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Saripati 

Perlindungan terhadap konsumen yang rentan terasa semakin penting untuk 
dilakukan mencermati kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan gelombang 
konsumerisme yang semakin menguat dewasa ini di Indonesia. Melalui telaah 
terhadap literatur pemasaran dan kebijakan publik, makalah ini mendiskusikan 
definisi, tipologi, dan pengukuran konsep kerentanan konsumen, dan mengajukan 
sejumlah catatan reflektif dalam rangka mengonstruksi kebijakan perlindungan 
konsumen di Indonesia yang relevan. 
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“A nation’s greatness is measured by how it treats its weakest members” 
Mahatma Gandhi 

 

Pendahuluan 

Kerentanan konsumen (consumer vulnerability) – dimaknai sebagai kondisi  di mana 

konsumen tidak berdaya atau tidak memiliki kontrol penuh dalam mengupayakan 

pengalaman konsumsi yang positif bagi kesejahteraannya (Baker, Gentry dan 

Rittenburg, 2005) – merupakan satu pokok telaah yang semakin mendapat perhatian 

dalam studi pemasaran dewasa ini (Dunnet, Hamilton dan Piacentini, 2016). Dalam 

satu dekade terakhir, para ahli pemasaran telah berupaya secara signifikan untuk 

memahami persoalan konsumen yang bergumul dalam situasi-situasi negatif seperti 

keterasingan sosial (Wang, 2014), ketidakadilan dan penindasan di pasar (Williams 

dan Henderson, 2012), bencana alam (Baker dan Hill, 2013; Baker, 2009; Baker, 

Hunt dan Rittenburg, 2007), kedukaan (Gentry, Kennedy, Paul dan Hill, 1995), 

maupun kemiskinan (Kotler dan Lee, 2009; Prahalad, 2005). Selain itu, persoalan 

konsumsi dari konsumen dengan sejumlah keterbatasan individual seperti 

kemampuan literasi yang rendah (e.g., Adkins dan Ozanne, 2005), disabilitas (e.g., 

Pavia dan Mason, 2012), kecanduan (e.g., Hirschman, 1992) juga telah menjadi pokok 

telaah tersendiri dalam studi pemasaran selama ini. Kondisi-kondisi natural, sosial 

dan individual tersebut seringkali menempatkan konsumen dalam posisi yang kurang 

beruntung dan tidak berdaya dalam menavigasi aktivitas konsumsinya, sehingga 

kualitas kesejahteraannya menjadi lebih bergantung pada kontrol dari pihak eksternal 

(e.g., pemasar). Situasi ini diyakini membuat mereka lebih rentan mengalami bahaya-



bahaya psikologis, ekonomis maupun fisik dalam aktivitas konsumsi mereka, 

sehingga perlu mendapat perhatian dari para pemasar dan perumus kebijakan publik.   

Dalam konteks pemasaran dan kebijakan publik di Indonesia, pokok “kerentanan 

konsumen” ini terasa amat relevan untuk dipercakapkan. Secara makro, Indonesia 

merupakan salah satu negara konsumtif di dunia, di mana sebagian besar 

pertumbuhan ekonominya digerakan oleh konsumsi rumah tangga. Dari tahun 1967 

hingga 2015, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) Indonesia selalu berada di kisaran 50-60% (World Bank, n.d.). Di tahun 2014, 

sekitar 53% populasi yang mendiami kota-kota urban di Indonesia menyumbang 74% 

PDB, menandakan tingkat konsumsi yang tinggi dari masyarakat perkotaan (Rasdan, 

Das dan Sohoni, 2013). Dengan tingkat pertumbuhan urbanisasi yang tercepat di Asia 

(Jegho, 2016), kultur konsumerisme di Indonesia ini diprediksi akan semakin 

menguat, di mana sekitar 5 juta jiwa akan masuk ke kelompok masyarakat konsumtif 

setiap tahun (Rasdan et.al, 2013) – semakin memapankan Indonesia sebagai negara 

dengan ekonomi berbasis konsumsi (consumption-based economy).  

Meski menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, konsumerisme di Indonesia 

masih berjalan beriringan dengan sejumlah problem pembangunan sumber daya 

manusia seperti keterasingan sosial, marjinalisasi, ketidakmerataan pendapatan antar 

provinsi, korupsi, serta lemahnya penegakkan hukum dan akses bagi kelompok 

masyarakat tertinggal untuk mempengaruhi kebijakan publik (UNDP, 2017; Komisi 

Pemberantasan Korupsi, 2015; Oberman, Dobbs, Budiman, Thompson dan Rosse, 

2012). Problem-problem di atas sejatinya memperlemah kontrol sosial dan 

institusional terhadap konsumerisme. Munculnya praktek-praktek bisnis yang tidak 

bertanggung jawab, pelanggaran hak-hak konsumen, dan perilaku konsumsi beresiko 

merupakan gejala yang kasat mata dari lemahnya kontrol tersebut. Sebagai gambaran 

awal, di tahun 2013 Kementerian Perdagangan mencatat bahwa ada sekitar 1.293 

kasus sengketa konsumen yang dilaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) dan 2.920 kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan 

konsumen swadaya masyarakat (Detik Finance, 2013). Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia (YLKI) juga mencatat bahwa jumlah kasus yang diadukan ke lembaga 

tersebut cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2012, tercatat ada 620 kasus 

yang diadukan ke YLKI, meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 525 kasus 

(Devi, 2013). Jumlah tersebut mengalami peningkatan lagi di tahun 2013 menjadi 924 

kasus, di tahun 2014 menjadi 1192 kasus, namun sedikit mengalami penurunan pada 

tahun 2015 yakni sejumlah 1030 kasus (YLKI, n.d.)1. 

Jumlah kasus di atas belum ditambah dengan kasus-kasus yang tidak dilaporkan 

maupun dipublikasi, dan kasus-kasus terkait konsumsi yang terpublikasi namun 

ditangani secara langsung oleh lembaga lain yang berwenang. Terkait jenis kasus 

yang terakhir, kita bisa memakai contoh kasus migrasi tenaga kerja dan perdagangan 

orang di Nusa Tenggara Timur – salah satu provinsi dengan Indeks Pembangunan 

Manusia yang rendah di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap kasus-kasus yang 

diberitakan di sejumlah surat kabar lokal NTT, Li (2017a) mengidentifikasi ada 

sekitar 1021 korban praktek imigrasi yang tidak bertanggung jawab di tahun 2014, 

                                                           
1
 YLKI melaporkan bahwa jumlah kasus dihitung dari banyaknya pengaduan yang masuk melalui surat, kunjungan 

langsung, dan telepon/faksimili. Belum terhitung kasus yang disampaikan lewat media sosial, email, dan website YLKI. 



dan 1004 korban di tahun 2015. Dari jumlah tersebut sebanyak 605 orang terindikasi 

menjadi korban perdagangan orang di tahun 2014, dan 468 orang di tahun 2015. Dari 

analisis tersebut ternyata didapati bahwa jumlah pelaku migrasi beresiko terbesar 

berasal dari kategori perusahaan – baik Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia Swasta (PPTKIS) maupun sejumlah korporasi – yang mencapai 61% pada 

tahun 2014 dan 46% di tahun 20152. Temuan ini menunjukkan bahwa ada persoalan 

besar dalam pelayanan migrasi tenaga kerja yang dilakukan pihak swasta dan kontrol 

pemerintah terhadapnya. Dengan menempatkan korban juga sebagai konsumen dari 

jasa penempatan tenaga kerja (cf. Ball, Hampton dan Pennington, 2010; Aranowitz 

dan Koning, 2014)3, maka kasus migrasi beresiko dan perdagangan orang di NTT 

memberi sedikit gambaran bagaimana gelombang konsumerisme yang tidak mampu 

dikontrol akhirnya ‘memangsa’ konsumen yang rentan secara sosial dan ekonomi (cf. 

Juliawan, 2010; Li, 2017b). Bagaimana Indonesia akan melindungi konsumen dan 

hak-haknya dari praktek-praktek bisnis yang tidak bertanggung jawab? 

Selain munculnya praktek bisnis yang tidak bertanggung jawab dan pelanggaran hak-

hak konsumen, lemahnya kontrol sosial dan institusional terhadap konsumerisme juga 

menimbulkan konsumsi beresiko. Jika dua persoalan yang sebelumnya berpusat pada 

pelaku usaha, maka persoalan ini lebih berpusat pada konsumen. Produsen dan 

pemasar dapat memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha dan melindungi hak-hak 

konsumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, namun, karena berbagai keterbatasan individual, sosial, dan ekonomi 

sebagaimana disinggung sebelumnya, konsumenlah yang menjadi rentan untuk 

terjerumus dalam konsumsi beresiko tersebut (e.g., stress hingga jatuh pada 

konsumsi berlebihan hingga taraf yang membahayakan kesehatan). Contoh yang bisa 

dipakai di sini adalah konsumsi rokok. Konsumsi rokok ditengarai mengakibatkan 

kematian dari 244.000 orang di Indonesia setiap tahunnya (Global Burden of Disease, 

2013). Indonesia sendiri merupakan negara industri rokok terbesar ketiga di dunia 

(Indonesia Investments, 2016), dengan 36,1% dari total populasinya adalah perokok 

(Global Adult Tobacco Survey, 2011). Pada kalangan masyarakat miskin, 

sebagaimana dirisaukan oleh Presiden Joko Widodo, pengeluaran konsumsi rokok 

cenderung lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk hal-hal yang lebih 

bermanfaat seperti membeli makanan bergizi (Ihsanudin, 2017). Hal ini terjadi meski 

produsen rokok sudah mematuhi regulasi pemasaran rokok yang berlaku di 

Indonesia, seperti mencantumkan informasi bahaya merokok atau memasang gambar 

tentang dampak-dampak merokok pada bungkus rokok. Kondisi semacam ini 

menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak cukup bila hanya dilakukan 

berbasis kasus pelanggaran hak-hak konsumen. Dalam kondisi di mana hak-hak 

konsumen terpenuhi pun perlindungan tetap perlu dilakukan oleh karena konsumen 

                                                           
2
 Indonesia memiliki mekanisme pasar tenaga kerja yang sangat efisien (OECD, 2016), yang meski mendorong 

bertumbuhnya iklim usaha, juga sekaligus mencipta sejumlah persoalan dalam hal penyaluran tenaga kerja (lihat Juliawan, 
2010). Oleh karena aktivitas ekonomi yang lebih bergairah di kota-kota besar, migrasi masyarakat subsisten ke daerah-
daerah urban cukup intens. Dalam kasus NTT, Li (2017a) melaporkan migrasi dalam negeri adalah jenis migrasi dengan 
jumlah korban terbanyak sepanjang 2014 dan 2015. 

3
 Dalam klasifikasi jenis layanan dalam studi pemasaran, layanan penempatan tenaga kerja dapat dikategorikan 

sebagai ‘intangible actions directed at people’s mind’ [tindakan tanwujud pada pikiran seseorang] (Mudie dan Cotam, 
1999), sama halnya dengan layanan pendidikan pada umumnya, sekaligus ‘tangible actions directed at people’s bodies’ 
[tindakan berwujud pada raga seseorang], sama halnya dengan layanan kesehatan maupun transportasi penumpang (e.g. 
penerbangan, perkeretapian, dll). Karena memenuhi dua kategori pada klasifikasi jenis layanan, maka pemakai layanan ini, 
baik pada hulu maupun hilir, dapat kita kategorikan sebagai konsumen.     



bisa terjerumus dalam konsumsi beresiko. Bagaimana Indonesia akan mengedukasi 

dan memberdayakan konsumen agar tidak mudah terjerumus dalam perilaku 

konsumsi beresiko tersebut?  

Persoalan-persoalan di atas menjadi situasi problematik yang dirasa perlu 

diperhatikan oleh akademisi maupun praktisi pemasaran, organisasi nonprofit yang 

peduli terhadap peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat, serta perumus 

kebijakan publik di Indonesia. Interaksi antara konsumerisme dan sejumlah problem 

pembangunan sumber daya manusia yang masih terjadi di Indonesia berpotensi dan 

telah menciptakan dinamika pasar yang cenderung tidak sehat. Bila dinamika pasar 

yang tidak sehat ini ‘berjumpa’ dengan kondisi-kondisi negatif yang dialami 

konsumen baik yang sifatnya ekstrinsik maupun intrinsik (e.g., kemampuan literasi 

yang rendah, bencana alam, peristiwa hidup yang traumatis), maka diyakini 

konsumen akan berada dalam tataran resiko yang tinggi atau rentan terhadap hal-hal 

negatif dalam aktivitas konsumsinya (e.g. penipuan, manipulasi, malpraktek, 

konsumsi beresiko, dll). Karenanya, konstruksi kebijakan publik yang protektif 

terhadap konsumen yang berpotensi menjadi rentan di pasar perlu diagendakan. 

Sebagai langkah pertama dalam agenda tersebut, makalah ini berupaya untuk 

membangun pemahaman awal mengenai kerentanan konsumen dan menstimulasi 

diskusi kebijakan perlindungan konsumen yang bisa dirumuskan terkait permasalahan 

tersebut. Untuk mencapai tujuan demikian maka akan dibahas sejumlah hal. Pertama, 

apa yang dimaksud dengan kerentanan konsumen? Definisi ‘kerentanan konsumen’ 

yang komprehensif secara konseptual merupakan titik tolak untuk membangun 

pemahaman itu. Pembahasan ini akan dibasiskan pada percakapan ilmiah mengenai 

konsep tersebut dalam studi pemasaran dan studi-studi lain yang relevan. Kedua, apa 

saja jenis kerentanan konsumen? Mengingat kerentanan dapat terjadi dalam beragam 

situasi serta dapat dialami oleh setiap kelompok konsumen (Baker et.al, 2005), maka 

pembahasan ini dimaksudkan untuk memberi kerangka pikir dalam menganalisis 

situasi yang berpotensi menimbulkan kerentanan pada konsumen. Ketiga, apabila 

kejelasan konseptual dari konsep kerentanan konsumen ini sudah dicapai, tentu 

persoalan berikut yang segera muncul adalah apa saja indikator-indikator untuk 

mengukurnya? Ulasan mengenai pengukuran kerentanan konsumen menjadi penting 

bagi penelitian-penelitian lanjutan dan perumusan kebijakan publik tentangnya. Dari 

pemahaman yang terbangun ini kemudian akan ditarik sejumlah pokok refleksi bagi 

kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia yang sekaligus menjadi pembahasan 

yang terakhir dari makalah ini.    

 

Apa yang dimaksud dengan Kerentanan Konsumen?  

Dalam studi pemasaran dan kebijakan publik, definisi tentang konsep kerentanan 

konsumen telah dipercakapkan selama kurang lebih tiga dekade terakhir. Upaya-

upaya awal untuk mendefinisikannya terdokumentasi dalam penelitian dari Andreasen 

dan Manning (1990), Ringold (1995), Morgan, Schulley dan Stoltman (1995), dan 

Smith dan Cooper-Martin (1997). Ringold (1995) misalnya, dalam penelitian tentang 

mekanisme menentukan target pasar, memandang bahwa periklanan produk-produk 

seperti minuman beralkohol dan rokok yang menyasar kelompok konsumen yang 



lemah (disadvantaged consumers) dan konsumen yang rentan (vulnerable consumers) 

harus serius diperhatikan oleh pemasar. Ringold memaknai konsumen yang rentan 

tersebut sebagai “kelompok-kelompok yang memiliki kapasitas terbatas untuk 

memahami iklan, efek-efek dari produk, maupun keduanya”4. Sebagaimana dikutip 

oleh Baker et.al (2005), yang termasuk kelompok ini biasanya adalah kelompok 

konsumen muda (youth), kelompok konsumen dari etnis tertentu, dan kelompok 

konsumen perempuan. 

Baik Morgan et.al (1995) maupun Smith dan Cooper-Martin (1997) merumuskan 

pemaknaan yang tampak sejalan dengan pemaknaan Ringold (1995) tersebut. Morgan 

et.al (1995) mendefinisikan konsumen yang rentan sebagai konsumen yang memiliki 

“sensitivitas-sensitivitas tertentu yang berkontribusi pada dialaminya hal-hal negatif 

dalam penggunaan produk”5. Sensitivitas itu muncul sebagai hasil interaksi antara 

keterbatasan-keterbatasan konsumen (e.g., gangguan penglihatan) yang 

bersangkutan dengan situasi-situasi tertentu dalam aktivitas konsumsi (e.g., 

membaca petunjuk penggunaan produk saat konsumsi). Dalam cakupan yang lebih 

luas, Smith dan Cooper-Martin (1997) pun mengajukan definisi yang senada, bahwa 

konsumen yang rentan adalah konsumen yang mudah mengalami “bahaya-bahaya 

ekonomi, psikologis dan fisik dalam transaksi ekonomi yang mereka lakukan, oleh 

karena karakteristik-karakteristik tertentu yang membatasi mereka untuk 

memaksimalkan kesejahteraan”6.  

Kesamaan pada definisi-definisi dari para ahli di atas adalah fokus kerentanan yang 

lebih ditekankan pada kelompok konsumen maupun pribadi yang mengalami 

kerentanan itu (vulnerable consumer). Artinya, kerentanan dimaknai sebagai 

pergumulan konsumen, yang baik secara lahiriah maupun kondisional, memiliki 

karakteristik tertentu dan berada dalam ketidakberuntungan yang sulit untuk ia 

kendalikan (Andreasen dan Manning, 1990). Mendefinisikan kerentanan berdasarkan 

siapa yang mengalaminya ini beresiko mengaburkan pemahaman mengenai 

kerentanan yang sebenarnya (actual vulnerability) (Baker et.al. 2005), oleh karena 

kelompok konsumen yang dimaksud belum tentu bersetuju atau benar-benar 

mengalami kerentanan yang dipersepsikan mereka alami. Dengan perkataan lain, 

mendefinisikan kerentanan berbasis siapa yang mengalaminya mengandung resiko 

membangun stigma terhadap kelompok konsumen tertentu (Commuri dan Ekici, 

2008), dan bukan didekati berbasis kondisi aktual konsumen bersangkutan. 

Oleh karena kondisi rentan dapat dialami oleh siapapun dan dari kelompok konsumen 

manapun, dan konsumen dapat saja mengalami kerentanan pada satu situasi namun 

tidak pada situasi yang lain, maka untuk menjelaskan kekaburan makna dari konsep 

kerentanan konsumen sebelumnya, Baker et.al (2005) mengajukan definisi alternatif, 

di mana pemahaman bukan lagi dibasiskan pada siapa yang mengalami kerentanan 

                                                           
4
 Terjemahan dari “groups who has diminished capacity to understand the role of advertising, effects of products or 

both” (Ringold, 1995, p. 584).  
5
 Terjemahan dari “whose idiosyncratic sensitivities have contributed to their product-related injuries” (Morgan 

et.al, 1995, p.267) 
6
 Terjemahan dari “who are more susceptible to economic, physical, or psychological harm in, or as a resultof, 

economic transactions because of characteristics that limit their ability to maximize their utility and wellbeing” (Smith dan 
Cooper-Martin, 1997, p.4) 



itu, melainkan pada karakteristik pengalaman kerentanan tersebut. Oleh ketiga ahli 

ini, kerentanan konsumen didefinisikan sebagai:  

“kondisi ketidakberdayaan yang muncul karena tidak seimbangnya interaksi di dalam 

pasar, maupun dari konsumsi pesan-pesan pemasaran dan produk. [Kerentanan konsumen] 

muncul ketika kendali tidak berada di tangan individu [yang menjadi konsumen], mencipta 

ketergantungan pada faktor-faktor eksternal (e.g. pemasar) untuk menentukan keadilan di 

pasar. Kerentanan yang sebenarnya muncul dari interaksi antara karakteristik-

karakteristik individual dan kondisi-kondisi eksternal dalam suatu konteks di mana 

pencapaian tujuan konsumsi menjadi terhalang, dan memberi dampak pada persepsi 

individual dan sosial terhadap diri [konsumen yang bersangkutan]”7  

Dalam definisi ketiga ahli tersebut di atas, kerentanan konsumen adalah kondisi tidak 

dimilikinya kontrol penuh, dan ada ketergantungan konsumen pada pihak eksternal 

dalam aktivitas konsumsi mereka. Kerentanan terjadi ketika ada penghalang-

penghalang (barriers), baik ekstrinsik maupun intrinsik, yang meminimalisir kontrol 

dan mengekang kebebasan konsumen dalam memilih (p.134) dan secara otonom 

mengupayakan kesejahteraannya sendiri.  

  

 

Peraga 1. Model Konseptual Kerentanan Konsumen (Baker et.al, 2005) 

 

Berdasarkan model konseptual yang dikonstruksi Baker et.al (2005) (Peraga 1), 

kerentanan konsumen muncul sebagai hasil interaksi antara sejumlah faktor 

                                                           
7
 Terjemahan dan penyesuaian dari “a state of powerlessness that arises from an imbalance in marketplace 

interactions or from the consumption of marketing messages and products. It occurs when control is not in an individual’s 
hands, creating a dependence on external factors (e.g., marketers) to create fairness in the marketplace. The actual 
vulnerability arises from the interaction of individual states, individual characteristics, and external conditions within a 
context where consumption goals may be hindered and the experience affects personal and social perceptions of self” 
(Baker, Gentry dan Rittenburg, 2005, p. 134). 



penggerak (drivers), yakni karakteristik individual8, keadaan indivual9, dan kondisi-

kondisi eksternal 10 . Interaksi dan kombinasi faktor-faktor ini memunculkan 

sensitivitas-sensitivitas tertentu dalam aktivitas konsumsi, seperti dalam memproses 

informasi periklanan, mengakses produk, berbelanja di dunia maya, menggunakan 

produk, mempertimbangkan harga, berperilaku di tempat di mana pelayanan 

diberikan (servicescape), dan sebagainya. Dalam kondisi sensitif tersebut, konsumen 

akan menjadi rentan mengalami kerugian ketika kontrol terhadap kesejahteraan 

mereka tidak sepenuhnya berada di tangan mereka. 

Bila dilihat sebagai pengalaman, seorang konsumen dapat mengalami kerentanan 

pada situasi yang satu, namun tidak pada situasi yang lain. Kerentanan, karenanya, 

bersifat dinamis dan tidak statis atau permanen dialami oleh seorang konsumen. 

Baker et.al (2005) menandaskan bahwa kerentanan bukan merupakan status yang 

disandang oleh kelompok atau pribadi konsumen tertentu, namun merupakan 

pengalaman yang bisa dialami oleh siapapun.  

Menyambut definisi yang diartikulasikan oleh Baker et.al (2005) tersebut, Commuri 

dan Ekici (2008) berargumen bahwa pemaknaan tentang kerentanan konsumen, baik 

yang berfokus pada kelompok konsumen (class-based) maupun yang berfokus pada 

pengalaman (state-based), harus secara integratif dipakai oleh pemasar dan perumus 

kebijakan publik. Kedua ahli ini menandaskan bahwa apabila persoalan kerentanan 

konsumen didekati berbasis pengalaman individu yang notabene akan sangat 

bervariasi, maka perumusan kebijakan publik akan menjadi lebih sulit, oleh karena 

natur dan sasaran kebijakan publik yang lebih makro. Oleh karena itu, ada baiknya 

untuk memperlakukan suatu kelompok konsumen tertentu sebagai kelompok 

konsumen yang sudah pasti rentan (e.g. kelompok konsumen anak-anak, kelompok 

konsumen berpenghasilan rendah) dan merumuskan kebijakan maupun intervensi-

intervensi yang menyasar kelompok konsumen tersebut secara keseluruhan dan 

bukan hanya individual. Kedua ahli kemudian mengembangkan suatu tipologi 

kerentanan konsumen yang lebih integratif, mencakup dua perspektif di atas, yang 

mana selengkapnya akan disajikan dalam sub-bahasan berikut.           

                                                           
8
 Karakteristik individual dipilah menjadi karakteristik biofisikal dan karakteristik psikososial Karakteristik biofisikal 

mencakup kondisi-kondisi seperti kecanduan, penuaan, ras/etnisitas, maupun kelemahan kognitif (cognitive deficiency) 
yang dialami konsumen. Kondisi-kondisi ini sering dihubungkan dengan pengalaman akan hal-hal negatif dalam konsumsi 
(e.g., orang yang memiliki kecanduan alkohol akan cenderung lebih sulit menampik godaan untuk membeli minuman 
beralkohol, sehingga rentan terhadap iklan-iklan alkohol yang persuasif). Di lain pihak, karakteristik psikososial lebih 
berhubungan dengan konsep-diri, persepsi konsumen bersangkutan mengenai kemampuan yang ia miliki, persepsinya 
mengenai dukungan yang ia dapatkan, keterisolasian sosial, dan sebagainya. Karakteristik-karakteristik tersebut dinilai 
memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam mengontrol dirinya dan berperilaku. 

9
 Selain karakteristik individual, faktor lain yang dapat memengaruhi kerentanan adalah keadaan individual 

(individual state). Suasana hati (mood), tahap pemulihan atau transisi dari peristiwa hidup yang negatif seperti kematian 
kerabat dekat, perceraian, dan berbagai peristiwa hidup lain, dapat berkontribusi menjadi faktor yang menciptakan 
kerentanan pada konsumen. Keadaan-keadaan ini dapat mengganggu stabilitas konsep diri, identitas, rasa penghargaan-
diri (self-esteem) dan motivasi konsumen sehingga melemahkan kontrol yang mereka miliki terhadap diri dan perilaku 
mereka sendiri.  

10
 Konsumen seringkali berada dalam kondisi sosial yang negatif dan mengekang kebebasannya untuk 

memaksimalkan kesejahteraan. Persoalan-persoalan sosial seperti diskriminasi, stigmatisasi, penindasan terhadap 
ras/etnis/golongan/agama tertentu dapat menjadi contoh tentang faktor ini.  Selain itu, kondisi lain seperti kelangkaan 
sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia akibat keterasingan juga dapat berkontribusi pada 
terciptanya kerentanan. Karakteristik geografis dan tata ruang suatu daerah di mana konsumen tinggal juga bisa 
memberikan efek-efek yang mengurangi alternatif, menghambat akses, dan mengekang kebebasan konsumen dalam 
memilih (e.g., pemukiman kumuh, rumah di bantaran kali, tinggal di daerah dengan low-density population atau jauh dari 
lokasi perbelanjaaan). 



 

Tipologi Kerentanan Konsumen 

Seperti yang telah dibahas di atas, situasi kerentanan tercipta ketika ada interaksi 

antara kondisi personal konsumen dengan situasi eksternal pada saat konsumsi, yang 

memunculkan peluang dialaminya kerugian tanpa dapat dikendalikan oleh konsumen 

bersangkutan. Peluang tersebut muncul dalam berbagai jenis situasi, dan para ahli 

telah mengemukakan sejumlah tipologi yang dapat membantu peneliti dan perumus 

kebijakan dalam memetakan situasi-situasi itu.  

Tipologi pertama dirumuskan oleh Morgan et.al (1998) yang menganalisis lebih dari 

seratus kasus kerugian konsumen yang diperkarakan di pengadilan Amerika Serikat. 

Dari kasus-kasus tersebut diidentifikasi empat kondisi personal konsumen dan lima 

situasi di mana persoalan konsumsi dapat terjadi. Empat kondisi personal itu adalah 

sensitivitas fisik (physical sensitivity), kompetensi fisik (physical competency), 

kompetensi mental (mental competency), dan tingkat kemampuan konsumen dalam 

menggunakan produk (level of sophistication). Masing-masing kondisi personal ini 

memberi pengaruh dalam aktivitas konsumsi, khususnya ketika konsumen menavigasi 

lingkungan material (material environment), mengambil keputusan (decision-making), 

mengatur interval konsumsi (consumption interval), memproses informasi 

penggunaan (usage information), dan berhadapan dengan kondisi-kondisi temporer 

(temporary conditions) pada saat konsumsi. 

Tipologi lain mengenai kerentanan konsumen dikembangkan oleh Commuri dan Ekici 

(2008). Sebagaimana telah singkat disinggung di atas, kedua ahli mengadvokasi 

definisi yang lebih integratif, di mana kerentanan konsumen dipandang sebagai hasil 

atau akumulasi dari kerentanan sistemik (systemic vulnerability) dan kerentanan 

sementara (transient vulnerability). Kerentanan sistemik berhubungan dengan 

ketidakberuntungan yang dialami oleh konsumen sebagai bagian dari kelompok atau 

kelas konsumen tertentu (class-based). Konsumen yang tinggal di daerah pinggir 

kali, misalnya, dapat dianggap sebagai suatu kelompok konsumen. Terlepas dari 

kondisi individual mereka, semua konsumen ini rentan terhadap bahaya banjir pada 

saat musim hujan tiba. Bila dicermati, makna kerentanan sistemik cenderung dekat 

dengan makna konsep konsumen yang kurang beruntung (disadvantaged consumers) 

(Andreasen, 1975; Consumer Affair Victoria, 2004), yakni konsumen yang  

menanggung resiko kerentanan secara permanen baik karena kelemahan-kelemahan 

personal maupun sosial (e.g. konsumen difabel; konsumen yang hidup di bawah garis 

kemiskinan). 

Di lain pihak, kerentanan sementara lebih berhubungan dengan pengalaman 

situasional konsumen (state-based). Kerentanan ini timbul ketika keadaan personal 

konsumen pada saat konsumsi dilakukan tidak memungkinkan konsumen 

bersangkutan untuk mengakses, memproses informasi atau mengontrol diri dengan 

baik sehingga lebih mudah termanipulasi, tereksploitasi atau mengalami kerugian. 

Oleh karena sifatnya yang situasional, maka tidak semua konsumen dalam satu 

kelompok yang sama mengalami kerentanan ini. Pada tataran ini pengalaman dari 

konsumen yang satu dapat berbeda dengan pengalaman dari konsumen yang lain 

(Griffiths dan Hormen-Kizer, 2011). Konsumen dapat memiliki kesamaan satu sama 



lain berdasarkan kondisi sistemik atau faktor-faktor sosio-demografis, sekaligus 

perbedaan yang signifikan dalam pengalaman situasional mereka ketika 

mengonsumsi.  

 

Peraga 2. Matriks Tipologi Kerentanan Konsumen Commuri dan Ekici (2008)11 

 

Berdasarkan matriks tipologi kerentanan konsumen yang dikembangkan kedua ahli di 

atas (Peraga 2), kondisi kerentanan yang paling tinggi adalah pada Kuadran 1, di 

mana konsumen mengalami baik kerentanan sistemik maupun kerentanan sementara 

pada saat yang bersamaan. Efek yang ditimbulkan oleh kondisi sistemik dan 

pengalaman situasional itu menempatkan konsumen dalam tataran resiko yang tinggi 

pada saat konsumsi.  

Ambil contoh kasus pembelian obat-obatan. Diasumsikan konsumen yang membeli 

obat berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki 

kemampuan literasi dan numerasi yang rendah pula. Sebelum proses pembelian 

dilakukan, kondisi sosial ekonomi dan kelas konsumen tersebut sudah 

menempatkannya pada tataran resiko hingga taraf tertentu (kerentanan sistemik). 

Kondisi ini bukan kondisi unik yang ia alami, namun kondisi yang sama dialami oleh 

setiap konsumen yang berada pada kelas yang sama dengan dirinya – yaitu, kelas 

konsumen berpenghasilan rendah dan berkemampuan literasi dan numerasi rendah. 

Dengan kondisi tersebut, asumsikan lagi konsumen bersangkutan hendak membeli 

obat pada sebuah toko, namun pada saat itu ia tidak dapat memahami benar petunjuk 

penggunaan obat, dan tidak ada orang lain di toko tersebut atau didekatnya yang bisa 

membantu. Ia harus membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak ia pahami 

benar. Situasi ini membuat konsumen tersebut berada dalam kondisi kerentanan 

sementara. Konsumen tersebut berada pada kuadran 1, di mana ia terpapar pada 

resiko akumulatif dari kondisi sistemik yang ia alami (i.e. menavigasi aktivitas 

konsumsi dengan kemampuan literasi dan numerasi yang rendah) dan pengalaman 

                                                           
11

 VT adalah Total Vulnerability atau kerentanan secara keseluruhan, VS adalah Systemic Vulnerability atau 
kerentanan sistemik, sedangkan Vt  adalah Transient Vulnerability atau kerentanan sementara. Kerentanan secara 

keseluruhan adalah akumulasi/jumlah dari kerentanan sistemik ditambah kerentanan sementara (VT = VS + Vt.). 



situasional (i.e. harus membuat keputusan pembelian obat tanpa ada bantuan dari 

pihak lain atau petunjuk). Resiko akan lebih rendah ketika konsumen mengalami 

hanya salah satu di antara kerentanan sistemik dan kerentanan sementara saja 

(kuadran 2 dan 3).  

Selain tipologi yang dikembangkan oleh Commuri dan Ekici (2008) di atas, tipologi 

kerentanan konsumen yang lain dikembangkan oleh Schultz dan Holbrook (2009). 

Kedua ahli memetakan bentuk kerentanan berdasarkan dua peubah yaitu 

pengetahuan dan keterampilan konsumen dalam memenuhi kebutuhan atau mencapai 

tujuan mereka (knowledge of beneficial means-ends relationship) dan akses 

terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu (access to 
beneficial means).  

 

 

Peraga 3. Matriks Tipologi Kerentanan Konsumen Schultz dan Holbrook (2009) 

 

Berdasarkan tipologi kedua ahli tersebut (Peraga 3), konsumen berada pada tingkat 

kerentanan yang paling tinggi (kerentanan berganda/ doubly vulnerable) ketika 

mereka tidak memiliki pengetahuan tentang cara mencapai tujuan atau memenuhi 

kebutuhan mereka, dan sekaligus tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Apabila konsumen mengalami kerentanan 

berganda, maka intervensi harus disasarkan baik pada peningkatan 

pengetahuan/keterampilan (e.g., pelatihan, pembentukan kelompok-kelompok 

pemberdayaan) dan juga pada penyediaan akses (e.g., pembangunan sarana 

prasarana, penyediaan layanan, dll). Apabila konsumen memiliki pengetahuan dan 

keterampilan tapi tidak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka ia 

tergolong rentan secara ekonomi (economically vulnerable), sedangkan apabila 

konsumen memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan namun tidak memiliki 

pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, maka ia tergolong rentan 

secara kultural (culturally vulnerable).   

Selain ketiga tipologi di atas, Cartwright (2011) juga mengembangkan taksonomi 

kerentanan yang sekiranya juga berguna bagi peneliti dan perumus kebijakan dalam 

memetakan situasi kerentanan. Dalam taksonomi tersebut, situasi kerentanan dipilah 

ke dalam lima jenis yakni: 



 Kerentanan informasional (informational vulnerability), yaitu kerentanan yang 

dialami konsumen sebagai hasil ketidakberdayaan dalam mengakses dan 

memproses informasi-informasi penting untuk membuat keputusan pembelian 

yang baik. Di sini, perusahaan atau penyedia barang/jasa memiliki informasi 

tentang produk yang lebih kaya dibanding konsumen, sehingga perusahaan 

dapat menjual produk tersebut dengan harga yang tidak adil, atau menjual 

produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan/keinginan konsumen. 

 Kerentanan tekanan (pressure vulnerability), yaitu kerentanan yang dialami 

konsumen ketika penyedia barang/jasa memberikan tekanan dan menggiring 

konsumen untuk melakukan pembelian, sehingga keputusan pembelian tidak 

sepenuhnya sukarela.   

 Kerentanan pemasokan (supply vulnerability), yaitu situasi-situasi di mana 

konsumen ingin namun tidak dapat berpartisipasi dan melakukan transaksi di 

pasar karena dibatasi oleh karakteristik-karakteristik personal mereka. 

Situasi ini membuat mereka kehilangan pilihan konsumsi, dan hanya dapat 

mengakses produk/jasa yang sesuai dengan kondisi mereka (e.g., konsumen 

miskin tidak bisa mengakses layanan kesehatan oleh karena tidak memiliki 

biaya untuk membayar layanan kesehatan yang dibutuhkan) 

 Kerentanan pengupayaan ganti rugi (redress vulnerability) merujuk pada 

situasi di mana konsumen menghadapi sejumlah kesulitan untuk 

mengupayakan ganti rugi/perbaikan terhadap produk atau layanan yang 

mereka dapatkan. 

 Kerentanan dampak (impact vulnerability) merujuk pada situasi di mana 

kondisi personal dan eksternal konsumen membuatnya mengalami kerugian 

yang lebih besar dibanding konsumen lainnya. 

Tipologi dan taksonomi di atas menjadi titik tolak yang berguna bagi pemasar dalam 

menentukan target konsumen dan mengembangkan produk dan layanan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi konsumen, bagi peneliti dalam menganalisis dan 

merefleksikan fenomena-fenomena konsumsi yang terjadi di masyarakat; dan bagi 

perumus kebijakan publik dalam mengupayakan perlindungan konsumen yang lebih 

baik.  

 

Pengukuran Kerentanan Konsumen 

Mencermati kembali ulasan-ulasan di atas, dapat dilihat bahwa konsep kerentanan 

konsumen telah didekati dari banyak sudut pandang. Selain membenarkan catatan 

Brenkert (1998) bahwa kerentanan merupakan suatu fenomena yang kompleks untuk 

dikonseptualisasi, ragam pendekatan ini memunculkan dimensi, pengukuran dan 

operasionalisasi konsep yang beragam pula tentang kerentanan konsumen. Meski 

para ahli dan perumus kebijakan cenderung bersepakat mengenai faktor-faktor 

penggerak kerentanan (i.e., karakteristik individual, kondisi eksternal, situasi 

konsumsi), sejauh penjelajahan literatur yang telah dilakukan, belum ditemukan 

adanya konsensus mengenai pengukuran kerentanan konsumen yang diterima secara 

universal untuk dipakai di berbagai sektor konsumsi. Dalam literatur pemasaran, 

pengukuran masih cenderung dikembangkan dalam sektor dan situasi konsumsi yang 

partikular, misalnya dalam membedakan produk-produk yang mirip (Walsh dan 



Mitchell, 2005; Walsh, Mitchell, Kilian, dan Miller, 2009), mengonsumsi produk-

produk farmasi (Melnikas dan Smaliukiene, 2007), dan penipuan dalam transaksi (Lee 

dan Soberon-Ferrer, 1997). Meski demikian, hasil kajian sejumlah lembaga publik di 

beberapa negara maju telah menghasilkan pengukuran kerentanan konsumen yang 

cukup komprehensif untuk digunakan lintas sektor (e.g., Consumer Affair Victoria, 

2004; European Commission, 2016).     

Consumer Affair Victoria (2004) mengembangkan pengukuran kerentanan konsumen 

yang lebih menitikberatkan pada kemampuan konsumen dalam mengakses, 

memproses dan menindaklanjuti informasi terkait aktivitas konsumsinya. Penekanan 

ini nampaknya merujuk pada kecenderungan lanskap ekonomi dewasa ini yang kian 

berbasis pengetahuan (knowledge-based economy), di mana peran informasi, 

teknologi dan pembelajaran kian menentukan kinerja ekonomi suatu bangsa (OECD, 

1996) dan bagaimana harusnya konsumen yang rentan dilindungi dalam konteks 

tersebut (cf. Hogg, Howells, dan Hillman, 2007). Kemampuan konsumen dalam 

mengakses dan mengelola informasi ditengarai besar dipengaruhi oleh kondisi 

personal dan konteks pasar di mana situasi konsumsi terjadi. Consumer Affair 

Victoria merumuskan beberapa indikator dalam mengukur kerentanan konsumen, 

yang bila dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, dapat dilihat sebagai berikut: 

 Apakah informasi mengenai kualitas dan harga produk tersedia dan mudah 

diakses oleh konsumen? 

 Apakah informasi mengenai harga dan kualitas produk alternatif juga tersedia 

bagi konsumen dan mudah diakses olehnya? 

 Apakah informasi mengenai keberadaan, harga dan kualitas produk pengganti 

(substitut) tersedia dan mudah diakses oleh konsumen? 

 Apakah penyedia produk/jasa memberikan informasi secara adil pada semua 

konsumen atau tidak mendiskriminasi konsumen dari kategori sosial tertentu? 

 Apakah konsumen mampu dan berupaya untuk mencari informasi yang 

relevan bagi keputusan pembeliannya? 

 Apakah konsumen mampu dan berupaya untuk mencari informasi mengenai 

produk dan harga dari pihak ketiga?  

 Apakah konsumen mampu memahami informasi produk yang disajikan 

penyedia, dalam arti mampu mengidentifikasi kekurangan dan penglebih-

lebihan dalam informasi yang disajikan dan mengambil kesimpulan yang 

beralasan tentang kapasitas produk?  

 Apakah konsumen mampu mengupayakan pengaduan apabila kapasitas 

produk yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi dan informasi yang 

disampaikan sebelumnya?  

 Apakah konsumen mampu memperjuangkan ganti rugi atas kerugian yang 

dialaminya melalui layanan yang ada dan memperkarakan resolusi yang 

dijalani? 

Pengukuran kerentanan konsumen yang lain dikembangkan oleh lembaga European 

Commission (2016), yang melakukan kajian komprehensif tentang kerentanan 

konsumen di negara-negara Uni Eropa. Berdasarkan telaah ekstensif terhadap 

literatur ilmiah dan kebijakan tentang konsep tersebut, dirumuskan lima dimensi 

utama kerentanan konsumen yakni: 1) Resiko yang tinggi untuk mengalami dampak-

dampak negatif terhadap kesejahteraan dalam konsumsi, 2) Memiliki karakteristik-



karakteristik yang membatasi kemampuan untuk memaksimalkan kesejahteraan, 3) 

Menghadapi kesulitan dalam memperoleh dan mengasimilasi informasi, 4) Tidak 

mampu atau gagal untuk membeli, memilih atau mengakses produk yang sesuai 

dengan kebutuhan, dan 5) Memiliki kelemahan (susceptibility) dalam menghadapi 

praktek-praktek pemasaran tertentu. Dari kelima dimensi ini diturunkan sejumlah 

indikator sebagai berikut:  

 Tidak tegas (unassertive) ketika menghadapi problem dalam membeli dan 

atau menggunakan produk. 

 Membayar lebih oleh karena tidak mampu menggunakan metode pembayaran 

tertentu. 

 Merasa lemah karena persoalan-persoalan personal (e.g. masalah kesehatan, 

keadaan finansial, situasi pekerjaan, usia, dll) dalam melakukan transaksi. 

 Tidak mengetahui (uninformed) informasi-informasi penting untuk membuat 

keputusan pembelian. 

 Mendapatkan informasi hanya dari sedikit sumber. 

 Tidak membanding tawaran-tawaran oleh karena faktor-faktor yang 

berhubungan dengan informasi. 

 Tidak berpindah produk/merek oleh karena tidak yakin mengenai cara 

mendapatkan informasi. 

 Tidak membanding tawaran-tawaran karena faktor-faktor personal, pasar 

dan akses. 

 Tidak berpindah produk/merek karena faktor-faktor personal, pasar, akses, 

ongkos (cost) perpindahan, dan kumpulan tawaran (bundling of offers).  

 Tersisihkan dalam perdagangan elektronik (e-commerce). 

 Gagal mendapatkan pinjaman.  

 Merasa rentan karena tawaran, ketentuan dan kondisi penggunaan terlalu 

kompleks. 

Pengukuran yang dikembangkan European Commission ini diterapkan dalam 

mengukur kerentanan konsumen dalam sektor energi, online, dan keuangan di 

berbagai negara Eropa, sehingga sejauh ini menjadi pengukuran kerentanan 

konsumen yang relevan digunakan lintas sektor. 

 

Refleksi bagi Kebijakan Perlindungan Konsumen di Indonesia 

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pendahuluan makalah ini, fenomena 

konsumerisme di Indonesia menimbulkan kebutuhan akan perlindungan yang memadai 

terhadap konsumen, khususnya konsumen yang paling rentan mengalami bahaya dan 

kerugian ekonomis, sosial dan psikologis dalam aktivitas konsumsinya di pasar. 

Indonesia sesungguhnya telah memiliki perangkat hukum yang memungkinkan 

perlindungan itu dilakukan secara mendalam dan holistik yakni Undang Undang No 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 

Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kedua perangkat 

hukum ini telah secara komprehensif mengatur tanggung jawab, hak dan kewajiban 

konsumen dan pelaku usaha, serta peran perlindungan, edukasi, dan penyelesaian 

sengketa konsumen oleh lembaga perlindungan konsumen. Meski demikian, upaya 



perlindungan konsumen Indonesia masih belum optimal. Tingkat kepercayaan, tingkat 

pengaduan, dan kesadaran konsumen tentang hak-haknya dan keberadaan serta 

fungsi lembaga perlindungan konsumen yang masih rendah di Indonesia dibandingkan 

dengan negara lain (e.g. Uni Eropa, Korea) terus mendapat sorotan pemerintah 

(Machmudin, 2017). Selain itu, ketersebaran lembaga perlindungan konsumen juga 

belum merata di Indonesia, dan penanganan masalah konsumen juga belum 

terkoordinasi dengan baik antar lembaga (Lukman, 2017; Sudaryatmo, n.d.).  

Berdasarkan ulasan-ulasan mengenai kerentanan konsumen di atas dapat diketahui 

bahwa tema sentral terkait isu kerentanan konsumen adalah kontrol. Kerentanan 

tercipta ketika konsumen tidak memiliki kontrol penuh dalam aktivitas konsumsinya, 

sehingga kualitas kesejahteraannya menjadi lebih bergantung pada pihak eksternal. 

Pelanggaran hak-hak konsumen terjadi ketika konsumen rentan atau tidak memiliki 

kontrol sepenuhnya. Sebagaimana ditekankan oleh Baker et.al (2005), kehilangan 

kontrol ini bisa dialami oleh konsumen manapun dan dari kalangan manapun, 

meskipun ada kategori-kategori konsumen yang cenderung lebih mudah 

mengalaminya (e.g. konsumen impulsif, konsumen dengan gangguan-gangguan 

kognitif) dibandingkan konsumen yang lain (lihat Commuri dan Ekici, 2008). Dari 

literatur juga dapat dicermati bahwa kontrol yang dimiliki konsumen ini akan 

bergantung pada banyak faktor yang berkelindan dengan kompleks, mulai dari 

kondisi personal dan demografisnya (e.g., pendidikan, kemampuan ekonomi), 

keperilakuan (e.g., konsep diri, sikap dalam menghadapi resiko), dinamika pasar (e.g., 

intensitas kompetisi antar penyedia produk/jasa), akses (e.g., ketersediaan informasi, 

ketersediaan layanan pengaduan konsumen), dan faktor situasional (e.g., kedukaan, 

sakit) (European Commission, 2016; cf. Baker et.al, 2005; Morgan et.al, 1995; Smith 

dan Cooper-Martin; 1997; Cartwright, 2011). Intervensi perlindungan konsumen pun 

sekiranya perlu disasarkan pada faktor-faktor ini. Apabila disasarkan pada faktor-

faktor di atas, maka sesungguhnya ada pergeseran lokus kebijakan perlindungan 

konsumen dari pendekatan yang bersifat reaktif, ‘memadamkan api’  ke pendekatan 

yang bersifat proaktif, ‘mencegah terjadinya kebakaran’. Fokus pemerintah tidak 

dipumpun lagi pada penyelesaian sengketa pelanggaran hak konsumen sebagaimana 

cenderung lebih banyak dilakukan selama ini, namun lebih condong kepada 

pemberdayaan konsumen. Apabila pendekatan ini yang dipakai, maka sejumlah 

pertanyaan akan segera menghadang. Harus seberapa dalam dan seberapa luaskah 

peran pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen? 

Bagaimana perlindungan konsumen yang efektif tanpa mengorbankan pertumbuhan 

ekonomi dilakukan?    

 

Penutup 

Sebagai rumah dari kurang lebih 250 juta konsumen, Indonesia merupakan pasar 

yang sangat menjanjikan bagi pelaku usaha dalam dan luar negeri. Meski dinamika 

pasar di Indonesia memainkan peran signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, kontrol 

dan perlindungan terhadap konsumen tetap harus dilakukan, khususnya terhadap 

konsumen yang paling rentan di pasar. Perkembangan pemahaman mengenai 

kerentanan konsumen dalam studi pemasaran telah memberi informasi-informasi 

yang berguna dalam melakukan perlindungan itu. Sebagaimana telah diamanatkan 



oleh UUD 1945, melindungi konsumen adalah melindungi tumpah darah Indonesia. 

Kedaulatan Indonesia sebagai sebuah bangsa, akan diukur berdasarkan kemampuan 

untuk menjalankan amanat ini dengan baik. 

     

Referensi 

Adkins, Natalie R., Ozanne, Julie L., (2005), The Low Literate Consumers, Journal of 
Consumer Research, Vol. 32 

Aronowitz, Alexis A., Anneke Koning, (2014), Understanding human trafficking as a 

market system: addressing the demand side of trafficking for sexual 

exploitation, Revue internationale de droit pénal, Vol. 85 

Andreasen, Alan R., Jean Manning (1990), The Satisfaction/Dissatisfaction and 

Complaining of Vulnerable Consumers, Journal of Satisfaction/Dissatisfaction 
and Complaining Behavior, 3:12-20 

Andreasen, Alan R., (1975), The Disadvantaged Consumers, New York: Free Press 

Baker, Stacey M., Gentry, James W., Rittenburg, Terry L. (2005), Building 

Understanding of the Domain of Consumer Vulnerability, Journal of 
Macromarketing, Vol. 25 No. 2, 128-129 

Baker, Stacey M., Hill, Ronald P., (2013), A Community Psychology of Object 

Meanings: Identity Negotiation during Disaster Recovery, Journal of Consumer 
Psychology, 23, 3, 275-287 

Baker, Stacey M., (2009), Vulnerability and Resilience in Natural Disasters:  A 

Marketing and Public Policy Perspective, Journal of Public Policy and 
Marketing, Vol. 28 (1) 

Baker, Stacey M., Hunt, David M., Rittenburg, Terri L., (2007), Consumer 

Vulnerability as a Shared Experience: Tornado Recovery Process in Wright, 

Wyoming, Journal of Public Policy and Marketing, Vol. 26 (1) 

Bey Machmudin, (2017), Presiden tegaskan perlunya edukasi konsumen Indonesia, 

Kompas, tersedia di: http://kompasmadura.com/2017/03/21/presiden-tegaskan-

perlunya-edukasi-konsumen-indonesia/ [diakses tanggal 2/9/2017] 

Borisas Melnikas & Rasa Smaliukiene (2007) Consumer vulnerability in 

pharmaceutical market: Case of Baltic countries, Journal of Business Economics 
and Management, 8:1, 51-62 

Brenkert, George G., (1998), Marketing and The Vulnerable, Business Ethics 
Quaterly, 7-20 

Cartwright, P. (2011). ‘The Vulnerable Consumer of Financial Services: Law, Policy 

and Regulation’. Tersedia di: 

http://kompasmadura.com/2017/03/21/presiden-tegaskan-perlunya-edukasi-konsumen-indonesia/
http://kompasmadura.com/2017/03/21/presiden-tegaskan-perlunya-edukasi-konsumen-indonesia/


http://www.nottingham.ac.uk/business/forum/documents/researchreports/paper

78.pdf [diakses tanggal 2/9/2017] 

Consumer Affairs Victoria, (2004), What do we mean by vulnerable and 

disadvantaged consumers?, Consumer Affairs Victoria, tersedia di: 

https://www.consumer.vic.gov.au/library/publications/resources-and-

education/research/what-do-we-mean-by-vulnerable-and-disadvantaged-

consumers-discussion-paper-2004.pdf [diakses tanggal 2/9/2017] 

Detik Finance, (2013), Ribuan Pengaduan Konsumen, hanya 15 kasus yang sudah ke 

Pengadilan, Detik Finance, tersedia di: https://finance.detik.com/berita-

ekonomi-bisnis/2256730/ribuan-pengaduan-konsumen-hanya-15-kasus-

yang-sudah-ke-pengadilan, [diakses tanggal 2/9/2017] 

Devi, Santi R., (2013) “Perlindungan Konsumen” di Indonesia, The Indonesian 
Institute, tersedia di: http://www.theindonesianinstitute.com/perlindungan-

konsumen-di-indonesia/ [diakses tanggal 2/9/2017] 

Dwayne Ball, Julie Pennington, Ronald Hampton, Anh Nguyen, (2010), A Market 

Analysis of Human Trafficking Systems, 2nd Annual Interdisciplinary 
Conference on Human Trafficking, University of Nebraska, tersedia di: 

http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=humtr

afconf2 [diakses tanggal 2/9/2017] 

European Commission, (2016), Consumer vulnerabilty across key markets in 

European Union, European Commission, tersedia di: 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/79b42553-

de14-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF [diakses tanggal 

2/9/2017] 

Gentry, J. W., P. F. Kennedy, K. Paul, and R. P. Hill. 1994. The vulnerability of those 

grieving the death of a loved one: Implications for public policy, .Journal of 
Public Policy & Marketing 14 (Fall): 128-42 

Gianfranco Walsh, Vincent-Wayne Mitchell (2005), Consumer Vulnerability to 

Perceived Product Similarity Problems: Scale Development and Identification, 

Journal of Macromarketing, 25:140 

Gianfranco Walsh, Vincent-Wayne Mitchell, Thomas Killian, Lindsay Miller, (2010), 

Measuring consumer vulnerability to perceived product-similarity problems and 

its consequences, Journal of Marketing Management, Vol. 26 

Global Burden of Disease (GBD) 2013. Seattle, WA: Institute for Health Metrics and 

Evaluation (IHME), University of Washington; 2015. Tersedia di: 

vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 

Griffiths, M. A. and Harmon-Kizer, T. (2011). ‘Aging Consumer Vulnerabilities 

Influencing Factors of Acquiescence to Informed Consent’, Journal of Consumer 
Affairs, vol. 45(3), pp. 445-466. 

http://www.nottingham.ac.uk/business/forum/documents/researchreports/paper78.pdf
http://www.nottingham.ac.uk/business/forum/documents/researchreports/paper78.pdf
https://www.consumer.vic.gov.au/library/publications/resources-and-education/research/what-do-we-mean-by-vulnerable-and-disadvantaged-consumers-discussion-paper-2004.pdf
https://www.consumer.vic.gov.au/library/publications/resources-and-education/research/what-do-we-mean-by-vulnerable-and-disadvantaged-consumers-discussion-paper-2004.pdf
https://www.consumer.vic.gov.au/library/publications/resources-and-education/research/what-do-we-mean-by-vulnerable-and-disadvantaged-consumers-discussion-paper-2004.pdf
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2256730/ribuan-pengaduan-konsumen-hanya-15-kasus-yang-sudah-ke-pengadilan
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2256730/ribuan-pengaduan-konsumen-hanya-15-kasus-yang-sudah-ke-pengadilan
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2256730/ribuan-pengaduan-konsumen-hanya-15-kasus-yang-sudah-ke-pengadilan
http://www.theindonesianinstitute.com/perlindungan-konsumen-di-indonesia/
http://www.theindonesianinstitute.com/perlindungan-konsumen-di-indonesia/
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=humtrafconf2
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=humtrafconf2
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/79b42553-de14-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/79b42553-de14-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF


Hirschman, E. C. 1992. The consciousness of addiction: Toward a general theory of 

compulsive consumption. Journal of Consumer Research 19 (September): 155-

79. 

Hogg, Margareth K., Geraint Howells, David Millman, (2007), Consumers in the 

Knowledge Based Economy: What creates and/or constitutes consumer 

vulnerability in the KBE?, Journal of Consumer Policy, 30:151-158 

Indonesia Investments, (2016), Tobacco & Cigarette Industry Indonesia, Indonesia 
Investment, tersedia di: https://www.indonesia-

investments.com/business/industries-sectors/tobacco/item6873? [diakses 

tanggal 2/9/2017] 

Indonesia Global Adult Tobacco Survey (GATS). World Health Organization; 2011. 

Tersedia di: www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gats/indonesia/en/ 

Ihsanudin, (2017), Jokowi: Rumah Tangga Miskin lebih pilih Rokok daripada Makanan 

Bergizi, Kompas, tersedia di: 

http://nasional.kompas.com/read/2017/03/14/16535321/jokowi.rumah.tangga.mi

skin.lebih.pilih.rokok.daripada.makanan.bergizi [diakses tanggal 2/8/2017] 

Jegho, L., (2016), Indonesia has the fastest urbanization growth in Asia, Global 
Indonesian Voices, tersedia di: 

http://www.globalindonesianvoices.com/27678/indonesia-has-the-fastest-

urbanization-growth-in-asia/ [diakses tanggal 2/9/2017] 

Jinkook Lee, Horacio Soberon-Ferrer, (1997), Consumer Vulnerability to Fraud: 

Influencing Factors, Journal of Consumer Affairs, Vol. 31 No. 1 

Juliawan, Beny H., (2010), Extracting Labor from Its Owner: Private Employment 

Agencies and Labor Market Flexibility in Indonesia, Critical Asian Studies, Vol. 

42 

Kotler, Philip., Lee, Nancy R., (2005), Up and Out of Poverty: The Social Marketing 

Solution, New Jersey: Pearson Education 

Li, Dominggus E., (2017a), Data Perdagangan Orang (DPO) NTT tahun 2014 & 2015, 

Institute of Resource Governance and Social Change, tersedia di: 

http://www.irgsc.org/files/NTThumantrafficking.pdf [diakses tanggal 2/9/2017] 

Li, Dominggus E., (2017b), Human Trafficking and Corruption in Indonesia: A Recent 

Assessment, IRGSC Working Paper No. 16, tersedia di: 

http://www.irgsc.org/pubs/wp/IRGSC-WP16-human-trafficking-in-

indonesia.html [diakses tanggal 2/9/2017] 

Lukman, Adhi S., (2017), Urgensi Badan Perlindung Konsumen, Kompas, tersedia di: 

http://nasional.kompas.com/read/2017/02/16/19080071/urgensi.badan.perlindun

gan.konsumen [diakses tanggal 2/9/2017] 

https://www.indonesia-investments.com/business/industries-sectors/tobacco/item6873
https://www.indonesia-investments.com/business/industries-sectors/tobacco/item6873
http://www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gats/indonesia/en/
http://nasional.kompas.com/read/2017/03/14/16535321/jokowi.rumah.tangga.miskin.lebih.pilih.rokok.daripada.makanan.bergizi
http://nasional.kompas.com/read/2017/03/14/16535321/jokowi.rumah.tangga.miskin.lebih.pilih.rokok.daripada.makanan.bergizi
http://www.globalindonesianvoices.com/27678/indonesia-has-the-fastest-urbanization-growth-in-asia/
http://www.globalindonesianvoices.com/27678/indonesia-has-the-fastest-urbanization-growth-in-asia/
http://www.irgsc.org/files/NTThumantrafficking.pdf
http://www.irgsc.org/pubs/wp/IRGSC-WP16-human-trafficking-in-indonesia.html
http://www.irgsc.org/pubs/wp/IRGSC-WP16-human-trafficking-in-indonesia.html
http://nasional.kompas.com/read/2017/02/16/19080071/urgensi.badan.perlindungan.konsumen
http://nasional.kompas.com/read/2017/02/16/19080071/urgensi.badan.perlindungan.konsumen


Morgan, Fred W., Schuler, Drew K., Stoltman, Jeffrey J., (1995), A Framework for 

Examining the Legal Status of Consumers, Journal of Public Policy and 
Marketing, Vol. 14 No. 2 

Peter Mudie, Angela Cottam (1999) Management and Marketing of Services, MA: 

Butterworth-Heinemann 

Oberman R., Dobbs, R., Budiman A., Fraser T., Roose M., (2012), The Archipelago 

Economy: Unleashing Indonesia’a Potential, McKinsey & Company, tersedia di: 

http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Asia%20Pacifi

c/The%20archipelago%20economy/MGI_Unleashing_Indonesia_potential_Execut

ive_Summary.ashx [diakses tanggal 2/9/2017] 

OECD, (2016) OECD Economic Surveys: Indonesia 2016, OECD, tersedia di: 

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-indonesia-

2016_eco_surveys-idn-2016-en [diakses tanggal 2/9/2017] 

OECD, (1996), The Knowledge based Economy, OECD, tersedia di: 

https://www.oecd.org/sti/sci-tech/1913021.pdf [diakses tanggal 2/9/2017] 

Prahalad, C. K., (2005), The Fortune at The Bottom of the Pyramid: Eradicating 
Poverty through Profits, NJ: Pearson Education 

Razdan R., Das M., Sohoni A., (2013), The Evolving Indonesian Consumers, 

McKinsey and Company, tersedia di: 

www.omron.id/img/pdf/id/Indonesia%20Consumer%20Report%202014.pdf 

[diakses tanggal 2/9/2017] 

Ringold, Debra J., (1995), Social Criticisms of Target Marketing: Process or 

Product?, American Behavioral Scientist, Vol. 38 No. 4 

Schultz, Clifford J., Holbrook, Morris B., (2009), The Paradoxical Relationship 

between Marketing and Vulnerability, Journal of Public Policy and Marketing, 

Vol. 28 (1) 

Smith, N. C., Elizabeth Cooper-Martin, (1997), Ethics and Target Marketing:  The 

Role of Product Harm and Consumer Vulnerability, Journal of Marketing, Vol. 

61 No. 3 

Sudaryatmo, (n.d.) Menanti Kiprah BPKN, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 

tersedia di: http://ylki.or.id/2011/07/menanti-kiprah-bpkn/ [diakses tanggal 

2/9/2017] 

Suraj Commuri, Ahmed Ekici (2008), An Enlargement of the Notion of Consumer 

Vulnerability, Journal of Macromarketing, 28:183 

Susan Dunnett, Kathy Hamilton & Maria Piacentini (2016) Consumer 

vulnerability: introduction to the special issue, Journal of Marketing 
Management, 32:3-4, 207-210, DOI: 10.1080/0267257X.2015.1121601 

http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Asia%20Pacific/The%20archipelago%20economy/MGI_Unleashing_Indonesia_potential_Executive_Summary.ashx
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Asia%20Pacific/The%20archipelago%20economy/MGI_Unleashing_Indonesia_potential_Executive_Summary.ashx
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Global%20Themes/Asia%20Pacific/The%20archipelago%20economy/MGI_Unleashing_Indonesia_potential_Executive_Summary.ashx
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-indonesia-2016_eco_surveys-idn-2016-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-indonesia-2016_eco_surveys-idn-2016-en
https://www.oecd.org/sti/sci-tech/1913021.pdf
http://www.omron.id/img/pdf/id/Indonesia%20Consumer%20Report%202014.pdf
http://ylki.or.id/2011/07/menanti-kiprah-bpkn/


Teresa M. Pavia & Marlys J. Mason (2012) Inclusion, exclusion and identity in 

the consumption of families living with childhood disability, Consumption 
Markets & Culture, 15:1,87-115, DOI: 10.1080/10253866.2011.637753 

UNDP, (2017), Indonesia’s Human Development Index Rises but Inequality Remains, 

UNDP, tersedia di: 

http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/pressreleases/2

017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-

remains-.html [diakses tanggal 2/9/2017] 

Wang, Jeff J., Qian Tian, (2014), Consumer Vulnerability and Marketplace Exclusion: 

A Case of Rural Migrants and Financial Services in China, Journal of 
Macromarketing, Vol. 34 (1), 45-56 

Williams, Jerome D., Henderson, Geraldine R., (2012), Discrimination and Injustice in 

Marketplace: They Come in All Sizes, Shapes and Colors, in (ed.) Mick, David 

G., Simone Pettigrew, Cornelia Pechmann, Ozanne Julie L, Transformative 
Consumer Research for Personal and Collective Well Being, New York: 

Routledge 

World Bank, n.d., Household Final Consumption Expenditure etc (% GDP) 

(Indonesia), World Bank, [Tersedia di: 

https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PETC.ZS?end=2016&locations=ID

&start=1960&view=chart] Diakses tanggal 2/9/2017 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (n.d.), Bedah Pengaduan Konsumen 2015, 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, tersedia di: 

http://ylki.or.id/2016/01/bedah-pengaduan-konsumen-2015/ [diakses tanggal 

2/9/2017] 

 

http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html
http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html
http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html
https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PETC.ZS?end=2016&locations=ID&start=1960&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.PETC.ZS?end=2016&locations=ID&start=1960&view=chart
http://ylki.or.id/2016/01/bedah-pengaduan-konsumen-2015/

