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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi telekomunikasi 
Indonesia dalam melindungi konsumen telekomunikasi menurut hukum positif 
Indonesia dan eksistensi regulasi telekomunikasi Indonesia dalam melindungi 
konsumen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. 

Regulasi telekomunikasi Indonesia dalam melindungi konsumen 
telekomunikasi telah dikeluarkan surat edaran yang mengacu pada dua ketentuan 
perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Pelindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi. Eksistensi badan regulasi telekomunikasi Indonesia dirasa belum 
efektif untuk melindungi konsumen yang dimana dilihat dari bentuk badannya 
yang belum mandiri, tidak diberi kewenangan eksekutor kepada badan ini, dan 
keberadan kantornya yang hanya di Jakarta atau pusat.  
Kata Kunci : Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Perlindungan Konsumen, 
Telekomunikasi. 

 

Abstract  

TELECOMMUNICATIONS REGULATIONS PROTECTING 
CONSUMERS IN INDONESIA IN THE FIELD OF 

TELECOMMUNICATIONS BY  
POSITIVE LAW INDONESIA 

 
This study aims to determine Indonesian telecommunications regulation in 

protecting consumers of telecommunications according to Indonesian laws and 
the existence of Indonesian telecommunications regulation in protecting 
consumers. This research uses normative juridical research.  

Indonesian telecommunications regulation in protecting consumers of 
telecommunications has issued a circular letter refers to the two statutory 
provisions namely Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law Number 
36 of 1999 on Telecommunication. The existence of the Indonesian 
telecommunications regulatory agency deemed not effective to protect consumers 
where the views of the body shape that is not independent, not authorized 
executor to this body, and that only the existence of his office in Jakarta or center.  
 
Keywords: Indonesian Telecommunication Regulation, Consumer Protection, 
Telecommunications. 
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I. PENDAHULUAN 
 

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang begitu pesar membawa banyak 

perubahan diberbagai bidang tak terkecuali di bidang telekomunikasi, yang dimana 

saat ini mengaharuskan agar informasi disampaikan serba cepat, tanpa mengenal 

batas jarak dan waktu. Telekomunikasi memiliki peran penting dan stategis dalam 

kehidupan terutama untuk menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, 

memantapkan pertahanan dan keamanan, memperlancar pemerintahan, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan 

hubungan antar bangsa.1 

Kebutuhan akan telekomunikasi yang begitu tinggi menjadikan 

telekomunikasi menjadi komoditas perdagangan yang bernilai tinggi pula, sehingga 

banyak para pelaku usaha mencoba peruntungannya di bidang ini untuk mencapai 

tujuan usaha yakni memperoleh keuntungan yang berlimpah, persaingan pun tidak 

dapat terelakkan antar para pelaku usaha mengakibatkan banyaknya pihak yang 

menuntut agar dibentuknya badan regulasi mandiri atau (IRB-Independent Regulatory 

Body). 

Adanya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 tahun 2003 tentang 

Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, menjadi ujung tombak 

lahirnya Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Keputusan tersebut telah  

diganti dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
                                                             

1Indonesia, Undang-Undang Telekomunikasi, UU No. 36 tahun 1999, LN No. 154 Tahun 
1999, TLN No. 3881, Penjelasan Umum 
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36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Indonesia (BRTI). 

BRTI merupakan terjemahan dari badan regulasi mandiri atau (IRB-Independent 

Regulatory Body). 

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) merupakan instansi 

pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. BRTI 

diharapkan dapat melindungi kepentingan publik (pengguna jasa telekomunikasi) dan 

mendukung serta melindungi kompetisi bisnis  telekomunikasi sehingga menjadi 

sehat, efisien, dan menarik para investor.2 

Seiring berjalannya waktu banyak pengaduan yang berdatangan dari konsumen 

atau pengguna jasa telekomunikasi yang merasa dirugikan seperti halnya kasus 

pemotongan atau penyedotan pulsa serta layanan yang didapat tidak sesuai dengan 

yang diiklankan atau di promosikan, dalam hukum positif Indonesia terdapat 

beberapa aturan yg dirumuskan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, 

termasuk konsumen di bidang telekomunikasi.  

Menurut Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa : “Hak konsumen adalah hak 

atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa .” Sedangkan huruf c menyebutkan bahwa : “Hak atas informasi yang benar, 

jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.” 

                                                             
2Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, 2010, Overview tentang BRTI. 

http://www.brti.or.id/overview-tentang-brti, Senin, 5 April 2010. 
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Ini menunjukkan bahwa setiap konsumen termasuk konsumen atau pengguna 

jasa di bidang telekomunikasi berhak mendapatkan jasa layanan telekomunikasi yang 

aman dan nyaman serta informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi jasa 

layanan telekomunikasi yang diiklankan atau di promosikan. Bersadarkan pasal 4 

huruf f terdapat juga hak konsumen yang dirumuskan sebagai berikut : 

“Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana 

mestinya.” 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya memuat mengenai hak 

dan kewajiban konsumen tetapi juga memuat mengenai hak dan kewajiban pelaku 

usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha. 

Menurut Pasal 7 huruf g, kewajiban pelaku usaha dirumuskan sebagai berikut: 

“Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa 

yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.” 

Pasal-pasal tersebut menunjukan adanya perlindungan terhadap konsumen. 

Perlindungan konsumen yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan harkat dan 

martabat konsumen, konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, 

kepedulian, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi dirinya serta 

menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.3 

                                                             
3Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 2-3. 
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Banyaknya pengaduan dari konsumen atau pengguna jasa telekomunikasi 

mempertanyakan akan eksistensi dari regulasi telekomunikasi Indonesia dalam 

melindungi konsumen. Masyarakat pun meragukan keberadan regulasi 

telekomunikasi indonesia ini karena penetapanya melalui Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika, padahal badan regulasi telekomunikasi Indonesia 

merupakan terjemahan dari  badan regulasi mandiri atau (IRB-Independent 

Regulatory Body). 

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) 

Manfaat Teoritis : Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk 

memperluas pengetahuan mengenai regulasi telekomunikasi Indonesia dalam 

melindungi konsumen di bidang telekomunikasi dan sebagai bahan pertimbangan dan 

referensi bagi berbagai pihak demi penyempurnaan penelitian-penelitian selanjutnya; 

2) Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat di jadikan acuan atau 

masukkan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah dalam melindungi 

konsumen bidang telekomunikasi.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatife yakni penelitian 

yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah dan norma-norma dalam hukum 

positif. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan sebagi dasar pembahasan 

dalam penelitian ini yaitu bahan kepustakan yang terdiri dari sumber bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan 

hukum yang menggunakan studi dokumen. Analisis bahan hukum dalam penelitian 

ini adalah analisis kualitatif kemudian dilakukan pengolahan bahan secara deduktif. 
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I. PEMBAHASAN 

A. Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam Melindungi Konsumen di Bidang 

Telekomunikasi menurut Hukum Positif Indonesia. 

1. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 

tentang Telekomunikasi. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi juga 

memerhatikan hak masyarakat sebagai pengguna.4 Terdapat dalam Pasal 14 yang  

mengamanatkan bahwa setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang 

sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi 

dengan memerhatikan peraturan yang berlaku. 

Adanya hak masyarakat yang diperhatikan dalam Undang-Undang 

Telekomunikasi menyiratkan bahwa adanya kepastian hukum dan perlindungan 

hukum kepada masyarakat yang diharapkan dapat mensejajarkan posisi antara 

masyarakat sebagai pengguna jasa telekomunikasi dengan perusahaan penyedia 

jasa telekomunikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi terdapat pasal yang memuat tentang perlindungan  konsumen, 

yakni  pasal 15 ayat (1) merumuskan bahwa : 

“Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang 

menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan 

tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.” 

                                                             
4Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005  

hal.12. 
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Pasal 15 ayat (2) : 

“Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat 

membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau 

kelalaiannya.” 

Pasal 15 ayat (3) : 

“Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.” 

Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna 

jasa telekomunikasi itu masih bersifat biasa atau kurang jelas, Undang-Undang 

Telekomunikasi tidak menjelaskan bentuk ganti rugi juga kerugian seperti apa 

yang dapat digugat oleh konsumen dan tidak merincikan kesalahan dan atau 

kelalaian dalam bentuk yang mana dan akibat yang bagaimana yang dapat 

diajukan konsumen atau pengguna dalam suatu tuntutan atau gugatan. 

Berbagai macam persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan 

telekomunikasi membutuhkan pengaturan lebih terperinci dan jelas, hal ini perlu 

dilakukan untuk memberikan perlindungan ke semua pihak, baik penyelenggara 

telekomunikasi maupun pengguna jasa telekomunikasi, dan disamping itu akan 

memacu perkembangan teknologi telekomunikasi ke arah yang lebih maju dan 

baik. 
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2. Perlindungan Konsumen Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi 

Telekomunikasi Indonesia. 

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sebuah lembaga yang 

berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi di Indonesia. BRTI adalah 

terjemahan badan regulasi mandiri atau  (IRB-Independent Regulatory Body). 

Secara umum tujuan dari regulasi adalah :5 a. Menghindari Kehancuran bisnis 

telekomunikasi karena pertentangan kepentingan; b. Menumbuhkan iklim 

kompetisi yang efektif; c. Melindungi kepentingan konsumen; d. Meningkatkan 

askes kepada teknologi dan service. 

Maraknya persaingan antara perusahan penyedia jasa telekomunikasi untuk 

merebut perhatian konsumen membuat perusahan terus melakukan inovasi-

inovasi terhadap fasilitas layanan yang dipromosikan. Kondisi ini disatu pihak 

memberikan keuntungan bagi konsumen karena kebutuhannya dapat terpenuhi  

dan adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau 

jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Akan tetapi disisi lain, 

dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak 

seimbang dimana konsumen sering menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup 

keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. 

                                                             
5D’Ranah, 2013, Pengenalan tentang Regulasi Telekomunikasi, 

http://zulfandi.wordpress.com//2013/02/02/pengenalan-tentang-regulasi-telekomunikasi/, Rabu, 20 
Februari 2013. 
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Hal ini menjadi tugas berat bagi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia 

(BRTI) sebagai pengatur, pengawas dan pengendali yang dimana sebagai badan 

regulasi harus memberikan perlindungan kepada konsumen di bidang 

telekomunikasi yang dalam praktiknya sering dirugikan oleh pelaku usaha. 

Banyak pengaduan konsumen yang diterima BRTI, telah membuktikan 

bahwa belum adanya kesadaran pelaku usaha untuk menjamin hak-hak 

konsumen. Pengaduan yang persentasenya paling banyak yakni mengenai layanan 

jasa pesan premium. layanan ini merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama 

perusahaan operator telekomunikasi dengan content provider. 

Untuk menghindari kerugian konsumen yang lebih banyak lagi dan untuk 

menghentikan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan content provider 

akhirnya BRTI mengeluarkan Surat Edaran No. 177/BRTI/2011 tanggal 14 

Oktober 2011, yang pokok isinya adalah deaktivasi/unregistrasi layanan SMS 

Premium paling lambat Selasa 18 Oktober 2011 tengah malam jam 00.00, kecuali 

untuk layanan publik dan fasilitas jasa keuangan serta pasar modal sesuai 

peraturan yang ada.6 

Pertengahan tahun 2013 BRTI menerbitkan Surat Edaran (SE). Surat Edaran 

Nomor 258/2013, berisi kewajiban ganti rugi kepada pelanggan layanan instant 

messaging bilamana layanan terputus. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen di bidang telekomunikasi.  

                                                             
6Setyo Budianto, 2011, Dampak Surat Edaran BRTI Penghentian SMS Premium, 

http://www.setyobudianto.com/2011/10/dampak-surat-edaran-brti-penghentian.html, Senin, 17 oktober 
2011 
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3. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahuan 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. 

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada 

konsumen dari kerugian atas pengunaan produk barang dan/atau jasa.7 Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dibentuk dan 

diberlakukan di masyarakat sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap 

kepentingan konsumen yang kerap kali diperlakukan secara tidak adil oleh para 

pelaku usaha, sehingga dapat digunakan oleh konsumen sebagai peraturan yang 

dapat melindungi kepentingannya dari perlakuan para pengusaha yang sering kali 

merampas hak-hak konsumen. 

Konsumen sebagai pengguna jasa telekomunikasi selalu memanfaatkan jasa 

telekomunikasi untuk menunjang aktifitas dalam keseharian, ketergantungan 

konsumen dengan jasa telekomunikasi yang disediakan oleh pelaku usaha 

membuat pelaku usaha memanfaatkan kondisi ini untuk selalu berusaha 

memproduksi barang atau jasa yang cenderung hanya mengejar tingkat 

produktifitas dan efektifitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan usaha. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

konsumen telah diatur mengenai hak-hak konsumen, yang dimana dalam 

penyelenggaran telekomunikasi terdapat beberapa hak konsumen yang tidak 

                                                             
7Burhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal, UIN 

Maliki Press 2011, Malang, hlm. 141. 
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boleh dilanggar yakni : a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang 

dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai 

tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas 

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk 

didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dipergunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; f. Hak untuk 

mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana 

mestinya. 

B. Eksistensi Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam Melindungi Konsumen 

1. Eksistensi regulasi telekomunikasi Indonesia dilihat dari konsep awal 

pembentukannya. 

BRTI merupakan terjemahan sebuah badan regulasi yang mandiri (IRB-

Independent Regulatory Body) yang maksud dari kata mandiri atau Independen 

itu adalah tidak berpihak terhadap penyelenggara tertentu dan terbebas dari 

tekanan politik. BRTI terdiri dari Dirjen PPI, Dirjen SDPPI sebagai unsur 

pemerintah dan Komite Regulasi Telekomunikasi yang dianggap sebagai wakil 

masyarakat.  

Menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

01/PER/M.KOMINFO/02/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang 
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Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang menyebutkan bahwa 

ketua komite regulasi adalah Direktur Jenderal serta pengaturan komposisi 

anggota Komite Regulasi menunjukkan bahwa didalam Komite Regulasi sendiri 

masih ada unsur pemerintahan. 

BRTI belum dapat dikategorikan sebagai sebuah Badan Regulasi Mandiri 

(IRB-Independent Regulatory Body) karena pembentukan atau penetapan badan 

ini dilakukan oleh menteri melalui peraturan menteri dan diketuai oleh Direktorat 

Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Hal ini tidak sesuai dengan 

konsep pembentukan awal  BRTI sebagai badan regulasi mandiri atau independen 

sehingga dipertanyakan aspek independensinya. 

2. Eksistensi regulasi telekomunikasi Indonesia dilihat dari tidak diberikanya 

kewenangan eksekutor. 

Sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 01/PER/M.KOMINFO/02/2011 menyebutkan bahwa : 

“Keputusan BRTI ditetapkan oleh Direktur Jenderal.” 

Pasal tersebut mencerminkan bahwa segala bentuk keputusan Badan 

Regulasi Telekomunikasi Indonesia harus ditetapkan dalam Keputusan Direktur 

Jenderal. Alih-alih menghasilkan produk hukum yang mandiri, adil dan tidak 

berpihak, menteri yang bersangkutan dapat saja membatalkan atau merubah 

keputusan tersebut secara sepihak. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan 

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tidak dapat menjalankan 

tugasnya secara optimal. Kewenangan eksekutor ada pada pihak pemerintah 
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bukan pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dapat dilihat dari 

peraturan‐peraturan di bidang telekomunikasi tetap dibuat Menteri Komunikasi 

dan Informatika bukan Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). 

Demi menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya persaingan yang 

sehat dan perlindungan kepada para pelanggan telekomunikasi, dibutuhkan tata 

aturan main yang jelas dan disepakati oleh para pihak terkait. Selain itu, juga 

diperlukan suatu badan regulasi yang kuat dan mempunyai kewenangan penuh 

dalam mengawasi jalannya kompetisi tersebut. Untuk itu perlu dilakukan 

penguatan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dengan melengkapi 

kewenangan eksekusi disamping kewenangan untuk menyusun dan menetapkan 

peraturan.  

3. Eksistensi Regulasi Telekomunikasi Indonesia dilihat dari keberadaan kantor 

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). 

Banyaknya pengaduan konsumen pengguna jasa telekomunikasi ke Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) mempertanyakan akan efektifitas dari 

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang diketahui sebagai 

regulasi telekomunikasi Indonesia yang memiliki tanggungjawab dalam 

menciptakan kompetisi yang sehat antara pelaku usaha penyedia jasa 

telekomunikasi, juga melindungi kepentingan konsumen atau pengguna jasa 

telekomunikasi. 
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Pengaduan pengguna jasa telekomunikasi ke BPSK atau LPKSM 

menyiratkan bahwa tidak banyak masyarakat Indonesia yang tahu akan keberadan 

BRTI. Keberadan Kantor BRTI yang hanya berada di Jakarta atau pusat di nilai 

menjadi kendala bagi para konsumen pengguna jasa telekomunikasi yang ada di 

daerah-daerah untuk menyampaikan pengaduan mereka. Tidak seperti keberadan 

BPSK atau LPKSM yang ada disetiap provinsi. 

BRTI mempunyai inisiatif sendiri untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen yakni dengan membuka layanan pengaduan dimana konsumen dapat 

Menghubungi BRTI contact center melalui no. 159, disamping itu ada beberapa 

cara lagi yang dapat dilakukan konsumen atau pengguna jasa telekomunikasi 

untuk menyampaikan keluhanya kepada BRTI yakni :8 a. Email : 

pengaduan@brti.or.id.; b. Faksimilie : 021 315 5070; 021 315 5070; c. SMS 

Centre : + 62 81589 30000; d.  Telepon : 021 315 49 71; e. Web : www.brti.or.id. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, 2011. Pengaduan Layanan Telekomunikasi ke 
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III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana yang telah disampaikan diatas, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :1)Regulasi Telekomunikasi 

Indonesia dalam melindungi konsumen di bidang telekomunikasi telah 

dikeluarkan surat edaran, dimana surat edaran tersebut mengacu pada dua 

ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Pelindungan Konsumen yang memuat hak-hak konsumen yang harus 

dilindungi dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi yang menyatakan konsumen di bidang telekomunikasi akan 

diberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita olehnya akibat kesalahan atau 

kelalaian dari penyelenggara telekomunikasi. 2)Eksistensi Badan Regulasi 

Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dalam melindungi konsumen dilihat dari 

konsep awal pembentuknya yakni sebagai badan regulasi mandiri atau 

independen yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaran 

telekomunikasi namun pada kenyataan penetapanya masih melalui peraturan 

menteri, dan eksistensi dilihat dari tidak diberikan kewenangan eksekutor 

kepada BRTI karena segala keputusan atau peraturan ditetapkan oleh menteri 

serta keberadan kantor BRTI yang hanya berada di Jakarta atau pusat dirasa 

belum efektif untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan 

meningkatkan penyelenggaran telekomunikasi di Indonesia. 
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B. Saran-saran 

Terkait dengan permasalahan-permasalahan di atas maka penulis 

memberikan beberapa saran,yaitu :1)Dihimbau kepada Badan Regulasi 

Telekomunikasi Indonesia (BRTI) agar lebih giat melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat terkait hak-hak konsumen di bidang telekomunikasi dan segera 

membuat peraturan atau surat edaran mengenai denda yang dapat dikenakan 

kepada penyelenggara telekomunikasi nakal serta diharapkan pemerintah untuk 

memperjelas rumusan undang-undang telekomunikasi mengenai bentuk ganti 

rugi,  kesalahan atau kelalaian serta kerugian seperti apa, sehingga dapat diajukan 

tuntutan atau gugatan dalam penyelenggaran telekomunikasi di Indonesia. 

2)Diharapkan kepada pemerintah untuk benar-benar mengeluarkan Badan 

Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dari struktur kementerian sehingga 

keberadaan BRTI sesuai dengan konsep awal pembentukannya yakni menjadi 

badan regulasi mandiri (IRB-Independent Regulatory Body), juga diharapkan 

memberikan kewenagan eksekutor kepada Badan Regulasi Telekomunikasi 

Indonesia(BRTI) agar memiliki kewenangan penuh dalam pembentukan peraturan 

dan membuat keputusan sehingga dapat menjalankan tugasnya secara optimal, 

dihimbau pula kepada pemerintah untuk membentuk kantor perwakilan Badan 

Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) di setiap provinsi sehingga konsumen 

di daerah menjadi tahu akan keberadan Badan Regulasi Telekomunikasi 

Indonesia (BRTI) dan layanan pengaduan yang dibuka olehnya untuk melindungi 

konsumen yang dirugikan oleh penyelenggara telekomunikasi. 
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