
1 

 

 

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA IKLAN LAYANAN BLACKBERRY 

YANG MENYESATKAN ANTARA KONSUMEN DAN TELKOMSEL 

(Studi. Kasus Putusan BPSK kota Surakarta 

 Nomor: 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska ) 

 

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

Oleh : 

FITRI MEYZARANI 

C 100 090 143 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAK 

 

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA IKLAN LAYANAN BLACKBERRY 

YANG MENYESATKAN ANTARA KONSUMEN DAN TELKOMSEL 

(Studi. Kasus Putusan BPSK kota Surakarta 

 Nomor: 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska ) 

 

FITRI MEYZARNI 

C 100 090 143 

 

Tujuan penelitihan ini adalah untuk memberikan penjelasan Bentuk 

Pertimbangan Dari Hakim dalam menyelesaikan sengketa Konsumen. Pemerintah 

dalam hal ini sangat berperan penting untuk mencegah adanya hak konsumen 

yang dirugikan dari perbuatan pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam 

usahanya. Cara pemerintah untuk melakukan pencegahan yaitu dengan di 

bentuknya Badan penyelesaian sengketa Konsumen. 

Konsumen sebagai penguna jasa dari produk  yang mereka gunakan dapat 

melakukan pengaduan jika ada hak konsumen yang dilangar oleh pelaku usaha 

dalam menjalankan usahanya. Adapun acuan Badan Perlindungan Sengketa 

Konsumen adalah Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang  Perlindungan Konsumen, Konsumen, Iklan yang Menyesatkan. 
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Abstract 

 

The researches aim is to provide an explanation Consideration Form Of 

Justice in resolving consumer disputes. Government in this very important role to 

prevent the rights of aggrieved consumers from businesses that act in an attempt 

to commit fraud. Way for the government to take reasonable precautions in the 

form that the consumer dispute resolution institution. 

Consumers as service users of the products they use to make a complaint if 

there is a consumer rights dilangar by businesses in business. The benchmark is 

the Consumer Protection Agency Disputes Act No. 8 of 1999 on Consumer 

Protection. 

Keywords: Considerations Judge, Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection, 

Consumers, Misleading Advertising. 
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PENDAHULUAN 

Para pelaku usaha provaider kini harus saling berlomba-lomba dalam 

bersaing mendapatkan atensi konsumen untuk memilih produknya. Teknik-teknik 

beriklan dan memasarkan produk pun mulai bervariasi, bahkan di antaranya 

melahirkan cabang ilmu pengetahuan sendiri seperti social networking study, 

sebuah cabang ilmu yang mempelajari teknik pemasaran dengan menggunakan 

jaringan sosial. Media yang digunakan pun beragam, dari penggunaan TV, media 

cetak, brosur hingga elektronik melalui social media
1
 

Pelaku usaha dalam melakuakan promosi dilarang melangar pasal 10 

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang 

menyebutkan :“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, 

mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan 

mengenai: 

a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; 

b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 

c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu  barang 

dan/atau jasa; 

d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 

                                                             
1
 Danirwara “Perlindungan Hukum Indonesia Terhadap Konsumen atas Iklan-Iklan yang Menyesatkan dalam 

Era Globalisasi”, Vol.3, No. 1, April 2012, 25-33 dalam Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 
.idei.or.id/jurnal/2012%20april%20Danirwara. diunduh sabtu, 9 maret 2013 pukul 17:10. 
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e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
2
 

Pasal 12 

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau 

mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus 

dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud 

untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, 

dipromosikan, atau diiklankan.
3
 

Pasal 17 

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :  

mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan 

harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang 

dan/atau jasa; mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 

memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang 

dan/atau jasa; tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang 

dan/atau jasa; mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang 

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 

a. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai periklanan.
4
 

Peraturan perundangan lain yang mengatur masalah periklanan adalah 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran. 

Pasal 36  ayat  (5) 

Isi siaran dilarang :   

                                                             
2
 Pasal 10 Undang-Undang No 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen 

3
 Ibid., Pasal 12. 

4
Ibid., Pasal 17. 
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a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;  

b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan 

narkotika dan obat terlarang; atau  

c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
5
 

Pasal 37  

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar.
6
  

Pasal 46  

(1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan 

masyarakat.  

(2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
7
                           

Pasal 52  

1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung 

jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran 

nasional.  

2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan 

kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau 

pemantauan Lembaga Penyiaran.  

3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan 

keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.
8
 

                                                             
5
 Undang-Undang No  32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran 

6
 Ibid., Pasal 37. 

7
 Ibid., Pasal 46. 

8
 Ibid., Pasal 52. 
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Kemudian dalam hal ini konusmen sendiri mendapatkan perlindungan 

hukum yang penuh didalam Pasal Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
9
 

Harapan penuh terhadap  produk legislatif harus senantiasa mampu memberikan 

jaminan perlindungan hukum bagi seluruh masyaraktanya tanpa terkecuali.
10

 

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai 

informasi yang benar. Iklan yang secar ideal diartikan sebagai saran pemberi 

informasi kepada konsumen, seharusnya terbebas dari manipulasi data. Jika iklan 

memuat informasi yang tidak bener , maka perbuatan itu memenuhi kriteria 

kejahatan yang ini ditandai oleh (1) pemakaian pernyataan yang jelas- jelas salah 

(palse statment), seperti menyebutkan diri terbaik tanpa indicator yang jelas, dan 

(2) pernyataan yang menysatkan(mislead), misalnya menyebutkan adanya khsiat 

tertentu, padahal tidak.
11

 

Hukum Perlindunga konsumen memberikan hak konsumen atas informasi 

yang benar, yang didalamnya tercakup juga hak atas infomasi yang proposional 

dan diberikan diskriminatif.
12

Permasalahan muncul apabila hal-hal yang 

diiklankan bertentangan dengan asas- asas umum kode etik periklanan, misalkan 

hal-hal yang diiklankan tidak sesuai dengan  kenyataan sebenarnya seperti yang 

terjadi dalam kasus-kasus “fasilitas- fasilitas fiktif”
13

 

                                                             
9
 Pasal Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 

10
 Yusuf Shofif, Perlindungan Konsumen dan Instumen - Instrumen Hukumnya, Ctk ketiga, PT.Citra Aditya 

Bakti, Bandung 2009, hlm. 41 
11

 Shirdata, hukum perlindunag konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000, hal 19-20. 
12

 Ibid. Hal 21 
13

Yusuf Shofif, op. cit., hlm. 179. 
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Banyak iklan yang beredar dengan mengunakan teknologi tinggi dalam 

mekanisme produksi barang dan/ atau jasa akan menyebakan makin banyaknya 

informasi yang harus dikuasai oleh masyarakat konsumen. Mustahil bagi seluruh 

konsumen. 

Di Indonesia, konsumen yang selama ini berada pada posisi lemah 

terkesan hanya menjadi objek pelaku usaha melalui kiat promosi, maupun cara 

penjualaan yang sangat ekspansif. Lemahnya posisi konsumen disebabkan antar 

lain rendahnya kesadaran dan pendidikan konsumen di Indonesia. 

Perlindungan Konsumen Hukum konsumen, menurut AZ. Nasution: 

“hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah 

yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain 

berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup”.
14

 

Asas yang dimaksudkan pada UUPK ini terdapat pada Pasal 2 UUPK yang 

bunyinya: ”Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, 

keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum”.
15

 Maksud dari asas tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 

berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu : 

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 

                                                             
14

 Shirdata, op.cit. , hlm. 9 

 
15

 Indonesia , op.cit. , pasal 2.  
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manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 

secara keseluruhan; 

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 

kewajibannya secara adil; 

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil 

ataupun spiritual; 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 

dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau digunakan; 

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum.
16

 

Keperluan dengan adanya hukum untuk memberikan perlindungan hukum 

terhadap konsumen adalah suatu hal yang tidak dapat kita pungkiri, karena telah 

sejalan dengan tujuan nasional, yaitu : pembangunan manusia yang seutuhnya 

sebagai masyarakat Indonesia. 

                                                             
16

 Ahmadi miru dan sutarman, hukum perlindungan konsumen(Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), hlm 26 
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Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui UUPK sebagai mana yang 

tercantum dalam pasal 3 adalah Perlindungan konsumen bertujuan: 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri; 

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau 

jasa; 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapat informasi; 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungna konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertnaggung jawab dalam berusaha; 

6. Meningkatkan kualitas barang dan / atau jasa yang menjamin 

kelangsungna usaha produksi barang dan / atau jasa kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
17

 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan 

Hukum dari hakim dalam memeriksa sengketa tentang iklan tarif layananan 

BlackBerry telepon seluler dari provaider Telkomsel yang dinilai menyesatkan 

oleh konsumen penguna provaider tersebut, (2) Bagaimana Putusan dari hakim 

                                                             
17

 Indonesia , op.cit. , Pasal 3. 
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dalam menyelesaikan sengketa tentang iklan tarif layananan BlackBerry telepon 

seluler dari provaider Telkomsel yang dinilai menyesatkan oleh konsumen 

penguna provaider tersebut? 

Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian ini yaitu : (1) Tujuan penelitian: (a) 

Untuk mendeskripsikan pertimbangan Hukum dari hakim dalam memeriksa 

sengketa tentang iklan tarif layananan telepon seluler dari provaider Telkomsel 

yang dinilai menyesatkan oleh konsumen penguna provaider, (b) Untuk 

mendeskripsikan Putusan dari hakim dalam menyelesaikan sengketa tentnag iklan 

tarif layananan telepon seluler dari provaider Telkomsel yang dinilai menyesatkan 

oleh konsumen penguna provaider. Manfaat Penelitian (a)Manfaat Teoritis, 

diharapkan penelitian ini dapat membuka pemikiran para konsumen dan 

menyadari akan hak dan kewajibanya sebagai konsumen bagi keberadaan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. (b) Manfaat Praktis, 

diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis dalam kaitannya dengan hukum perdata khususnya perlindungan 

konsumen, serta untuk memenuhi syarat untuk mencapai derajat sarjana pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Metode Penelitian  

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian pengkajian yang 

dilakukan, hanyalah ”terbatas” berdasarkan norma hukum yang dibuat  dan 

diundangkan lembaga yang berweang. Dari berbagai jenis metode pendekatan 
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yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif 

yang berupa, inventarisasi  hukum dan penemuan hukum In-concreto.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bentuk pertimbangan Hukum dari hakim dan Putusan dari hakim dalam 

persidangan di Pengadilan atas kasus sengketa tentang iklan tarif 

layananan telepon seluler dari Perusahaan Telkomsel Telkomsel yang 

dinilai menyesatkan oleh konsumen. 

Menimbang, bahwa pemohon Keberatan dahulu terdahulu/pelaku usaha 

dengan surat keberatan tertanggal 17 November 2011, yang diterima dan 

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 17 

November 2011 dengan Nomor register : 189/Pen.Pdt.G./2011/PN.Ska. 

- Bahwa BPSK Kota Surakarta telah melanggar dan melampaui Undang-

Undang RI Nomor 48 -Tabun 2009 Tentang Kekuasaan  Kehakiman, 

yaitu dengan mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah "Demi Keadilan 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; 

- Bahwa Putusan BPSK Kota Surakarta telah melampaui kewenangan yang 

dimiliki oleh BPSK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

- Bahwa Putusan BPSK Kota Surakarta mengandung kesalahan penerapan dan 

pelanggaran hukum berupa mengabulkan tuntutan yang diajukan Termohon 

Keberatan dengan sengaja tanpa memiliki persona standi in judicio, serta 

melanggar Pasal 45 Jo. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan 

Konsumen; 
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- Bahwa BPSK Surakarta telah salah menerapkan hukum dan salah menilai 

fakta berdasarkan alat bukti pada saat mempertimbangkan mengenai iklan dan 

keberadaan kata-kata "unlimited" dan "full service"; 

Katagori Kedua  

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kebaratan dahulu Teradu/Pelaku Usaha 

yang pada tanggal 27 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari 

Termohon Keberatan/Pengadu/Konsumen diajukan kontra memori kasasi yang 

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 9 April 2012; 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya 

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam 

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka 

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ; 

1. Bahwa Judex Facti telah mengeluarkan Putusan yang bertentangan dengan 

undang-undang. 

2. Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalam menilai alat bukti 

3. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum acara.  

Analisi pertimbangan Hukum dari hakim dan Putusan dari hakim  

dihubungkan dengan undang-undang No 8 Tahun 1999, Tentang 

Perlindungan Konsumen dan undang-undang penyiaran Iklan dalam 

memeriksa sengketa tentang iklan tarif layananan telepon seluler dari 

Perusahaan Telkomsel Telkomsel yang dinilai menyesatkan oleh 

konsumen. 
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim yang 

tercantum dalam Putusa Nomor : 189/Pdt.G/BPSK/2011/PN.Ska. Bahwa oleh 

karena alasan Keberatan ad. 1. tidak berdasar menurut hukum, maka alasan 

Keberatan ad. 1. Bahwa BPSK Kota Surakarta telah melanggar dan 

melampaui Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yaitu dengan mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah 

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" harus dinyatakan 

ditolak Dan telah sesuai dengan penerapan hukum Pasal 52 ayat (1)  Undang-

Undang Perlindungan Konsumen  Jo Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian 

dan Perdagangan RI Nomor :350/MPP/Kep/12/2001 Tentang pelaksanaan 

Tugas dan Wewenang BPSK. dan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Perma 

Nomor 01 Tahun 2006 (3) Tentang Tata Cara Keberatan terhadap putusan  

Bada Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. harus 

dinyatakan ditolak; 

Bahwa oleh karena Putusan BPSK Kota Surakarta Nomor : 001- 

3/UIX/2011/BPSK Ska tanggal 1 Nopember 2011 adalah batal demi hukum, 

maka terhadap alasan Keberatan ad. 2 dan alasan Keberatan ad. 3 tidak 

relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, namun sesuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 01 Tahun 2006, Majelis Hakim akan 

mengadili sendiri sengketa Konsumen antara Pemohon Keberatan dahulu 

Teradu/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan dahulu 

Pengadu/Konsumen; 
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Dapat disimpulkan bahwa iklan BlackBerry Internet Service paket 

Unlimited adalah tidak terbukti menggunakan kata-kata yang berlebihan 

seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping 

tanpa keterangan yang lengkap serta tidak mengandung janji yang belum 

pasti, karena Pemohon Keberatan dahulu Teradu/ Pelaku Usaha telah 

memberikan keterangan dan informasi secara lengkap mengenai ketentuan dan 

syarat yang berlaku atas produk jasa yang termuat dalam iklan tersebut, dan 

“Paket BlackBerry Unlimited” dapat dinikmati oleh Pelanggan sesuai dengan 

ketentuan dan syarat yang berlaku sebagaimana telah diinformasikan 

sebelumnya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon 

Keberatan dahulu Teradu/ Pelaku Usaha tidak terbukti melakukan pelanggaran 

terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf j dan k UU Perlindungan Konsumen; 

Dengan adanya informasi lebih lanjut atas jasa yang ditawarkan 

melalui iklan dimaksud serta mengingat kewajiban konsumen berdasarkan 

Pasal 5 huruf a UU Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang 

konsumen berkewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi 

dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa, maka dalam 

hal ini terbukti bahwa iklan sebagaimana dimaksud tidak memuat pernyataan 

yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang 

dan/atau jasa, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa 

Pemohon Keberatan dahulu Teradu/Pelaku Usaha tidak terbukti melakukan 

pelanggaran terhadap Pasal 10 huruf a UU Perlindungan Konsumen; 
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dapat 

disimpulkan bahwa iklan BlackBerry Internet Service paket Unlimited adalah 

tidak terbukti menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak 

berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa keterangan yang 

lengkap serta tidak mengandung janji yang belum pasti, karena Pemohon 

Keberatan dahulu Teradu/ Pelaku Usaha telah memberikan keterangan dan 

informasi secara lengkap mengenai ketentuan dan syarat yang berlaku atas 

produk jasa yang termuat dalam iklan tersebut, dan “Paket BlackBerry 

Unlimited” dapat dinikmati oleh Pelanggan sesuai dengan ketentuan dan 

syarat yang berlaku sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya, dan oleh 

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan dahulu 

Teradu/ Pelaku Usaha tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 9 

ayat (1) huruf j dan k UU Perlindungan Konsumen. Dan terpenuhinya syarat  

penerapan hukum 9 ayat (1) huruf j dan k UU Perlindungan Konsumen Jo 

Pasal 10 huruf K Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Etika Pariwara 

Indonesia, :1.2.1 dan 1.2.1. Dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 TAHUN 

2002  Tentang  Penyiaran dan Pendapat Ahli FX. RIDWAN HANDOYO, 

yang merupakan Ketua Badan Pengawas Periklanan Indonesia, dalam 

pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSK. karena Hakim dalam memberikan 

pertimbanga adalah berdasar menurut hukum.  

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari hakim yang 

tercantum dalam Putusa No. 336 K/Pdt.Sus/2012 DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H 
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A G U N G. Bukti-bukti yang telah diajukan di BPSK Judex Facti telah 

melakukan kekeliruan dalam menilai alat bukti, dalam hal ini berkaitan 

dengan penafsiran kata unlimited dan full service dari keterangan ahli. Telah 

sesuai  dengan penerapan hukum dalam Etika Pariwara Indonesia, :1.2.1 dan 

1.2.1. Dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 32 TAHUN 2002  Tentang  

Penyiaran dan Pendapat Ahli FX. RIDWAN HANDOYO, yang merupakan 

Ketua Badan Pengawas Periklanan Indonesia, dalam pemeriksaan yang 

dilakukan oleh BPSK. 

 Tidak perlu diajukan lagi di tingkat Pengadilan Negeri dan tidak 

diperlukan lagi jawab jinawab terhadap memori keberatan seperti pemeriksaan 

perkara perdata biasa. Bahwa kenyataannya Judex Facti telah memeriksa 

perkara keberatan ini seperti pemeriksaan perkara perdata biasa, di mana Para 

Pihak harus melakukan jawab jinawab terlebih dahulu antara lain pembacaan 

memori keberatan, jawaban keberatan, replik, dan duplik. Judex Facti juga 

mengagendakan pembuktian termasuk pemeriksaan saksi, walaupun para 

pihak tidak mengajukannya. Selain itu Judex Facti juga memerintahkan para 

pihak untuk membuat kesimpulan sebelum putusan, maka hal ini sama saja 

melakukan pemeriksaan ulang atas apa yang sudah dilakukan di BPSK Kota 

Surakarta; 

KESIMPULAN. 

Sesuai sistematika penulisan skripsi dan pembahasan di BAB III , 

maka langkah berikutnya untuk mendapatkan kesimpulan terakhir dan saran 

oleh penulis menyimpulkan sebagai berikut: 
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1. Pertimbangan Hukum dari hakim dalam memeriksa sengketa 

tentang iklan tarif layananan BlackBerry telepon seluler dari provaider 

Telkomsel yang dinilai menyesatkan oleh konsumen penguna provaider 

tersebut dalam kasus ini yang membuat posisi konsumen terlihat jelas hukum 

cenderung lebih lemah dibanding pelaku usaha. Dari pemaparan  di atas, dapat 

disimpulkan bahwa ketidak tegasan pemerintah dalam membentuk dan 

mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal inilah yang 

menyebabkan tingginya urgensi eksistensi produk hukum yang bertujuan 

melindungan konsumen.  

2. Putusan dari hakim dalam menyelesaikan sengketa tentang iklan 

tarif layananan BlackBerry telepon seluler dari provaider Telkomsel yang 

dinilai menyesatkan oleh konsumen penguna provaider Hingga akhirnya 

membuat konsumen engan untuk melakukan perlawanan untuk 

mempertahankan hak-haknya  karena pemerintah dinilai kurang tegas dalam 

membuat peraturan.  

SARAN. 

1. Diharapkan adanya ketegasan pemerintah dalam membentuk dan 

mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pertimbangan 

Hukum dari hakim dalam memeriksa sengketa tentang iklan tarif   Hal 

inilah yang menyebabkan tingginya urgensi eksistensi produk hukum 

yang bertujuan melindungan konsumen. Sehingga kedepan Hakim 

dalam mempertimbangakan hukumnya jelas dan Usaha Pemerintah 

dalam meujudkan Perlindungan  Konsumen  akan terujud. 
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2. Diharapkan untuk kedepannya Ada suatu kepastian hukum yang 

jelas atas Putusan yang diberikan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa 

tentang iklan tarif layananan BlackBerry telepon seluler dari provaider 

Telkomsel yang dinilai menyesatkan oleh konsumen penguna provaider 

tentang apa yang menjadi hak-hak konsumen. Menerapkan norma-norma 

perlindungan konsumen di Indonesia. Hingga akhirnya membuat konsumen 

tidak engan lagi untuk melakukan perlawanan untuk mempertahankan hak-

haknya dalam Praktek peradilan di Indonesia  
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