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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan zaman yang begitu pesat berdampak bagi segala sektor 

kehidupan manusia. Sektor kehidupan yang paling terkena dampak, yaitu sektor 

ekonomi. Perkembangan perekonomian khususnya pada bidang perindustrian dan 

perdagangan menghasilkan variasi produk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi.1 

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (“Undang-Undang Perlindungan Konsumen”), yang 

dimaksud barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, 

yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh 

konsumen. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

yang dimaksud jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi 

yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.  

 Semakin bervariasi barang dan/atau jasa yang beredar di tengah masyarakat, 

maka secara otomatis membuat jumlah transaksi pembelian barang dan/atau jasa 

akan semakin tinggi. Jumlah transaksi barang dan/atau jasa yang semakin tinggi 

akan memperbesar potensi kerugian bagi konsumen. Untuk melindungi konsumen 

dari potensi kerugian, maka diperlukan hukum perlindungan konsumen. Hukum 

 
1 Paragraf ke-1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen 
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perlindungan konsumen inilah yang kemudian menjadi aturan main antara pelaku 

usaha dengan konsumen untuk menjalankan perekonomian karena di dalamnya 

telah diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga masing-masing 

pihak tidak berada pada posisi dirugikan atau merugikan.2 

 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.3 Perlunya 

perlindungan konsumen sendiri sudah dinyatakan di dalam Garis-Garis Besar 

Haluan Negara (“GBHN”), antara lain melalui ketetapan MPRRI Nomor II Tahun 

1988 dan Ketetapan MPRRI Nomor II Tahun 1993.4 Isi penting GBHN, yaitu 

bahwa agar konsumen tidak selalu ada di pihak yang dirugikan dan lebih 

diperhatikan kepentingannya.5 Dewasa ini, dalam hukum perlindungan konsumen 

bukan saja melakukan perlindungan kepada masyarakat selaku konsumen, namun 

juga pelaku usaha juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan.6 

 Perhatian terhadap perlindungan konsumen, terutama di Amerika Serikat 

pada tahun 1960-1970-an mengalami perkembangan yang sangat signifikan.7 Di 

Amerika Serikat pada era tahun-tahun tersebut berhasil diundangkan banyak 

peraturan dan dijatuhkan putusan-putusan hakim yang memperkuat kedudukan 

konsumen.8 Hukum perlindungan konsumen diatur di dalam Undang-Undang 

 
2 Agus Budianto dan Gwendolyn Inggrid Utama, Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan dalam Perspektif 
Perlindungan Pasien, Cet.1, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2010), hal. 164 
3 Pasal 1 angka 1 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
4 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cet. 3, (Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti, 2014), hal. 3-4 
5 Ibid. 
6 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 
hal. 1 
7 Ibid. 
8 Ibid. 



 

 
3 

 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen diundangkan pada Tahun 1999, tetapi Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen tersebut pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir 

dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada 

terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut telah ada beberapa 

undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen.9 

 Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang 

terus-menerus dan berkesinambungan.10 Hubungan tersebut terjadi karena 

keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan 

yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.11 Menurut Pasal 1 angka 3 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud pelaku usaha adalah 

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

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian di atas adalah perusahaan, korporasi, 

BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.12 Menurut Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud konsumen 

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain 

 
9 Paragraf ke-10 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen 
10Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., hal. 9 
11 Ibid. 
12 Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen 
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dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat 

akhir dari suatu produk.13 

 Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 

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

manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; 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; asas 

keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan 

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual; 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; asas 

kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati 

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, 

serta negara menjamin kepastian hukum.14 Perumusan asas di atas mengacu pada 

filosofi pembangunan nasional.15 Filosofi pembangunan nasional, yaitu upaya 

untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang 

 
13 Ibid., Penjelasan Pasal 1 angka 2 
14 Ibid., Penjelasan Pasal 2  
15 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, ed. Revisi, Cet. 9, (Jakarta: 
PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 26 
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sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan 

negara untuk mewujudkan tujuan nasional.16 

 Tujuan perlindungan konsumen, antara lain: 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 mendapatkan informasi; 5) 

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam 

berusaha; dan 6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, 

keamanan, dan keselamatan konsumen. Achmad Ali mengatakan masing-masing 

undang-undang memiliki tujuan khusus.17 Hal itu juga tampak dalam tujuan di atas 

yang merupakan tujuan khusus perlindungan konsumen.18 

 Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena 

investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana 

ekonomi Indonesia juga telah menjadi bagian pembangunan ekonomi dunia.19 Pada 

masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk ekspor impor dan penanaman 

 
16 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, “Makna, Hakikat dan  
Tujuan Pembangunan Nasional”, <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/makna-hakikat-dan-
tujuan-pembangunan-nasional-17>, diakses 5 Desember 2019 
17 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hal. 34 
18 Ibid. 
19 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., hal. 4 



 

 
6 

 

modal, tetapi sekarang transaksi menjadi beraneka ragam dan rumit, seperti alih 

teknologi, imbal beli, turnkey project, dan sebagainya.20 Persaingan perdagangan 

Internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen.21  

 Semakin bervariasinya barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, 

serta semakin luas dan rumit transaksi perdagangan, maka akan memperbesar 

potensi kerugian bagi konsumen. Sengketa konsumen terjadi apabila satu pihak 

merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedangkan pihak lain tidak merasa 

demikian.22 Konsumen yang mengalami sengketa konsumen dapat menyelesaikan 

sengketa melalui 2 (dua) jalur, yaitu melalui penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan dan penyelesaian sengketa di pengadilan.23 Penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan memiliki kekurangan, yaitu perlu waktu yang relatif lama dan 

mahalnya biaya berperkara.24 Oleh karena kekurangan tersebut, tidak sedikit 

konsumen yang memilih jalur di luar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (“BPSK”). 

 BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa 

konsumen.25 Tuntutan masyarakat mengenai proses berperkara berjalan murah, 

sederhana, dan cepat dapat dijawab dengan memilih menempuh penyelesaian 

sengketa di BPSK.26 BPSK memiliki tugas pokok, yaitu menyelesaikan sengketa 

 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Cet. 2, (Jakarta: Diadit  Media, 
2006), hal. 229 
23 Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
24 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hal. 238-239 
25 Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen 
26 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit., hal. 126 
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konsumen di luar pengadilan,27 tentunya terdapat tugas lainnya, yaitu yang 

tercantum pada Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

 BPSK dibentuk di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kabupaten/kota atas 

usulan Gubernur dengan disertai kesanggupan penyediaan pendanaan.28 Anggota 

BPSK terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.29 

Setiap unsur dari anggota BPSK tersebut berjumlah sebanyak 3 (tiga) sampai 5 

(lima) orang, yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.30  

 Bagian menimbang butir c Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-

DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan 

bahwa perlu perubahan pengaturan terkait BPSK memicu diterbitkannya Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen terbit pada tanggal 13 Februari 2017, yang mengatur antara 

lain:31 

1. Pembentukan BPSK; 

2. Tugas dan wewenang BPSK; 

3. Keanggotaan BPSK; 

4. Biaya penyelenggaraan BPSK; 

5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK. 

 
27 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hal. 246 
28 Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen 
29 AZ. Nasution, Op.Cit.,  hal. 236 
30 Ibid.  
31 Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-
DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”, 
<http://ditjenpktn.kemendag.go.id/app/repository/upload/AGENDA%20KEGIATAN/4.%20Direkt
ur%20Pemberdayaan%20Konsumen%20-%20BPSK.pdf>, diakses 18 september 2019  
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 Terdapat beberapa pilihan di BPSK mengenai cara penyelesaian sengketa, 

yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase yang dipilih secara sukarela oleh para 

pihak.32 Dalam skripsi ini, akan difokuskan kepada penyelesaian sengketa dengan 

upaya mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan bantuan 

pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus melalui perundingan antara 

2 (dua) pihak atau lebih yang bersengketa.33  

 BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari 

kerja setelah gugatan diterima.34 Majelis BPSK mengeluarkan putusan yang 

bersifat final dan mengikat.35 Keputusan BPSK tersebut dilaksanakan wajib dalam 

waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah putusan diterima.36  

 Dalam penulisan skripsi ini, Penulis melakukan penelitian pada BPSK Kota 

Tangerang Selatan. BPSK Kota Tangerang Selatan dibentuk dengan Keputusan 

Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen pada Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten 

Grobogan, Kota Probolinggo, dan Kota Tangerang Selatan. Salah satu kasus di 

BPSK Kota Tangerang Selatan yang diselesaikan dengan cara mediasi yaitu, 

sengketa antara Herly Ependi sebagai Pemohon melawan PT. Nissan Motor 

Indonesia sebagai Termohon. Sengketa ini telah selesai dan memperoleh putusan 

BPSK dengan Nomor 14/Pts/BPSK-TANGSEL/V/2018 pada BPSK Kota 

 
32 “Panduan tentang Prinsip Kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, 
<http://panduankonsumen.com/panduan-tentang-prinsip-kerja-badan-penyelesaian-sengketa-
konsumen-bpsk/>, diakses 15 Juli 2019 
33 Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Cet. 2, (Jakarta: 
Rajawali, 2011),  hal. 12 
34 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
35 Ibid., Pasal 54 ayat 3  
36 Ibid., Pasal 56 ayat 1  



 

 
9 

 

Tangerang Selatan. Sengketa ini terjadi karena pihak Pemohon membeli mobil ke 

pihak Termohon, tetapi pihak Termohon tidak memberikan dengan kondisi yang 

seharusnya, sehingga pihak Pemohon meminta pertanggungjawaban kepada pihak 

Termohon untuk mengganti mobil tersebut dengan unit mobil baru. Pihak Pemohon 

melakukan pengaduan ke BPSK Kota Tangerang Selatan pada tanggal 4 April 

2016. Para pihak membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis pada sidang hari 

Kamis, 24 Mei 2018 yang dilakukan secara terbuka di BPSK Kota Tangerang 

Selatan. Majelis yang mengadili, yaitu Cahyana sebagai Ketua Majelis; Zulman 

Haris sebagai Anggota Majelis; dan Junaidi sebagai Anggota Majelis. Majelis 

mengadili menghukum kedua belah pihak untuk menaati isi kesepakatan akta 

perdamaian yang dibuat oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon. Akta 

perdamaian yang disepakati pihak Pemohon dan pihak Termohon berisi 

kesepakatan bahwa para pihak bersedia mengakhiri persengketaan dengan jalan 

perdamaian melalui proses mediasi, serta berisi persetujuan bahwa Termohon 

bersedia untuk mengganti unit baru Nissan March 1.2 AT warna hitam dengan 

nomor polisi B 1015 WZF, Pemohon mengembalikan unit kendaraan Nissan March 

1.2 AT warna hitam dengan nomor polisi B 1015 WZF, Termohon memberikan 

Pemohon untuk bebas biaya service rutin sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) 

km, jangka waktu terhadap pelaksanaan kesepakatan, dan pihak Pemohon dan 

pihak Termohon sepakat dan menyetujui penanganan unit baru Nissan March 1.2 

AT sepenuhnya mengacu pada ketentuan garansi kendaraan seperti yang tertera 

pada buku jaminan dan perawatan. Isi kesepakatan perdamaian dibuat secara 

tertulis tertanggal 24 Mei 2018 dan dibacakan pada kedua belah pihak, lalu para 
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pihak masing-masing menyatakan dan menyetujui seluruh isi kesepakatan 

perdamaian tersebut, kemudian BPSK Kota Tangerang Selatan menjatuhkan 

putusan pada tanggal 31 Mei 2018. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti tentang 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi yang dilakukan oleh 

BPSK Kota Tangerang Selatan terhadap sengketa konsumen dengan judul 

“TINJAUAN YURIDIS UPAYA MEDIASI OLEH BADAN 

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA TANGERANG 

SELATAN TERHADAP SENGKETA KONSUMEN (STUDI KASUS 

PUTUSAN BPSK NOMOR 14/PTS/BPSK-TANGSEL/V/2018)”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mekanisme mediasi yang digunakan oleh BPSK Kota Tangerang 

Selatan dalam penyelesaian sengketa konsumen? 

2. Bagaimana eksistensi putusan mediasi Nomor 14/Pts/BPSK-

TANGSEL/V/2018 yang memuat akta perdamaian terhadap hak-hak para pihak 

dalam mengajukan gugatan perdata? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Sehubungan dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk memahami dan menganalisa mekanisme mediasi yang digunakan oleh  

BPSK kota Tangerang Selatan dalam penyelesianan sengketa konsumen. 

2. Untuk mengetahui eksistensi putusan mediasi Nomor 14/Pts/BPSK-

TANGSEL/V/2018 yang memuat akta perdamaian terhadap hak-hak para pihak 

dalam mengajukan gugatan perdata. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat  memberi manfaat, 

antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

Dari hasil penelitian ini, Penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa pengetahuan dan pemahaman untuk mahasiswa/i Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan, serta masyarakat luar yang membutuhkan, 

khususnya mengenai mediasi yang digunakan oleh  BPSK Kota Tangerang 

Selatan dalam penyelesaian sengketa konsumen. 

2. Manfaat praktis 

Dari hasil penelitian ini, Penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat 

yang bersifat praktis, yaitu bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat dijadikan 

pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mediasi yang 

digunakan oleh  BPSK Kota Tangerang Selatan dalam penyelesaian sengketa 

konsumen. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penelitian dibagi menjadi 5 (lima) Bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini terbagi dalam 5 (lima) sub bab, yaitu: sub bab pertama Latar 

Belakang  yang membahas mengenai latar belakang dari pokok permasalahan 

penelitian ini, sub bab kedua berisikan Rumusan Masalah, sub bab ketiga 

membahas mengenai Tujuan Penelitian ini, sub bab keempat membahas mengenai 

Manfaat Penelitian ini, dan sub bab kelima membahas mengenai Sistematika 

Penulisan dari penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini, dimuat berbagai kerangka berpikir berkaitan dengan isu 

hukum yang dijadikan penelitian. Tinjauan pustaka dibagi menjadi 2 (dua), yaitu 

tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Dalam tinjauan teori, dikemukakan 

mengenai teori yang terkait dengan penelitian dan teori-teori yang mendukung 

mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi dalam 

penyelesaian sengketa konsumen. Dalam tinjauan konseptual, memuat frame dari 

penelitian ini dan definisi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 

dalam penelitian ini, yaitu BPSK Kota Tangerang Selatan.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam metode penelitian,  terdapat 5 (lima) sub bab, yaitu Jenis Penelitian, 

Jenis Data, Teknik Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Sifat Analisis. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 Dalam bab ini, dimuat hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah 

yang ada di dalam Bab I Pendahuluan. Dalam bab keempat ini, dimuat hasil 

penelitian dan analisis mengenai mekanisme mediasi yang digunakan oleh  BPSK 

Kota Tangerang Selatan dalam penyelesaian sengketa konsumen dan eksistensi 

putusan mediasi Nomor 14/Pts/BPSK-TANGSEL/V/2018 yang memuat akta 

perdamaian terhadap hak-hak para pihak dalam mengajukan gugatan perdata 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini, dimuat kesimpulan dan saran berisikan inti dari penelitian 

hukum dan pendapat yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


