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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Di Indonesia, terutama di Kota Yogyakarta rokok bukan lagi berupa 

benda asing untuk dikonsumsi, melainkan telah menjadi suatu kebiasaan 

masyarakat untuk mengkonsumsinya. Bahkan sebagian orang telah menjadikan 

rokok sebagai kebutuhan hidup yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 Menurut Menteri Kesehatan RI Nila Djuwita Anfasa Moeloek, konsumsi 

rokok merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya berbagai penyakit 

tidak menular seperti penyakit jantung koroner, stroke, kanker, penyakit paru 

kronik dan diabetes mellitus. Oleh sebab itu, terdapat beberapa larangan merokok 

di tempat umum karena rokok merupakan penyebab penyakit utama di dunia, 

termasuk di Negara Indonesia.1 

 Seiring kemajuan zaman dan teknologi, kini telah hadir adanya varian 

baru dari rokok yang disebut rokok elektrik atau nama lainnya adalah vapor yang 

berasal dari Bahasa Inggris. Rokok elektrik adalah peralatan elektronik bertenaga 

baterai yang dirancang menyerupai rokok dan dipasarkan sebagai alat bantu 

untuk berhenti merokok. Alat ini memungkinkan penggunanya menikmati uap 

saripati nikotin, sedangkan nikotin sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan 

ketergantungan seseorang pada rokok. 

                                                           
1 http://www.depkes.go.id/article/view/2078/merokok-membahayakan-kesehatan-dan-

merugikan-perekonomian-masyarakat.html  13 April 2015, 08.26 WIB 
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 Rokok elektrik sendiri juga sudah terdapat di Indonesia dan telah menjadi 

gaya hidup. Sampai saat ini, rokok elektrik masih masuk ke Indonesia sebagai 

komoditi perdagangan alat elektronik lainnya.  Akibatnya rokok elektrik ini 

hanya memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dan tidak ada izin edar dari 

BPOM serta bebas dari cukai.  

 Upaya pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwa betapa bahaya 

dikonsumsinya rokok sudah cukup jelas. Sesuai dengan PP No.109 Tahun 2012 

tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 

Tembakau Bagi Kesehatan, ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan 

Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) tentang Tata Laksana 

Pengawasan Produk Rokok yang Beredar dan Iklan. Hal ini guna melindungi 

masyarakat dari informasi pada label/kemasan produk termasuk iklan dan 

promosi yang tidak benar, merugikan, dan menyesatkan.   

 Berbeda dari kemasan rokok hisap biasa yang mencantumkan peringatan 

kesehatan di setiap bungkusnya bagi para konsumen, rokok elektrik tidak 

mencantumkan informasi tersebut dalam kemasannya. Padahal, dalam Pasal 14 

PP No. 109 Tahun 2012  diatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk 

memberikan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan yang 

mempunyai satu makna yang tercetak menjadi satu dengan kemasan produk. 

 Pada kemasan rokok elektrik juga tidak didapati informasi cara 

pemakaiannya. Padahal, setiap pelaku usaha wajib mencantumkan informasi 

dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
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Kasus salah pasang komponen pada rokok elektrik ini pernah terjadi di 

Indonesia. Seorang konsumen memasangkan baterai pada rokok elektriknya dan 

meledak. Baterai ini digunakan sebagai sumber tenaga untuk menghasilkan listrik 

ke coil. Ukuran dan besar daya baterai berbeda-beda tergantung mereknya. 

Setelah ditelusuri, ternyata konsumen tersebut memasangkan baterai yang tidak 

sesuai dengan atomizer vapor yang ia miliki.2 

Atomizer adalah komponen rokok elektrik yang di dalamnya terdapat coil 

atau sumbu yang berupa kawat yang menghasilkan panas jika dialiri listrik. Pada 

atomizer maupun baterai tidak terdapat tentang cara pemakaian maupun cara 

pemasangannya, sehingga konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas atas 

barang yang dibelinya. 

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (yang 

selanjutnya disebut UUPK), diatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban 

itu antara lain adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Informasi ini penting karena pada 

faktanya rokok elektrik memiliki banyak komponen yang harus diketahui dengan 

jelas cara pemakaiannya. Apabila terjadi salah pasang komponen, maka hal ini 

akan berdampak buruk pada konsumen. 

 Salah satu komponen lainnya pada rokok elektrik adalah liquid/cairan 

yang merupakan isi dari rokok elektrik. Liquid/cairan ini pada perkembangannya 

memiliki berbagai macam kualitas yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Kemasan 

                                                           
2 http://www.detik.com/berita-terkini/baterai-vapor-meledak.html  12 April 2015, 20.08 

WIB 

http://www.detik.com/berita-terkini/baterai-vapor-meledak.html
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liquid/cairan isi ini tidak mencantumkan bahan baku atau ingredients  yang 

seharusnya wajib dicantumkan dalam kemasan.  

 Kasus keracunan liquid/cairan pada rokok elektrik pernah terjadi di 

Indonesia. Dari data pusat Departemen Kesehatan RI pada tahun 2015, terdapat 

lebih dari 10 kasus pengaduan terkait rokok elektrik. Padahal, pada tahun 

sebelumnya belum ditemui adanya kasus keracunan rokok elektrik tersebut. 

Mereka mengalami keracunan setelah menghisap nikotin cair atau diserap lewat 

kulit. Nikotin cair tersebut adalah yang dijual dengan aroma buah dan permen 

sehingga menarik untuk dicoba.3 

Beberapa hak konsumen di antaranya adalah mengetahui informasi secara 

jelas bahan-bahan apa saja yang menjadi bahan baku dari liquid/cairan tersebut 

dan hak keamanan atas barang. Sesuai yang terdapat dalam Pasal 4 UUPK, diatur  

bahwa hak konsumen antara lain adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan 

jujur mengenai kondisi barang, serta hak atas kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan dalam mengkonsumsi barang tersebut. Hak konsumen disini 

otomatis menjadi kewajiban bagi pelaku usaha.  

 Kewajiban pelaku usaha ini adalah salah satu upaya perlindungan 

konsumen. Jadi jika suatu saat ditemukan adanya permasalahan terhadap suatu 

produk yang dipakai oleh konsumen, maka para pelaku usaha wajib 

bertanggungjawab atas produk yang dikeluarkannya. Karena jika dilihat 

kedudukan konsumen berada pada posisi yang lemah, maka konsumen dapat 

dijadikan obyek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-

                                                           
3http://www.health.kompas.com/korban-keracunan-rokok-elektronik-terus-

bertambah.html 13 April 2015, 09.00 WIB  

http://www.health.kompas.com/korban-keracunan-rokok-elektronik-terus-bertambah.html%2013%20April%202015
http://www.health.kompas.com/korban-keracunan-rokok-elektronik-terus-bertambah.html%2013%20April%202015
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besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai promosi, cara penjualan, serta 

penerapan perjanjian baku yang nantinya akan merugikan konsumen. 

 Ketentuan Pasal 7 UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha dalam 

memperkenalkan setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen harus disertai 

informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai 

mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Jika dikaitkan 

dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung 

risiko terhadap keamanan konsumen wajib disertai informasi berupa petunjuk 

pemakaian yang jelas.4 Namun realitanya tidak demikian. Hal ini dapat diketahui 

pada label kemasan rokok elektrik yang ternyata tidak menyertakan informasi 

dalam Bahasa Indonesia yang komunikatif, tetapi ditulis dalam bahasa asing. 

Bahkan, terdapat rokok elektrik yang tidak menyertakan label atau informasi  

apapun. Dengan demikian menunjukkan bahwa pelaku usaha kurang 

memperhatikan hak-hak konsumennya serta menunjukkan adanya kesenjangan 

antar das sollen dan das sein. 

 Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan banyak 

informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan sekitar 50 tahun lalu. 

Alasannya, saat ini: (1) terdapat lebih banyak produk, merek, dan tentu saja 

penjualannya, (2) daya beli konsumen meningkat, (3) lebih banyak variasi merek 

yang beredar di pasaran yang belum banyak diketahui semua orang, (4) model-

model produk lebih cepat berubah, (5) kemudahan transportasi dan komunikasi 

sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen 

                                                           
4 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Ed. Pertama, Ctk. Kedua, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 33 
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atau penjual.5 Informasi ini diperlukan agar konsumen dapat memilih produk 

yang diinginkan atau sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat 

kesalahan dalam penggunaan produk.6 Kewajiban kedua pelaku usaha yaitu 

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan 

pemeliharaan, disebabkan karena informasi yang tidak memadai dari pelaku 

usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan 

sangat merugikan konsumen.7 Pentingnya penyampaian informasi yang benar 

terhadap konsumen terhadap suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap 

gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap 

konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa 

instruksi.8 

 Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat 

terjadi. Perdagangan barang yang jujur dan bertanggung jawab bukan semata-

mata untuk melindungi kepentingan konsumen saja. Hak atas informasi ini sangat 

penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen 

ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal 

dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Kurang 

sosialisasi pemerintah kepada masyarakat mengenai UUPK sehingga 

                                                           
5 A.W. Troelstrup, “The Consumer in American Society”, dikutip dari Shidarta, Hukum 

Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Ctk, Ketiga, Jakarta, 

2006, hlm. 24. 
6 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Ed. Pertama, Ctk. 

Keenam PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 41 
7 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Ed. Pertama, Ctk. Kedua, 

Sinar rafika, Jakarta, 2009, hlm. 44 
8 Ibid. hlm. 45 
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menyebabkan kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha akan pentingnya 

informasi terhadap suatu barang dan juga kurang pahamnya konsumen apabila 

dihadapkan pada persoalan terkait penjualan barang berupa rokok elektrik yang 

informasinya terbatas karena hanya menggunakan bahasa asing saja tanpa 

meyertakan label berbahasa Indonesia, bahkan ada yang tidak memberikan 

informasi apapun dalam kemasannya. Selain itu, konsumen juga kurang 

memahami secara jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai 

konsumen, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha serta dengan siapa 

konsumen tersebut berhubungan dengan hukum.  

Hal ini, menurut penulis akan menimbulkan permasalahan dalam aspek 

perlindungan konsumen. Berdasarkan fakta tersebut, penulis melihat bahwa 

meskipun rokok elektrik dengan segala kerugian yang dapat ditimbulkan bagi 

kesehatan manusia, perlindungan hukum terhadap konsumennya tetap harus 

memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, khususnya dalam hal perlindungan 

hukum konsumen atas hak informasi terhadap rokok elektrik di Kota Yogyakarta, 

tentunya masih menimbulkan berbagai permasalahan, baik antara pelaku usaha 

maupun konsumen. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang: “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Rokok 

Elektrik di Kota Yogyakarta” 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen atas hak informasi 

terhadap produk rokok elektrik di Kota Yogyakarta? 

2. Bagaimana tanggung jawab produk bagi pelaku usaha atas beredarnya rokok 

elektrik yang merugikan konsumen di Kota Yogyakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen atas hak informasi 

terhadap produk rokok elektrik di Kota Yogyakarta. 

2. Untuk menganalisis tanggung jawab produk bagi pelaku usaha atas 

beredarnya produk rokok elektrik yang merugikan konsumen di Kota 

Yogyakarta.  

 

D. Kerangka Pemikiran 

 Konsumsi rokok elektrik di Indonesia diawali dari proses jual beli, yang 

di dalamnya terdapat perjanjian. Perjanjian jual beli ini melibatkan antara penjual 

dan pembeli. Pembeli di sini dapat dikatakan sebagai konsumen, serta penjual 

dapat dikatakan sebagai pelaku usaha. Dari peristiwa jual beli antara pelaku 

usaha dan konsumen inilah yang akan menimbulkan sebuah hubungan hukum 

antar keduanya.  
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Perjanjian jual beli  diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata bahwa jual beli 

ialah suatu perjanjian bertimbal balik, dengan mana pihak penjual berjanji untuk 

menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pembeli berjanji untuk 

membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang. Risiko dalam jual beli diatur 

dalam Pasal 1460 KUH Perdata, yakni risiko yang ditanggung oleh pembeli. 

Jual beli bersifat konsensuil artinya dalam peristiwa jual beli ini ada telah 

lahir dan mengikat para pihak. Yaitu penjual dan pembeli segera setelah mereka 

mencapai kata sepakat mengenai kebendaan yang diperjualbelikan dan harga 

yang harus dibayarkan. Dengan kesepakatan tersebut, pembeli berkewajiban 

untuk membayar harga pembelian dan penjual terikat untuk menyerahkan 

kebendaan yang dijual tersebut.  

Pasal 1 Angka (4) UUPK diatur tentang pengertian barang, yaitu setiap 

benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak 

bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk 

diperdagangkan, atau dimanfaatkan untuk konsumen. Berdasarkan pengertian 

Pasal 1 Angka (4) UUPK, Rokok Elektrik dapat digolongkan suatu barang karena 

berupa benda berwujud bergerak, yang dapat diambil manfaatnya oleh konsumen.  

Konsumen dalam Pasal 1 Angka (2) UUPK diartikan sebagai : “Setiap 

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

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan.” Az. Nasution menegaskan beberapa batasan 

tentang konsumen sebagai berikut: 
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1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa 

digunakan untuk tujuan tertentu; 

2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau 

jasa untuk diperdagangkan (tujuan komersial); 

3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan 

barang dan/ jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, 

keluarga dan rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non 

komersial). 

Konsumen pada umumnya berada di posisi yang lemah. Karena posisinya 

yang lemah maka konsumen harus dilindungi oleh hukum. Pemerintah Republik 

Indonesia pada 20 April 2000 secara resmi memberlakukan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan tujuan 

untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Pasal 1 Angka (1) UUPK menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya kepastian hukum untuk 

melindungi konsumen yang diperkuat oleh UUPK tersebut, setidaknya 

memberikan suatu pengharapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-

wenang yang dapat merugikan hak-hak konsumen. Kemudian dengan adanya 

UUPK maka konsumen memiliki posisi yang berimbang. Apabila terjadi suatu 

pelanggaran maupun tindakan yang merugikan konsumen terhadap hak-hak 

konsumen, maka konsumen dapat menggugat atau menuntut pelaku usaha.  



11 

 

 
  

Pengertian pelaku usaha diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka (3) UUPK. 

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik 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 bidang kegiatan ekonomi. 

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha menimbulkan hak dan 

kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 

7 UUPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUPK, ada 9 (Sembilan) hak dari 

konsumen, yaitu 8 (delapan) diantaranya merupakan hak yang secara eksplisit 

diatur dalam UUPK dan 1 (satu) hak lainnya diatur dalam ketentuan perundang-

undangan lainnya. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/ atau jasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ 

atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/ atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa 

yang digunakan; 

5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
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6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian jika 

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

sebagaimana mestinya; 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

lain. 

Dari Sembilan butir hak konsumen di atas, terlihat bahwa masalah 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling 

pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya, untuk menjamin 

bahwa suatu barang dan atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman, 

maupun tidak membahayakan konsumen penggunanya, maka konsumen 

diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya 

berdasarkan asas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur.9 

Kewajiban konsumen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 

UUPK, antara lain sebagai berikut: 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;  

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati; 

                                                           
9 Abdul Halim Barkatulla, Hak-Hak Konsumen, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 

2010, hlm. 34 
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4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK. Hak-hak tersebut antara 

lain sebagai berikut: 

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan; 

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad baik; 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaiannya 

hukum sengketa konsumen; 

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang 

diperdagangkan; 

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Selain hak-hak tersebut diatas, pelaku usaha juga memiliki kewajiban. 

Kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 UUPK, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan;  
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3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

4. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa 

yang berlaku; 

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba 

barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan; 

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang 

diperdagangkan; 

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ 

atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

Mengenai hubungan konsumen dan pelaku usaha adalah ibarat sekeping 

mata uang dengan dua sisinya yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. 

Konsumen membutuhkan produk-produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

pelaku usaha dan demikian pula pelaku usaha tanpa kehadiran konsumen maka 

segala usahanya tidak akan bermanfaat. Oleh karena itu keseimbangan dan 

keharmonisan antara keduanya adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga 

serta merupakan suatu keharusan. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen 

beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang 

berimbang dan dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah 

dilanggar atau tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.  
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Rokok elektrik adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional 

menjadi rokok modern. Rokok elektrik diklaim sebagai rokok yang lebih ramah 

lingkungan daripada rokok biasa dan tidak menimbulkan bau dan asap. Selain 

itu, rokok elektrik lebih hemat daripada rokok biasa karena bisa diisi ulang. 

Rokok ini membakar cairan menggunakan baterai dan uapnya masuk ke paru-

paru pemakai. Rokok elektronik dianggap sebagai alat penolong bagi mereka 

yang kecanduan rokok supaya berhenti merokok.10 Isi Rokok elektrik berupa 

liquid/cairan yang kemudian dihisap dapat digolongkan sebagai obat dan 

makanan karena ada bahan yang masuk ke dalam tubuh manusia. 

Bagian rokok elektrik yang lain selain liquid/cairan adalah berupa barang 

elektronik pada umumnya. Pemerintahan Dalam Negeri telah mengatur beberapa 

ketentuan tentang perdagangan barang elektronik. Permendag No. 62/M-

Dag/Per/2009 yang diubah dengan Permendag No.22/M-Dag/Per/5/2010 

mengenai Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang mengatur tentang 

kewajiban bagi pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor beberapa jenis 

barang tertentu yang diperdagangkan di Indonesia. Salah satu jenis barang 

tersebut adalah berupa baterai sumber tenaga, yang terdapat dalam komponen 

rokok elektrik.  

Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, 

label yang kaitannya dengan obat dan makanan minimal harus berisi nama atau 

merek produk,bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal 

kadaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Sedangkan label pada barang 

                                                           
10 http://www.id.m.wikipedia.org/pengertian-rokok-elektronik.html 23 Oktober 2015, 

10.46 WIB 

http://www.id.m.wikipedia.org/pengertian-rokok-elektronik.html%2023%20Oktober%202015
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elektronik minimal harus berisi nama atau merek barang, tipe, kode produksi, 

symbol bahaya, negara pembuat. Label merupakan sumber yang esensial bagi 

konsumen sehingga konsumen memiliki kontrol dan pilihan yang efektif 

terhadap apa yang mereka konsumsi berhubungan dengan alasan-alasan 

kesehatan, keamanan, dan kepercayaan yang diyakini konsumen. Itulah sebabnya 

keterangan atau informasi pada label juga harus jujur, benar, dan tidak 

menyesatkan. 

Dalam pelabelan selain soal kelengkapan informasi, hal yang tidak kalah 

penting adalah masalah Bahasa. Banyak produk rokok elektrik di pasaran dengan 

pelabelan lengkap tetapi pesan informasinya tidak sampai ke konsumen karena 

menggunakan bahasa yang tidak dapat dipahami konsumen. Akhir-akhir ini di 

pasaran dengan mudah ditemukan produk rokok elektrik dengan menggunakan 

pelabelan dengan Bahasa asal produk tersebut seperti Cina dan Bahasa Inggris 

terutama pada produk liquid/cairan yang menjadi isi dari rokok elektrik. 

Liquid/cairan ini menjadi bahan yang masuk ke tubuh dan dikatagorikan sebagai 

pangan. Padahal menurut Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1996 

Tentang Pangan disebutkan bahwa keterangan label pada produk makanan ditulis 

menggunakan Bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin. Ketentuan ini 

berlaku kepada setiap pelaku usaha yang memproduksi atau memasukkan ke 

dalam wilayah Indonesia produk yang dikemas untuk diperdagangkan. 

 Pentingnya pencantuman label Bahasa Indonesia pada barang elektronik 

sudah sangat jelas. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M.Dag/Per/5/2010 tentang 
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Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang, diatur tentang pelaku usaha yang 

memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam 

negeri wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia. 

Untuk menjamin bahwa konsumen mendapatkan informasi yang jujur atas 

suatu produk yang dikonsumsinya, tindakan yang rasional adalah dengan 

mencantumkan label terhadap produk yang diproduksi tersebut. Dengan 

memberikan pelabelan terhadap suatu produk maka konsumen tahu apa yang 

dikonsumsinya dan masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga, konsumen dapat bebas 

untuk menentukan pilihan, meningkatkan kepedulian, dan pendidikan bagi 

konsumen, perlindungan bagi lingkungan, dan pendekatan pencegahan dan 

keamanan pangan. 

 Prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum 

perlindungan konsumen. Kasus pelanggaran hak-hak konsumen diperlukan 

kehati-hatian dalam menganalisis siapa saja yang bertanggung jawab dan pada 

siapa tanggung jawab dapat dibebankan. Tanggung jawab peluku usaha diatur 

dalam Pasal 19 ayat 1-5 UUPK, yaitu : 

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dana/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian barang 

atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau 

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. 



18 

 

 
  

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 

transaksi. 

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak 

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian 

lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 

merupakan kesalahan konsumen. 

Sebagai akibat hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh Undang-

Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan sifat perdata 

dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, 

setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen 

memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk meminta 

pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikanya, serta untuk menuntut 

ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut. 

 Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum 

perlindungan konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam 

hukum dapat dibedakan sebagai berikut:11 

1. Kesalahan (liability based on fault) 

2. Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability) 

3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability) 

4. Tanggung jawab mutlak (strict liabiliity) 

                                                           
11 Celina Tri Siwi Kristiyanti, op.cit., hlm. 92. 
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5. Pembebasan tanggung jawab (limitation of liability). 

Pengawasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan juga 

meliputi bidang obat dan makanan. Di Indonesia, pengawasan terhadap produk 

obat dan makanan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Sebelum dikeluarkannya Keppres No.166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, 

Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah 

Non Departemen, sebagaimana telah diganti melalui Keppres No. 103 Tahun 

2001. kedudukan BPOM berada dalam naungan Departemen Kesehatan. Setelah 

dikeluarkannya Keppres tersebut, BPOM menjadi lembaga yang independen dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini objek yang dijadikan penelitian adalah: 

a. Perlindungan hukum konsumen atas hak informasi terhadap produk rokok 

elektrik di Kota Yogyakarta. 

b. Tanggung jawab produk bagi pelaku usaha atas beredarnya rokok elektrik 

yang merugikan konsumen di Kota Yogyakarta. 

2. Subjek Penelitian  

Dalam penelitian ini subjek yang dijadikan penelitian adalah: 

a. Pelaku usaha rokok elektrik di Kota Yogyakarta 

b. Konsumen rokok elektrik di Kota Yogyakarta  
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3. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a.  Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan  

meliputi KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 

tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa 

Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 Tentang Pangan serta Permendag No. 62/M-Dag/Per/2009 yang 

diubah dengan Permendag No.22/M-Dag/Per/5/2010 mengenai 

Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum yang diperlukan dalam 

penulisan skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah dan atau surat kabar. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan 

wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, literature atau melalui media elektronik 

yaitu penelusuran melalui internet yang berkaitan dengan permasalahan. 

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan penjual/distributor 
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rokok elektrik, pembeli rokok elektrik di Kota Yogyakarta. Untuk 

mendukung data yang diperoleh, penulis menambahkan angket yang 

ditujukan bagi konsumen produk rokok elektrik. 

5. Metode Pendekatan 

Sesuai dengan judul yang dibuat, maka metode pendekatan yang dipakai 

adalah Pendekatan Perundang-Undangan yaitu menelaah semua Undang-

Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani atau diteliti. Pendekatan ini dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal 

dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang masalah di 

atas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di kumpulkan. 

6. Analisis Bahan Hukum 

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu fakta-fakta hukum yang 

diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan 

penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisa fakta-fakta hukum 

tersebut, yang disusun secara sistematis dikaitkan dengan hukum yang 

berlaku sehingga diperoleh jawaban yang jelas dan lengkap atas 

permasalahan yang diteliti. 
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F. Pertanggungjawaban Sistematika 

 Skripsi ini berisi IV (empat) bab. Pada bab I ini diuraikan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, 

tinjauan pustaka, metode penelitian dan sitematika penulisan. 

Dalam bab I dijelaskan bagaimana latar belakang dalam permasalahan 

yang terjadi tentang beredarnya rokok elektrik tanpa label Bahasa Indonesia di 

masyarakat. Selain itu disebutkan juga tentang perumusan masalah yang akan 

diangkat yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas hak 

informasi terhadap rokok elektrik di Kota Yogyakarta dan bagaimana tanggung 

jawab produk pelaku usaha terhadap rokok elektrik yang merugikan konsumen. 

 Dalam bab ini juga dijelaskan  tentang metode penelitian penulis yaitu 

berupa obyek penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, metode pendekatan dan analisis data. 

 Bab II berisi tinjauan umum yang berisi tentang teori-teori yang 

digunakan dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam rumusan 

masalah. Tinjauan umum dalam bab ini memuat tentang teori-teori tentang 

perlindungan konsumen. Selain itu dalam bab ini juga akan disebutkan tentang 

konsumen dan pelaku usaha. Hak-hak pelaku usaha, tanggung jawab pelaku 

usaha, hak-hak konsumen juga akan dibahas dalam bab ini. 

Dalam bab ini juga akan membahas tentang apa itu rokok elektrik dan 

bagaimana seharusnya pelaku usaha dalam memasarkan barang tersebut. 

 Bab III berisi uraian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas 

hak informasi rokok elektrik di Kota Yogyakarta dan tanggung jawab produk 



23 

 

 
  

pelaku usaha terhadap rokok elektrik yang merugikan konsumen. Dalam bab ini 

akan berisi uraian tentang bagaimana seharusnya perlindungan hukum yang 

diperoleh konsumen rokok elektrik jika terjadi kerugian. Dalam bab ini penulis 

akan menulis hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun subjek penelitiannya 

adalah pelaku usaha rokok elektrik di Kota Yogyakarta, Konsumen rokok elektrik 

di Kota Yogyakarta. 

Bab IV Penutup berisi kesimpulan tentang perlindungan konsumen atas 

hak informasi rokok elektrik dan tanggung jawab produk pelaku usaha terhadap 

rokok elektrik yang merugikan konsumen di Kota Yogyakarta. 

Di samping itu dalam bab ini penulis juga akan menyampaikan saran yang 

merupakan sumbangan pemikiran dari penulis terhadap Perlindungan hukum 

konsumen atas hak informasi terhadap rokok elektrik di Kota Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


