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UU 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pengembangan undang-undang yang memberikan perlindungan bagi konsumen adalah untuk tujuan membangun seluruh manusia Indonesia
berdasarkan filosofi Negara Republik Indonesia yang merupakan dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tanah Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Konsumen Akhir. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1
Deklarasi No 2 UU 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu bahwa dalam literatur ekonomi istilah end consumer dan konsumen dikenal antara. Konsumen akhir adalah pengguna akhir atau kegunaan produk, sementara di antara mereka konsumen adalah konsumen yang
menggunakan produk sebagai bagian dari proses produksi produk lain. Pemahaman konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. 5 Prinsip perlindungan konsumen UU 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: prinsip manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan
bahwa segala upaya dalam pelaksanaan perlindungan konsumen harus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Prinsip keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh masyarakat dapat di maksimal dan memberikan
kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memiliki haknya dan menjalankan kewajibannya secara adil. Prinsip keseimbangan dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan konsumen, bisnis, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual. Prinsip
keselamatan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan keselamatan dan keamanan kepada konsumen dalam penggunaan, penggunaan dan penggunaan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Prinsip kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha
maupun konsumen mematuhi hukum dan menerima keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, dan negara menjamin kepastian hukum. UU 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diadopsi oleh Presiden BJ Habibie pada 20 April 2019 di Jakarta. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diadopsi di Jakarta pada 20 April 2019 oleh Mensesneg Akbar Tanjung. Untuk diketahui secara keseluruhan undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditempatkan dalam Buku Piagam Republik Indonesia
Tahun 1999 No 22. Deklarasi UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diatur dalam lampiran UU No 3821. UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dasar UU 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27,
dan Pasal 33 UUD 1945. Deklarasi umum Pengembangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pembangunan ekonomi secara umum dan khususnya di bidang industri dan perdagangan nasional telah menghasilkan variasi yang berbeda layanan yang dapat dikonsumsi. Selain
itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas arus barang dan/atau jasa di seluruh perbatasan suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi mulai dari produksi asing dan
produksi dalam negeri. Kondisi tersebut, di satu sisi, memiliki manfaat bagi konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dan semakin luas kebebasan terbuka untuk memilih berbagai jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai
dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena di atas dapat menyebabkan posisi yang tidak seimbang dan lemah bagi bisnis dan konsumen dan konsumen. Konsumen ditunggangi bisnis untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari bisnis melalui tips
promosi, cara penjualan, dan penerapan kontrak standar yang merugikan konsumen. Faktor terpenting yang kurangnya konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya tetap rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya edukasi konsumen. Oleh karena itu, UU
Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan badan perlindungan konsumen non-pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan edukasi konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting
karena tidak mudah mengharapkan kesadaran perusahaan mengapresiasi bahwa pada dasarnya prinsip ekonomi bisnis adalah menghasilkan keuntungan maksimal dengan modal yang minim. Prinsip ini berpotensi merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Atas dasar kondisi yang dijelaskan di atas, perlu pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Alat hukum yang melindungi
konsumen tidak dimaksudkan untuk menutup bisnis, melainkan melindungi konsumen dapat mendorong iklim uji coba yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa berkualitas baik. Selain itu, dalam
pelaksanaannya, undang-undang perlindungan konsumen ini tetap memberikan perhatian khusus kepada usaha kecil dan mencegahnya. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini
dirumuskan dengan mengacu pada filosofi nasional pembangunan sebagai pembangunan nasional termasuk pengembangan undang-undang yang memberikan perlindungan bagi konsumen adalah dalam rangka membangun seluruh manusia Indonesia berdasarkan filosofi negara
Republik Indonesia yaitu dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Dasar 1945. Selain itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan awal dan akhir undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen, karena sampai pembentukan
Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang secara material melindungi kepentingan konsumen, seperti: UU No 10/1961 menetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang barang, menjadi undang-undang;
Undang-Undang No 2 Tahun 1966 tentang kebersihan; Undang-Undang No 5/1974 tentang poin otoritas lokal; Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang metrologi hukum; UU No 3/1982 tentang daftar wajib perusahaan; Undang-Undang No 5/1984 tentang industri; Undang-Undang No
15/1985 tentang listrik; Undang-Undang No 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri; Undang-Undang No 23/1992 tentang kesehatan; UU No 7/1994 tentang perjanjian yang membentuk Organisasi Perdagangan Dunia; Undang-Undang No 1/1995 tentang perseroan terbatas;
Undang-Undang No 9/1995 tentang usaha kecil; UU No 7/1996 tentang bahan pangan; UU No 12/1997 mengubah UU Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No 7/1987; UU No 13/1997 mengubah UU No 6/1989 tentang paten; UU No 14/1997 mengubah UU No 19/1989
tentang kebakaran; UU No 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup; UU No 24/1997 tentang penyiaran; Undang-Undang No 25/1997 tentang ketenagakerjaan; UU No 10/1998 mengubah UU No 7/1992 tentang perbankan. Perlindungan konsumen jika terjadi pelanggaran hak
kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sebagaimana diatur dalam UU No 12/1997 tentang hak cipta, UU No 13/1997 tentang paten, dan UU No 14/1997 tentang merek dagang, yang melarang produksi atau perdagangan barang
dan/atau jasa melanggar ketentuan HAKI. Demikian pula perlindungan konsumen lingkungan tidak diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang berlaku untuk
kewajiban setiap orang untuk menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup serta untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pencemaran lingkungan. Di kemudian hari, masih terbuka kemungkinan adanya undang-undang baru yang intinya berisi ketentuan yang
melindungi konsumen. Dengan demikian, undang-undang perlindungan konsumen ini payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
adalah sebagai berikut (bukan format asli): undang-undang ini, yang disebut sebagai: perlindungan konsumen adalah setiap upaya yang menjamin keamanan hukum untuk melindungi konsumen. Konsumen adalah setiap pengguna barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan bukan untuk berdagang. Pelaku usaha adalah setiap individu atau badan usaha, baik dalam bentuk badan hukum maupun badan non-hukum yang didirikan dan berdomisili atau beroperasi dalam yurisdiksi
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi. Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, baik yang bergerak atau tidak bergerak, dapat dibelanjakan atau tidak dapat dibelanjakan,
yang dapat diperdagangkan, digunakan, digunakan, atau dieksploitasi oleh konsumen. Layanan adalah setiap layanan yang berupa pekerjaan atau kinerja yang disediakan oleh masyarakat untuk dieksploitasi oleh konsumen. Promosi merupakan kegiatan pengenalan atau penyebaran
informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat konsumen untuk membeli barang dan atau jasa yang datang dan diperdagangkan. Impor barang adalah aktivitas membawa barang ke wilayah pabean. Impor layanan tersebut merupakan kegiatan penyediaan layanan asing untuk
digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Perlindungan Konsumen Non-Pemerintah adalah lembaga swaur pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang memiliki kegiatan mengelola perlindungan konsumen. Klausul Baku adalah semua aturan
atau syarat dan ketentuan yang telah disiapkan dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang diatur dalam dokumen dan/atau kontrak yang mengikat dan harus dipenuhi oleh konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertanggung jawab untuk
menangani dan menyelesaikan perselisihan antara bisnis dan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu mengembangkan upaya perlindungan konsumen. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup kewajiban dan tanggung
jawabnya mencakup bidang perdagangan. BAB II Prinsip dan tujuan Pasal 2 Perlindungan konsumen didasarkan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keselamatan dan keamanan bagi konsumen dan kepastian hukum. Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mereka sendiri; mengangkat martabat dan martabat konsumen dengan menghindari ekses negatif penggunaan barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, mengidentifikasi, dan
menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen. membuat sistem konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses informasi; meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga ada sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha; meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang memastikan berlanjutnya produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi konsumen. Hak konsumen adalah: hak atas kenyamanan, keamanan dan
keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan yang dijanjikan. hak untuk memperbaiki, membersihkan dan jujur informasi tentang considi dan
jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar dan dikeluhkan tentang barang dan/atau jasa yang digunakan; hak atas advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa yang tepat dan jujur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, hak atas pembinaan dan pelatihan
konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan cara yang tepat dan jujur dan tidak dengan cara yang diskriminatif, hak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau kompensasi, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau tidak, jika berlaku. hak yang
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 5 Kewajiban konsumen adalah: membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan tata cara penggunaan atau penggunaan barang dan/atau jasa, untuk keselamatan dan keamanan; itikad baik dalam transaksi dalam
pembelian barang dan/atau jasa, bayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, penyelesaian sengketa yang tepat tentang perlindungan konsumen. Bagian kedua dari Hak dan Obligasi Pebisnis Pasal 6 Hak bisnis adalah: hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan Perjanjian
Ketentuan dan perjanjian Nilai Tukar untuk barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak perlindungan hukum dari langkah-langkah konsumen yang dapat dijelajahi osansk; hak untuk membela diri harus dalam penyelesaian hukum perselisihan konsumen; Hak atas rehabilitasi nama



baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang dimasukkan ke dalam stok. hak yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 7 Kewajiban penyelenggara usaha adalah: itikad baik dalam
menjalankan usahanya; memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai syarat dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, proses atau pelayanan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
memastikan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu yang berlaku untuk barang dan/atau jasa, memungkinkan konsumen untuk menguji, dan/atau menguji barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau jaminan
diproduksi dan/atau dalam set; mengkompensasi, mengganti rugi, dan/atau mengalami kerugian akibat penggunaan, penggunaan dan penggunaan barang dan/atau jasa, kompensasi, ganti rugi dan/atau kompensasi apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai
dengan perjanjian. Perusahaan dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memenuhi atau tidak mematuhi standar dan peraturan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; tidak, sesuai dengan berat bersih, konten bersih atau bersih,
dan jumlah dalam tagihan yang ditunjukkan dalam label atau label, tidak sesuai dengan ukuran, dimensi, skala dan angka dalam tagihan sesuai dengan ukuran aktual, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, hak istimewa atau efektivitas yang ditentukan dalam label, label atau deskripsi
barang dan/atau jasa tersebut; tidak, sesuai dengan kualitas, tingkat, komposisi, proses pemrosesan, gaya, mode, atau penggunaan spesifik sesuai dengan label atau deskripsi barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang ditetapkan pada label, label informasi, iklan atau
pemasaran penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/penggunaan terbaik dari artikel tertentu; tidak sesuai dengan ketentuan produksi halal, sebagaimana diatur pada label, pernyataan halal tersebut tidak
menempatkan label atau deskripsi barang yang berisi nama, ukuran, berat/net atau konten bersih, komposisi, aturan penggunaan, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat usaha dan informasi lain untuk digunakan yang, sesuai ketentuan, wajib dipasang/dibuat, tidak termasuk
informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan dilarang berdagang barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang
barang yang dimaksud. Perusahaan dilarang berdagang dalam persiapan farmasi dan bahan makanan yang rusak, cacat atau digunakan dan terkontaminasi, dengan atau tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat
(2) dilarang berdagang barang dan/atau jasa tersebut dan harus menariknya dari peredaran. Perusahaan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan layanan yang baik dan / atau tidak benar, dan / atau seolah-olah: barang tersebut telah mematuhi dan / atau memiliki diskon,
harga khusus, standar kualitas tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau penggunaan tertentu; barang dalam keadaan baik dan/atau baru, barang dan/atau jasa tersebut telah menerima dan/atau telah mensponsori, persetujuan, peralatan tertentu, manfaat
tertentu, karakteristik kerja atau aksesoris tertentu, barang dan/atau jasa tersebut dibuat usaha yang memiliki sponsor, persetujuan atau afiliasi, barang tersebut dan/atau jasa tersebut tersedia, barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi, barang tersebut lengkap, barang berasal
dari area tertentu, secara langsung maupun tidak langsung meremehkan barang dan/atau jasa lainnya, menggunakan kata-kata berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa keterangan lengkap; menawarkan sesuatu yang berisi janji yang
tidak pasti. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diperdagangkan. Perusahaan yang melakukan pelanggaran ayat (1) dilarang untuk terus menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan barang dan/atau jasa tersebut. Usaha yang menawarkan barang
dan/atau jasa yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, memasarkan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang salah atau menyesatkan mengenai: harga atau tarif barang dan/atau jasa; Kegunaan item dan/atau layanan. Syarat, ketergantungan, jaminan, hak
atau solusi dari layanan yang baik dan/atau. penawaran diskon atau hadiah menarik yang ditawarkan; bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. Pasal 11 Kegiatan penjualan yang dilakukan dengan penjualan atau lelang, dilarang menipu/menyesatkan konsumen dengan: menyatakan
barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu; barang dan/atau jasa seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi. tidak bermaksud untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain, bukan untuk menyediakan
jumlah barang tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan tujuan untuk menjual barang lain, bukan untuk memberikan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah yang cukup dengan tujuan untuk menjual jasa lain, harga atau tarif atas barang dan/atau jasa sebelum mereka mulai
dijual. Pasal 12 Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan layanan yang baik dan/atau dengan harga khusus atau tarif tertentu dalam jangka waktu dan jumlah tertentu, jika yang bersangkutan tidak berniat untuk melakukan sesuai dengan waktu dan jumlah yang
ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan. Pasal 13 Perusahaan dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/atau jasa dengan berjanji memberikan hadiah berupa barang dan/atau jasa lainnya secara gratis dengan maksud untuk tidak memberikan atau
memberikan tidak seperti yang dijanjikan. Perusahaan dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat-obatan, obat tradisional, suplemen, alat kesehatan dan layanan kesehatan dengan menjanjikan pemberian hadiah dalam bentuk barang dan/atau jasa dengan
menjanjikan hadiah berupa barang dan/atau jasa lainnya. Pasal 14 Usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dengan pemberian hadiah oleh lotere, dilarang tidak menarik harga setelah tenggat waktu yang dijanjikan; mengumumkan hasilnya
tidak melalui media massa; tidak memberikan hadiah seperti yang dijanjikan; harga yang tidak sesuai dengan nilai harga yang dijanjikan. Pasal 15 Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukannya dengan paksaan atau cara lain yang dapat menyebabkan kerusakan
fisik atau psikologis bagi konsumen. Pasal 16 Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa secara berdasarkan pesanan dilarang: tidak menanyai perintah dan/atau perjanjian waktu penyelesaian sebagaimana dijanjikan; tidak menepati janji kementerian dan/atau kinerja. Pasal 17
Perusahaan periklanan dilarang memproduksi iklan yang: menipu konsumen tentang kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; menipu jaminan/jaminan terhadap barang dan/atau jasa, berisi informasi
yang tidak benar, tidak benar atau salah tentang barang dan/atau jasa, tidak memuat informasi tentang risiko penggunaan barang dan/atau jasa, mengeksploitasi insiden dan/atau seseorang tanpa wewenang atau persetujuan, etika dan/atau ketentuan yang relevan dari peraturan
perundang-undangan periklanan. Perusahaan periklanan dilarang melanjutkan penyebaran iklan yang telah melanggar ayat (1). Perusahaan yang menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk trading dilarang membuat atau mencantumkan klausul standar pada dokumen
dan/atau perjanjian apa pun yang menyatakan: menyatakan pengalihan tanggung jawab operator; menyatakan bahwa bisnis berhak untuk menolak pengembalian barang yang dibeli oleh konsumen. Negara-negara Anggota menyatakan bahwa perusahaan memiliki hak untuk menolak
pengembalian uang yang dibayarkan untuk barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. menyatakan bahwa surat kuasa konsumen diberikan kepada usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengambil semua tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang
dibeli oleh konsumen dengan cara yang didistribusikan kembali, untuk mengatur penilaian bukti hilangnya penggunaan barang atau penggunaan jasa yang dibeli oleh konsumen; memberikan hak untuk mengurangi manfaat layanan atau mengurangi kekayaan konsumen yang tunduk pada
pembelian dan penjualan jasa, untuk menyatakan penyerahan konsumen terhadap peraturan berupa perubahan baru, tambahan, lanjutan dan/atau lanjutan yang dilakukan secara sepihak oleh bisnis selama konsumen menggunakan jasa yang telah dibelinya, konsumen diwajibkan untuk
dikenakan hak tanggungan, lien, atau jaminan hak atas barang yang dibeli oleh konsumen dalam didistribusikan kembali. Perusahaan dilarang memasukkan klausul standar yang lokasi atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas, atau yang pengungkapannya sulit
dipahami. Klausa standar apa pun yang ditetapkan oleh orang pada dokumen atau kontrak ketentuan yang diatur dalam ayat 1 dan 2 dinyatakan batal demi hukum. Perusahaan berkewajiban untuk menyesuaikan klausul standar yang melanggar undang-undang ini. Perusahaan
bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerusakan, polusi dan/atau kerugian kepada konsumen sebagai akibat dari konsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi berdasarkan ayat (1) dapat dilakukan pengembalian atau penggantian
barang dan/atau jasa dengan nilai serupa atau setara, atau pelayanan kesehatan dan/atau kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompensasi dibayarkan dalam biaya pelunasan 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian santunan
berdasarkan ayat 1 dan 2 tidak menghilangkan kemungkinan penuntutan berdasarkan bukti tambahan dari setiap unsur kesesaan. Ketentuan yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku bagi orang komersial yang dapat membuktikan bahwa cacat adalah kesalahan konsumen.
Perusahaan periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan konsekuensi apa pun yang disebabkan oleh iklan tersebut. Pasal 21 Importir barang bertanggung jawab sebagai produsen barang impor jika ation impor barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan
dari produsen asing. Importir layanan ini bertanggung jawab sebagai penyedia jasa luar negeri jika penyediaan layanan asing tidak dilakukan oleh perwakilan atau perwakilan penyedia jasa luar negeri. Pasal 22 Untuk membuktikan tidak adanya bagian dari pelanggaran dalam perkara
pidana yang dimaksud dalam Pasal 19(4), Pasal 20, dan Pasal 21 adalah beban dan tanggung jawab pelaku usaha yang menutup kemungkinan bagi jaksa untuk membuat bukti. Pasal 23 Usaha yang menolak dan/atau tidak merespons dan/atau tidak memenuhi remunerasi atas
persyaratan konsumen berdasarkan Pasal 19 (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau diserahkan kepada badan hukum tempat konsumen. Pasal 24 Usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada usaha lain bertanggung
jawab atas kompensasi kepada konsumen dan/atau klaim hukum apabila: usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan pada barang dan/atau jasa tersebut; perusahaan lain, dalam transaksi komersial tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang
disediakan oleh usaha atau tidak sesuai dengan contoh, kualitas dan komposisi. kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pertanggungjawaban atas kerusakan konsumen dan/atau panggilan pengadilan apabila usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa dijual
kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut. Pasal 25 Usaha memproduksi barang yang penggunaannya berkelanjutan dalam batas waktu 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib mematuhi
garansi atau garansi sesuai dengan janji. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas ganti rugi dan/atau klaim konsumen apabila pelaku usaha: tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan; tidak memenuhi atau
gagal mematuhi jaminan atau garansi yang dijanjikan. Pasal 26 Perusahaan yang berurusan dengan layanan harus mematuhi jaminan dan/atau jaminan yang disepakati dan/atau dijanjikan. Pasal 27 Usaha memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang dialami
konsumen, apabila: barang terbukti tidak didisperikan atau tidak dimaksudkan untuk didistribusikan; cacat barang terjadi di kemudian hari, Kesalahan yang timbul dari ketentuan tentang kualifikasi barang. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; masa jaksa adalah 4 (empat) tahun sejak
barang dibeli atau jangka waktu yang dijanjikan. Pasal 28 Untuk membuktikan terhadap segala bagian dari kesalahan dalam tuntutan yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 adalah beban dan tanggung jawab pelaku usaha tersebut. Pemerintah bertanggung jawab atas
penerapan hak perlindungan konsumen Sensieud untuk konsumen dan pelaku usaha, serta pelaksanaan kewajiban konsumen dan bisnis. Panduan Pemerintah tentang pelaksanaan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan/atau Menteri
Teknis yang bersangkutan. Menteri dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan konsumen. Pengembangan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi upaya untuk: menciptakan lingkungan bisnis dan pertumbuhan hubungan bisnis-
ke-konsumen yang sehat; pengembangan lembaga konsumen non-pemerintah. meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perlindungan
konsumen diatur oleh peraturan pemerintah. Penegakan perlindungan konsumen dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan badan perlindungan konsumen non-pemerintah. Pengawasan oleh Pemerintah sesuai dengan
ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan/atau Menteri Teknis yang bersangkutan. Badan perlindungan konsumen publik dan non-pemerintah diawasi terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran. Apabila hasil pengawasan berdasarkan ayat (3) ditemukan menyimpang dari peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan merugikan konsumen, Menteri dan/atau Menteri Teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemantauan BUMN terorganisir dan lembaga perlindungan konsumen dapat disosialisasikan kepada
publik dan dapat dikomunikasikan kepada menteri dan menteri teknis. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen, Badan
Perlindungan Konsumen Nasional dibentuk. Pasal 32 Badan Perlindungan Nasional berada di ibu kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 33 Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki fungsi menyarankan dan memperhitungkan pemerintah
dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Pasal 34 Kinerja fungsi yang dimaksud dalam Pasal 33 Otoritas Perlindungan Konsumen Nasional memiliki kewajiban: memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka menyusun kebijakan di
bidang perlindungan konsumen; penelitian dan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa keselamatan konsumen, mendorong pengembangan badan perlindungan konsumen
non-pemerintah. informasi melalui media tentang perlindungan konsumen dan publisitas ketidakberpihakan kepada konsumen. menerima keluhan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen non-pemerintah atau bisnis, survei yang berkaitan dengan
kebutuhan konsumen. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otoritas perlindungan konsumen nasional dapat bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional. Bagian kedua dari struktur organisasi dan keanggotaan Pasal 35 Badan Perlindungan
Konsumen Nasional terdiri dari rekan ketua, wakil presiden secara bersamaan menjadi anggota, dan setidaknya 15 (lima belas) orang dan sebanyak 25 (dua puluh lima) anggota mewakili semua elemen. Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas nama Menteri, setelah berkonsultasi ke DPR RI. Masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 1 (a) berikutnya. Ketua dan Wakil Presiden Badan
Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh para anggota. Pasal 36 anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri dari unsur: pemerintah; estimasi kegiatan, badan perlindungan konsumen non-pemerintah, secara akademis, dan para ahli. Pasal 37 Persyaratan keanggotaan
Otoritas Perlindungan Konsumen Nasional adalah: warga negara Republik Indonesia; bertubuh mampu; berperilaku baik; tidak pernah dihukum karena kejahatan; memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen, dan setidaknya 30 (tiga puluh) tahun. Keanggotaan
Dewan Pasal 38 Konsumen Nasional berhenti karena: meninggal; mengundurkan diri atas permintaan Anda sendiri, berada di luar wilayah Republik Indonesia, rasa sakit yang konstan; masa jabatan sebagai anggota, atau diberhentikan. Pasal 39 Dalam rangka mempermudah pelaksanaan
bea cukai, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang ditunjuk oleh Presiden Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Fungsi, tugas dan prosedur Sekretariat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur oleh Presiden Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pasal 40 Jika perlu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di tingkat ibu kota daerah I untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Pembentukan perwakilan yang dimaksud pada
ayat 1 ditetapkan lebih rinci dengan keputusan Presiden Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pasal 41 Dalam pelaksanaan tugas kepabeanan, Kantor Perlindungan Konsumen Nasional beroperasi berdasarkan praktik kerja yang diatur oleh Presiden Otoritas Perlindungan Konsumen
Nasional. Pasal 42 Dakwaan atas kinerja tugas Otoritas Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Pasal 43
Ketentuan tambahan tentang pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur oleh peraturan negara. Pemerintah mengakui otoritas perlindungan konsumen non-pemerintah yang memenuhi syarat. Badan perlindungan konsumen non-negara memiliki kesempatan untuk
berperan aktif dalam realisasi perlindungan konsumen. Kewajiban badan perlindungan konsumen non-pemerintah meliputi kegiatan: menyebarluaskan informasi untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban konsumen serta kehati-hatian dalam mengkonsumsi barang dan/atau
jasa. menyarankan konsumen yang membutuhkannya, untuk bekerja sama dengan badan-badan terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, untuk membantu konsumen memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk menerima keluhan atau keluhan dari konsumen,
pengawasan dengan pemerintah dan masyarakat tentang penerapan perlindungan konsumen. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas badan perlindungan konsumen non-negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah. Setiap konsumen yang terlejal
dapat menuntut perusahaan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan bisnis atau melalui peradilan di lingkungan hukum umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan
sukarela para pihak untuk perselisihan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan ayat (2) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh hukum. Jika tindakan di luar pengadilan untuk penyelesaian sengketa konsumen telah dipilih, hanya dapat
dilakukan jika upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak-pihak yang bertikai. Gugatan atas pelanggaran oleh pebisnis dapat dilakukan oleh: konsumen yang tersinggung atau ahli waris yang bersangkutan; sekelompok konsumen dengan kepentingan
yang sama, badan perlindungan konsumen non-pemerintah yang memenuhi syarat, yaitu orang hukum atau yayasan, yang menyatakan dengan tegas dalam anggaran dasar mereka bahwa tujuan pendirian organisasi adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan beroperasi
sesuai dengan anggaran dasar, otoritas dan / atau badan terkait di mana barang dan / atau jasa dikonsumsi atau digunakan mengakibatkan kerugian material yang signifikan dan / atau kecelakaan yang lebih sedikit. Somasi yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga konsumen
non-pemerintah atau negara sesuai dengan ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d diserahkan ke sistem peradilan umum. Ketentuan tambahan mengenai kerugian materi dan/atau kecelakaan, paling tidak sesuai dengan ayat (1) huruf (d), diatur dengan peraturan pemerintah. Penyelesaian
sengketa konsumen di luar pengadilan diadakan untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan jumlah kerusakan dan / atau pada langkah-langkah tertentu untuk memastikan bahwa itu tidak akan terjadi lagi atau tidak akan mengulangi kerugian yang diderita oleh konsumen. Bagian
ketiga dari penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Kehakiman Pasal 48 Penyelesaian sengketa konsumen oleh MK mengacu pada ketentuan sistem peradilan umum yang berlaku terhadap ketentuan Pasal 45. Pemerintah mendirikan badan penyelesaian sengketa konsumen di tingkat II
kabupaten untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Agar dapat diangkat menjadi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: warga negara Republik Indonesia; bertubuh mampu; berperilaku baik; tidak pernah dihukum
karena kejahatan; pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen. setidaknya 30 (tiga puluh) tahun. Anggota yang dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha; Anggota dari setiap unsur dimaksud pada ayat (3)
berjumlah minimal 3 (tiga) orang, dan sebanyak 5 (lima) orang. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan oleh Menteri. Badan penyelesaian sengketa konsumen dimaksud dalam Pasal 49(1) terdiri dari: Ketua dan Anggota; Wakil
Ketua dan Anggota, Anggota. Pasal 51 Kantor Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam kinerja tugasnya dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdiri dari Kepala Sekretariat dan anggota Sekretariat. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Permukiman ditunjuk oleh Menteri. Pasal 52 Di antara kewajiban dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah: melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
memberikan layanan konsultasi perlindungan konsumen, memantau pengenalan klausul standar, melaporkan kepada penyelidik umum jika terjadi pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini, menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang pelanggaran
konsumen, melakukan penelitian dan penyelidikan sengketa perlindungan konsumen, memanggil perusahaan yang diduga melanggar perlindungan konsumen; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau siapa pun yang dianggap menyadari pelanggaran Hukum, meminta
bantuan penyidik dalam menghadirkan perusahaan, saksi, saksi ahli, atau siapapun berdasarkan surat (g) dan huruf (h), yang tidak bersedia mematuhi permintaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen, untuk memperoleh, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat
pembuktian lainnya untuk penyelidikan dan/atau pemeriksaan, untuk memutuskan dan menentukan ada atau tidaknya kerugian dari pihak konsumen, untuk memberitahukan usaha pelanggaran perlindungan konsumen. , sanksi administratif terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan
Undang-Undang ini. Pasal 53 Ketentuan tambahan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang di Kantor Penyelesaian Sengketa Konsumen tingkat II diatur oleh Keputusan Menteri. Pasal 54 Menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen sengketa konsumen Otoritas Penyelesaian
Konsumen membentuk majelis; Jumlah paroki yang dimaksud pada ayat 1 harus ganjil dan sedikit sakit 3 (tiga) orang yang mewakili seluruh unsur Pasal 49(3), dan dibantu oleh seorang panitera. Putusan pengadilan ber final dan mengikat; Ketentuan teknis lebih lanjut yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas majelis diatur oleh Keputusan Menteri. Pasal 55 Kantor Penyelesaian Sengketa Konsumen akan mengeluarkan keputusan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterimanya proses persidangan. Pasal 56 Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
menerima keputusan badan penyelesaian sengketa konsumen sesuai Pasal 55 anggota usaha untuk melaksanakan penghargaan. Para pihak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan. Usaha
yang tidak keberatan dengan hal ini dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima keputusan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 3 tidak dilaksanakan dengan usaha, badan
penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan keputusan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan hukum dan peraturan yang berlaku. Keputusan badan penyelesaian sengketa konsumen yang dimaksud pada ayat 3 cukup untuk bukti sebelumnya agar penyidik dapat melakukan
penyelidikan. Pasal 57 Putusan pengadilan sesuai Pasal 54(3) diminta untuk penetapan eksekusinya ke pengadilan negeri konsumen yang menyebabkannya. Pasal 58 Pengadilan Negeri mengeluarkan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56(2) paling lambat 21
(dua puluh satu) hari sejak diterimanya oposisi. Terhadap putusan Pengadilan Negeri sesuai ayat (1), para pihak dapat, paling lambat 14 (empat belas) hari, mengajukan hak kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan keputusan
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan kasasi. BAB XII INVESTIGASI Pasal 59 Selain Perwira Tinggi Polri Republik Indonesia, pejabat tertentu PNS juga diberikan kepada badan pemerintah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan
konsumen diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik berdasarkan hukum yang berlaku atas peristiwa pidana. Penyelidik kantor resmi berdasarkan ayat (1) berwenang: untuk memverifikasi kebenaran laporan dan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perlindungan
konsumen; melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. meminta keterangan dan bukti dari seseorang atau orang yang sah sehubungan dengan peristiwa pidana di bidang perlindungan konsumen,
untuk memeriksa buku, catatan, dan tindakan lain yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu dengan mencurigai barang bukti dan kehilangan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan barang bukti dalam
perkara pidana di bidang perlindungan konsumen. untuk pendampingan ahli dalam pelaksanaan tugas hukum pidana di bidang perlindungan konsumen. Penyidik kantor PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menginformasikan bahwa penyelidikan dan hasil penyelidikannya telah dipuji
kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik kantor dinas pejabat yang dimaksud pada ayat 1 mengkomunikasikan hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB XIII SANKSI Bagian pertama dari sanksi
administratif Pasal 60 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berhak menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan yang melanggar Pasal 19(2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Sanksi administratif ditetapkan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah). Tata cara pembentukan sanksi administratif berdasarkan ayat (1) diatur lebih lanjut dalam: Legislasi. Bagian kedua dari hukuman pidana Pasal 61 Penuntutan dapat dilakukan terhadap kegiatan dan/atau pengurusnya. Pasal 62 Penyelenggara usaha yang melanggar ketentuan
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat 1) huruf (a), huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dianut dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun atau paling banyak rupiah). Penyelenggara dalam komunitas usaha yang
melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13(1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17(1) huruf (d) dan huruf f di menjatuhkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana penjara paling lama Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pelanggaran yang
mengakibatkan cedera serius, penyakit serius, cacat permanen atau kematian diberlakukan oleh ketentuan hukum pidana yang berlaku. Pasal 63 Melawan hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat digunakan sebagai hukuman tambahan, berupa: perampasan
barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran kompensasi, pesanan pembatalan untuk kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, kewajiban untuk menarik barang dari peredaran. penarikan izin usaha. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang ada pada saat adopsi UU ini dinyatakan berlaku selama tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini. BAB XV KETENTUAN AKHIR PASAL 65
UU INI MULAI BERLAKU SETELAH 1 (satu) tahun sejak diadopsi. Agar semua orang tahu, untuk mengadopsi undang-undang ini dengan penempatannya dalam Buku Piagam Republik Indonesia. Ini adalah isi UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen.
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