu, badan hukum 

atau organisasi yang membeli atau menggunakan barang dan layanan 

dengan benar tanpa tujuan mencari untung. 

 

Hak dan Tanggung Jawab Konsumen 

 

Konsumen di Laos, menurut Pasal 32 Undang-Undang, memiliki 5 

(lima) dari 8 (delapan) hak yang diakui secara global: (i) hak 

untuk memilih, (ii) hak atas informasi, (iii) hak untuk keselamatan, 

(iv) hak untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan, dan (v) 

hak untuk didengar (khususnya berkenaan dengan pembuatan produk 

palsu, dan mencemari kegiatan produksi - yang dengan cara lain 

juga dapat dipahami sebagai mengandung beberapa elemen 'hak 

atas lingkungan yang sehat'). 
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Selain itu, konsumen Laos memiliki tanggung jawab sebagaimana 

berikut ini: 

 

 Untuk membayar barang dan layanan dalam mata uang Laos 

(LAK); 

 

 Untuk menggunakan barang dan layanan sesuai dengan instruksi 

atau manual dengan benar; 

 

 Untuk melaporkan barang dan layanan yang berada di bawah 

standar dan kualitas kepada Lembaga kompeten terkait. 

 

Keamanan dan Tanggung Jawab Produk 

 

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pangan 2013 dari Republik 

Demokratik Rakyat Laos, setiap pelaku bisnis yang memiliki izin 

untuk melakukan bisnis apa pun yang terkait dengan pangan harus 

mengikuti ketentuan undang-undang dan standar keamanan pangan 

yang ditetapkan oleh Departemen Pangan dan Obat-obatan di 

bawah Kementerian Kesehatan <http://www.fdd.gov.la/index_en.php>. 

 

Undang-Undang tentang Obat-Obatan dan Produk Kedokteran tahun 

2011 menyatakan bahwa obat-obatan dan produk medis yang dipasok 

dalam Republik Demokratik Rakyat Laos harus berkualitas baik, 

aman, memenuhi standar yang dapat diterima, dilabeli dengan 
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baik dengan nama medis umum internasionalnya, dan terdaftar 

secara sah di Republik Demokratik Rakyat Laos. Hal ini juga 

menetapkan bahwa semua iklan obat atau produk medis harus disetujui 

oleh Departemen Kesehatan. 

 

Pasal 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa 

perlindungan bagi konsumen barang terdiri dari pengenaan langkah-

langkah untuk memastikan bahwa konsumen menggunakan barang-

barang berkualitas dan standar dan bahwa barang-barang tidak 

menimbulkan risiko bahaya bagi kehidupan, kesehatan, properti, 

hak dan kepentingan. konsumen dan lingkungan. Konsumen memiliki 

hak untuk menuntut pemasok dan menuntut kompensasi dan perbaikan 

atas kerugian atau cedera yang disebabkan oleh konsumsi atau 

penggunaan barang yang berkualitas buruk, di bawah standar 

yang dapat diterima, dan tidak aman untuk dikonsumsi dan digunakan. 

Setiap operator bisnis, yang memproduksi, mengimpor, menjual, 

dan mendistribusikan barang dan layanan dengan kualitas buruk, 

dan / atau di bawah standar yang dapat diterima, harus bertanggung 

jawab atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh konsumen 

barang dan layanan tersebut (Pasal 70). 

 

Pemasok harus segera memberi tahu konsumen dan agen kompeten 

terkait tentang risiko apapun terhadap kehidupan dan kesehatan 

konsumen selama konsumsi barang dan layanan; mengusulkan langkah-
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langkah yang tepat untuk diambil; dan menanggung biaya pemeriksaan, 

pengujian ulang, dan peringatan. (Pasal 17) 

 

Iklan yang Menyesatkan 

 

Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, semua iklan 

di Republik Demokratik Rakyat Laos harus dilakukan sesuai dengan 

prinsip-prinsip berikut: 

 

 konteks iklan harus benar, menyajikan kebenaran pada kategori, 

jenis, karakteristik, kualitas barang, merek dagang, dan 

layanan; 

 

 informasi yang cukup tentang barang dan layanan harus 

disediakan; 

 

 iklan tidak boleh satir, dan melihat ke bawah barang dan 

layanan orang lain. 

 

 Masalah Sektoral 

 

Telepon, Layanan Internet, dan E-Commerce 

 

Di Republik Demokratik Rakyat Laos, terdapat ketentuan hukum 

sebagaimana di bawah ini dalam rangka memastikan kualitas layanan 

yang disediakan oleh Penyedia Layanan Telepon dan Internet: 



 

BAGIAN III: Perlindungan Konsumen di Negara-Negara Anggota ASEAN 

REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAOS 

 

 

89 

 

 

 Undang-Undang tentang Telekomunikasi, tahun 2011 

 

 Undang-Undang tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi, 

tahun 2016 

 

 Keputusan tentang Interkoneksi Telekomunikasi, tahun 2016 

 

 Keputusan tentang Kualitas Telepon dan Konektivitas Internet, 

tahun 2016 

 

 Keputusan tentang Pengeluaran Biaya pada Telepon dan 

Internet, tahun 2011 

 

 Undang-Undang tentang Transaksi Elektronik, tahun 2013  

 

 Hukum tentang Kejahatan Dunia Maya, tahun 2015 

 

Kementerian Pos dan Telekomunikasi (Ministry of Post and 

Telecommunication / MPT) <http://www.mpt.gov.la/> adalah badan 

pembuat kebijakan untuk sektor telekomunikasi di Republik Demokratik 

Rakyat Laos. Otoritas Regulasi Telekomunikasi Laos di bawah 

MPT adalah regulator sektor, yang bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan keluhan pengguna telekomunikasi dan penyedia layanan 

pada kualitas, standar teknis, biaya layanan dari layanan 

telekomunikasi dan keluhan terkait lainnya. 
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E-commerce, di sisi lain, berada di bawah bidang Kementerian 

Sains dan Teknologi <https://www.most.gov.la/>, sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Transaksi Elektronik, tahun 2013. 

  

Kredit Konsumen dan Perbankan 

 

Instrumen hukum utama untuk mengatur kredit konsumen dan masalah 

perbankan di Republik Demokratik Rakyat Laos adalah Undang-

Undang tentang Bank Umum, tahun 2006. 

 

Dengan demikian, bank komersial wajib melindungi kepentingan 

penabung / konsumen dengan: 

 

 Menjadi anggota dana perlindungan deposan; 

 

 Menciptakan kondisi untuk memfasilitasi pelanggan untuk 

menyetor atau menarik uang mereka, termasuk pokok dan bunga, 

secara lengkap dan tepat waktu; 

 

 Menjaga informasi yang berkaitan dengan akun pelanggan 

tetap rahasia, kecuali sebagaimana ditentukan dalam ketentuan 

hukum; 

 

 Memberikan pemberitahuan mengenai tingkat bunga simpanan, 

tarif biaya layanan, dan nilai tukar dengan berbagai cara 

antara lain. 
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Bank of Republik Demokratik Rakyat Laos  <https://www.bol.gov.la/> 

adalah bank sentral, yang memberikan lisensi, melakukan pengawasan, 

dan kewenangan pengaturan dengan kehati-hatian atas semua lembaga 

keuangan di negara ini termasuk lembaga keuangan mikro. 

 

 Lembaga Perlindungan Konsumen 

 

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, organisasi negara 

untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen dari tingkat 

pusat ke daerah di Republik Demokratik Rakyat Laos terutama 

meliputi 4 (empat), yaitu: Industri dan Perdagangan, Kesehatan 

Masyarakat, Pertanian dan Kehutanan, serta Sains dan Teknologi, 

yang berada di bawah tanggung jawab 4 (empat) kementerian terkait, 

yaitu: Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Ministry of 

Industry and Commerce / MOIC), Kementerian Kesehatan, Kementerian 

Pertanian dan Kehutanan, serta Kementerian Sains dan Teknologi. 

 

Keempat sektor tersebut dikategorikan sebagai berikut: 

 

 Industri dan Perdagangan: manufaktur, pemasaran dan penetapan 

harga barang dan layanan. 
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 Kesehatan: makanan dan obat-obatan, peralatan dan layanan 

medis dalam perawatan kesehatan. 

 

 Kehutanan dan Pertanian: proses produksi produk pertanian, 

pupuk, zat kimia yang digunakan dalam pertanian, pestisida, 

obat-obatan hewan, pangan untuk hewan, produk pertanian, 

benih, spesies hewan, peralatan dan mesin pertanian. 

 

 Sains dan Teknologi: kualitas, standar, pengukuran, berat, 

dan hak kekayaan intelektual. 

 

Kementerian terkait akan bertanggung jawab untuk mengatur dan 

melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen di sektor mereka 

dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk penerbitan peraturan 

dan ketentuan pelaksanaan, keputusan dan pemberitahuan; inspeksi; 

dan penyelesaian sengketa; dll. Di antara empat lembaga, MOIC 

akan memainkan peran koordinasi, meskipun belum ada mekanisme 

atau model koordinasi yang ditentukan oleh ketentuan hukum. 

 

 Organisasi dan Asosiasi Konsumen 

 

Undang-undang ini juga mengatur peran dan tugas, hak, dan 

kewajiban asosiasi konsumen, meskipun tidak ada asosiasi seperti 
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itu yang berhasil didirikan di Republik Demokratik Rakyat Laos 

hingga saat ini. 

 

 Ganti Rugi 

 

Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pemasok barang dan 

layanan diatur dalam Bagian V Undang-Undang. Pada dasarnya terdapat 

empat metode untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 

pemasok, yaitu sebagaimana berikut ini: 

 

 rekonsiliasi (atau negosiasi langsung) antara konsumen dan 

pemasok; 

 

 mediasi (yang dapat dilakukan oleh arbiter, unit mediasi 

yang dibentuk oleh lembaga Negara untuk perlindungan konsumen, 

atau asosiasi konsumen); 

 

 melalui prosedur administrasi yang dilakukan oleh organisasi 

Negara untuk perlindungan konsumen (lembaga tingkat kabupaten 

akan memiliki yurisdiksi atas klaim yang bernilai di bawah 

seratus juta LAK, sementara klaim yang bernilai lebih dari 

seratus juta LAK akan berada di bawah yurisdiksi lembaga 

tingkat provinsi); 

 

 melalui proses pengadilan. 
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Setiap konsumen yang menderita kerugian atau kerusakan yang 

disebabkan oleh konsumsi atau penggunaan barang dan layanan 

dapat memberi tahu dan meminta pemasok untuk memberikan kompensasi 

atau ganti rugi lainnya. Pemasok harus membalas dalam waktu tiga 

hari sejak tanggal menerima pemberitahuan atau permintaan, dan 

mengusulkan solusi kepada konsumen dalam waktu tujuh hari sejak 

tanggal tersebut. 

 

Setiap konsumen yang mengajukan petisi ke agen perlindungan 

konsumen atau kementerian terkait harus memberikan bukti yang 

membuktikan (i) pembelian barang dan layanan, dan (ii) pelanggaran 

oleh pemasok. 

 

Lembaga perlindungan konsumen Negara memiliki kekuasaan untuk 

memerintahkan pemasok untuk memperbaiki dan mengkompensasi kerusakan 

atau kerugian yang diderita oleh konsumen. 
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 MALAYSIA 

 

 Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan 

 

Ketentuan hukum yang utama untuk perlindungan konsumen di Malaysia 

adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Act 

/ CPA) tahun 1999. CPA dikatakan mendorong pembentukan berbagai 

mekanisme perlindungan konsumen di Malaysia, dan untuk menjembatani 

kesenjangan yang mungkin terjadi dalam ketentuan hukum utama 

lainnya, yang mungkin tidak memadai dalam melindungi konsumen. 

 

CPA telah mengalami beberapa kali perubahan sejak diberlakukan 

dalam rangka untuk mencakup berbagai masalah yang muncul terkait 

dengan konsumen, termasuk dimasukkannya e-commerce dan ketentuan 

kontrak yang tidak adil hingga perubahan yang terbaru pada 

tanggal 26 April 2017 terkait dengan dimasukkannya perjanjian 

penjualan kredit barang di bawah lingkungan Undang-Undang. 

 

Ruang Lingkup dan Cakupan 

 

CPA berlaku untuk semua transaksi konsumen di Malaysia, yaitu, 

transaksi yang berkaitan dengan barang dan layanan yang ditawarkan 

atau dipasok ke satu atau lebih konsumen dalam perdagangan termasuk  
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transaksi perdagangan yang dilakukan melalui sarana elektronik. 

 

Sebagaimana yang disebutkan, CPA, melalui banyak putaran amandemen, 

adalah undang-undang yang sangat komprehensif, yang mencakup 

hampir setiap aspek perlindungan konsumen; mulai dari perilaku 

menyesatkan dan menipu, representasi palsu dan praktik tidak adil; 

keamanan barang dan layanan; ketentuan kontrak yang tidak adil; 

jaminan sehubungan dengan pasokan barang dan layanan; dan kewajiban 

produk; untuk pembentukan, struktur dan fungsi Dewan Penasihat 

Konsumen Nasional; Komite Iklan; Pengadilan untuk Klaim Konsumen; 

dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penegakan hukum, pelanggaran, 

pemulihan, kompensasi, dll. 

 

Definisi Konsumen 

 

CPA mendefinisikan konsumen sebagai orang yang memperoleh atau 

menggunakan barang atau layanan dari jenis yang biasanya diperoleh 

untuk keperluan, penggunaan atau konsumsi pribadi, domestik atau 

rumah tangga. 

 

Setiap orang yang memperoleh atau menggunakan barang atau 

layanan, atau menahan dirinya untuk memperoleh atau menggunakan 

barang atau layanan, terutama untuk tujuan memasok mereka dalam 

perdagangan; atau mengkonsumsinya selama proses pembuatan; atau 
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dalam hal barang, memperbaiki atau merawat, dalam perdagangan, 

barang atau perlengkapan lainnya di darat, tidak dianggap sebagai 

konsumen. 

 

Hak dan Tanggung Jawab Konsumen 

 

Meskipun tidak disebutkan secara jelas, di bawah ketentuan yang 

berbeda, CPA di Malaysia mengakui hak-hak dasar konsumen sebagai 

berikut: 

 

 Hak atas keselamatan (Persyaratan keselamatan umum untuk 

barang, larangan terhadap barang dan layanan yang tidak 

aman). 

 

 Hak atas informasi (diberikan informasi tentang barang dan 

layanan yang tidak aman). 

 

 Hak untuk memilih (opsi pengembalian uang dan penggantian 

konsumen); dan 

 

 Hak ganti rugi (hak konsumen terhadap pemasok barang dan 

layanan, produsen, dll.) 

 

Keamanan dan Tanggung Jawab Produk 
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CPA memberikan persyaratan keselamatan umum untuk memastikan 

keamanan konsumen, melarang segala barang yang tidak cukup aman 

dengan memperhatikan semua keadaan, termasuk cara di mana, dan 

tujuan di mana, barang sedang atau akan dipasarkan, bangun barang, 

penggunaan tanda apa pun dalam kaitannya dengan barang; dan 

instruksi atau peringatan sehubungan dengan penyimpanan, penggunaan 

atau konsumsi barang. (Bagian 21) Pasal 32 dari CPA selanjutnya 

menetapkan bahwa, di mana barang dipasok ke konsumen, ada jaminan 

tersirat bahwa barang tersebut memiliki kualitas yang dapat 

diterima. 

 

Menurut Pasal 67 (1) CPA, akan terdapat suatu 'kecacatan' jika 

keamanan produk tidak seperti yang orang secara umumnya berhak 

harapkan. CPA, bagaimanapun, tidak membebankan tanggung jawab 

pada setiap orang yang terhubung dengan produk yang cacat. Jika 

kerusakan disebabkan seluruhnya atau sebagian oleh cacat pada 

suatu produk, hanya produsen, pemilik merek dan importir yang 

bertanggung jawab atas kerusakan. Sehubungan dengan kematian, 

cedera pribadi, dan kerusakan properti yang disebabkan oleh 

produk cacat, penggugat hanya perlu membuktikan hubungan sebab 

akibat antara kerusakan dan cacatnya agar berhasil dalam klaim 

pertanggungjawaban produk. 
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Selain itu, Undang-Undang tentang Pangan, tahun 1983 dan Peraturan 

tentang Pangan, tahun 1985 di bawah Kementerian Kesehatan 

<http://www.moh.gov.my> juga merupakan ketentuan hukum penting 

yang melindungi konsumen di Malaysia dari makanan yang tidak 

aman, yang juga membawa ketentuan khusus tentang pelabelan dan 

nutrisi. Undang-Undang tentang Racun, tahun 1952 dan Peraturan 

tentang Racun, tahun 1952 mengatur impor, transportasi, penyimpanan, 

dan pelabelan racun untuk digunakan untuk industri, pertanian 

atau hortikultura yang melarang penyimpanan bahan beracun di 

rak atau dekat makanan. Undang-Undang ini juga mengatur pelabelan 

obat yang dibagikan (Pasal 12). 

 

Kemajuan bioteknologi modern, termasuk organisme yang dimodifikasi 

secara genetik, dan dampak potensial terhadap keselamatan kesehatan 

dan lingkungan konsumen juga sedang ditangani melalui Undang-

Undang Keamanan Hayati tahun 2007 di bawah Kementerian Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (Ministry of Science, Technology 

and Innovation / MOSTI) <https://www.mosti.gov.my/>. 

 

Praktik Tidak Sehat dan Ketentuan Kontrak yang Tidak Adil 

 

Praktik tidak sehat disebutkan oleh CPA tetapi tidak dijelaskan 

secara jelas. 
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Di sisi lain, CPA jelas mendefinisikan istilah kontrak yang 

tidak adil sebagai istilah dalam kontrak konsumen yang, sehubungan 

dengan semua keadaan, menyebabkan ketidakseimbangan yang signifikan 

dalam hak-hak dan kewajiban para pihak yang timbul di bawah 

kontrak sehingga merugikan perusahaan. konsumen. (Pasal 24a (c)) 

 

Lebih lanjut, suatu kontrak atau suatu ketentuan kontrak secara 

prosedur tidak adil jika telah menghasilkan keuntungan yang tidak 

adil bagi pemasok atau ketidakadilan yang tidak adil bagi konsumen 

karena perilaku pemasok atau cara di mana atau keadaan di mana 

kontrak atau jangka waktu kontrak telah dibuat atau telah diterima 

oleh konsumen dan pemasok. Kontrak atau ketentuan kontrak secara 

substansial tidak adil jika kontrak atau ketentuan kontrak itu 

sendiri keras; atau bersifat opresif; atau tidak budi; atau 

mengecualikan atau membatasi tanggung jawab atas kelalaian; atau 

mengecualikan atau membatasi tanggung jawab untuk pelanggaran 

ketentuan kontrak tersurat atau tersirat tanpa pembenaran yang 

memadai. 

 

Jika suatu kontrak atau suatu jangka waktu kontrak mengecualikan 

atau membatasi tanggung jawab, atau mengecualikan hak, tugas, dan 

kewajiban, maka pemasok bergantung pada pengecualian atau pembatasan 

seperti itu untuk membuktikan bahwa itu bukan tanpa pembenaran 

yang memadai. Jika suatu kontrak atau suatu ketentuan kontrak 
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dianggap tidak adil secara hukum atau prosedur oleh pengadilan, 

pengadilan dapat menyatakan kontrak atau ketentuan kontrak tersebut 

tidak dapat diberlakukan atau dibatalkan. 

  

Perilaku Menyesatkan dan Menipu, Pernyataan Palsu 

 

CPA mendefinisikan "palsu", "menyesatkan" atau "menipu", dalam 

kaitannya dengan perilaku, pernyataan atau praktik sebagai 

perilaku, pernyataan atau praktik yang mampu menyebabkan kesalahan 

konsumen. Selanjutnya melarang semua perilaku menyesatkan, pernyataan 

palsu atau menyesatkan, pernyataan palsu atau menyesatkan berkaitan 

dengan tanah dan harga, iklan pengumpan, dan perilaku serupa 

lainnya. 

 

 Masalah Sektoral 

 

Telepon, Layanan Internet, dan E-Commerce 

 

Ketentuan undang-undang yang relevan untuk sektor ini termasuk 

Undang-Undang Tandatangan Digital, tahun 1997, yang menyediakan 

jalan untuk transaksi online secara aman melalui penggunaan tanda 

tangan digital, Undang-Undang Kejahatan Komputer, tahun 1997, 

Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia, tahun 1998, dan Undang-

Undang Perlindungan Data Pribadi. 
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Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia (Communication and 

Multimedia Act / CMA) tahun 1998, misalnya, memiliki ketentuan 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pedoman konsumen, termasuk 

prosedur model untuk secara wajar memenuhi persyaratan konsumen, 

penanganan keluhan dan sengketa pelanggan, termasuk proses arbitrase 

yang murah selain pengadilan, dan prosedur untuk kompensasi 

pelanggan jika ada pelanggaran kode konsumen, dan / atau 

perlindungan informasi konsumen. 

 

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2009 mengatur 

pemrosesan data pribadi dalam transaksi komersial. Undang-Undang 

ini juga memberikan hak dan harapan individu terkait penggunaan 

privasinya, termasuk biaya yang ditentukan untuk akses data 

atau permintaan resmi secara tertulis dan persetujuan. 

 

Undang-Undang Perdagangan secara Elektronik tahun 2006 memberikan 

pengakuan hukum atas pesan secara elektronik dalam rangka memenuhi 

persyaratan hukum dan untuk memungkinkan serta memfasilitasi 

transaksi komersial melalui penggunaan sarana elektronik dan hal-

hal yang melindungi konsumen dari transaksi e-commerce secara 

ilegal. 

 

Lembaga yang bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang 

ini adalah Kementerian Informasi, Komunikasi dan Kebudayaan 
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<http://www.kkmm.gov.my>, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, 

Koperasi, dan Konsumerisme <https://www.kpdnkk.gov.my>, dan Komisi 

Komunikasi & Multimedia Malaysia <https: // www.mcmc.gov.my/>. 

 

Kredit Konsumen dan Perbankan 

 

Semua bank dan lembaga keuangan di Malaysia harus dilisensikan 

di bawah Undang-Undang Perbankan dan Lembaga Keuangan tahun 

1989, yang menetapkan ketentuan tentang perizinan dan regulasi 

bank dan lembaga keuangan. 

 

Undang-Undang Sewa Beli tahun 1967 mengatur aktivitas sewa 

beli, pembayaran terjadwal, tarif, dan pembayaran karena cidera 

janji, termasuk ketentuan yang tersirat bahwa barang-barang tersebut 

memiliki berkualitas untuk dapat diperjualbelikan. Undang-undang 

tersebut juga menyatakan bahwa "kualitas yang dapat diperjualbelikan" 

dapat tidak tersirat di mana konsumen telah memeriksa barang 

dan menemukan cacat, atau jika barang tersebut adalah bekas. 

 

Undang-Undang Para Pemberi Pinjaman Uang, tahun 1951 mengatur 

dan mengendalikan bisnis peminjaman uang dan melindungi peminjam 

uang yang dipinjamkan selama menjalankan bisnis tersebut. 
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Undang-Undang Broker Pegadaian, tahun 1972 mengatur dan mengendalikan 

bisnis pegadaian, perlindungan mereka yang menggadaikan barang 

berharga dan janji digadaikan dalam perjalanan bisnis tersebut. 

 

Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kredit konsumen dan perbankan di Malaysia adalah 

Bank Sentral Malaysia <http://www.bnm.gov.my/> dan Kementerian 

Kesejahteraan Urban, Perumahan dan Pemerintah Daerah <http://www.kpkt.gov.my/>. 

 

Layanan Kesehatan 

 

Secara umum, Malaysia juga telah memberlakukan beberapa ketentuan 

hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mengatur industri 

perawatan kesehatannya, termasuk: 

 

 Undang-Undang terkait Obat-obatan (Periklanan dan Penjualan 

1956);  

 

 Undang-Undang Rumah Sakit Swasta, tahun 1971; 

 

 Undang-Undang Diagnosis Jarak Jauh dan Perawatan Pasien melalui 

Teknologi Telekomunikasi (Telemedicine), tahun 1997 (Pasal 

564); 

 

 Undang-undang Fasilitas dan Layanan Kesehatan Swasta, tahun 

1998; 
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-  Peraturan Fasilitas dan Layanan Kesehatan Swasta 

(Klinik Medis Swasta atau Klinik Gigi Swasta) tahun 

2006; dan 

 

 Undang-Undang Penjualan Obat, tahun 1952 

 

-  Peraturan Kontrol Obat dan Kosmetik 1984. 

 

Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menerapkan ketentuan 

hukum dan peraturan perundang-undangan ini serta melindungi 

kepentingan konsumen sehubungan dengan layanan kesehatan di 

Malaysia termasuk Dewan Medis Malaysia <http://www.mmc.gov.my/>, 

Badan Regulator Farmasi Nasional <http://npra.moh.gov.my/>, Biro 

Kontrol Farmasi Nasional (NPCB) dan Unit Layanan Medis di bawah 

Kementerian Kesehatan. 

 

Layanan profesional 

 

Undang-Undang Medis tahun 1971 mengatur profesi medis di Malaysia, 

di mana Dewan Medis Malaysia (Malaysian Medical Council / MMC) 

telah dibentuk untuk melindungi konsumen dan menguraikan kode 

etik bagi para praktisi medis. MMC memiliki yurisdiksi disipliner 

atas semua praktisi yang terdaftar di bawah Undang-Undang ini, 

dan dapat menjalankan yurisdiksi disipliner atas setiap orang 
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yang terdaftar yang telah dihukum di Malaysia atau di tempat 

lain dari setiap pelanggaran yang terkait dengan penipuan atau 

kesalahan penyajian. 

 

Terdapat empat kategori utama 'Perilaku Buruk‟ di mana keluhan 

terhadap seorang praktisi medis terdaftar dapat ditanyakan: 

 

 Mengabaikan atau melalaikan tanggung jawab profesional; 

 

 Penyalahgunaan hak dan keterampilan profesional; 

 

 Melakukan penghinaan terhadap reputasi profesi medis; dan 

 

 Iklan, kampanye dan pelanggaran profesional terkait. 

 

Berkenaan dengan biaya, praktisi medis didorong untuk menentukan 

harga biayanya secara wajar dan ini harus didiskusikan dengan 

pasien sebelum penyelidikan atau perawatan, sambil mematuhi 

Jadwal Biaya yang diterbitkan oleh Asosiasi Medis Malaysia 

<https://www.mma.org.my/>. 

 

Layanan Transportasi 

 

Bagian-bagian utama dari perundang-undangan terkait dengan 

penerbangan sipil di Malaysia termasuk Undang-Undang Penerbangan 

Sipil tahun 1969, undang-undang tambahan yang dibuat di bawahnya 
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(yaitu, Peraturan Penerbangan Sipil tahun 2016), Undang-Undang 

Komisi Penerbangan Malaysia, tahun 2015 (Malaysian Aviation 

Commission Act / MACA), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 

2016, dan Undang-Undang Malaysia tentang Otoritas Penerbangan 

Sipil, tahun 2017. 

 

Dengan dibentuknya Komisi Penerbangan Malaysia (Malaysian Aviation 

Commission / MAVCOM) <https://www.mavcom.my/>, bidang penerbangan 

sipil sekarang berada di bawah lingkup bersama MAVCOM dan Departemen 

Penerbangan Sipil (Department of Civil Aviation / DCA), keduanya 

berada di bawah pengawasan Kementerian Transportasi. 

 

Fungsi MAVCOM sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dari MACA 

adalah untuk: 

 

 mengatur hal-hal ekonomi yang berkaitan dengan industri 

penerbangan sipil; dan 

 

 menyediakan mekanisme untuk perlindungan konsumen; antara 

lain. 

 

Konsumen dapat mengajukan keluhan langsung ke MAVCOM untuk setiap 

klaim yang terkait dengan industri penerbangan. 
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 Lembaga Perlindungan Konsumen 

 

Lembaga pemerintah yang terutama bertanggung jawab untuk pembuatan 

kebijakan dan penegakan hukum tentang perlindungan konsumen di 

Malaysia adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi, 

dan Konsumerisme (Ministry of Domestic Trade, Co-operatives and 

Consumerism / MDTCC) <https://www.kpdnkk.gov.my>. MDTCC juga bertanggung 

jawab untuk menerima pengaduan konsumen dan bertindak sebagai 

sekretariat untuk Dewan Penasihat Konsumen Nasional (National 

Consumer Advisory Council / NCAC) - sebuah lembaga yang didirikan 

oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri untuk menasihatinya tentang 

masalah konsumen yang relevan dan implementasi CPA. 

 

 Organisasi dan Asosiasi Konsumen 

 

Lembaga non-pemerintah yang paling menonjol dalam perlindungan 

konsumen di Malaysia mungkin adalah Federasi Asosiasi Konsumen 

Malaysia (Federation of Malasian Cosnsumers Associations / FOMCA) 

<http://www.fomca.org.my>. Lembaga ini adalah badan payung untuk 

13 asosiasi konsumen di Malaysia, dan anggota dari Konsumen 

Internasional sejak tahun 1975. 

 

Sebagian besar organisasi konsumen dan asosiasi di Malaysia akan 

memiliki layanan penyelesaian sengketa (melalui mediasi, dan 
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arbitrase) untuk anggota dan non-anggota, di samping kegiatan 

advokasi dan kampanye lainnya, serta penelitian konsumen umum, 

pendidikan dan peningkatan kesadaran. 

 

 Ganti Rugi 

 

Sebelum pembentukan Pengadilan untuk Klaim Konsumen (Pengadilan 

Pegailam for Consumer Claims TCC), semua sengketa antara konsumen 

dan pemasok dan / atau pabrikan, jika tidak dapat diselesaikan 

secara damai, harus dibawa ke pengadilan sipil, yang seringkali 

mahal dan memakan waktu. CPA membentuk Tribunal for Consumer 

Claims dengan fungsi utama mendengarkan dan menentukan klaim 

yang diajukan oleh konsumen berdasarkan CPA. 

 

Pengadilan memiliki yurisdiksi untuk mendengarkan dan menentukan 

klaim sehubungan dengan masalah apa pun dalam yurisdiksinya 

yang disediakan di bawah CPA di mana jumlah total yang diklaim 

tidak melebihi dua puluh lima ribu ringgit. Oleh karena itu, 

konsumen dapat mengajukan klaim kepada pengadilan yang mengklaim 

kerugian yang diderita atas masalah apa pun terkait kepentingan 

mereka sebagai konsumen yang timbul dari jaminan yang tersirat 

oleh CPA, jaminan tersurat, keamanan barang dan layanan, serta 

menyesatkan dan salah. representasi atau praktik yang tidak 

adil. 
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Konsumen yang kecewa juga dapat mengajukan pengaduan ke Kementerian 

Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme (MDTCC) 

melalui telepon, situs web, surat, dan walk-in ke Pusat Manajemen 

Pengaduan Konsumen (CCMC). 

 

Lembaga ketiga dalam hal ini adalah Pusat Pengaduan Konsumen 

Nasional (National Consumers Complaints Centre (NCCC). NCCC menangani 

pengaduan nasional dan lintas batas tanpa biaya apa pun. Ini 

adalah badan alternatif penyelesaian sengketa yang independen 

di Malaysia. NCCC menerima keluhan konsumen melalui berbagai 

saluran seperti telepon, walk-in, e-mail, sistem pesan, e-complaint, 

surat dan faks. Saat ini, DNPI menerima pengaduan di lebih dari 

25 sektor industri. Pengadu perlu mengikuti format tertentu untuk 

mengisi rincian pengaduan. Pengaduan online dianjurkan karena 

dapat menangkap informasi penting tentang pengadu. NCCC terutama 

bertindak sebagai mediator antara pengadu dan responden. Namun, 

peran NCCC untuk penanganan pengaduan terbatas pada kasus-kasus 

dengan klaim tidak lebih dari 15.000 ringgit. Setiap klaim lebih 

dari jumlah ini dirujuk ke TCC. 
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 MYANMAR 

 

 Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan 

 

Diundangkan pada tanggal 14 Maret 2014, Undang-Undang tentang 

Perlindungan Konsumen Uni Myanmar adalah ketentuan hukum pertama 

yang secara komprehensif menangani masalah konsumen di negara 

ini. Namun amandemen atas undang-undang ini sedang dipertimbangkan 

oleh Parlemen untuk memasukkan ketentuan yang lebih spesifik 

tentang keamanan dan pertanggungjawaban produk, sehingga dapat 

melindungi konsumen Myanmar dengan lebih baik. 

 

Ruang Lingkup dan Cakupan 

 

Undang-Undang ini dibagi menjadi 12 Bab dan 31 Pasal serta 

mencakup aspek-aspek sebagaimana berikut ini: 

 

 Definisi 'konsumen' (Pasal 2 (a)) dan definisi 'pengusaha' 

(Pasal 2 (g)). 

 

 Hak dan kewajiban konsumen (Pasal 6). 

 

 Hak dan kewajiban pengusaha (Pasal 7). 
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 Hal mengenai bobot dan pengukuran yang terkait dengan 

perlindungan konsumen, berdasarkan Pasal 8 (c). 

 

 Standarisasi dan inspeksi untuk keamanan dan kualitas produk 

– Pasal 8 (f), (g), (h) dan Pasal 28. 

 

 Indikasi dan iklan yang salah, tidak wajar dan menyesatkan, 

terdapat dalam Pasal 8 (a), (b), (j) dan (Pasal 9-12, 14). 

 

 Pelecehan (Bagian 13). 

 

 Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional: Pembentukan Komite 

Pusat tentang Perlindungan Konsumen, fungsi dan tugasnya 

(Pasal 4 dan 5). 

 

 Mekanisme ganti rugi: Pembentukan lembaga penyelesaian sengketa 

konsumen pada tingkat yang berbeda serta bagaimana lembaga 

tersebut akan beroperasi (Pasal 16 hingga 19). 

 

 Prosedur penyelesaian sengketa, pelanggaran dan hukuman 

(Pasal 20 hingga 26); dan 

 

 Peran asosiasi perlindungan konsumen (organisasi non-pemerintah), 

berdasarkan Pasal 30. 

 

Definisi Konsumen 
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Seorang konsumen, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang, 

adalah orang yang mengambil atau menggunakan barang atau layanan 

bukan untuk diperdagangkan. 

 

Hak dan Tanggung Jawab Konsumen 

 

Menurut Undang-Undang, setiap konsumen di Myanmar akan memiliki 

hak-hak dasar sebagaimana berikut ini: 

 

 hak atas keselamatan, 

 

 hak untuk memilih,  

 

 hak atas informasi,  

 

 hak untuk ganti rugi, dan 

 

 hak atas perlakuan yang adil. 

 

Selanjutnya, konsumen akan memiliki tanggung jawab sebagaimana 

berikut ini: 

 

 mematuhi informasi dan pedoman terkait dengan barang atau 

layanan yang dimaksudkan dan diungkapkan untuk memastikan 

keamanan; 
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 mematuhi keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

mengenai sengketa konsumen; 

 

 menghindari tuduhan palsu yang dimaksudkan untuk membahayakan 

pengusaha; 

 

 menghindari tindakan yang mengatakan, menulis, dan bertindak 

untuk menimbulkan kerugian bagi pengusaha yang relevan 

melalui media atau sarana lain sementara orang yang relevan 

sedang menyelesaikan sengketa konsumen. 

 

Keamanan dan Tanggung Jawab Produk 

 

Terdapat beberapa kementerian pemerintah dan organisasi sektor 

swasta yang memantau dan menerapkan langkah-langkah keamanan 

produk khusus di Myanmar. Di bawah naungan Kementerian Perdagangan, 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga secara umum berupaya 

mengamankan produk dan layanan secara aman. Undang-Undang ini 

memberlakukan hukuman penjara bagi mereka yang melanggar ketentuan 

hukum, misalnya tindakan menyesatkan dan menipu konsumen dengan 

menjual atau membeli barang atau layanan sambil menyatakan secara 

tidak benar bahwa barang dan layanan ini memenuhi standar dan 

kualitas yang ditentukan. Pasal 6 dari undang-undang ini mewajibkan 

pemasok untuk menyediakan barang dan layanan yang aman, di mana 

konsumen memiliki hak atas jaminan yang diberikan oleh pengusaha 
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dan untuk menerima informasi yang lengkap dan benar tentang 

barang dan layanan yang dibeli. 

 

Siapa pun yang menjual barang yang tidak aman dan memiliki 

kualitas yang rendah, atau barang yang telah kadaluwarsa kepada 

konsumen akan dihukum penjara untuk jangka waktu tidak lebih 

dari 3 tahun atau dengan denda tidak lebih dari 5 juta Kyat 

atau keduanya. Pasal 24 dari undang-undang ini juga mengatur 

bahwa konsumen memiliki hak untuk menuntut berdasarkan proses 

pengadilan sipil, bahkan jika terpidana telah menjalani hukuman 

penjara atau denda atau keduanya. 

 

Lebih jauh, di Myanmar, Undang-Undang Pangan Nasional, tahun 

1997 (yang diubah pada tahun 2013), Undang-Undang Narkotika Nasional, 

tahun 1992 (yang diubah pada tahun 2014), dan Undang-Undang Obat 

Tradisional, tahun 1996 (yang diubah pada tahun 2014) adalah 

peraturan utama yang berkaitan dengan keamanan produk serta 

pertanggungjawaban terhadap makanan dan obat-obatan. 

 

Untuk memantau keamanan produk, Departemen Administrasi Pangan 

dan Obat-obatan (Food and Drug Administration/FDA) <http://www.fdamyanmar.gov.mm> 

dibentuk di bawah Kementerian Kesehatan. 
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Terdapat pula kementerian dan lembaga pemerintah lainnya seperti 

Kementerian Pertanian, Peternakan dan Irigasi, Kementerian 

Perindustrian, Kementerian Sumber Daya Alam dan Konservasi 

Lingkungan, Kementerian Pendidikan, dan Komite Pembangunan Kota, 

dll. yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan produk 

di sektor / daerah terkait. 

 

Praktik Tidak Adil dan Iklan yang Menyesatkan 

 

Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan definisi terperinci 

tentang penipuan, yang berarti tindakan yang tidak beritikad baik 

terhadap pernyataan yang salah atau iklan yang salah dengan maksud 

untuk menyesatkan konsumen terkait barang atau layanan dan / 

atau tindakan yang dilakukan secara tidak jujur untuk mengarahkan 

publik agar memiliki kepercayaan yang salah tentang kualitas 

alami, proses pembuatan, proses aktivitas, karakteristik, standar 

yang ditentukan, niat atau kuantitas yang berkaitan dengan 

barang atau layanan. 

 

Dengan demikian, undang-undang melarang berbagai praktik atau 

penipuan yang tidak adil, yang dimaksudkan untuk menipu atau 

menyesatkan konsumen sehubungan dengan berbagai karakteristik 

dan aspek barang dan layanan yang diproduksi, disediakan, dan 

diperdagangkan. Undang-undang juga melarang beberapa jenis perilaku 
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iklan tertentu, yang dimaksudkan untuk menyesatkan konsumen. 

(Pasal 9, Pasal 11-14). Secara khusus, undang-undang menyatakan 

bahwa pengusaha atau pengiklan bertanggung jawab atas konsekuensi 

iklannya sendiri. 

 

Ketentuan Kontrak yang Tidak Adil 

 

Ketentuan kontrak yang tidak adil di Myanmar diatur berdasarkan 

Undang-Undang Kontrak tahun 1872, Undang-Undang Penjualan Barang 

tahun 1930 dan Undang-Undang Pemulihan Ganti Rugi Khusus tahun 

1877. Undang-undang Perlindungan Konsumen tahun 2014 terdiri 

dari beberapa ungkapan yang terkait dengan kontrak. 

 

Menurut Undang-Undang Kontrak, kontrak dan perjanjian yang dibuat 

bukan atas persetujuan kedua belah pihak tetapi dengan 'paksaan', 

'pengaruh yang tidak semestinya', 'penipuan', 'penyajian yang 

keliru', dan 'kesalahan', akan melanggar ketentuan hukum dan 

dengan demikian 'tidak berlaku' (Pasal 14-22). Selain itu, terdapat 

ketentuan yang memberikan satu pihak hak kompensasi untuk setiap 

kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh tidak adanya kinerja 

atau pelanggaran kontrak. (Pasal 53, 73). 

 

Dalam Undang-Undang Penjualan Barang, terdapat ketentuan yang 

memberikan hak kepada penjual dan pembeli untuk saling menuntut 

atas pelanggaran kontrak dalam hal tidak mengikuti ketentuan 
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yang ditentukan dalam kontrak dari kedua belah pihak, yaitu 

mengenai penjualan dan pembelian barang dan juga ketentuan 

yang mengatur ketentuan untuk pelanggaran garansi oleh penjual 

dan pembeli. 

 

Undang-Undang Pemulihan Ganti Rugi Khusus terkait dengan Pedoman 

Prosedur Perdata dalam arti bahwa seseorang berhak atas kepemilikan 

properti tidak bergerak tertentu atau properti bergerak tertentu 

dapat memulihkannya dengan cara yang ditentukan dalam Pedoman 

Prosedur Perdata sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang. 

(Pasal 8, 10) Dalam Undang-Undang Pemulihan Ganti Rugi Khusus, 

terdapat ketentuan yang menjelaskan siapa pun yang menuntut 

kinerja spesifik suatu kontrak, dapat meminta kompensasi atas 

pelanggarannya, baik sebagai tambahan atau sebagai pengganti 

kinerja tersebut. (Pasal 19). Selanjutnya, terdapat ketentuan yang 

menggambarkan ketentuan di mana seseorang tidak benar-benar 

mengungkapkan maksud para pihak dalam kontrak, dan ketentuan 

di mana instrumen dapat menyebabkan seseorang mengalami cedera 

parah serta menjelaskan ketentuan di mana suatu kontrak atau 

instrumen dapat diperbaiki atau dibatalkan dan ketentuan-ketentuan 

dimana Pengadilan dapat mengakhiri instrumen dan memerintahkannya 

untuk dibatalkan dan memberikan perintah yang bersifat sementara 

atau terus-menerus untuk pemulihan hak sebagai pencegahan. 
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Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, beberapa ungkapan 

yang berkaitan dengan perjanjian, garansi dan jaminan barang 

dan layanan dimasukkan. Dalam Pasal 6 (a) Undang-Undang ini, 

disebutkan bahwa Hak Konsumen adalah di mana konsumen memiliki 

hak untuk memungkinkan memperoleh nilai, syarat dan ketentuan 

dan garansi yang dijanjikan dan mereka memiliki hak untuk 

mendapatkan informasi secara lengkap dan benar berkaitan dengan 

kondisi dan garansi barang atau layanan. Dalam Pasal 7 (a), 

disebutkan bahwa pengusaha memiliki hak untuk menerima pembayaran, 

sesuai dengan perjanjian, nilai dalam penjualan barang atau 

layanan. Dalam Pasal 7 (b), tugas pengusaha adalah termasuk 

mengambil tanggung jawab sesuai dengan garansi atau syarat dan 

ketentuan yang disepakati dalam perjanjian atau janji untuk 

barang dan layanan. Berdasarkan Pasal 8, pengusaha dilarang 

melakukan produksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai 

dengan informasi atau ketentuan yang tercantum pada label, 

garansi, dll. serta layanan yang tidak sesuai dengan kondisi, 

jaminan, dll. 

 

 Masalah Sektoral 

 

Telepon, Layanan Internet, dan E-Commerce 
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Bagian utama dari ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan 

sektor ini adalah Undang-Undang Telekomunikasi tahun 2013 dan 

Undang-Undang Transaksi Elektronik tahun 2004 (yang diubah pada 

tahun 2014). Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi 

(Ministry of Communications and Information Tecnology/MCIT) 

adalah lembaga Negara yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan 

ketentuan hukum ini. 

 

Kredit Konsumen dan Perbankan 

 

Ketentuan perundang-undangan yang relevan untuk sektor ini 

adalah Undang-Undang Lembaga Keuangan tahun 2016 dan Undang-

Undang Bank Sentral Myanmar tahun 2013. Bank Sentral Myanmar 

(Central Bank of Myanmar / CBM) <http://www.cbm.gov.mm/> tetap 

menjadi regulator dan diberikan kekuasaan untuk mengatur dan 

mengawasi bank serta lembaga keuangan lainnya; sementara Kementerian 

Perencanaan dan Keuangan <http://www.mof.gov.mm> hanya memiliki 

kewenangan sebagai pembuat kebijakan. 

 

Layanan Kesehatan 

 

Lembaga kesehatan swasta termasuk klinik swasta, rumah sakit 

swasta, rumah perawatan swasta dll. di Myanmar saat ini diatur 

berdasarkan Undang-Undang Layanan Kesehatan Swasta tahun 2007 

(sebagaimana diubah pada tahun 2013). 
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Kementerian Kesehatan dan Olahraga <https://www.mohs.gov.mm> 

mengatur Kegiatan operasional dari para penyedia layanan kesehatan 

swasta dalam hal memberikan perijinan kepada para penyedia layanan 

tersebut, memeriksa dan memantau apakah mereka mengikuti ketentuan 

yang ditentukan atau tidak, serta memberikan panduan kepada personel 

yang relevan untuk mengikuti standar yang ditentukan dengan maksud 

untuk menjaga kualitas layanan perawatan kesehatan swasta dan 

memastikan keselamatan serta kesejahteraan pasien. 

 

Layanan profesional 

 

Ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan layanan profesional 

di Myanmar adalah termasuk Undang-Undang Dewan Kedokteran Myanmar 

tahun 2000, Undang-Undang Dewan Kedokteran Tradisional tahun 2000 

(diubah pada tahun 2013), Undang-Undang Dewan Kedokteran Gigi 

dan Mulut tahun 2011, Undang-Undang Dewan Peradilan tahun 1929 

serta Undang-Undang Praktisi Hukum tahun 1880. 

 

Menurut Undang-Undang Dewan Kedokteran Myanmar tahun 2000, Dewan 

bertanggung jawab untuk mengeluarkan perizinan untuk perawatan 

medis, perizinan untuk apoteker, sertifikat registrasi untuk 

dokter sambil memantau dokter dalam rangka memeriksa apakah 

mereka mengikuti etika dokter atau tidak serta menyelidiki dan 
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mengambil tindakan seperlunya terhadap mereka yang gagal mengikuti 

etika sebagaimana yang dimaksud setelah melaporkan praktik 

tersebut. 

 

Menurut Undang-Undang Dewan Kedokteran Tradisional tahun 2000, 

Dewan mengeluarkan sertifikat pendaftaran, menetapkan kode etik 

dan disiplin untuk dipatuhi oleh praktisi kedokteran tradisional, 

serta mengambil tindakan terhadap praktisi kedokteran tradisional 

yang telah melanggar kode etik dan disiplin. 

 

Menurut Undang-Undang Dewan Kedokteran Gigi dan Mulut tahun 

2011, Dewan bertanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikat 

pendaftaran dan perizinan untuk perawatan medis bagi praktisi 

kedokteran gigi dan mulut, mengawasi praktisi gigi dan mulut 

yang terdaftar, menyelidiki dan memeriksa praktisi medis gigi 

dan mulut dalam rangka memeriksa apakah mereka gagal mengikuti 

etika atau tidak serta mengambil tindakan terhadap mereka seperlunya. 

 

Lembaga Perlindungan Konsumen 

 

Lembaga nasional yang ditunjuk untuk perlindungan konsumen, 

menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, adalah Komite Sentral 

Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari Menteri Persatuan dari 

Kementerian Perdagangan sebagai Ketua, Wakil Menteri dari masing-
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masing Kementerian, para Kepala dari masing-masing departemen 

dan organisasi pemerintah, perwakilan dari organisasi serta pakar 

non-pemerintah sebagai anggota dan orang-orang yang ditugaskan 

oleh Ketua sebagai Sekretaris dan Sekretaris Bersama (Pasal 

4). 

 

Sesuai dengan Undang-Undang ini, Komite Pusat bertanggung jawab 

untuk melakukan perumusan kebijakan; melakukan survei; mengeluarkan 

pemberitahuan, perintah, arahan, serta dan pengumuman sebagaimana 

diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen; 

menyelesaikan keluhan konsumen; menyampaikan pemberitahuan kepada 

departemen dan organisasi terkait tentang pelarangan barang yang 

tidak layak untuk dikonsumsi – pembentukan kelompok pakar 

standardisasi dan laboratorium untuk pengujian produk berkoordinasi 

dengan Kementerian Pendidikan; serta menerima dan mendengarkan 

kasus-kasus banding atas hukuman administratif yang dikeluarkan 

oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen. 

 

Hingga dengan saat ini, Komite Sentral telah dibentuk sesuai 

dengan Perintah Eksekutif Kabinet Persatuan No. 38/2014, No. 

112/2016, dan No. 15/2017. 

 

Departemen Urusan Konsumen di bawah Kementerian Perdagangan 

berfungsi sebagai suatu sekretariat untuk Komite Sentral. 
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Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen di tingkat Negara, Regional dan Distrik, atas 

perintah Komite Pusat (Pasal 16). Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen di tingkat Regional atau di tingkat Negara bertanggung 

jawab untuk melakukan kunjungan lapangan dan kegiatan inspeksi 

pasar, menginvestigasi pengaduan, menengahi dan menyelesaikan 

sengketa konsumen, menjatuhkan hukuman administratif setelah 

menemukan pelanggaran ketentuan hukum, serta mengambil tindakan 

sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan 

hukum lainnya yang ada sementara pada saat yang sama mengupayakan 

koordinasi dengan Kementerian pemerintahan yang terkait. 

 

Selain itu, Komite Pusat juga membentuk Komite Kerja Keselamatan 

Produk dan Komite Kerja Pengaduan Konsumen di bawah Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen di tingkat Regional dan di tingkat 

Negara. 

 

 Organisasi dan Asosiasi Konsumen 

 

Suatu organisasi non-pemerintah yang bekerja untuk melindungi 

kepentingan konsumen, yaitu Persatuan Konsumen Myanmar (Myanmar 

Consumers‟ Union/MCU) <http://www.myanmarconsumersunion.org/en/home/>, 

dibentuk pada bulan November 2012 dengan 15 anggota Komite 
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Eksekutif dari berbagai latar belakang profesi, seperti medis, 

hukum, pendidikan, pertanian, teknik, kimia, ekonomi dan sebagainya. 

Registrasi Organisasi MCU telah diberikan oleh Departemen Dalam 

Negeri pada bulan Juni 2017, dan organisasi tersebut sekarang 

sedang menunggu tanggapan dari Konsumen Internasional (Consumers 

International / CI) atas permohonan keanggotaannya. 

 

 Ganti Rugi 

 

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen 

di Myanmar akan memiliki hak agar sengketa mereka (terkait dengan 

barang dan layanan yang digunakan oleh konsumen sendiri) didengar 

dan diselesaikan, untuk dilindungi serta mendapatkan penyelesaian 

yang benar atas kerugian yang diderita oleh mereka [Pasal 6 

(a) (iv)]. 

 

Oleh karenanya, konsumen yang menderita kerugian selama mengkonsumsi 

barang dan layanan harus mengajukan keluhan kepada Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen terkait untuk selanjutnya badan tersebut memeriksa 

dan mengeluarkan keputusan yang sesuai (Pasal 17 hingga Pasal 

19), atau mengirim keluhan mereka ke Pusat Informasi dan Pengaduan 

Konsumen, yang akan memeriksa hal yang sama dan mengirimkan 

keluhan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jika relevan. 
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Setelah keluhan konsumen diterima, maka proses penyelesaian 

sengketa adalah sebagai berikut: 

 

 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menerima dan memeriksa 

keluhan konsumen (baik yang dibuat secara tertulis atau 

secara lisan) tentang masalah yang berkaitan dengan barang 

atau layanan yang relevan. 

 

 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memeriksa pengusaha 

yang dituduh melakukan pelanggaran. 

 

 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memeriksa orang yang 

mengetahui sengketa konsumen, saksi mata, dan para ahli. 

 

 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memeriksa dan menilai 

dokumen yang diperlukan dalam penyelidikan dan barang 

bukti lainnya. 

 

 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memeriksa dan memutuskan 

apakah terdapat kerugian di pihak konsumen. 

 

 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melakukan mediasi dan 

konsiliasi terhadap sengketa konsumen. 

 

 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melaporkan kepada 

otoritas yang lebih tinggi apabila dalam kasus tersebut 

ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang ada 
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atau kesepakatan tidak dapat dicapai setelah diselesaikan 

melalui mediasi atau konsiliasi. 

 

 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberitahukan keputusan 

terkait dengan perlindungan konsumen kepada pengusaha yang 

telah melakukan pelanggaran. 

 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberitahukan keputusan 

terkait perlindungan konsumen kepada pengusaha yang telah 

melakukan tindakan apa pun yang dilarang berdasarkan Pasal 8 

Undang-Undang ini. 

 

Pengusaha yang ditemukan telah melanggar larangan keentuan hukum, 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 hingga Pasal 14 (terutama 

terkait dengan indikasi dan iklan yang palsu, tidak wajar dan 

menyesatkan) dapat dihukum dengan hukuman penjara untuk jangka 

waktu tidak lebih dari 3 tahun atau dengan denda tidak melebihi 

5.000.000 Kyat atau dengan kedua-duanya (Pasal 23). 

 

Selain itu, badan penyelesaian sengketa dapat mengambil tindakan 

yang diberikan di bawah ini apabila jika pengusaha ditemukan 

melanggar Pasal 7 (b) yang berkaitan dengan hak dan kewajiban 

pengusaha dan / atau Pasal 8, yang terutama berkaitan dengan 

larangan bagi pengusaha terkait produk, pelabelan, keamanan dan 

kualitas: 
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 Peringatan / Peringatan Keras. 

 

 Pemulihan. 

 

 Pelarangan atas penjualan dan distribusi barang yang relevan 

untuk sementara waktu. 

 

 Penarikan dari pasar. 

 

 Menghancurkan barang yang menyebabkan ancaman bagi konsumen. 

 

 Berkoordinasi dengan Kementerian terkait, jika diperlukan, 

untuk mencabut izin usaha baik yang bersofat sementara 

atau yang permanen (Pasal 19). 

 

Pengusaha harus membuktikan bahwa mereka tidak memiliki niatan 

untuk melakukan penyesatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 

Undang-Undang. Mereka yang tidak setuju dengan keputusan yang 

disahkan berdasarkan Pasal 19 dapat mengajukan banding ke Komite 

Pusat dalam waktu 60 hari sejak hari ketika keputusan terkait 

tersebut disahkan. Konsumen juga dapat menuntut terjadinya cedera 

sesuai dengan prosedur hukum acara perdata begitu pelanggaran 

pengusaha ditemukan berdasarkan Pasal 23. 
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 FILIPINA 

 

 Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan 

 

Ketentuan hukum utama untuk perlindungan konsumen di Filipina 

adalah Undang-Undang Konsumen tahun 1992 (Undang-Undang Republik 

No. 7394). Undang-Undang Konsumen tersebut mulai berlaku pada 

tanggal 15 Juli 1992. Undang-Undang Republik No. 7394 mewujudkan 

kebijakan Negara Filipina tentang perlindungan konsumen dan 

menetapkan standar perilaku untuk bisnis dan industri di negara 

tersebut. Tujuan umum dari Undang-Undang ini adalah untuk melindungi 

kepentingan konsumen, meningkatkan kesejahteraan konsumen secara 

umum serta menetapkan standar perilaku untuk bisnis dan industri. 

 

Ruang Lingkup dan Cakupan 

 

Undang-Undang Republik No. 7394 mencakup berbagai bidang:  

 

 Kualitas dan keamanan produk konsumen. 

 

 Makanan, obat-obatan, kosmetik, serta perangkat. 

 

 Zat berbahaya. 
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 Tindakan dan janji penjualan yang bersifat menipu, tidak 

wajar, dan berat sebelah. 

 

 Bobot dan ukuran. 

 

 Layanan dan garansi produk konsumen. 

 

 Label harga. 

 

 Pelabelan dan pengemasan. 

 

 Tanggung jawab untuk produk dan layanan. 

 

 Transaksi kredit konsumen. 

 

 Pengiklanan dan promosi penjualan. 

 

 Perusahaan perbaikan dan layanan, dan  

 

 Penanganan keluhan konsumen. 

 

Hal tersebut berlaku untuk semua produk dan layanan konsumen 

serta transaksi konsumen di Filipina. 

 

“Produk dan layanan konsumen” berarti barang, layanan dan kredit, 

hutang atau kewajiban yang terutama untuk keperluan pribadi, 

keluarga, rumah tangga atau pertanian, yang termasuk tetapi tidak 

terbatas pada, makanan, obat-obatan, kosmetik dan perlengkapan. 
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“Transaksi konsumen” berarti penjualan, sewa, pengalihan, keputusan 

berdasarkan perubahan, atau disposisi lainnya dari produk konsumen, 

termasuk barang yang dimaksudkan untuk ditempelkan ke tanah, 

atau layanan, atau hak, kepemilikan, atau kepentingan apa pun di 

dalamnya, kecuali sekuritas dan kontrak asuransi, atau pemberian 

kredit kepada konsumen untuk tujuan yang terutama berupa permintaan 

atau promosi oleh pemasok sehubungan dengan transaksi yang 

disebutkan di atas. 

 

Definisi Konsumen 

 

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik No. 7394, 

“konsumen” berarti orang perorangan yang merupakan pembeli, 

penyewa, penerima atau calon pembeli, penyewa atau penerima produk, 

layanan, atau kredit konsumen. 

 

Hak dan Tanggung Jawab Konsumen 

 

Meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam tujuan spesifik 

dari Undang-Undang Republik No. 7394, konsumen di Filipina menikmati 

hak-hak dasar berikut: 

 

 Hak atas keselamatan („perlindungan terhadap bahaya kesehatan 

dan keselamatan‟). 
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 Hak atas informasi („penyediaan informasi dan pendidikan 

untuk memfasilitasi pilihan yang baik dan pelaksanaan hak 

yang tepat oleh konsumen '). 

 

 Hak atas Pendidikan. 

 

 Hak untuk ganti rugi („Penyediaan hak dan sarana ganti 

rugi secara memadai'). 

 

 Hak untuk perwakilan ('keterlibatan perwakilan konsumen 

dalam perumusan kebijakan sosial dan ekonomi'). 

 

Kualitas dan Keamanan Produk 

 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik No. 7394, adalah tugas 

Negara untuk mengembangkan dan menyediakan standar keselamatan 

dan kualitas untuk produk konsumen, termasuk pedoman praktik 

standar kinerja atau standar penggunaan dan metode pengujian 

(Pasal 5). Oleh karena itu, adalah suatu hal yang ilegal bagi 

siapa pun yang memproduksi untuk dijual, menawarkan untuk dijual, 

mendistribusikan dalam perdagangan, atau mengimpor ke Filipina 

setiap produk konsumen yang tidak sesuai dengan kualitas 

produk konsumen yang berlaku atau standar keselamatan yang 

diumumkan dalam Undang-Undang (Pasal 18). 
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Tanggung jawab untuk memastikan kualitas dan keamanan produk 

di Filipina dibagi di antara tiga lembaga pemerintah: 

 

 Departemen Kesehatan (Department of Health / DOH) melalui 

Biro Pangan dan Obat-obatan (Bureau of Food and Drugs / 

BFAD), sekarang menjadi Pengelolaan Pangan dan Obat-obatan 

(Food and Drugs Administration/FDA) <http://www.fda.gov.ph>. 

menetapkan standar untuk makanan olahan, obat-obatan dan 

kosmetik. 

 

 Departemen Pertanian (Department of Agriculture / DA) 

melalui Biro Standar Pertanian dan Perikanan (Bureau of 

Agriculture and Fisheries Standards/BAFS) <http://www.bafps.da.gov.ph/> 

mengembangkan standar untuk produk pertanian dan yang terkait 

dengan pertanian termasuk buah-buahan, sayuran dan biji-

bijian. 

 

 Departemen Perdagangan dan Industri (Department of Trade 

and Industry / DTI) <https://www.dti.gov.ph/> bertanggung 

jawab untuk mengembangkan standar kualitas dan keselamatan 

berkenaan dengan semua produk konsumen lainnya. 

 

Tanggung jawab atas Produk dan Layanan 

 



 

BAGIAN III: Perlindungan Konsumen di Negara-Negara Anggota ASEAN 

FILIPINA 

 

 

134 

 

Di Filipina, doktrin tanggung jawab ketat berlaku untuk pabrikan, 

produsen, dan importir barang-barang konsumen. Undang-Undang 

Republik No. 7394 secara tegas menyatakan bahwa, "Pabrikan, 

produsen, dan importir Filipina atau asing mana pun akan 

bertanggung jawab atas ganti rugi, terlepas dari kesalahan, 

atas kerusakan yang disebabkan oleh konsumen akibat cacat yang 

disebabkan oleh desain, pembuatan, konstruksi, formula perakitan 

dan pemasangan serta penanganan dan penyusunan, penyajian atau 

pengemasan produk mereka, serta informasi yang tidak mencukupi 

atau tidak memadai tentang penggunaan dan bahaya daripadanya.” 

(Pasal 97) 

 

Dengan demikian, konsep cacat yang akan menimbulkan tanggung 

jawab atas kerugian berdasarkan Undang-Undang relatif luas. 

Undang-Undang Republik No. 7394 juga menempatkan pada pabrikan, 

produsen dan importir beban untuk membuktikan bahwa produk yang 

mereka tempatkan di pasar tidak cacat dan membebankan kewajiban 

terlepas dari ada atau tidak adanya kesalahan pada bagian dari 

pabrikan, produsen atau importir tersebut. 

 

RA 7394 juga juga memberikan pertanggungjawaban yang ketat 

untuk layanan yang cacat. Suatu layanan dianggap cacat ketika 

tidak memberikan keselamatan yang seharusnya didapatkan oleh 

konsumen, dengan mempertimbangkan situasi yang relevan, termasuk 
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tetapi tidak terbatas pada tata cara penyajian layanan tersebut, 

akibat dari bahaya yang mungkin secara wajar dapat terjadi, 

dan waktu penyajian layanan tersebut. 

 

Praktek-praktek Tidak Sehat 

 

Undang-Undang Republik No. 7394 meningkatkan dan mendorong 

hubungan yang wajar, jujur, dan adil di antara para pihak dalam 

transaksi konsumen, dan melindungi konsumen dari tindakan atau 

praktik penjualan yang bersifat menipu, tidak wajar, dan tidak 

berbelas kasihan. Suatu tindakan atau praktik dianggap tidak 

adil dan berat sebelah, jika: 

 

 produsen, pabrikan, distributor, pemasok, atau penjual 

mengambil keuntungan dari ketidakmampuan konsumen untuk 

secara wajar melindungi kepentingannya karena ketidakmampuannya 

untuk memahami bahasa suatu perjanjian, atau faktor-faktor 

serupa; atau 

 

 ketika transaksi konsumen dilakukan, harga kotor melebihi 

harga di mana produk atau layanan serupa dapat dengan mudah 

diperoleh dalam transaksi serupa oleh konsumen sejenis; 

atau 
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 ketika transaksi konsumen dilakukan, konsumen tidak dapat 

menerima manfaat substansial dari subjek transaksi; atau 

 

 ketika transaksi konsumen dilakukan, penjual atau pemasok 

menyadari bahwa tidak ada kemungkinan atau pembayaran 

kewajiban yang wajar secara penuh oleh konsumen; 

 

 atau transaksi yang dilakukan penjual atau pemasok yang 

mendorong konsumen untuk secara sepihak berpihak pada 

penjual atau pemasok. 

 

Iklan yang Menyesatkan 

 

Undang-Undang Republik No. 7394 juga melindungi konsumen dari 

iklan yang menyesatkan dan praktik penjualan dan promosi yang 

curang. 

 

Sebuah iklan dianggap, berdasarkan ketentuan RA 7394, menjadi 

salah, menipu atau menyesatkan jika menyesatkan dalam hal materi. 

Selain itu, tidak dapat mengajukan klaim pada iklan yang tidak 

tercantum dalam label atau belum disetujui oleh agen yang kompeten. 

Dan tidak ada orang yang boleh mengiklankan makanan, obat-

obatan, kosmetik, alat, atau zat berbahaya dengan cara yang 

secara keliru, kesan mengenai karakter, nilai, jumlah, komposisi, 

prestasi, dan keamanannya. 
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Penjualan Langsung dan Pemasaran Piramida 

 

Di Filipina, dilarang menggunakan rencana distribusi rantai atau 

skema pemasaran piramida dalam penjualan produk konsumen (Pasal 

53); 

 

 Masalah-masalah Sektoral 

 

Telepon, Layanan Internet, dan E-Commerce 

 

Dua undang-undang yang terpisah satu sama lainnya menetapkan 

kerangka kerja kebijakan untuk layanan telekomunikasi dan e-

commerce di Filipina: Undang-Undang Kebijakan Telekomunikasi 

Publik tahun 1995 dan Undang-undang E-Commerce tahun 2000. 

 

Undang-undang E-Commerce, khususnya, memberikan pengakuan hukum 

atas dokumen elektronik atau pesan data. Undang-undang ini juga 

mengamanatkan semua lembaga pemerintah untuk, antara lain, 

bertransaksi bisnis dan melakukan fungsi menggunakan dokumen 

elektronik. Undang-Undang tersebut juga menghukum pelanggaran 

peretasan dan pembajakan. 
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Berikut adalah beberapa pesanan yang dikeluarkan terkait dengan 

Undang-Undang E-Commerce untuk secara khusus melindungi konsumen 

di sektor ini: 

 

 Perintah Administratif JOINT DTI-DOH-DA No. 1 Seri 2008 

yang mengatur peraturan dan regulasi untuk perlindungan 

konsumen untuk transaksi online yang mencakup pengecer lokal 

dan asing; 

 

 Bank Sentral Filipina (BSP) <http://www.bsp.gov.ph/> mengeluarkan 

Surat Edaran No. 269 pada tahun 2000 dan No. 542 pada tahun 

2006 yang mencakup perbankan elektronik dan pengamanan 

informasi pelanggan, pencegahan pencucian uang dan pendanaan 

teroris, masing-masing. 

 

Komisi Telekomunikasi Nasional (National Telecommunication Committee 

/NTC) <http://ncr.ntc.gov.ph/> di bawah Departemen Transportasi 

dan Komunikasi (DOTC) adalah badan pemerintah yang bertanggung 

jawab atas pengawasan, ajudikasi, dan kontrol atas semua layanan 

telekomunikasi di seluruh Filipina. 

 

DTI mengarahkan dan mengawasi peningkatan dan pengembangan 

perdagangan elektronik di negara ini dengan lembaga pemerintah 

terkait. 
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Kredit Konsumen dan Perbankan 

 

Undang-Undang Republik No. 7394 menyatakan bahwa pemerintah 

harus: „menyederhanakan, mengklarifikasi dan memodernisasi undang-

undang tentang transaksi kredit dan mendorong pengembangan praktik 

kredit konsumen yang adil dan sehat secara ekonomi.‟ 

 

Lebih jauh, Kebenaran dan Undang-Undang Peminjaman tahun 1963 

mensyaratkan kreditor untuk melengkapi persyaratan secara tertulis 

dengan jelas bagi peminjam, sebelum penyelesaian transaksi. 

Hal ini diharapkan untuk memastikan kesadaran konsumen akan 

biaya sebenarnya dari layanan keuangan. 

 

Di Filipina, salah satu penyedia kredit konsumen terbesar adalah 

melalui kartu kredit. Dengan proliferasi kartu kredit, banyak 

undang-undang dan peraturan yang diundangkan untuk mengatur 

operasi kartu kredit di negara ini, termasuk: 

 

 Undang-Undang Peraturan Perangkat Akses tahun 1998, yang 

mewajibkan penyedia kartu kredit untuk memberikan informasi 

secara tertulis atau lisan (terkait dengan tingkat persentase 

tahunan; metode perhitungan, biaya, dan nomor bebas pulsa, 

dll): 
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 Surat Edaran BSP No. 398 tanggal 21 Agustus 2003 yang 

meningkatkan dan mengembangkan kredit konsumen melalui 

produk-produk inovatif dalam kondisi praktik kredit 

konsumen yang adil dan sehat; dan 

 

 Sirkulasi BSP no. 702 nomor seri 2010 yang bertujuan untuk 

meningkatkan perlindungan konsumen dalam operasi kartu 

kredit bank dan anak perusahaan mereka atau perusahaan 

kartu kredit afiliasi. 

 

 Lembaga Perlindungan Konsumen 

 

Dewan Urusan Konsumen Nasional (National Consumer Affairs Council 

/ NCAC) adalah lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang Republik 

No. 7394 untuk meningkatkan manajemen, koordinasi dan efektivitas 

program dan kebijakan konsumen oleh berbagai lembaga pemerintah 

dan organisasi swasta. Dewan ini terdiri dari perwakilan dari 

lembaga pemerintah dan non-pemerintah, sebagaimana berikut ini: 

 

 DTI 

 

 Departemen Pendidikan <http://www.deped.gov.ph/> 

 

 DOH 
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 DA 

 

 4 organisasi konsumen berbasis nasional 

 

 2 sektor bisnis / industry 

 

NCAC melakukan fungsi-fungsi sebagaimana berikut ini: 

 

 Merasionalisasi dan mengoordinasikan fungsi lembaga perlindungan 

konsumen. 

 

 Memantau dan mengevaluasi implementasi program dan proyek 

konsumen dan mengambil langkah yang tepat untuk mematuhi 

prioritas, standar, dan pedoman yang telah ditetapkan. 

 

 Melakukan program berkelanjutan tentang pendidikan konsumen 

dan kampanye informasi. 

 

 Menyerahkan kepada Kongres dan Kantor Presiden laporan 

lengkap tentang kemajuan implementasi program konsumen di 

Filipina. 

 

Dewan dipimpin dan dikepalai oleh Ketua yang dipilih oleh anggota. 

Ketua Dewan menetapkan, dengan persetujuan Dewan, kebijakan, 

prosedur dan standar untuk mengatur implementasi dan interpretasi 

fungsi dan tugas Dewan. 
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Di antara semua departemen terkait yang terlibat dalam implementasi 

Undang-Undang Republik No. 7394, DTI memainkan peran sentral. 

Hal ini juga merupakan titik fokus bagi Komite Perlindungan 

Konsumen ASEAN (ACCP). 

 

 Organisasi dan Asosiasi Konsumen 

 

Sejumlah organisasi konsumen telah didirikan di Filipina, meskipun 

belum ada satu pun dari organisasi tersebut yang diakui sebagai 

anggota Konsumen Internasional. Beberapa organisasi terkenal 

meliputi: 

 

 Persatuan Konsumen Filipina (Consumer Union of the Philippines 

/CUP) 

consumerunion.philippines@gmail.com 

 

 Coalition for Consumer Protection and Welfare, Inc. 

http://www.ccpw.org/ 

 

 National Nation Association of Consumers, Inc.  

http://naciphil.tripod.com/ 

 

 Laban Consyumer, Inc.  

http://labankonsyumer.com 
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 Ganti Rugi 

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik No. 7394, konsumen dapat 

meminta ganti rugi dengan mengajukan surat pengaduan yang ditujukan 

kepada departemen atau lembaga pemerintah terkait. Departemen 

pemerintah terkait - DTI, DOH, dan DA - setelah menerima permohonan 

atau surat pengaduan dari konsumen manapun dapat masing-masing 

memulai penyelidikan, sesuai dengan bidang kompetensi mereka sendiri. 

Setelah ditemukannya pelanggaran hukum terhadap ketentuan hukum 

atau peraturan perundang-undangan apa pun berdasarkan yurisdiksi 

mereka, departemen tersebut berdasarkan pengaduan yang telah 

terverifikasi dapat memulai tindakan formal terhadap siapa pun 

yang tampaknya bertanggung jawab. Setiap tindakan perdata / 

pidana harus diajukan ke pengadilan reguler yang sesuai (Pengadilan 

Kota / Pengadilan Regional). 

 

Berbagai hukuman dapat dikenakan, bahkan jika tidak diminta 

dalam pengaduan. Hal ini termasuk perintah penghentian dan untuk 

tidak memulai kembali, jaminan untuk dilakukannya penarikan kembali, 

mengganti perbaikan atau mengembalikan nilai uang, restitusi atau 

pembatalan kontrak, serta pengenaan denda antara PhP500 hingga 

300.000 tergantung pada beratnya pelanggaran. 
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Di antara lembaga pelaksana Undang-Undang Republik No. 7394, 

adalah DTI yang memiliki jaringan terbesar terkait dengan mekanisme 

penyediaan ganti rugi kepada konsumen. DTI telah menetapkan 

mekanisme di semua tingkatan, yaitu tingkat nasional, regional 

dan lokal. Keluhan konsumen dapat diajukan di kantor provinsi 

DTI yang memiliki yurisdiksi atas subjek keluhan. Di daerah-

daerah di mana tidak ada kantor provinsi, pengaduan harus diajukan 

di kantor regional. Dalam hal di mana pelapor dan responden 

berada di provinsi yang berbeda, maka pelapor memiliki pilihan 

untuk memilih tempat di mana pengajuan keluhan dapat dilakukan. 

 

Di tingkat nasional, DTI mengelola hotline konsumen yang disebut 

DTI Direct yang menerima, meninjau, dan menyelesaikan pertanyaan 

dan keluhan konsumen. 

 

Khususnya, di Filipina, industri-industri yang memiliki kehadiran 

nasional telah mulai mendirikan Meja Kesejahteraan Konsumen 

(Consumer Welfare Desks / CWD), sebagai bagian dari Program Bagwis 

Emas DTI yang merupakan mekanisme pengawasan mandiri di sektor 

bisnis dalam rangka menyelesaikan keluhan konsumen. Tujuan 

utama dari pembentukan CWD adalah untuk menjalin kemitraan antara 

pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan kesejahteraan 

konsumen, dan mengatur prosedur untuk secara sistematis dan 

tepat menangani keluhan konsumen. 
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CWD di tempat usaha diawaki terutama oleh manajer / penyelia 

toko yang berpartisipasi dan harus ditempatkan di tempat yang 

strategis yang mudah ditemukan oleh konsumen, lebih disukai di 

dekat Customer Relations Desk di toko. Dalam hal terdapat 

ketidakpuasan, maka konsumen selalu dapat memanfaatkan layanan 

DTI untuk menyelesaikan masalah yang dimaksud. 

 

Untuk sengketa yang melibatkan lembaga keuangan, konsumen dapat 

menghubungi atau secara pribadi berbicara dengan manajer atau 

pejabat yang bertanggung jawab atas banknya. Dalam kasus ketika 

keluhan tidak diselesaikan, maka konsumen dapat menulis keluhannya 

dan mengirimkannya melalui surat, email, faksimil, atau melanjutkannya 

ke BSP. 
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 SINGAPURA 

 

 Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan 

 

Pertama kali diberlakukan pada tahun 2003 dan diadaptasi dari 

ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen di berbagai yurisdiksi 

Persemakmuran, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Perdagangan 

yang Adil) (Consumer Protection-Fair Trading-Act/CPFTA) saat ini 

merupakan ketentuan perundang-undangan yang utama tentang perlindungan 

konsumen di Singapura. Undang-undang ini telah melalui beberapa 

kali perubahan, yang terbaru adalah pada tahun 2016. 

 

Ketentuan perundang-undangan lain yang relevan untuk implementasi 

CPFTA meliputi: 

 

 Peraturan Perlindungan Konsumen (Perdagangan yang Adil) 

(Produk dan Layanan Keuangan yang Diatur) tahun 2009 terkait 

dengan produk dan layanan keuangan yang diatur oleh Otoritas 

Moneter Singapura atau berdasarkan Undang-Undang Perdagangan 

Komoditas (Bab 48A) dimana Kementerian Perdagangan dan 

Industri mengawasi masalah kebijakan berkaitan dengan 

CPFTA. 
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 Peraturan Perlindungan Konsumen (Perdagangan Adil) (Pembatalan 

Kontrak) tahun 2009 terkait dengan kontrak penjualan langsung, 

kontrak produk liburan jangka panjang, kontrak pembagian 

waktu atau kontrak terkait pembagian waktu. 

 

 Peraturan Perlindungan Konsumen (Simpanan Dealer Kendaraan 

Bermotor) tahun 2009 terkait dengan setoran untuk pembelian 

kendaraan bermotor. 

 

 Peraturan Perlindungan Konsumen (Perdagangan Adil) (Praktek 

Opt-Out) tahun 2009 yang berkaitan dengan praktik opt-out 

untuk barang dan layanan (misalnya, Barang yang dipasok 

secara berkelanjutan atau percobaan gratis). 

 

 Peraturan Perlindungan Konsumen (Perdagangan Adil) (Kejadian 

yang harus dilaporkan) tahun 2016 terkait dengan kejadian 

yang harus dilaporkan untuk perusahaan berdasarkan perintah 

ganti rugi dari pengadilan untuk praktek tidak adil berdasarkan 

CPFTA. 

 

Ruang Lingkup dan Cakupan 

 

CPFTA berlaku untuk sebagian besar transaksi konsumen, tetapi 

tidak berlaku untuk penjualan tanah dan rumah, kontrak kerja, 

dan pegadaian. 
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„Transaksi konsumen‟, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-

Undang, berarti pasokan barang atau layanan oleh pemasok kepada 

konsumen sebagai hasil dari pembelian, sewa, hadiah, gugatan atau 

pengaturan lainnya; atau perjanjian antara pemasok dan konsumen, 

sebagai akibat dari pembelian, sewa, hadiah, gugatan atau pengaturan 

lainnya, di mana pemasok akan memasok barang atau layanan kepada 

konsumen atau ke konsumen lain yang ditentukan dalam perjanjian. 

 

CPFTA bertujuan untuk melindungi konsumen Singapura dari praktik-

praktik tidak adil dan memberi konsumen hak tambahan sehubungan 

dengan barang-barang yang tidak sesuai dengan kontrak, dan untuk 

hal-hal lain yang relevan. 

 

Undang-Undang ini mencakup isu-isu utama berikut ini, antara 

lain:  

 

 Arti praktik yang tidak adil. 

 

 Hak konsumen untuk menggugat praktik yang tidak adil. 

 

 Yurisdiksi dan kekuasaan pengadilan. 

 

 Hak untuk membatalkan kontrak tertentu selama dalam periode 

pembatalan. 
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 Hak-hak tambahan dari konsumen sehubungan dengan barang 

yang tidak sesuai dengan persyaratan. 

 

 Kewenangan investigasi Dewan Standar, Produktivitas dan 

Inovasi (SPRING Singapura) (yang dibentuk berdasarkan Undang-

undang Dewan Standar, Produktivitas, dan Inovasi Singapura); 

dan 

 

 Pelanggaran yang relevan. 

 

Definisi Konsumen 

 

Seorang konsumen, sebagaimana didefinisikan dalam CPFTA, berarti 

seseorang yang, jika tidak secara eksklusif dalam perjalanan 

bisnis, menerima atau memiliki hak untuk menerima barang atau 

layanan dari pemasok; atau memiliki kewajiban hukum untuk membayar 

pemasok untuk barang atau layanan yang telah atau akan dipasok 

ke orang lain. 

 

Hak dan Tanggung Jawab Konsumen 

 

Menurut CPFTA, konsumen di Singapura memiliki hak-hak, sebagaimana  

berikut ini: 
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 Hak untuk memulai tindakan hukum terhadap pemasok dalam 

rangka mengupayakan ganti rugi atas praktik yang tidak 

adil terkait dengan transaksi konsumen. 

 

 Hak untuk membatalkan kontrak tertentu selama dalam periode 

pembatalan tertentu; dan 

 

 Hak-hak lain sehubungan dengan barang yang tidak sesuai 

dengan persyaratan, seperti barang diperbaiki atau diganti, 

untuk mengurangi jumlah yang harus dibayar, atau untuk 

membatalkan kontrak sehubungan dengan barang-barang tersebut 

(misalnya, lemon law). 

 

Keamanan dan Tanggung Jawa Produk 

 

Ketentuan perundang-undangan berikut adalah ketentuan perundang-

undangan yang utama yang mengatur keamanan dan pelabelan produk di 

Singapura: 

 

 Undang-Undang Penjualan Pangan, Singapura (Bab 283) dan 

Peraturan Pangan, tahun 2017. 

 

 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Singapura (Penjelasan 

Perdagangan & Persyaratan Keselamatan) (Edisi Revisi tahun 

2013). 
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 Peraturan Perlindungan Konsumen (Persyaratan Keselamatan), 

Singapura (Edisi tahun 2004). 

 

 Peraturan Perlindungan Konsumen, Singapura (Persyaratan 

Keselamatan Barang Konsumen - CGSR) (Edisi tahun 2011). 

 

Beberapa lembaga pemerintah di Singapura bertanggung jawab atas 

keamanan produk konsumen dan mengatur peraturan tentang standar 

kualitas, termasuk: 

 

Jenis Produk Regulator 

Pangan Otoritas Pertanian Pangan dan 

Veteriner, Singapura 

<http://www.ava.gov.sg/> 

Produk kesehatan termasuk 

produk kosmetik, peralatan 

medis, produk terapeutik 

dan obat-obatan milik orang 

Cina 

Otoritas Ilmu Kesehatan 

<http://www.hsa.gov.sg/> 

33 kategori peralatan / 

aksesoris listrik, elektronik 

dan gas untuk rumah tangga 

yang diklasifikasikan 

sebagai “Barang yang Diatur” 

Enterprise Singapore 

<https://www.enterprisesg.gov.sg> 
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Kendaraan bermotor, helm 

sepeda motor dan kursi mobil 

anak-anak 

Otoritas Transportasi Darat 

<https://www.lta.gov.sg/> 

Polisi lalu lintas 

Zat berbahaya, pestisida, 

dan bahan lainnya untuk 

pengusir serangga dan hewan 

pengerat  

Lembaga Lingkungan Nasional 

(National Environment Agency/NEA)  

<http://www.nea.gov.sg/> 

 

Selain itu, “Lemon Law” yang disisipkan melalui amandemen CPFTA 

tahun 2012 memberi konsumen di Singapura bentuk ganti rugi yang 

efektif terhadap penjual produk yang cacat. “Lemon Law” memberikan 

praduga ketidaksesuaian dalam 6 bulan pertama setelah barang 

dikirim. Dengan kata lain, Lemon Law mengandaikan bahwa barang 

cacat pada saat penjualan atau pengiriman, untuk cacat yang 

terdeteksi dalam waktu 6 bulan, kecuali anggapan tersebut tidak 

sesuai dengan sifat barang atau penjual dapat membuktikan sebaliknya. 

 

Praktik Tidak Adil dan Iklan yang Menyesatkan 

 

Menurut CPFTA, adalah suatu praktik yang tidak adil yang dilakukan 

pemasok, dalam kaitannya dengan transaksi konsumen untuk melakukan 

atau mengatakan sesuatu, atau lalai melakukan atau mengatakan 

apapun, jika sebagai akibatnya konsumen mungkin ditipu atau 

disesatkan; atau untuk membuat klaim palsu; atau untuk mengambil 
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keuntungan dari konsumen jika pemasok mengetahui atau seharusnya 

mengetahui bahwa konsumen tidak dalam posisi untuk melindungi 

kepentingannya sendiri; atau tidak mampu memahami karakter, 

sifat, bahasa, atau efek transaksi secara wajar atau hal apa 

pun yang terkait dengan transaksi tersebut. 

 

Sebanyak 24 (dua puluh empat) praktik tidak adil yang spesifik 

tercantum dalam Lampiran Kedua CPFTA <https://sso.agc.gov.sg/Act/CPFTA2003#Sc2->, 

termasuk “membuat pernyataan yang muncul dalam bentuk obyektif 

seperti editorial, dokumenter atau laporan ilmiah ketika pernyataan 

tersebut terutama dibuat untuk menjual barang atau layanan, 

kecuali pernyataan yang dimaksud menyatakan bahwa pernyataan 

tersebut adalah suatu bentuk iklan atau promosi”. 

 

Ketentuan Kontrak yang Tidak Adil 

 

Ketentuan kontrak yang tidak adil diatur oleh Undang-Undang Ketentuan 

Kontrak yang Tidak Adil (Unfair Contract Terms Act/UCTA) tahun 

1994 di Singapura, dimana suatu badan hukum ditunjuk terutama 

untuk melindungi konsumen yang mungkin dirugikan oleh posisi 

tawar yang lebih lemah yang mereka tempati dalam sebagian besar 

transaksi konsumen. 
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UCTA melarang seseorang untuk menggunakan ketentuan kontrak atau 

pemberitahuan untuk mengecualikan tanggung jawabnya sendiri 

atas tindakan lalai yang menyebabkan kematian atau cedera pribadi 

pada orang lain. Sebaliknya, untuk kerugian atau kerusakan di 

luar kematian atau cedera pribadi, klausa pengesampingan adalah 

sah sejauh yang demikian adalah wajar. 

 

Dalam kasus konsumen yang berurusan dengan entitas bisnis, jika 

transaksi dimasukkan dengan menggunakan bentuk standar yang 

terakhir, UCTA melarang bisnis untuk menggunakan persyaratan 

kontrak standar untuk mengecualikan tanggung jawabnya sendiri 

atas pelanggaran persyaratan; atau mengecualikan atau membatasi 

tanggung jawabnya sendiri atas pelanggaran persyaratan, atau 

bergantung pada persyaratan untuk memberikan jenis layanan yang 

berbeda dari apa yang secara wajar diharapkan darinya, atau 

bukan layanan sama sekali, kecuali ketentuan kontrak standar 

tersebut adalah wajar. 

 

Selain itu, CPFTA juga melarang bisnis atau orang mana pun 

untuk mengambil keuntungan dari konsumen dengan memasukkan syarat 

atau ketentuan dalam perjanjian yang sifatnya kasar, menindas 

atau berlebihan satu sisi sehingga berat sebelah. 
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 Masalah Sektoral 

 

Telepon, Layanan Internet, dan E-Commerce 

 

Untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan melalui Penyedia 

layanan telepon dan Internet di Singapura, maka Undang-Undang 

Telekomunikasi tentang Kode Etik untuk Persaingan dalam Penyediaan 

Layanan Telekomunikasi diberlakukan pada tahun 2012. 

 

Mengenai transaksi e-commerce, Singapura tidak memiliki undang-

undang perlindungan konsumen khusus untuk e-commerce. Namun, 

sejumlah ketentuan dalam CPFTA juga dapat berlaku untuk transaksi 

e-commerce. 

 

Untuk perlindungan data pribadi, tersedia Undang-Undang Perlindungan 

Data Pribadi tahun 2012, yang dikelola oleh Komisi Perlindungan 

Data Pribadi <https://www.pdpc.gov.sg/>, yang berlaku bersama-

sama dengan ketentuan hukum sektor yang memasukkan elemen 

perlindungan data. Jika ada ketidakkonsistenan, maka ketentuan 

hukum sectoral yang akan berlaku. 

 

Selain itu, Singapura juga telah menerapkan Undang-Undang Transaksi 

Elektronik dan Peraturan Transaksi Elektronik (Otoritas Sertifikasi) 

tahun 2010 untuk memastikan tingkat keamanan dan kepastian 
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tertentu untuk penggunaan transaksi elektronik. Ketentuan ini 

dikelola oleh Otoritas Pengembangan Media Infocomm (Infocomm 

Media Development Authority/IMDA) <https://www.imda.gov.sg/>. 

Ketentuan hukum ini berlaku sama untuk transaksi e-commerce. 

 

Kredit Konsumen dan Perbankan 

 

Untuk masalah yang berkaitan dengan kredit konsumen dan perbankan, 

ketentuan perundang-undangan berikut ini relevan: 

 

 Peraturan Perbankan (Kartu Kredit dan Kartu Charge) tahun 

2013 (edisi revisi tahun 2017), dikeluarkan berdasarkan Undang-

Undang Perbankan Singapura, Edisi Revisi tahun 2017. 

 

 Undang-Undang Pemberi Pinjaman Uang, Bab 188, Edisi Revisi 

tahun 2010. 

 

 Undang-Undang Sewa Beli, Bab 125, Edisi Revisi tahun 2014. 

 

Peraturan / perintah eksekutif lainnya yang relevan, termasuk: 

 

 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Personal Data 

Protection Act/PDPA) yang mencakup perlindungan data pribadi 

pada kredit konsumen dan perbankan yang dilaksanakan oleh 

Komisi Perlindungan Data Pribadi. 
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 Pedoman standar perilaku untuk kegiatan pemasaran dan 

distribusi oleh lembaga keuangan tentang larangan iklan 

palsu dan menyesatkan pada kredit konsumen atau perbankan. 

Pedoman ini diimplementasikan oleh Otoritas Moneter Singapura 

(Monetary Authority of Singapore/MAS) <http://www.mas.gov.sg/> 

yang menetapkan ekspektasi MAS bahwa dewan dan manajemen 

senior lembaga keuangan bertanggung gugat dan bertanggung 

jawab untuk memastikan bahwa terdapat kontrol yang tepat 

untuk kegiatan pemasaran dan distribusi lembaga keuangan 

mereka. 

 

 Asosiasi Bank dalam kode praktik periklanan Singapura 

yang menetapkan bahwa iklan harus sesuai dengan ketentuan 

hukum, jelas, adil, wajar, dan tidak menyesatkan. 

 

 Pedoman Singapura tentang Praktek Pengiklanan (Singapore 

Code of Advertising Practice/SCAP) yang diterapkan oleh 

Otoritas Standar Periklanan Singapura <https://asas.org.sg/> 

di mana SCAP menyatakan bahwa iklan tidak boleh menyesatkan 

konsumen. 

 

 Pasal 16 Undang-Undang Pemberi Pinjaman Uang, Arahan Registrar 

tentang Iklan (diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2013), 

yang melarang iklan yang salah dan menyesatkan pada kredit 

konsumen atau perbankan di mana informasi minimum harus 
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dimasukkan dalam materi iklan dan pemasaran tersebut; 

format dan lokasi materi tersebut. 

 

Layanan Kesehatan 

 

Institusi perawatan kesehatan, yaitu rumah sakit (termasuk panti 

jompo), klinik medis dan gigi, serta laboratorium klinis di 

Singapura saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit 

Swasta dan Klinik Medis tahun 2007 dan ketentuan perundang-

undangan tambahan. 

 

Kementerian Kesehatan <https://www.moh.gov.sg> mengatur institusi 

kesehatan, yaitu rumah sakit (termasuk panti jompo), klinik 

medis dan gigi, serta laboratorium klinis, memberikan perizinan 

kepada institusi kesehatan tersebut dan memastikan bahwa institusi 

kesehatan tersebut mempertahankan standar yang baik untuk layanan 

medis / klinis, untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan 

pasien. 

 

Layanan profesional 

 

Ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan layanan profesional 

di Singapura meliputi: 
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 Undang-Undang Pendaftaran Medis (Medical Registration Act/MRA) 

tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan tambahan yang 

relevan. 

 

 Undang-Undang Profesi Hukum (Legal Profession Act/LPA) tahun 

2011 dan peraturan perundang-undangan tambahan yang relevan. 

 

Dewan Medis Singapura (Singapore Medical Council/SMC) 

<http://www.healthprofessionals.gov.sg>, suatu badan sesuai dengan 

perundang-undangan di bawah Kementerian Kesehatan yang mengelola 

Daftar Praktisi Medis di Singapura, mengelola program pendidikan 

kedokteran berkelanjutan wajib dan juga menentukan dan mengatur 

perilaku profesional serta etika para praktisi medis yang terdaftar. 

 

Divisi Industri Hukum, Kementerian Hukum <https://www.mlaw.gov.sg> 

bertanggung jawab atas keseluruhan kebijakan, kerangka kerja 

peraturan, peningkatan, dan pengembangan strategis industri layanan 

hukum di Singapura. 

 

Masyarakat Hukum Singapura <http://www.lawsociety.org.sg/> dan 

Mahkamah Agung mengawasi pengaturan perilaku profesional 

pengacara Singapura dan pengacara asing. 
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Dewan Perilaku Profesional yang diketuai oleh Ketua Mahkamah 

Agung mengawasi diberlakukannya peraturan yang terkait dengan 

masalah perilaku profesional. Hal inio dalam rangka memastikan 

bahwa semua pengacara Singapura dan pengacara asing yang berpraktik 

hukum di Singapura tunduk pada standar tanggung jawab etika 

dan profesional yang sama. 

 

 Lembaga Perlindungan Konsumen 

 

Kementerian Perdagangan dan Industri mengawasi hal-hal kebijakan 

yang berkaitan dengan CPFTA, sedangkan SPRING Singapura adalah 

badan pengelola CPFTA. 

 

Kekuasaan hukum SPRING di bawah CPFTA meliputi:  

 

 Kekuasaan untuk menyelidiki (Pasal 12G). 

 

 Kekuasaan untuk mensyaratkan dokumen, artikel, atau informasi 

(Pasal 12H). 

 

 Kekuasaan untuk memasuki halaman tanpa surat perintah (Pasal 

12I). 

 

 Kekuasaan untuk memasuki bangunan berdasarkan surat perintah 

(Pasal 12J). 
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 Kekuasaan untuk meminta bukti mengenai identitas (Pasal 

12L). 

 

 Kekuasaan untuk memeriksa, memastikan kehadiran, dll (Pasal 

12M). 

 

 Organisasi dan Asosiasi Konsumen 

 

Asosiasi Konsumen Singapura (Consumers Association of Singapore/ 

CASE), sebuah organisasi nirlaba, non-pemerintah, yang memberikan 

bantuan, saran, dan layanan mediasi kepada konsumen, dan yang 

lebih penting, pendidikan hak-hak konsumen, untuk melindungi 

dan meningkatkan minat dan kesadaran konsumen. CASE adalah 

anggota dari Konsumen Internasional. 

 

 Ganti Rugi 

 

Konsumen harus terlebih dahulu berusaha menyelesaikan sengketa 

di luar pengadilan. Konsumen juga dapat mengajukan keluhan kepada 

CASE sehubungan dengan sengketa dengan penjual. Setelah menerima 

keluhan, CASE dapat, jika dianggap perlu, mengundang konsumen dan 

penjual yang relevan untuk melakukan mediasi sengketa. Apabila 

sengketa masih belum dapat diselesaikan, maka konsumen dapat 

mengajukan klaim di pengadilan untuk memperoleh ganti rugi 
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secara perdata. Sebagian besar klaim berdasarkan CPFTA dapat 

diajukan ke Pengadilan Klaim Kecil <https://www.statecourts.gov.sg/ 

SmallClaims/Pages/GeneralInformation.aspx> yang menangani sengketa 

yang melibatkan jumlah S$10.000 ke bawah. 

 

Jika seorang konsumen mencari bantuan sehubungan dengan barang-

barang yang tidak sesuai dengan persyaratan berdasarkan CPFTA, 

maka pengadilan dapat mengeluarkan perintah tanpa syarat atau 

dengan syarat-syarat mengenai kerugian, pembayaran untuk barang-

barang tersebut dan cara lainnya yang dianggap adil. Oleh karena 

itu ada kemungkinan bahwa konsumen dapat menuntut kerugian 

konsekuensial yang disebabkan oleh barang yang tidak sesuai 

dengan persyaratan. Pemulihan berdasarkan CPFTA dalam hal barang 

yang tidak sesuai dengan persyaratan hanya berlaku untuk konsumen 

dan bukan bisnis. 

 

Jika klaim konsumen melibatkan praktik yang tidak adil, maka 

konsumen hanya dapat memulai tindakan hukum di pengadilan dengan 

yurisdiksi yang kompeten terhadap pemasok di mana jumlah klaim 

tidak melebihi batas yang ditentukan, yaitu sebesar S$30.000,00. 

Berdasarkan CPFTA, konsumen dapat mengajukan klaim terhadap 

pemasok atas praktik yang tidak adil jika pemasok, misalnya, 

melakukan atau mengatakan sesuatu, atau tidak melakukan atau 
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tidak mengatakan apapun, jika sebagai akibatnya, konsumen mungkin 

ditipu atau disesatkan; atau membuat klaim palsu. 

 

Untuk sengketa mengenai produk atau layanan keuangan, para pihak 

dapat mengacu pada Financial Industries Disputes Resolution Centre 

Ltd <http://www.fidrec.com.sg/website/index.html> sebagai alternatif 

yang terjangkau. 
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 THAILAND 

 

 Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan 

 

Ketentuan hukum utama untuk perlindungan konsumen di Thailand 

adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Consumer Protection 

Act/CPA) Tahun 1979. CPA telah direvisi berkali-kali untuk memberikan 

perlindungan terlengkap yang mungkin bagi konsumen di Thailand, 

yang terbaru pada tahun 2013. 

 

Ketentuan hukum lain yang paling relevan dengan perlindungan 

konsumen di Thailand, meliputi: 

 

 Undang-Undang Tanggung Jawab Produk tahun 2008. 

 

 Undang-Undang Prosedur Kasus Konsumen tahun 2008; dan 

 

 Undang-Undang Penjualan Langsung dan Pemasaran Langsung 

tahun 2002 (sebagaimana diubah pada tahun 2017). 

 

Ruang Lingkup dan Cakupan 

 

Pada prinsipnya, CPA memberikan perlindungan di tiga bidang 

secara berbeda-beda, yaitu: perlindungan konsumen pada iklan,  
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pelabelan, dan kontrak. CPA juga memberikan definisi tentang 

'konsumen'; hak-hak fundamentalnya; pembentukannya, wewenang dan 

fungsi Dewan Perlindungan Konsumen; pembentukan, wewenang 

dan fungsi Kantor Dewan Perlindungan Konsumen (Office of the 

Consumer Protection Board/OCPB); prosedur untuk naik banding 

tentang sengketa konsumen; serta hukuman yang relevan. 

 

Definisi Konsumen 

 

Sesuai dengan CPA, seorang konsumen berarti seseorang yang membeli 

atau mendapatkan layanan dari seorang pengusaha atau seseorang 

yang telah ditawarkan atau diundang oleh seorang pengusaha untuk 

membeli barang atau mendapatkan layanan, termasuk orang yang 

sepatutnya menggunakan barang atau orang yang sepatutnya menggunakan 

layanan dari pengusaha bahkan jika dia bukan orang yang membayar 

upah tersebut. 

 

Hak dan Tanggung Jawab Konsumen 

 

CPA mengakui hak-hak dasar sebagaimana berikut ini dari semua 

konsumen di Thailand: 

 

 hak untuk menerima informasi dan penjelasan yang benar dan 

memadai mengenai kualitas barang atau layanan; 

 



 

BAGIAN III: Perlindungan Konsumen di Negara-Negara Anggota ASEAN 

THAILAND 

 

 

166 

 

 hak untuk menikmati kebebasan dalam memilih barang atau 

layanan; 

 

 hak untuk mengharapkan keamanan dalam penggunaan barang 

atau layanan; 

 

 hak untuk menerima kontrak yang adil; dan 

 

 hak agar cidera yang dialaminya dipertimbangkan dan diberikan 

kompensasi. 

 

Keamanan dan Tanggung Jawab Produk 

 

Untuk keamanan produk, Pasal 36 (1) CPA memberdayakan OCPB untuk 

memerintahkan pengujian atas barang yang diduga berbahaya bagi 

konsumen dan, jika sesuai, untuk melarang penjualan barang apa 

pun. Oleh karena itu, secara tidak langsung, CPA memungkinkan 

pengendalian kualitas ribuan produk di seluruh Thailand. 

 

Selain CPA, terdapat pula ketentuan hukum tentang keselamatan 

produk khusus yang penting di Thailand yang terkait langsung 

dengan kehidupan sehari-hari konsumen, sebagai berikut: 

 

 Undang-Undang Obat-obatan tahun 1967, yang bertujuan untuk 

mengontrol produksi obat-obatan, penjualan obat-obatan dan 

impor obat-obatan untuk dijual di Thailand, dan untuk 
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memberikan peraturan tentang apoteker yang bertanggung jawab 

atas penjualan obat-obatan berbahaya. 

 

 Undang-Undang Pangan tahun 1979, yang bertujuan meningkatkan 

keselamatan konsumen melalui pengontrolan kualitas dan 

standar makanan serta kemasannya. 

 

Undang-Undang Tanggung Jawab Produk yang mulai berlaku pada bulan 

Februari 2009 bertujuan untuk melindungi konsumen yang mengalami 

kerusakan dari produk yang cacat atau berbahaya, dengan memberlakukan 

kewajiban yang ketat terhadap operator bisnis yang terlibat 

dalam pembuatan dan / atau penjualan produk. Hal ini dilakukan 

untuk mengatasi cacat produksi, cacat desain, dan cacat peringatan 

(atau kegagalan untuk memperingatkan). Undang-Undng tersebut 

memberlakukan standar tanggung jawab yang ketat. 

 

Praktek / Periklanan yang Tidak Adil 

 

CPA melarang iklan apa pun yang berisi pernyataan, termasuk 

pernyataan yang berkaitan dengan asal, kondisi, kualitas atau 

deskripsi barang atau layanan serta pengiriman, pengadaan atau 

penggunaan barang atau layanan, yang tidak adil bagi konsumen 

atau yang dapat menyebabkan dampak buruk kepada masyarakat secara 

keseluruhan. 
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Lebih khusus lagi, pernyataan berikut akan dianggap tidak adil 

bagi konsumen atau cenderung menyebabkan efek buruk bagi masyarakat 

secara keseluruhan: 

 

 Pernyataan yang salah atau yang dibesar-besarkan. 

 

 Pernyataan yang akan menyebabkan kesalahpahaman dalam elemen-

elemen penting mengenai barang atau layanan. 

 

 Pernyataan yang secara langsung atau tidak langsung mendorong 

dilakukannya tindakan yang melanggar hukum atau tidak bermoral, 

atau yang berdampak buruk terhadap budaya nasional; dan 

 

 Pernyataan yang akan menyebabkan perpecahan atau berdampak 

buruk pada persatuan di antara masyarakat. 

 

Bagian penting lainnya dari perundang-undangan dalam hal ini 

adalah Undang-Undang yang Mengatur Harga Barang dan Layanan 

tahun 1999, yang membentuk Dewan Pusat yang Mengatur Harga Barang 

dan Layanan dengan wewenang untuk menentukan barang dan layanan 

yang akan dikendalikan oleh Undang-Undang; memperbaiki harga 

jual/beli barang dan layanan yang dikendalikan; memastikan bahwa 

ada pasokan barang atau layanan yang cukup untuk memenuhi permintaan 

domestik; mempertimbangkan keluhan tentang kesulitan atau kerusakan 
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yang timbul dari praktik harga yang tidak adil; menetapkan peraturan 

yang mengatur pembayaran hadiah dan uang; dan menentukan pangkalan, 

prosedur, dan ketentuan mengenai tampilan harga barang dan layanan. 

 

Ketentuan Kontrak Tidak Adil 

 

Di Thailand, terdapat dua ketentuan undang-undang yang mengatur 

ketentuan kontrak yang tidak adil bagi konsumen, yaitu: CPA dan 

Undang-Undang Ketentuan Kontrak yang Tidak Adil, tahun 1997. 

 

CPA memberdayakan Komite Kontrak yang ditunjuk oleh Dewan 

Perlindungan Konsumen untuk mempertimbangkan bisnis apa pun 

yang menggunakan kontrak tertulis sebagai suatu bisnis “kontrak 

terkendali”. Apa yang disebut "kontrak terkendali", yaitu di 

mana operator bisnis dan konsumen menjadi pihak harus mematuhi 

unsur-unsur berikut: 

 

 Ketentuan penting, sebagaimana ditentukan oleh Komite, di 

mana tanpa ketentuan penting tersebut, konsumen dapat berada 

dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan 

operator bisnis; 

 

 Larangan menerapkan ketentuan yang tidak adil kepada 

konsumen. 
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Dalam hal setiap ketentuan penting atau tidak adil dalam kontrak 

yang dikontrol dianggap oleh Komite untuk dikecualikan tetapi 

tetap ada di dalamnya, ketentuan yang tidak adil akan dianggap 

batal demi hukum, tanpa mengurangi sisa kontrak. 

 

Prinsip utama dari Undang-Undang Ketentuan Kontrak yang Tidak 

Adil, tahun 1997 adalah bahwa Pengadilan akan memeriksa syarat-

syarat dalam kontrak dengan mempertimbangkan niat baik semua 

pihak dalam hal itu, apa yang telah dilakukan oleh para pihak, 

dan potensi dampak negatif pada para pihak. Selain itu, istilah 

apa pun dalam kontrak antara para pihak, yang dibuat untuk 

mengecualikan atau membatasi kewajiban sebelum hasilnya terjadi, 

tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan. 

 

Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Kontrak yang Tidak Adil, 

'konsumen' didefinisikan sebagai siapa pun yang melangsungkan 

kontrak sebagai pembeli, penyewa, sewa-beli, peminjam, pemohon 

asuransi atau pihak pada jenis kontrak lainnya untuk memperoleh 

properti, layanan atau kepentingan lain dengan imbalan, asalkan 

transaksi tersebut BUKAN untuk tujuan komersial'. 

 

 Masalah Sektoral 

 

Telepon, Layanan Internet, dan E-Commerce 
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Di Thailand, kualitas layanan yang disediakan oleh penyedia layanan 

telepon dan Internet diatur oleh Undang-Undang Bisnis Telekomunikasi 

tahun 2001. Badan pengatur yang bertanggung jawab atas sektor 

ini adalah Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional (National 

Broadcasting and Telecommunication Commission/NBTC) <https://www.nbtc.go.th>. 

 

NBTC mengharuskan penyedia layanan telekomunikasi dan Internet 

untuk menawarkan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan 

oleh NBTC. Standar-standar ini membahas masalah teknis, kontrak 

layanan, tarif, biaya layanan, serta perlindungan hak-hak konsumen 

di bidang data pribadi, privasi, dan kebebasan komunikasi melalui 

jaringan telekomunikasi. Standar ini dimaksudkan untuk memberikan 

layanan secara adil dan merata bagi pemegang lisensi dan pengguna. 

Selama penerapan standar-standar ini, NBTC (atau pendahulunya) 

mengeluarkan beberapa pemberitahuan tentang perlindungan pengguna 

layanan, yang telah diterbitkan dalam Berita Negara Thailand 

untuk menjadi efektif berdasarkan berbagai undang-undang. Hal 

ini termasuk prosedur untuk menerima dan mempertimbangkan keluhan 

pengguna, pendirian Biro Perlindungan Konsumen Telekomunikasi 

<http://tcp.nbtc.go.th/>, dan 1200 Call Center, yang dilaksanakan 

untuk melindungi hak-hak konsumen serta untuk meningkatkan daya 

tawar dan kesadaran mereka di bidang-bidang ini. 
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Selain itu, NBTC juga mensyaratkan bahwa penyedia layanan 

telekomunikasi dan Internet mendirikan pusat panggilan terpisah 

untuk menyelesaikan sengketa dan mencari solusi untuk keluhan 

pengguna tanpa biaya tambahan. Pusat-pusat ini telah didirikan 

oleh operator yang menyediakan layanan telepon tidak bergerak, 

seluler, internet, dan telepon umum. Dengan demikian, pengguna 

layanan dengan masalah yang berkaitan dengan tarif palsu, biaya 

yang tidak konsisten dengan penggunaan aktual, layanan yang tidak 

konsisten dengan iklan, atau mereka yang ingin mengakhiri kontrak 

karena kualitas layanan yang buruk atau perlakuan yang 'tidak 

adil', kini dapat mencari bantuan dengan cara ini. 

 

Kredit Konsumen dan Perbankan 

 

Bagian utama dari undang-undang yang mengatur pembayaran konsumen, 

layanan penyetoran dan peminjaman di Thailand adalah Undang-

Undang Institusi Keuangan (Financial Institutions Act/FIA) tahun 

2008, Undang-Undang Bank Thailand (Bank of Thailand Act/BOTA) 

tahun 1915, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang 

(Civil and Commercial Code/CCC). FIA dan BOTA, termasuk aturan 

tambahan dan peraturan perundang-undangan tambahan yang dikeluarkan 

di bawahnya, umumnya menentukan ruang lingkup kegiatan yang 

diizinkan dan dilarang untuk penyedia layanan pembayaran, simpanan 

dan layanan pinjaman kepada pelanggan, sedangkan CCC mengatur 
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hubungan hukum antara konsumen dan penyedia layanan sehubungan 

dengan layanan yang diberikan. 

 

BOT <https://www.bot.or.th/English/Pages/default.aspx> adalah 

otoritas utama yang bertugas mengawasi dan memeriksa lembaga 

keuangan (dan lembaga non-keuangan dalam kasus-kasus tertentu, 

misalnya, pemberian pinjaman pribadi dan kartu kredit). Jika 

lembaga keuangan melanggar atau gagal mematuhi FIA, BOT memiliki 

kekuatan untuk mengambil tindakan tertentu, misalnya, mengeluarkan 

peringatan, menuntut kepatuhan dengan persyaratan yang relevan, 

atau memerintahkan penutupan lembaga yang melakukan pelanggaran 

tersebut. 

 

Pada bulan Januari 2012, Pusat Perlindungan Konsumen Keuangan 

(Financial Consumer Protection Centre/FCC) didirikan oleh BOT 

untuk berfungsi sebagai pusat layanan terpadu dalam rangka 

menangani pertanyaan dan keluhan mengenai produk dan layanan 

keuangan yang disediakan oleh penyedia layanan, serta untuk 

menyelesaikan masalah, mengoordinasikan, dan melacak hasil pengaduan. 

FCC umumnya meneruskan keluhan konsumen bersama dengan sarannya ke 

departemen terkait dalam BOT untuk dipertimbangkan. Konsumen 

dapat dengan mudah mengajukan keluhan dengan atau menghubungi 

FCC untuk konsultasi melalui beberapa saluran (misalnya, melakukannya 
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melalui telepon, faks atau email, atau dengan mengunjungi kantor 

BOT). 

  

 Lembaga Perlindungan Konsumen 

 

OCPB adalah lembaga pemerintah yang terutama dan langsung 

bertanggung jawab untuk melindungi konsumen di Thailand, termasuk 

menerima pengaduan, menengahi dan membawa kasus tersebut ke 

pengadilan atas nama konsumen. OCPB memiliki situs web tersendiri 

yang mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan 

konsumen termasuk perincian produk-produk tertentu yang tidak 

aman. 

 

 Organisasi dan Asosiasi Konsumen 

 

Yayasan untuk Konsumen (Foundation for Consumers/FFC) didirikan 

pada tahun 1994 sebagai organisasi konsumen non-pemerintah dan 

nirlaba yang bekerja secara langsung dengan konsumen untuk melakukan 

kerja terkait dengan kebijakan dan advokasi di Thailand. Awalnya, 

FFC dimulai sebagai Komite Koordinasi untuk Perawatan Kesehatan 

Utama guna untuk melakukan koordinasi kelompok-kelompok kesehatan 

di tingkat nasional (1983). Namun saat ini FCC adalah organisasi 

konsumen utama yang terkemuka di Thailand. FCC juga membantu 

pendirian Konfederasi Organisasi Konsumen (Confederation of 
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Consumer Organization/CCOT), organisasi jaringan non-pemerintah 

dan nirlaba yang terdiri dari 17 organisasi konsumen dan kelompok 

di seluruh negeri yang menangani masalah-masalah yang berkaitan 

dengan kesehatan, gender, pertanian, hak-hak buruh. 

 

Majalah konsumen FFC yang bernama Smart Buyer Magazine adalah 

majalah dua bulanan dengan lebih dari 12.000 pelanggan. FFC juga 

mendirikan Pusat Pengaduan dan Bantuan Hukum pada tahun 1994 

bersamaan dengan majalahnya. Kasus pengaduan yang relevan kemudian 

diteruskan ke media massa, khususnya melalui program televisi 

satu jam mingguan yang disebut Majelis Konsumen. 

 

 Ganti Rugi 

 

Selain mengajukan pengaduan ke OCPB dan TBS untuk penyelesaian 

sengketa sebagaimana disebutkan di atas, konsumen di Thailand 

sekarang juga dapat mengajukan "kasus konsumen" di Pengadilan, 

yang bertindak sebagai "Pengadilan Konsumen", sesuai dengan ketentuan 

dari Undang-Undang Prosedur Kasus Konsumen tahun 2008. 

 

Undang-undang ini memuat banyak ketentuan terperinci yang bertujuan 

untuk menyederhanakan dan memfasilitasi aspek prosedural dalam 

mengajukan klaim konsumen serta mengurangi beban konsumen. Misalnya, 

konsumen sekarang dapat mengajukan klaim secara lisan maupun 
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tertulis; konsumen dibebaskan dari biaya pengadilan dan biaya 

lainnya dalam keadaan tertentu; kasus harus diproses lebih cepat; 

pengadilan akan mengambil pendekatan penyelidikan proaktif; 

pengadilan diberi kekuasaan tambahan untuk mengeluarkan perintah 

perlindungan; dan Undang-Undang tersebut membalikkan beban hukum 

untuk pembuktian, yang kini berada di tangan para pelaku bisnis. 
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 VIETNAM 

 

 Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan 

 

Dengan tujuan untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif 

bagi perlindungan hak-hak konsumen di negara ini, Majelis Nasional 

Vietnam mengesahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Hak-hak 

Konsumen (umumnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen tahun 2010), yaitu pada tanggal 15 November 2010. 

Diundangkannya undang-undang ini menggantikan Ordonansi tahun 

1999 tentang Perlindungan Hak-hak Konsumen, yang dianggap terlalu 

sederhana dan karenanya tidak berfungsi dalam praktiknya. 

 

Undang-undang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak tanggal 1 

Juli 2011. Dalam rangka untuk memandu pelaksanaan sejumlah pasal 

dalam undang-undang, Pemerintah Vietnam telah menerbitkan Keputusan 

No. 99/2011 / ND-CP. 

 

Ruang Lingkup dan Cakupan 

 

Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen, kewajiban 

individu dan organisasi bisnis, kewajiban organisasi sosial dalam 

melindungi kepentingan konsumen; mekanisme untuk menyelesaikan 
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sengketa antara konsumen dan individu bisnis dan organisasi, 

dan tanggung jawab Negara pada perlindungan kepentingan konsumen. 

 

Undang-Undang ini berlaku untuk konsumen; individu dan organisasi 

bisnis; lembaga, organisasi atau individu yang terlibat dalam 

kegiatan apa pun untuk melindungi kepentingan konsumen di wilayah 

Vietnam. 

 

Definisi Konsumen 

 

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang, konsumen adalah orang 

yang membeli atau menggunakan barang dan / atau layanan untuk 

penggunaan pribadi atau digunakan untuk keluarga atau digunakan 

untuk organisasi. 

 

Hak dan Tanggung Jawab Konsumen 

 

Undang-Undang mengakui hak-hak dasar konsumen, yaitu sebagai 

berikut: 

 

 Hak atas keselamatan. 

 

 Hak atas informasi. 

 

 Hak untuk memilih. 
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 Hak untuk didengar. 

 

 Hak untuk perwakilan. 

 

 Hak ganti rugi (dibagi menjadi dua hak khusus: hak untuk 

mengajukan keluhan dan hak untuk mendapatkan kompensasi 

atas kerugian dan kerusakan yang diderita). 

 

 Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen (Pasal 8). 

 

Selain itu, UU tersebut juga mengakui hak konsumen di Vietnam 

untuk menjaga kerahasiaan dan informasi pribadi mereka. (Pasal 

6) 

 

Terlepas dari hak sebagaimana dimaksud di atas, konsumen di 

Vietnam memiliki kewajiban berikut menurut hukum: 

 

 Untuk memeriksa dengan seksama sebelum menerima barang; 

untuk memilih dan hanya mengkonsumsi barang dan / atau 

layanan dengan asal atau sumber yang jelas, yang tidak 

membahayakan lingkungan, yang tidak bertentangan dengan 

adat istiadat dan moral sosial, yang tidak menyebabkan kerusakan 

pada kehidupan atau kesehatan mereka sendiri dan dari hal 

lainnya; serta untuk mengamati secara tepat dan sepenuhnya 

panduan barang dan / atau layanan yang dimaksud. 
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 Untuk memberi tahu Lembaga Negara, organisasi, atau individu 

yang bersangkutan ketika mendeteksi barang dan / atau 

layanan yang beredar di pasar yang tidak aman, yang dapat 

menyebabkan kerusakan atau mengancam menyebabkan kerusakan 

pada kehidupan, kesehatan, dan properti konsumen; atau ketika 

mendeteksi perilaku individu dan organisasi bisnis yang 

mungkin melanggar hak atau kepentingan konsumen yang sah. 

 

Keamanan dan Tanggung Jawab Produk 

 

Beberapa perundang-undangan telah diundangkan dalam rangka untuk 

menyelesaikan masalah keamanan dan pertanggungjawaban produk di 

Vietnam, di samping ketentuan khusus yang tergabung dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen tahun 2010, termasuk antara lain Undang-

Undang tentang Kualitas Produk dan Layanan tahun 2007, serta 

Undang-Undang tentang Keamanan Pangan tahun 2010. 

 

Undang-undang tentang Kualitas Produk dan Layanan tahun 2007 

membahas kualitas barang dan layanan, serta alokasi kompensasi 

untuk barang dan layanan yang rusak di antara produsen, importir, 

penjual, pembeli dan konsumen. Hal ini membedakan jenis kerusakan 

pada konsumen yang harus dikompensasi dan menetapkan pengecualian 

di mana produsen, importir dan penjual mungkin tidak perlu membayar 
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kompensasi kepada pembeli dan konsumen. Hukum ini diimplementasikan 

oleh Kementerian Sains dan Teknologi (Ministry of Science and 

Technology/MOST) Vietnam <https://www.most.gov.vn>. 

 

Sesuai dengan Pasal 3 undang-undang ini, 'Kualitas produk dan 

layanan adalah tingkat di mana karakteristik suatu produk atau 

layanan memenuhi persyaratan untuk standar yang diumumkan, yang 

berlaku serta spesifikasi teknis yang sesuai. ”Produsen diwajibkan 

oleh undang-undang ini untuk mengeluarkan pemberitahuan dan 

menghentikan produksi jika produk mereka tidak aman. Kewajiban 

serupa berlaku untuk importir. 

 

Undang-undang tentang Keamanan Pangan tahun 2010 menetapkan 

hak dan kewajiban organisasi dan individu sehubungan dengan keamanan 

pangan di Vietnam; ketentuan untuk memastikan keamanan manufaktur, 

melakukan bisnis, dan mengimpor serta mengekspor makanan; iklan 

dan label makanan; menguji makanan; menganalisis ancaman terhadap 

keamanan makanan; dan melindungi, mencegah dan mengatasi masalah 

keamanan pangan. Undang-undang ini diimplementasikan oleh Kementerian 

Kesehatan (Ministry of Health/MOH) Vietnam <http://moh.gov.vn>. 

 

Sesuai dengan Pasal 3.13 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 

2010, produk cacat adalah produk yang gagal memastikan keselamatan 

konsumen, yang membahayakan jiwa atau kesehatan mereka dan dapat 
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menyebabkan kerugian atau kerusakan aset mereka. Hal ini termasuk 

produk yang memenuhi standar teknis atau kriteria saat ini tetapi 

cacat tersebut tidak dapat ditemukan pada saat produk dipasok 

ke konsumen. Produsen dan / atau importir bertanggung jawab, dengan 

biayanya sendiri, untuk melakukan penarikan kembali produk yang 

cacat. Undang-undang mengatur prosedur yang jelas untuk penarikan 

produk. Namun, Undang-Undang ini tidak mengatur tentang masalah 

layanan yang rusak. 

 

Praktik yang Tidak Adil dan Iklan yang Menyesatkan 

 

Undang-undang Perlindungan Konsumen tahun 2010 tidak memberikan 

definisi umum tentang praktik yang tidak adil terhadap konsumen. 

Namun, undang-undang ini memberikan daftar mengenai praktik terlarang 

dengan elemen 'ketidakadilan' tertentu, yang juga termasuk iklan 

yang menyesatkan: 

 

 Usaha untuk menipu atau menyesatkan konsumen melalui kegiatan 

periklanan, atau menyembunyikan atau memberikan informasi 

yang tidak lengkap, salah atau tidak akurat tentang barang 

dan / atau layanan yang disediakan; atau reputasi, kemampuan 

bisnis, dan kemampuan untuk menyediakan barang dan / atau 

layanan; atau isi dan karakteristik transaksi dengan konsumen; 
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 Melecehkan konsumen melalui pemasaran barang dan / atau 

layanan yang bertentangan dengan keinginan konsumen dua 

kali atau lebih dari dua kali atau tindakan lain yang menghambat 

atau memengaruhi pekerjaan atau kegiatan normal konsumen; 

 

 Menggunakan kekerasan, mengancam akan menggunakan kekerasan 

atau cara lain untuk menyebabkan kerusakan pada kehidupan, 

kesehatan, kehormatan, prestise, martabat, dan properti 

konsumen; 

 

 Mengambil keuntungan dari konsumen yang kurang beruntung 

atau memanfaatkan bencana alam dan penyakit untuk memaksa 

perdagangan; 

 

 Melakukan kegiatan promosi perdagangan, atau menyarankan 

transaksi langsung dengan seseorang yang tidak memiliki 

kapasitas untuk tindakan sipil atau yang telah kehilangan 

kapasitas tindakan sipil mereka; 

 

 Mewajibkan konsumen untuk membayar barang atau layanan yang 

diberikan tanpa persetujuan sebelumnya dengan konsumen; 

 

 Mengambil keuntungan dari konsumen yang kurang beruntung 

atau memanfaatkan bencana alam dan penyakit untuk menyediakan 

barang dan / atau layanan yang tidak menjamin kualitas; 

antara lain. 
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Ketentuan Kontrak yang Tidak Adil 

 

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 2010, 

syarat-syarat kontrak yang ditandatangani dengan konsumen serta 

ketentuan perdagangan umum tidak akan berpengaruh (karena sifatnya 

tidak adil) dalam kasus berikut: 

 

 Apabila mereka mengecualikan tanggung jawab individu bisnis 

dan organisasi terhadap konsumen; 

 

 Apabila mereka membatasi atau mengecualikan hak untuk 

mengajukan keluhan dan hak untuk mengajukan gugatan hukum 

oleh konsumen; 

 

 Apabila mereka memungkinkan individu dan organisasi bisnis 

untuk secara sepihak mengubah ketentuan dalam kontrak yang 

telah disepakati sebelumnya dengan konsumen atau aturan 

dan peraturan untuk penjualan barang, penjualan atau penyediaan 

layanan yang berlaku bagi konsumen saat membeli dan menggunakan 

barang dan / atau layanan tidak secara khusus ditunjukkan 

dalam kontrak; 

 

 Apabila mereka memungkinkan individu dan organisasi bisnis 

untuk secara sepihak menyatakan bahwa konsumen telah gagal 

melakukan satu atau lebih kewajiban; 
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 Apabila mereka memungkinkan individu dan organisasi bisnis 

untuk menetapkan atau mengubah harga pada saat pengiriman 

barang atau penyediaan layanan; 

 

 Apabila mereka memungkinkan individu dan organisasi bisnis 

untuk menjelaskan kontrak jika ada perbedaan interpretasi 

suatu ketentuan; 

 

 Apabila mereka mengecualikan tanggung jawab individu bisnis 

dan organisasi dalam kasus di mana individu bisnis dan 

organisasi tersebut menjual barang atau menyediakan layanan 

melalui pihak ketiga; 

 

 Apabila mereka memaksa konsumen untuk mematuhi kewajiban 

bahkan jika individu dan organisasi bisnis belum memenuhi 

kewajiban mereka; dan 

 

 Apabila mereka memungkinkan individu dan organisasi bisnis 

untuk mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga 

tanpa persetujuan dari konsumen. 

 

 Masalah Sektoral 

 

Telepon, Layanan Internet, dan E-Commerce 
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Undang-Undang Telekomunikasi tahun tahun 2009 memberikan dasar 

hukum untuk mengatur sektor telekomunikasi di Vietnam, sementara 

masalah yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi 

elektronik dicakup dalam Undang-Undang Teknologi Informasi tahun 

2006 dan Undang-Undang Komunikasi Elektronik tahun 2005. 

 

Penyediaan layanan komunikasi elektronik kepada konsumen tunduk 

pada kontrol kualitas wajib untuk jenis layanan tertentu (misalnya, 

layanan telepon melalui jaringan telekomunikasi tetap terestrial, 

layanan telepon melalui jaringan telekomunikasi bergerak terestrial, 

layanan akses internet broadband tetap terrestrial dengan, antara 

lain, menggunakan xDSL). 

 

Selain itu, kerahasiaan informasi pribadi yang dikirimkan melalui 

jaringan telekomunikasi publik harus dilindungi. Perusahaan telekomunikasi 

tidak boleh mengungkapkan informasi pribadi tentang pengguna 

layanan telekomunikasi (termasuk nama dan alamat pengguna, nomor 

dan lokasi server pengirim atau penerima, waktu panggilan dan 

informasi pribadi lainnya yang diberikan oleh pengguna ketika 

melakukan kontrak dengan perusahaan tersebut). 

 

Kementerian Informasi dan Komunikasi (Ministry of Information and 

Communications/MIC) Vietnam <http://english.mic.gov.vn/> bertanggung 

jawab atas implementasi undang-undang ini. 
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Kredit Konsumen dan Perbankan 

 

Terdapat dua undang-undang yang mencakup sektor perbankan di 

negara ini: Undang-Undang tentang Lembaga Kredit tahun 2010, 

yang melisensikan dan mengatur bank serta lembaga keuangan, dan 

Undang-Undang tentang Bank Negara Vietnam tahun 2010 yang mengatur 

kegiatan perbankan. Yang terakhir menggantikan Undang-Undang 

Perbankan Negara No. 10/2003/QH11. 

 

Bank Negara Vietnam (State Bank of Vietnam/SBV) <https://www.sbv.gov.vn/> 

adalah regulator untuk semua hal yang berkaitan dengan kebijakan 

moneter, kredit, dan aktivitas perbankan di negara ini. 

 

Layanan Kesehatan 

 

Undang-undang yang mengatur layanan kesehatan di Vietnam semuanya 

diberlakukan di tahun-tahun sejak tahun 2000. Mereka termasuk 

Undang-Undang tentang Obat-obatan tahun 2005, Undang-Undang 

tentang Asuransi Kesehatan tahun 2008, dan Undang-Undang tentang 

Pemeriksaan dan Perawatan Medis tahun 2009. 

 

Undang-undang tentang Asuransi Kesehatan mensyaratkan partisipasi 

wajib dalam asuransi kesehatan sosial oleh warga negara Vietnam 
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dan menetapkan enam kelompok peserta untuk asuransi kesehatan 

sosial wajib. 

 

Undang-Undang tentang Obat-obatan mengatur ketentuan untuk 

perdagangan obat-obatan. Hal ini mensyaratkan bahwa obat-obatan 

harus terdaftar di Departemen Kesehatan untuk diedarkan di Vietnam. 

Undang-undang ini juga mengatur iklan dan uji klinis obat-obatan. 

 

Undang-Undang tentang Pemeriksaan dan Perawatan Medis dirancang 

untuk memastikan bahwa semua pasien menerima perawatan yang tepat 

dan setara. Karena itu ia menetapkan banyak persyaratan ketat bagi 

praktisi medis dan pemeriksaan medis dan pendirian perawatan 

mengenai kualifikasi profesional dan kriteria etika. 

 

Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas manajemen negara 

secara keseluruhan di sektor kesehatan di Vietnam. Administrasi 

Obat Vietnam (Drug Administration of Vietnam/DAV) <http://www.dav.gov.vn/> 

di bawah Departemen Kesehatan mengelola pendaftaran obat, kualitas 

obat, kegiatan bisnis yang berkaitan dengan obat, dan harga obat. 

Jaminan Sosial Vietnam (Vietnam Social Security/VSS) <https://vss.gov.vn/>, 

yang merupakan Lembaga di bawah pemerintah, bertanggung jawab 

atas penerapan kebijakan asuransi kesehatan dan pengelolaan dana 

asuransi kesehatan. 
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 Lembaga Perlindungan Konsumen 

 

Lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 2010 Vietnam adalah 

Kewenangan Persaingan dan Konsumen Vietnam (Vietnam Competition 

and Consumer Authority/VCCA), yang sebelumnya dikenal sebagai 

Otoritas Persaingan Vietnam (Vietnam Competition Authority/VCA), 

di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. 

 

VCCA bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan dan koordinasi 

antarlembaga di bidang perlindungan konsumen. VCCA juga menerima 

dan menengahi keluhan dari konsumen, menjatuhkan sanksi administratif 

atas pelanggaran hukum, mengatur kontrak standar dan kondisi 

perdagangan umum, dan melakukan pendidikan konsumen dan peningkatan 

kesadaran. 

 

VCCA memiliki hotline (18006838) di mana konsumen dapat mengirimkan 

keluhan mereka dan menerima penjelasan dan nasihat khusus dari 

pejabat VCCA. 

 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Departments of Industry 

and Trade/DOIT) di provinsi bertanggung jawab atas penegakan 

hukum tentang perlindungan konsumen di tingkat provinsi. 
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 Organisasi dan Asosiasi Konsumen 

 

Organisasi konsumen non-pemerintah yang paling terkenal di 

Vietnam adalah Asosiasi Standar dan Konsumen Vietnam (Vietnam 

Standards and Consumers Association/VINASTAS), dengan organisasi 

konsumen provinsi lainnya yang berlokasi di seluruh negeri. 

VINASTAS telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

perumusan dan pemberlakuan Ordonansi tahun 1999 serta Undang-

Undang Perlindungan Konsumen tahun 2010. VINASTAS juga aktif dalam 

menyebarkan informasi yang relevan kepada konsumen melalui majalahnya 

“The Consumer”, menerima dan memediasi keluhan konsumen dan 

kampanye untuk konsumen di bidang-bidang seperti persaingan, 

perdagangan yang adil, barang-barang anti palsu, pengendalian 

tembakau, dan penghematan energi. 

 

 Ganti Rugi 

 

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 2010, sengketa 

antara konsumen dan bisnis dapat diselesaikan melalui: 

 

 Negosiasi (misalnya, Negosiasi langsung antara para pihak). 
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 Mediasi (biasanya dilakukan oleh VCCA dan juga VINASTAS 

sebagai bagian dari fungsi penanganan keluhan mereka). 

 

 Arbitrasi; dan  

 

 Pengadilan. 

 

Konsumen memiliki hak untuk memulai gugatan sesuai dengan prosedur 

jalur cepat, di samping tuntutan hukum perdata biasa yang diajukan 

di pengadilan, ketika persyaratan berikut dipenuhi secara penuh: 

 

 Hanya ada satu penggugat yang merupakan konsumen; 

 

 Transaksi ini bernilai hingga 100 juta dong Vietnam; dan 

 

 Terdakwa secara langsung memasok barang dan layanan kepada 

konsumen. 

 

Dalam kasus perdata, konsumen dan organisasi konsumen berkewajiban 

untuk memberikan bukti yang membuktikan kerusakan pada hak dan 

kepentingan mereka yang sah, tetapi tidak perlu membuktikan 

kesalahan individu dan organisasi bisnis. Mereka juga akan dibebaskan 

dari biaya dan ongkos pengadilan. Individu dan organisasi bisnis, 

di sisi lain, akan menanggung beban pembuktian berkenaan dengan 

ketidakbersalahan mereka. 
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Perlindungan Konsumen tahun 2010 juga menyediakan saluran lain 

untuk melindungi kepentingan konsumen: melalui tindakan administratif. 

DOIT tingkat provinsi, setelah mengetahui bahwa kepentingan 

konsumen telah dilanggar, dapat menjatuhkan sanksi sebagaimana 

berikut ini: 

 

 Memaksa individu dan organisasi bisnis untuk menarik dan 

menghancurkan barang atau berhenti memasok barang atau 

layanan; 

 

 Menangguhkan atau menangguhkan sementara waktu kegiatan 

bisnis organisasi atau individu yang melanggar; dan 

 

 Memaksa individu bisnis dan organisasi untuk menghilangkan 

ketentuan yang melanggar kepentingan konsumen dari kontrak 

berbasis formulir, kondisi perdagangan umum. 
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Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen yang 

Utama di ASEAN 
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Negara 

Anggota 

ASEAN 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nasional dan 

Tautan untuk Pengunduhan 

 

 

 

Brunei 

Darussalam 

Peraturan tentang Perlindungan Konsumen (Perdagangan 

yang Adil) Tahun 2011 

<http://www.aseanconsumer.org/accp/download/Brunei/Consumer

_Protection_Fair_Trading 

Order_2011_Brunei_Darussalam.pdf> 

<http://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LAWS/Gazette_PDF/2011

/EN/s064.pdf> 

 

Kamboja 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nasional masih dalam 

proses draft. 

 

 

 

Indonesia 

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  

(Undang-Undang No. 8) 

<http://www.aseanconsumer.org/accp/download/Indonesia

/Consumer%20Protection%20  

Law%20-%20English.pdf> 

<http://www.bu.edu/bucflp/files/2012/01/Law-No.-8-

Concerning-Consumer-Protection.pdf> 

 

Republik 

Demokratik 

Rakyat Laos 

 

 

Undang-Undang Perllindungan Konsumen tahun 2010 

<http://www.aseanconsumer.org/accp/index.php?r=portal/ 

article&id=45> 

 

 

Malaysia 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (CPA) tahun 1999 

<http://aseanconsumer.org/misc/downloads/misc-msiacpa.pdf> 

<http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2017/DR/

D.R.%209_2017%20(eng).pdf> 

 

 

Myanmar 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Persatuan Myanmar 

tahun 2014 

<http://www.aseanconsumer.org/accp/download/Myanmar

/Consumer%20Protection%20  Law%20(Engish).pdf> 

 

http://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LAWS/Gazette_PDF/2011/EN/s064.pdf
http://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LAWS/Gazette_PDF/2011/EN/s064.pdf
http://www.bu.edu/bucflp/files/2012/01/Law-No.-8-Concerning-Consumer-Protection.pdf
http://www.bu.edu/bucflp/files/2012/01/Law-No.-8-Concerning-Consumer-Protection.pdf
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Filipina 

Undang-Undang Konsumen tahun 1992 (Undang-Undang Republik 

No. 7394) 

<http://www.aseanconsumer.org/accp/download/Philippines/

Republic%20Act%20No.%20   

7394%20-%20The%20Consumer%20Act%20of%201992.pdf> 

 

 

 

Singapura 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Perdagangan yang Adil)  

tahun 2003, sebagaimana yang diubah tahun 2016 

<http://www.aseanconsumer.org/accp/download/Singapore/Co

nsumer%20Protection%20 

(Fair%20Trading)%20Act%202009.pdf> 

 

 

Thailand 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 1979 (CPA), 

sebagaimana yang diubah tahun 2013 

<http://www.aseanconsumer.org/accp/download/Thailand/The

%20Consumer%20Protection%20  Act%201979.pdf> 

 

 

Vietnam 

Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Konsumen tahun 

2010 

<http://www.aseanconsumer.org/accp/download/Vietnam/Cons

umer%20Protection%20Law.doc> 
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Negara-
Negara 
Anggota 
ASEAN 

Undang-Undang 
Perlindungan 

Konsumen 
secara Umum 

Keamanan dan 
Tanggung Jawab 

Produk 

Standard 
Bobot dan 

Pengukuran 

Praktrek 
Perdagangan 

yang Tidak Adil 

Ketentuan 
Kontrak yang 

Tidak Adil 

Pengiklanan 
yang 

Menyesatkan 

Penjualan 
Langsung/ 
Pemasaran 

Piramid 

E-Commerce Ganti Rugi 

 
 
 

Brunei 
Darussalam 

Peraturan 
tentang 
Perindungan 
Konsumen 
(Perdagangan 
yang Adil) 
tahun 2011 
(CPFTO) 

Tidak ada peraturan 
undang-undang 

Undang-
Undang 
Bobot dan 
Pengukuran 
tahun 1983 

CPFTO, 
mencantumkan 
20 praktik 
khusus 
berdasarkan 
Lampiran Kedua 
dari CPFTO 

Undang-
Undang 
Ketentuan 
Kontrak yang 
Tidak Adil, 
diterbitkan, di 
Brunei, pada 
tahun 1999 

Terpenuhi 
berdasarkan 
CPFTO 

Tidak diatur Tidak diatur 
Undang-
Undang 
Transaksi 
Elektronik 
2001 
(diamandemen 
pada tahun 
2008 

Keluhan di 
bawah CPFTO 
dapat diajukan 
ke Bagian 
Persaingan dan 
Konsumen 
(CCAD) atau 
Pengadilan Klaim 
Kecil 

 
 
 

Kamboja 

Dalam tahapan 
pembuatan 
draft 

Undang-Undang 
tentang Manajemen 
Kulitas dan 
Keamanan Produk, 
tahun 2000 (LMQSP)  

Undang-
Undang 
Tentang 
Starndard 
tahun 2007 

Tidak diatur Tidak diatur LMQSP 
melarang 
semua bentuk 
iklan  
komersial 
jika mereka 
bersifat menipu, 
menyesatkan, 
atau salah, 
atau mungkin 
menyebabkan 
kebingungan 
pada kualitas 
dan keamanan 
barang dan 
layanan. 

Tidak diatur Tidak diatur Saat ini, konsumen 
di Kamboja hanya 
dapat mengambil 
tindakan hukum 
atas kesalahan 
atau tindakan 
lain untuk 
menegakkan hak-
hak mereka di 
pengadilan 

 
 
 
 

Indonesia 

Undang-
Undang No. 8 
Tahun 1999 
tentang 
Perlindungan 
Konsumen 

Tidak ada ketentuan 
perundang-undangan 
mandiri, yang 
dicakup dalam 
Undang-Undang No. 
8/1999 

UU No. 
20/2014 
tentang 
Standardisasi 
dan Penilaian 
Kesesuaian 

Tidak ada 
ketentuan 
perundang-
undangan 
mandiri, yang 
dicakup dalam 
Undang-Undang 
No. 8/1999 

Tidak ada 
ketentuan 
perundang-
undangan 
mandiri, yang 
dicakup 
dalam 
Undang-
Undang No. 
8/1999 

Tidak ada 
ketentuan 
perundang-
undangan 
mandiri, yang 
dicakup dalam 
Undang-
Undang No. 
8/1999 

Tidak diatur Informasi dan 
Undang-
Undang 
Transaksi 
Elektronik No. 
11/2008 

Konsumen dapat 
mengajukan 
tuntutan di 
pengadilan atau 
keluhan mereka 
diselesaikan 
melalui Badan 
Penyelesaian 
Sengketa 
Konsumen (BPSK) 
tingkat kabupaten 
(Badan 
Penyelesaian 
Sengketa 
Konsumen) 

 
 
 

Republik 
Demokatik 

Rakyat 
Laos 

Undang-
Undang 
tentang 
Perlindungan 
Konsumen, 
tahun 2010 

Undang-Undang 
tentang Pangan 
tahun 2013, Undang-
Undang tentang 
Obat-obatan dan 
Produk Kesehatan 
tyahun 2011 
Beberapa aspek 
umum yang dicakup 
oleh Undang-Undang 
tentang Perlindungan 
Konsumen tahun 
2010 

Undang-
Undang 
tentang 
Standard 
tahun 2014 

Tidak Diatur Tidak Diatur Terpenuhi 
berdasarkan 
Undang-
Undang 
tentang 
Konsumen 
Tahun 2010 

Tidak Diatur Undang-
Undang 
Transaksi 
Elektronik, 
tahun 2013 

Empat (04) 
metode untuk 
menyelesaikan 
sengketa antara 
konsumen dan 
pemasok: 
rekonsiliasi (atau 
negosiasi 
langsung), mediasi, 
melalui prosedur 
administrasi yang 
dilakukan oleh 
organisasi Negara 
untuk perlindungan 
konsumen, dan 
melalui proses 
pengadilan 

 
 
 
 

Malaysia 

Undang-
Undang 
Perlindungan 
Konsumen 
(CPA) tahun 
1999 

Terpenuhi 
berdasarkan CPA 
tahun 1999, Undang-
Undang Pangan 
tahun 1983, 
Peraturan Pangan 
tahun 1985  

Terpenuhi 
berdasarkan 
CPA tahun 
1999 

Terpenuhi 
berdasarkan CPA 
tahun 1999 

Terpenuhi 
berdasarkan 
CPA tahun 
1999 

Terpenuhi 
berdasarkan 
CPA tahun 
1999 

Tidak diatur Undang-
Undang 
Perdagangan 
Elektronik 
tahun 2006 

Keluhan dan 
klaim konsumen 
dapat diatasi 
melalui Pengadilan 
untuk Klaim 
Konsumen (TCC), 
Pusat Manajemen 
Keluhan Konsumen 
(CCMC) dari 
Kementerian 
Perdagangan 
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Dalam Negeri, 
Koperasi dan 
Konsumerisme 
(MDTCC), atau 
Pusat Pengaduan 
Konsumen 
Nasional (NCCC) 

 
 
 

Myanmar 

Undang-
undang 
Perlindungan 
Konsumen 
2014 dari Uni 
Myanmar 

Sebagian tercakup 
dalam Undang-
Undang Perlindungan 
Konsumen tahun 
2014; 
Undang-Undang 
Pangan Nasional 
tahun 1997, Undang-
Undang Narkoba 
Nasional tahun 1992 

Undang-
Undang 
tentang 
Standarisasi 
tahun 2014 

Sebagian 
tercakup dalam 
Undang-Undang 
Perlindungan 
Konsumen tahun 
2014 

Tidak diatur Sebagian 
tercakup 
dalam 
Undang-
Undang 
Perlindungan 
Konsumen 
tahun 2014 

Tidak diatur Undang-
Undang 
Transaksi 
Elektronik 
tahun 2004 

Konsumen dapat 
mengajukan 
keluhan mereka 
ke Badan 
Penyelesaian 
Sengketa Konsumen 
terkait atau 
mengirim keluhan 
mereka ke Pusat 
Informasi dan 
Pengaduan 
Konsumen. 

 
 
 

Filipina 

Undang-
Undang 
Konsumen 
tahun 1992 
(Undang-
Undang 
Republik No. 
7394) 

Tercakup dalam 
Undang-Undang 
Republik No. 7394 

Tercakup 
dalam 
Undang-
Undang 
Republik No. 
7394 

Tercakup dalam 
Undang-Undang 
Republik No. 
7394 

Tercakup 
dalam 
Undang-
Undang 
Republik No. 
7394 

Tercakup 
dalam 
Undang-
Undang 
Republik No. 
7394 

Tercakup 
dalam 
Undang-
Undang 
Republik No. 
7394 

Undang-
Undang 
tentahg  
e-Comerce 

Berdasarkan 
Undang-Undang 
Republik No. 
7394,  konsumen 
dapat meminta 
ganti rugi dengan 
mengajukan 
surat pengaduan 
yang ditujukan 
kepada departemen 
atau lembaga 
pemerintah 
terkait. Setiap 
tindakan perdata 
/ pidana harus 
diajukan ke 
pengadilan 
reguler yang sesuai 
(Pengadilan Kota 
/ Pengadilan 
Regional) 

 
 
 

Singapura 

Undang-
Undang 
Perlindungan 
KOnsumen 
(Perdagangan 
yang Adil) 
(CPFTA) tahun 
2003 

Undang-Undang 
Penjualan Pangan 
(Pasal 283) dan 
Undang-Undang 
Perlindungan 
Peraturan Konsumen 
(Uraian Perdagangan 
& Persyaratan 
Keamanan)’ 
 tahun 1975 serta 
Peraturannya. 
Peraturan Perlindungan 
Konsumen 
(Persyaratan 
Keamanan Barang-
barang Konsumen-
CGSR) tahun 2011 

Undang-
Undang 
Bobot dan 
Pengukuran 
tahun 1975 
dan 
Peraturannya 

Tercakup dalam 
CPFTA (24 jenis 
praktek yang 
didaftarkan pada 
Lampiran Kedua) 

Undang-
Undang 
Ketentuan 
Kontrak yang 
Tidak di Adil 
(UCTA) 1994 

Tercakup 
dalam CPFTA  

Pemasaran 
Multi-level 
dan Penjualan 
Piramida 
(Larangan) 
tahun 1973 

Undang-
Undang 
Transaksi 
Elektronik dan 
Peraturan 
Transaksi 
Elektronik 
(Otoritas 
Sertifikasi) 
2010 

Sebagian besar 
klaim 
berdasarkan 
CPFTA dapat 
diajukan di 
Pengadilan Klaim 
Kecil. 

 
 
 
 

Thailand 

Undang-
Undang 
Perlindungan 
Konsumen 
tahun 19879 
(CPA) 

Undang-Undang 
Pertanggungjawaban 
Produk tahun 2008 
Undnag-Undang 
Nakoba tahun 1967 
Undang-Undang 
Pangan tahun 1979 

Undang-
Undang 
Pengukuran 
tahun 1999 

Tercakup dalam 
CPA tahun 1979 

Tercakup 
dalam CPA 
tahun 1979 
dan Undang-
Undang 
Ketentuan 
Kontrak yang 
tidak adil, 
tahun 
1997yhg 

Tercakup 
dalam CPA 
tahun 1979 

Peraturan 
Perundang-
Undangan 
yang tidak 
berdiri sendiri 

Peraturan 
Perundang-
Undangan 
yang tidak 
berdiri sendiri 

Selain 
mengajukan 
keluhan ke OCPB, 
konsumen di 
Thailand 
sekarang juga 
dapat mengajukan 
“kasus konsumen” 
di Pengadilan, 
yang bertindak 
sebagai “Pengadilan 
Konsumen”, 
sesuai dengan 
Undang-Undang 
Prosedur Kasus 
Konsumen 2008 
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Vietnam 

Undang-
Undang 
tentang 
Perlindungan 
Hak-Hak 
Konsumen 
2010 

Sebagian tercakup 
dalam UU Perlindungan 
Konsumen 2010 
Undang-undang 
tentang Kualitas 
Produk dan Layanan 
2007 Undang-
Undang tentang 
Keamanan Pangan 
2010 

Undang-
Undang 
tentang 
Standar dan 
Peraturan 
Teknis 2006 

Tercakup dalam 
UndangiUnangan 
Konsumen 2010 

Tercakup 
dalam 
Undang-
Undang 
Perlindungan 
Konsumen 
2010 

Tercakup 
dalam 
Undang-
Undang 
Perlindungan 
Konsumen 
2010 

Tercakup 
dalam 
Undang-
Undang 
Perlindungan 
Konsumen 
2010 

Undang-
Undang 
Teknologi 
Informasi 
tahun 2006 
Undag-Undang  
Komunikasi 
Elektronik 
2005 

Menurut 
Undang-Undang 
Perlindungan 
Konsumen 2010, 
sengketa antara 
konsumen dan 
bisnis dapat 
diselesaikan 
melalui: negosiasi; 
mediasi; arbitrasi; 
dan pengadilan. 
Undang-undang 
juga menetapkan 
bahwa kepentingan 
konsumen dapat 
dilindungi 
melalui tindakan 
administratif 
oleh lembaga 
pemerintah terkait 
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Tabel Komparatif tentang Hak-Hak Konsumen di 

ASEAN 
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Negara 

Anggota ASEAN 

Hak-hak Konsumen 

 

 

Brunei 

Darussalam 

Setiap konsumen yang telah melakukan transaksi 

konsumen yang melibatkan praktik yang tidak adil 

memiliki hak untuk menggugat pemasok di pengadilan 

yang berwenang. 

 

 

Kamboja 

Kamboja belum memiliki undang-undang perlindungan 

konsumen secara umum, tetapi Undang-Undang tentang 

Pengelolaan Kualitas dan Keamanan Produk, tahun 

2000 Kamboja menyebutkan hak-hak konsumen sebagai 

berikut: 

 Hak atas keselamatan; dan 

 Hak atas informasi (diberikan informasi yang 

akurat tentang komposisi atau konfigurasi produk, 

barang atau layanan untuk menghindari kebingungan). 

 

 

Indonesia 

Hak-hak konsumen berikut diakui di Indonesia: 

 Hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / 

atau jasa. 

 Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan 

/ atau jasa dengan nilai tukar dan kondisi 

serta jaminan yang dijanjikan. 

 Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, 
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jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan / atau jasa. 

 Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya 

atas barang dan / atau jasa yang mereka gunakan 

atau konsumsi. 

 Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, 

dan upaya penyelesaian yang layak dalam 

sengketa perlindungan konsumen. 

 Hak untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan 

konsumen. 

 Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara 

benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 

 Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi 

dan / atau substitusi, jika barang dan / atau 

layanan yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak diterima sebagaimana 

mestinya; dan 

 Hak untuk mendapatkan hak sebagaimana diatur 

dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. 

 

 

Republik 

Demokratik 

Rakyat Laos 

Konsumen di Laos memiliki hak-hak berikut: 

 Hak untuk memilih, 

 Hak atas informasi, 

 Hak atas keselamatan, 
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 Hak untuk ganti rugi atau ganti rugi, dan 

 Hak untuk didengar (khususnya berkenaan dengan 

pembuatan produk palsu, dan mencemari kegiatan 

produksi - yang dengan cara lain juga dapat 

dipahami mengandung beberapa elemen 'hak atas 

lingkungan yang sehat'). 

 

 

Malaysia 

Hak-hak konsumen berikut ini diakui dan dilindungi 

di Malaysia: 

 Hak atas keselamatan (Persyaratan keselamatan 

umum untuk barang, larangan terhadap barang 

dan layanan yang tidak aman). 

 Hak atas informasi (diberikan informasi tentang 

barang dan layanan yang tidak aman). 

 Hak untuk memilih (opsi pengembalian uang dan 

penggantian konsumen); dan 

 Hak ganti rugi (hak konsumen terhadap pemasok 

barang dan layanan, produsen, dll.) 

 

 

Myanmar 

Setiap konsumen di Myanmar memiliki hak-hak dasar 

berikut: 

 Hak atas keselamatan, 

 Hak untuk memilih, 

 Hak atas informasi, 

 Hak untuk ganti rugi, dan 
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 Hak atas perlakuan yang adil. 

 

 

Filipina 

Konsumen di Filipina menikmati hak-hak dasar 

sebagaimana berikut ini: 

 Hak atas keselamatan („perlindungan terhadap 

bahaya kesehatan dan keselamatan‟). 

 Hak atas informasi („penyediaan informasi dan 

pendidikan untuk memfasilitasi pilihan yang 

baik dan pelaksanaan hak yang tepat oleh 

konsumen'). 

 Hak atas Pendidikan. 

 Hak ganti rugi („penyediaan hak dan sarana ganti 

rugi yang memadai'), 

 Hak untuk perwakilan ('keterlibatan perwakilan 

konsumen dalam perumusan kebijakan sosial 

dan ekonomi'). 

 

 

Singapura 

Konsumen di Singapura memiliki hak-hak berikut: 

 Hak untuk membatalkan kontrak tertentu dalam 

periode pembatalan, 

 Hak lain sehubungan dengan barang yang tidak 

sesuai dengan persyaratan, seperti barang 

diperbaiki atau diganti, pengurangan jumlah 

yang harus dibayar, atau membatalkan kontrak 

sehubungan dengan barang-barang itu; dan 

 Hak untuk memulai tindakan terhadap pemasok 
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untuk memeproleh ganti rugi atas praktik yang 

tidak adil terkait dengan transaksi konsumen. 

 

 

Thailand 

Hak-hak dasar berikut dari semua konsumen Thailand 

yang diakui dan dilindungi oleh hukum adalah sebagai 

berikut: 

 Hak untuk menerima informasi dan deskripsi yang 

benar dan cukup mengenai kualitas barang atau 

layanan; 

 Hak untuk menikmati kebebasan dalam memilih 

barang atau layanan; 

 Hak untuk mengharapkan keamanan dalam penggunaan 

barang atau layanan; 

 Hak untuk menerima kontrak yang adil; dan 

 Hak untuk memperoleh perhatian dan kompensasi 

atas cidera yang dialami. 

 

 

Vietnam 

Konsumen di Vietnam menikmati hak-hak berikut: 

 Hak atas keselamatan, 

 Hak atas informasi, 

 Hak untuk memilih, 

 Hak untuk didengar, 

 Hak untuk perwakilan, 

 Hak ganti rugi (dibagi menjadi dua hak khusus: 

hak untuk mengajukan keluhan dan hak untuk 
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mendapatkan kompensasi atas kerugian dan 

kerusakan yang diderita), 

 Hak atas pendidikan konsumen; dan 

 Hak konsumen untuk menjaga kerahasiaan dan 

informasi pribadi mereka. 

  



 

  

 

 

207 

 

 
 

LAMPIRAN IV 

 

Situs Web dan Poin Kontak yang Relevan 
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 Brunei Darussalam 

 

Departemen Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi 

 

 

Kantor Perdana Menteri 

JPKE, Blok 2A, Jalan Ong Sum Ping, BA1311 Bandar Seri Begawan, 

Brunei Darussalam 

Telepon  : (673) 2230223 

Faksimil  : (673) 2230203 

Email : consumercomplaint@jpke.gov.bn;  

  aduanpengguna@jpke.gov.bn  

Facebook : facebook.com/AduanPenggunaJPKE 

 

 

 Kamboja 

 

Departemen Perlindungan Konsumen dan Penekanan terhadap Penipuan 

 

 

Direktorat Jenderal CAMCONTROL, Departemen Perdagangan 

Kdey Takoy Village, Sangkat Veal Sbov, Khan Chbar Ampov, 

Phnom Penh, Kamboja  

Telepon : (855-23) 521 1888 

Faksimil : (855-23) 426 166 

Situs web : www.camcontrol.gov.kh 

Email : complaint@camcontol.gov.kh; 
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     cpd@camcontrol.gov.kh 

 

 

 Indonesia 

 

Direktorat Pemberdayaan Konsumen 

 

 

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 

Kementerian Perdagangan, Gedung II Lantai 6  

Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 

Jakarta 10110, Indonesia 

Telepon : (62 21) 3858187 

Faksimil : (62 21) 3857954 

Telepon : Hotline: (62 21) 3441839 

Email : pengaduan.konsumen@kemendag.go.id  

Situs web : http://www.kemendag.go.id/  

    http://siswaspk.kemendag.go.id/ 

 

 

 Republik Demokratik Rakyat Laos  

 

Divisi Perlindungan Konsumen 

 

 

Departemen Perdagangan Internal, Kementerian Perindustrian dan 

Perdagangan 
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Phonxay Rd, Ban Phonxay, Saysetha District 

Vientiane Capital, Republik Demokratik Rakyat Laos 

Telepon : (856-21) 990115 

Faksimil : (856-21) 990085 

Seluler : (856-20) 224 253 44 

Email : laoconsumerprotection@gmail.com 

 

 

 Malaysia 

 

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi,  

dan Konsumerisme (MDTCC) 

 

 

Level 11, No. 13 

Persiaran Perdana, Precint 2 

Federal Government Administrative Centre, 62623 Putrajaya, 

MALAYSIA 

Telepon : (603) 8000 8000 

Faksimil : (603) 8882 5983 

Situs web : http://www/.kpdnkk.gov.my 

 

Divisi terkait di bawah MDTCC: 

Pusat Pengaduan Konsumen 

Telepon : Hotline 1800-886-800 

Situs web : http://e-aduan.kpdnkk.gov.my  
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Email  : e-aduan@kpdnkk.gov.my  

Faksimil  : (603) 88825983 

 

Pengadilan Klaim Konsumen, Malaysia  

Telepon : 1-800-88-9811 

Situs Web : http://ttpm.kpdnkk.gov.my  

Email : ttpm@kpdnkk.gov.my  

Faksimil : (603) 88825831 

 

 

 Myanmar 

 

Departemen Urusan Konsumen 

 

 

Kementerian Perdagangan  

Kantor No. (52), Nay Pyi Taw 

Republik Persatuan Myanmar  

Telepon : 95-67-430217 

Faksimil : 95-67-430203 

Situs web : www.commerce.gov.mm 

 

 

 Filipina 

 

Biro Perlindungan dan Advokasi Konsumen (CPAB) 
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Consumer Protection Group (CPG)  

Departemen Perdagangan dan Industri (DTI)  

2F Trade & Industry Building, 

361 Senator Gil J. Puyat Avenue, 1200 Makati City, Filipina 

Telepon : (632) 751.3233 

Telepon : (632) 751.3330 (Saluran Telepon Langsung DTI)  

Telepon : 917.8343330 (Saluran SMS Langsung DTI)  

Faksimil : (632) 890.4949 

Email : cpab@dti.gov.ph 

Situs web : www.dti.gov.ph 

 

 

 Singapura 

 

Kementerian Perdagangan & Industri 

 

 

100 High Street 

# 04-04 The Treasury 

Singapura 179434 

Telepon : (65) 6332 7508 

Faksimil : (65) 6334 0306 

 

Komisi Persaingan & Konsumen Singapura (CCCS) 
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45 Maxwell Road 

# 09-01 

The URA Centre Singapore 069118 

Telepon : 1800-325 8282 

 

 

 Thailand 

 

Kantor Dewan Perlindungan Konsumen (OCPB) 

 

 

Kantor Perdana Menteri 

Kompleks Pemerintah, Gedung B, Lantai 5,  

Chaengwattana Road, Thuong Songhong Sub-District, 

Lak Si DIstrict, Bangkok 10210, Thailand 

Telepon : Hotline: 1166 

Telepon : (662) 141 2250, 141 2280 

Faksimil : (662) 143 7979 

Email : consumer@ocbp.go.th 

Situs web : www.ocpb.go.th 

 

 

 Vietnam 

 

Otoritas Persaingan dan Perlindungan Konsumen Vietnam (VCCA) 
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Kementerian Perindustrian dan Perdagangan 

25 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem Hanoi District, Vietnam 

Telepon : Hotline: (84) 1800 6838 

Faksimil : (844) 22205003 

Email : bvntd@moit.gov.vn  

Situs web : www.bvntd.vca.gov.vn/  

  www.vca.gov.vn 
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 Brunei Darussalam 

 

Brunei Darussalam Arbitration Centre Bhd 

Lantai 8, Gedung BEDB, 

Jalan Kumbang Pasang, Brunei Darussalam.  

Telepon : (673) 2240731 (sambungan langsung) 

    (673) 2224645/2223626 ext. 1503 

Faksimil : (673) 2229593/2233742 

Email : info@bdac.com.bn 

 

Pengadilan Klaim Kecil 

Subordinate Court 

Law and Court Building 

KM 11/2, Jalan Raja SIteri Pengiran Anak Saleha, Brunei Darussalam 

Telepon : 2232979 

 

 

 Indonesia 

 

Pusat Mediasi Nasional  

Gedung Adi Puri Wisma Subud  

Jl. RS Fatmawati No. 52 Jakarta 12430, Indonesia 

Telepon : +62 21 769 1466 

Faksimil : +62 21 769 1466 

Selular : +62 812 80008 PMN (766) 
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Situs Web : http://pmn.or.id/pmn 

 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia  

Wahana Graha Lt. 1 & 2, (Kantor Jakarta)  

Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 Indonesia 

Telepon : +62 21 7940542 

Faksimil : +62 21 7940543 

Email : bani-arb@indo.net.id  

Situs Web : www.baniarbitration.org 

  

Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) 

Menara Duta lantai 7 Wing A  

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-9, Jakarta Selatan 12910 Indonesia 

Telepon : +62 21 527 4145 

Faksimil : +62 21 527 4146 

Email : info@bmai.or.id  

Situs web : http://bmai.or.id 

 

 

 Republik Demokratik Rakyat Laos  

 

Divisi Perlindungan Konsumen 

Departemen Perdagangan Internal, Kementerian Perindustrian dan 

Perdagangan 

Phonxay Rd, Ban Phonxay, Saysetha District,  
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Vientiane Capital, Republik Demokratik Rakyat Laos 

Telepon : (856-21) 417432 

Faksimil : (856-21) 417432 

Telepon : hotline 856-1510  

Email : laoconsumerprotection@gmail.com 

 

 

 Myanmar 

 

Head of State Head Offices  

Departemen Urusan Konsumen 

Kementerian Perdagangan 

 

1.  Kachin State Head Office 

No. 199, Shwe Taung Street, Myo Thit Quarter, Myitkyina City,  

Kachin State 

 

2.  Kayah State Head Office 

No. 224-225, Kandaryawaddy Road, Naungyar (A) Quarter,  

Loikaw City, Kayah State 

 

3.  Kayin State Head Office 

No. 2, Bogyoke Street, Phan City, Kayin State 

 

4.  Chin State Head Office 

No.149, Pyi Taw Thar Quarter, Hakha City, Chin State 
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5.  Mon State Head Office 

No.7, Lower Main Road, Bokone Quarter, Mawlamyine City, 

 Mon State 

 

6.  Rakhine State Head Office 

Factory Street, Sin Ku Lan Quarter, Sittwe City, Rakhine 

 State 

 

7.  Shan State Head Office 

East Myo-pat Street, Yae Aye Kwin Quarter, Taunggyi City, 

 Shan State 

 

Deputy Head of State Head Offices 

Departemen Urusan Konsumen 

Kementerian Perdagangan 

 

1. Northern Shan State Deputy Head Office  

Airport Street, No. (11)Quarter, Lasho Township, 

Northern Shan State 

 

2. Eastern Shan State Deputy Head Office 

 NaungYae, No (1) Quarter, Keng Tung Township, Eastern 

 Shan State 

 

Head of Regional Head Offices 

Departemen Urusan Konsumen 
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Kementerian Perdagangan 

 

1.  Yangon Regional Head Office 

 No.228-240, Strand Road, Yangon City, Yangon Region 

 

2. Mandalay Regional Head Office 

Corner of 35th Street and 65th Street, Chan Aye Tharzan 

Township, Mandalay City, Mandalay Region 

 

3. Ayeyarwaddy Regional Head Office 

 Min Gyi Street, No (2) Quarer, Pathein City, Ayeyarwaddy 

 Region 

 

4. Sagaing Regional Head Office 

 Aungzayya Street, Nandawin Quarter, Monywa City, Sagaing 

 Region 

 

5. Magway Regional Head Office 

 Anawrahta Road, Soekawmin Quarter, Magway City, Magway 

 Region 

 

6. Bago Regional Head Office 

 Dhammazedi Street, In front of BEHS (5), Bago City, Bago 

 Region 

 

7. Thanintharyi Regional Head Office 

 No. 139, Southern Market Street, Zayit Quarter, Dawei City,  

Thanintharyi Region 
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Head of District Head Office 

Departemen Urusan Konsumen 

Kementerian Perdagangan 

 

Nay Pyi Taw District Head Office 

Boletyar Street, Mingalar Quarter, Pyinmana Township, Nay 

Pyi Taw 

 

 

 Singapura 

 

Biro Advokasi Perlindungan Konsumen (CPAB)  

Kelompok Perlindungan Konsumen (CPG) 

2F Trade & Industri Bldg, 361 Sen. Gil J. Puyat Avenue  

1200 Makati City, Filipina 

Telepon : (632) 751-3233 

  (632) 751-3330 (DTI Direct Hotline) 

  (63) 9178343330 (Saluran Telepon Langsung DTI)  

Faksimil : (632) 890-4949 

Email : cpab@dti.gov.ph  

Situs web : www.dti.gov.ph 

 

Asosiasi Konsumen Singapura (CASE) 

Alamat: 170 Ghim Moh Road # 05-01, 
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Ulu Pandan Community Building, Singapura 279621  

Telepon : (65) 64636678 

Situs web : www.case.org.sg 

 

Pusat Mediasi Singapura (SMC) 

Alamat: 1 Supreme Court Lane, Level 4, Singapura 178879 

Telepon : (65) 63324366 

Situs web : www.mediation.com.sg 

 

Pusat Arbitrase Internasional Singapura (SIAC) 

Alamat: 32 Maxwell Road, # 02-01, 

Maxwell Chambers, Singapura 069115 

Telepon : (65) 67139777 

Situs web : www.siac.org.sg 

 

 

 Thailand 

 

Mediasi: Kantor Dewan Perlindungan Konsumen (OCPB) 

Government Complex, Bldg. B, 5
th
 Floor, Chang Wattana road, 

Laksi, Bangkok 10210 Thailand  

Hotline: 1166 

Telepon : +662 141 2250, +662 141 2284 

Situs web : www.ocpb.go.th  

Email : consumer@ocpb.go.th 
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Arbitrase: Pusat Arbitrase Thailand (THAC)  

689 Menara Phirach, 26
th
 Floor, Sukhumvit road,  

Wattana, Bangkok 10110 Thailand 

Telepon : +662 018 1615 

Situs web : www.thac.or.th  

Email : info@thac.or.th 

 

 

 Vietnam 

 

Otoritas Persaingan dan Perlindungan Konsumen Vietnam (VCCA) 

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan 

25 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam 

Telepon : (84) 1800 6838 

Faksimil : (844) 22205003 

Email : vcca@moit.gov.vn  

Situs web : www.bvntd.vca.gov.vn/  

  www.vcca.gov.vn 
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Daftar Asosiasi Konsumen di ASEAN 
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Negara-Negara 

Anggota 

ASEAN 

Asosiasi Konsumen 

 

Brunei 

Darussalam 

 

Asosiasi Konsumen Brunei Darussalam (Consumer 

Association of Brunei Darussalam / CAB) 

 

 

Kamboja 

 

Tidak tersedia 

 

Indonesia 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 

Telepon   : +62 21 798 1858 

Email     : konsumen@rad.net.id 

Situs web : http://ylki.or.id/ 

 

 

Republik 

Demokratik 

Rakyat Laos 

 

Tidak tersedia 

 

Malaysia 

Federasi Asosiasi Konsumen Malaysia (Federation 

of Malaysian Consumers Associations/FOMCA) 

Telepon   : +603-78764648 

Email     : fomca@fomca.org.my 

Situs web : http://www.fomca.org.my/v1/  

 

Myanmar 

Persatuan Konsumen Myanmar 

Telepon   : +95 01-548 938 

Email     : consumers.union.myanmar@gmail.com 

Situs web  : http://www.myanmarconsumerunion.org/en 
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Filipina 

 

Tidak tersedia 

 

Singapura 

Asosiasi Konsumen Singapura  

(The Consumer Association of Singapore / CASE) 

Telepon   : +65 6100 0315 

Email     : admin@case.org.sg 

Situs web : http://www.case.org.sg/ 

 

Thailand 

Yayasan Untuk Konsumen  

(Foundation for Consumers / FFC)  

Telepon   : +66 248 3734-37 

Email     : aongsomwang@gmail.com 

Situs web : http://www.consumerthai.org 

 

Vietnam 

Asosiasi Standar dan Konsumen Vietnam 

(Vietnam Standard and Consumers Association / 

VINASTAS) 

Telepon   : +84 4 852 7769 

Email     : tvhoc1950@gmail.com 

Situs web : http://www.nguoitieudung.com.vn 

 

 

 

 

 

www.asean.org 

www.asean-consumer.org 

Dokumen ini telah diterjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia oleh 
Penerjemah Resmi dan Tersumpah, Eko Tjahyadi, berdasarkan SK. Gubernur 1765 / 2006 

Jakarta, 11 September 2019 

 


