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BAB II 

KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS 

HAK INFORMASI TERHADAP PRODUK ROKOK ELEKTRIK  

A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Konsumen 

1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen 

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam 

usahanya untuk memenuhi kebutuhanya dari hal-hal yang merugikan konsumen 

itu sendiri.12 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen diartikan sebagai 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 

perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, 

meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari 

tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat 

dari pemakaian barang dan/ jasa tersebut. 

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam 2 (dua) 

aspek, yaitu: 

a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada 

konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. 

b. Perlindungan terhadap diberlakukanya syarat-syarat yang tidak adil kepada 

konsumen. 

Istilah atau pengertian hukum konsumen dengan hukum perlindungan 

konsumen merupakan kaidah yang sering disamaartikan. Ada yang mengatakan 

                                                           
12 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 

2013, hlm. 21. 
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hukum konsumen adalah juga hukum perlindungan konsumen. Namun ada pula 

yang membedakannya dengan mengatakan bahwa baik mengenai substansi 

maupun mengenai penekanan luang lingkupnya adalah berbeda satu sama lain.13 

Jika melihat posisi konsumen yang selalu lebih lemah jika dibandingkan dengan 

pelaku usaha, maka sudah seharusnya posisi tersebut dilindungi oleh hukum. 

Salah satu sifat yang sekaligus merupakan tujuan hukum itu adalah memberikan 

perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sesungguhnya antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen 

adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. 

Az. Nasution membedakan antara hukum konsumen dan hukum 

perlindungan konsumen. Hukum konsumen adalah asas-asas atau kaidah-kaidah 

yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk 

barang dan/atau jasa, antar penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan 

bermasyarakat, sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan 

asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan 

dan masalah penyediaan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan 

penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.14  

Berdasarkan definisi diatas, Az Nasution mengakui, asas-asas dan kaidah-

kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen tersebar dalam 

berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Az. Nasution 

menyebutkan, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum 

                                                           
13 N.H.T Siahan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Ctk 

Pertama Pantai Rei, Jakarta, 2005, hlm.30. 
14 A.Z Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, 

Jakarta 1999, hlm.23. 
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administrasi negara dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi yang 

berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.15   

Diberlakukannya UUPK yang terdii dari 15 Bab dan 65 Pasal, dimana 

dalam Pasal 1 ayat (1) memuat ketentuan umum yang berisi mengenai pengertian 

Perlindungan Konsumen yaitu, “segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan konsumen.” Dalam hal ini perlindungan 

konsumen yang diperlukan adalah perlindungan hukum yang adil yaitu tidak 

hanya mempersoalkan jaminan atau kepentingan tentang terpenuhinya hak-hak 

konsumen tetapi juga merugikan orang lain. 

 

2. Asas-Asas Perlindungan Hukum Konsumen 

      Pasal 2 UUPK menentukan bahwa perlindungan konsumen 

diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan 

dalam pembangunan nasional, antara lain sebagai berikut:16 

a. Asas manfaat 

Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 

keseluruhan. 

b. Asas keadilaan 

                                                           
15 A.Z Nasution, Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada 

Perlindungan Konsumen Indonesia, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.64. 
16 Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan 

secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku 

usaha untuk memperoleh hak nya dan melaksanakan kewajibannya secara 

adil. 

c. Asas keseimbangan 

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil 

ataupun spritual. 

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen 

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan 

keselamatan kepada konsumen dalam penggunanaan, pamakaian dan 

pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 

e. Asas kepastian hukum 

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati 

hukum dan memperoleh keadilaan dalam penyelanggaraan perlindungan 

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 

 

3. Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen 

Tujuan perlindungan konsumen ditentukan dalam  Pasal 3 UUPK, yaitu: 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri;  

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 

dari ekses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa; 
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c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi;  

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha; 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang, menjamin kelangsungan 

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

keselamatan konsumen.  

 

4. Pengertian Konsumen 

 Perlindungan konsumen tidak terlepas dengan yang namanya konsumen. 

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau 

consument/konsumen (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu 

tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah 

setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa 

nanti akan menentukan termasuk pada konsumen kelompok mana pengguna 

tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia member arti kata 

consumer sebagai pemakai atau konsumen.17 

                                                           
17 AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar, dalam Celina Tri 

Siwi Kristiyanti, loc.cit, hlm.22. 
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 Istilah lain yang mendekati arti konsumen adalah kooper, yang berarti 

pembeli. Istilah ini dijumpai dalam Burgerlijk Wetboek, namun demikian istilah 

konsumen lebih luas dari pembeli.18 Disini para ahli memberikan pengertian 

mengenai konsumen antara lain menurut Prof Kansil yang dimaksud dengan 

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

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.19 Menurut pendapat A 

Abdurrahman menyatakan konsumen pada umumnya adalah seseorang yang 

menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.20 

 Konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik 

sebagai pembeli maupun diperoleh dengan cara lain, seperti pemberian hadiah 

dan undangan.21 Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan 

cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu 

“Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”.22 

Pasal 1 Angka 2 UUPK mendefinisikan konsumen adalah setiap orang yang 

memakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 

diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lainya dan tidak untuk 

diperdagangkan.  

                                                           
18 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Ctk. Pertama, 

Jakarta, 2000, hlm.2. 
19 C.S.T. Kansil, dan Cristine Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang 

Indonesia, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, 2006, hlm. 214. 
20 A Abdurrahman, Kamus Ekonomi-Perdagangan, Gramedia, 1986, hlm. 230. 
21 Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung 

Jawab Mutlak, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 34. 
22  Mariam Darus Badrulzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahanya, 

Alumni, Bandung, 1981, hlm. 48. 
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 Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah 

dikemukakan diatas, maka konsumen dapat dibedakan kepada 3 (tiga) batasan, 

yaitu:23 

1. Konsumen komersial (commercial consumer), adalah setiap orang yang 

mendapatkan barang dan/ atau jasa yang digunakan untuk memproduksi 

barang dan/ atau jasa lain dengan tujuan mendapat keuntungan. 

2. Konsumen antara (intermediate consumer), adalah setiap orang yang 

mendapatkan barang dan/ atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan 

kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan 

3. Konsumen akhir (ultimaate consumer/ end user), adalah setiap orang yang 

mendapatkan dan menggunakan barang dan/ jasa untuk tujuan memenuhi 

kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, mahluk hidup lainya dan 

tidak untuk diperdagangkan kembali dan/ atau untuk mencari keuntungan 

kembali. 

          Bagi konsumen antara, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa 

kapital. Berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain 

yang akan diproduksinya. Kalau ia distributor atau pedagang berupa barang 

setengah jadi atau barang jadi yang menjadi dagangannya. Konsumen antara ini 

mendapatkan barang atau jasa tersebut di pasar industri ataupun pasar produsen. 

Sedangkan bagi konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa 

konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya. Barang atau jasa konsumen 

                                                           
23  Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, 

Jakarta, 2002, hlm.13. 
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ini pada umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen dan terdiri dari barang atau 

jasa yang umumnya digunakan di dalam rumah tangga masyarakat. Konsumen 

akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam UUPK tersebut.  

Istilah konsumen yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 UUPK 

merupakan konsumen akhir. Kemudian dikaitkan dengan istilah pemakai, 

pengguna atau pemanfaat. Secara umum, konsumen dapat diartikan setiap orang 

yang menggunakan atau memakai suatu barang dan/ atau jasa yang tersedia di 

masyarakat. Berdasarkan pengertian UUPK tersebut yang dimaksud “orang” 

merupakan orang alami dan bukan badan hukum. Sebab yang dapat memakai, 

menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi 

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

tidak untuk diperdagangkan, hanyalah orang alami atau manusia.24 

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK tersebut tidak 

menggunakan kata pembeli melainkan menggunakam istilah pemakai. Pengertian 

Pemakai dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa dalam 

rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dari transaksi. Dengan 

demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya 

berdasarkan hubungan transaksi jual beli saja, melainkan lebih dari pada hal 

tersebut dapat disebut sebagai konsumen. Karena seseorang tersebut tidak hanya 

sekedar sebagai pembeli, walaupun tidak sebagai pembeli atau tidak ada 

hubungan kontraktual dengan pihak pelaku usaha dari kontrak tersebut, seseorang 

tersebut sebagai konsumen dapat melakukan klaim atas kerugian yang diderita 

                                                           
24 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, 

Ghalia Indonesia, Ctk. Pertama, Bogor, 2008, hlm. 10-11. 
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dari pemakaian produk tersebut. Oleh karena itu, jelaslah bahwa konsumen tidak 

hanya sebatas pada transaksi jual beli saja akan tetapi setiap orang yang 

mengkonsumsi ataupun memakai suatu produk. 

Jadi, yang menjadi penekanan dalam pengertian konsumen adalah 

aktifitas atau kegiatan yang memakai atau menggunakan suatu produk barang 

dan/ atau jasa. Dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan konsumen akhir 

karena dalam memakai barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan lagi. 

Sehingga yang dimaksud konsumen rokok elektrik adalah orang yang memakai 

atau menggunakan dan mengkonsumsi produk rokok elektrik yang telah tersedia 

dalam masyarakat, untuk kepantingan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.  

 

5. Pengertian Pelaku Usaha 

   Di dalam UUPK tidak hanya menerangkan tentang pengertian konsumen, 

namun juga mengatur tentang pengertian pelaku usaha. Pasal 1 Angka 3 UUPK 

menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Selanjutnya, 

dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha yang termasuk 

dalam pengertian tersebut di atas adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), koperasi, Importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. 
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   Jadi, siapapun pihak yang menjadi penjual produk atau jasa dalam berbagai 

bidang ekonomi bias dianggap sebagai pelaku usaha, baik perseorangan maupun 

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, asal 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. 

   Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka  UUPK cukup luas  karena 

meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya 

pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan 

pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, 

bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi, 

penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menamakan 

dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal 

tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk 

tertentu, importer suatu produk dengan maksud untuk dijual belikan, disewa, 

disewagunakan atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, 

pemasok, dalam hal identitas dari produsen atau importer tidak dapat 

ditentukan.25 

   Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen 

yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan, atau badan 

hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidak hanya mencakup eksportir 

atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan 

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 

                                                           
25 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja rafindo 

Persada, Jakarta, 2004, hlm. 9. 
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hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melaksanakan kegiatan dalam 

wilayah hukum Negara Republik Indonesia.26 

Menurut Az Nasution, bahwa yang dimaksud produsen atau pelaku usaha 

dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) antara lain:27 

1) Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang dan/atau pelayanan 

jasa; 

2) Penghasil atau pembuat barang dan/atau jasa; 

3) Penyalur barang dan/atau jasa; 

    Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pelaku 

usaha atau produsen adalah:  

1) Bisa berupa perorangan atau sekumpulan orang (badan usaha) 

2) Produsen merupakan penghasil atau menghasilkan, mengadakan atau 

menyelenggarakan barang dan/atau jasa; 

3) Produsen dalam mnyediakan, mengadakan barang dan/atau jasa untuk dijual 

dan diperdagangkan kembali; 

4) Tujuan produsen dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan 

financial. 

 

 

 

                                                           
26 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Nusa Media, Ctk. Pertama, Bandung, 

2010, hlm. 37. 
27 Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, dikutip dari Celina 

Tri Siwi Kristiyanti, op.cit, hlm.19. 
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B. Hubungan Hukum Pelaku Usaha Produk Rokok Elektrik dan Konsumen 

Produk Rokok Elektrik 

1. Bentuk Hubungan Hukum 

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

yang di dalamnya terdapat perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah sebagai berikut: “Suatu 

persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang lain atau lebih 

mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.” Pasal tersebut 

menjelaskan secara sederhana mengenai pengertian perjanjian yang 

menggambarkan tentang adanya dua pihak yang mengikatkan diri. Pengertian 

tersebut sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas 

bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak 

lain.28  

   Definisi perjanjian menurut beberapa pakar hukum adalah sebagi berikut: 

1) R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum, dua pihak tersebut sepakat untuk menentukan 

peraturan, kaidah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk 

ditaati dan dijalankan.29 

                                                           
28 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 

sampai 1456BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 63.  
29 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985, 

hlm. 97. 
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2) Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana 

dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal 

mengenai harta kekayaan.30 

3) Hartono Hadisoeprapto, perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, 

sebab memang yang paling penting banyak perikatan itu terbit dari adanya 

perjanjian-perjanjian.31 

   Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya Undang-

Undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara 

khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

   Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer) Menurut Pasal 1457 KUHPer, jual beli adalah suatu 

persetujuan yang mengikat pihak penjual yang berjanji menyerahkan sesuatu 

barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikatkan diri 

berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati. 

   Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUHPer tersebut, persetujuan 

jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban, yaitu: 

1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli 

2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual 

  Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak 

penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian ini, pihak penjual berkewajiban 

                                                           
30 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1990, hlm. 225. 
31 Hartono Hadisoeprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, 

Yogyakarta, 1984, hlm. 35. 
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untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga. 

Pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek jual 

beli terdebut. Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah: 

a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan  pembeli 

b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tengtang barang dan harga 

c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara penjual dan pembeli. 

   Unsur yang pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, 

dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan 

benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir 

apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual 

dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi, 

“jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah 

mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini 

belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. 

   Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain 

yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli 

tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak 

telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak 

tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam 

perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada 

dalam Perundang-Undangan (BW) atau biasa disebut unsur naturalia. 

   Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli 
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dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian 

adalah: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

   Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu 

kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan 

kesepakatan adalah penyesuaian kehendak antara para pihak dalam 

perjanjian. Jadi, dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak 

dari salah satu pihak ke pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu 

perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai 

hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua 

belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbale balik. Ada 5 

(lima) cara terjadinya penyesuaian kehendak, yaitu dengan: 

a) Bahasa yang sempurna dan tertulis 

b) Bahasa yang sempurna secara lisan 

c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan 

d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihaklawannya 

e) Diam atau membisu, tetapi asal dapat dipahami atau diterima oleh pihak 

lawan. 

     Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa terjadinya 

kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis. Seseorang yang 

melakukan kesepakatan secara tertulis, biasanya dilakukan dengan akta 

otentik maupun akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang 
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dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat 

akta. Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan 

pejabat yang berwenang. Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, kata sepakat tidak berdasarkan atas kemauan bebas/ tidak sempurna 

apabila didasarkan: 

a) Kekhilafan (dwaling) 

b) Paksaan (geveld) 

c) Penipuan (bedrog) 

Dengan adanya kesepakatan, maka perjanjian tersebut telah ada dan 

mengikat bagi kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan. 

2. Cakap untuk memahami suatu perjanjian 

   Cakap berarti memiliki suatu kemampuan untuk melakukan suatu 

perbuatan hukum yang alam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. 

Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat 

hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang 

yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuia 

dengan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1330 

disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum 

adalah: 

a) Orang yang belum dewasa 

b) Orang yang di bawah pengampuan 

c) Seorang istri, namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung melalui Surat 

Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-
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orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. 

Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin 

suaminya.  

3. Suatu hal tertentu 

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek 

perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa 

barang dan/atau jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek 

perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas: 

a) Memberikan sesuatu, miasalnya membayar harga, menyerahkan barang. 

b) Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun 

rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan. 

c) Tidak berbuat sesuatu, misalnya untuk tidak mendirikan suatu bangunan, 

perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertantu. 

     Prestasi dalam suatu perikatan harus memenuh syarat-syarat: 

a) Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau 

sedikitnya dapat ditentukan jenisnya. 

b) Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan, tanpa suatu 

kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan. 

c) Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan, dan 

ketertiban umum. 

d) Prestasi harus mungkin dilaksanakan. 
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4. Suatu sebab yang halal 

   Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan 

pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah 

bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-

Undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

 Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua 

syarat tersebut mengenai subyek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir 

disebutkan syarat obyektif, karena mengenai obyek perjanjian.32 Apabila syarat 

pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta 

pembatalannya.. pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang 

tidak cakap atau pihak yang yang memberikan ijinnya secara tidak bebas. 

Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka akibatnya 

adalah perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap 

tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun 

apabila terjadi masalah di kemudian hari. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 

 Bentuk hubungan hukum yang terjadi antara konsumen produk rokok 

elektrik dengan pelaku usaha produk rokok elektrik adalah perjanjian jual beli. 

Hal ini dikarenakan kedua belah pihak antara konsumen rokok elektrik dengan 

pelaku usaha rokok elektrik telah sepakat dan mengikatkan dirinya. Dalam hal ini 

yang dimaksud sepakat adalah persesuaian kehendak antara pihak konsumen 

                                                           
32 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2001, hlm. 73. 
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rokok elektrik dengan pihak pelaku usaha rokok elektrik, jadi tidak ada paksaan 

antara para pihak. Sepakat juga dinamakan suatu prijinan, terjadi oleh karena 

kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal pokok dari suatu 

perjanjian yang akan diadakan. Disini antara konsumen rokok elektrik dengan 

pelaku usaha rokok elektrik jugatelah cakap untuk membuat suatu perjanjian. 

Cakap yang dimaksud dalam hal ini adalah cakap membuat suatu perjanjian. 

 Dalam hal ini hubungan hukum antara konsumen rokok elektrik dengan 

pelaku usaha rokok elektrik disebut perjanjian jual beli karena adanya obyek 

perjanjian. Obyek perjanjian yang dimaksudkan disini adalah pelaku usaha 

memberikan barang yaitu berupa produk rokok elektrik dan konsumen membayar 

harga sesuai dengan perjanjia. Perjanjian yang dilakukan konsumen rokok 

elektrik dan pelaku usaha rokok elektrik ini tidak bertentangan dengan Peraturan 

Perundang-Undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi, bentuk hubungan 

hukum yang terjadi antara Konsumen produk rokok elektrik dengan Pelaku usaha 

produk rokok elektrik adalah hubungan hukum perjanjian jual beli. 

 

2. Asas-Asas Perjanjian  

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar 

kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut yaitu: 

a. Asas Personalia 

Asas personalia di sini adalah mengenai siapa saja yang tersangkut dalam 

suatu perjanjian. Asas personalia ini ditemukan dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasar Pasal 1315 
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KUHPerdata: “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama 

sendiri atau meminta diterapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri.” Dari 

pernyataan tersebut, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh 

seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, sebagai subyek hukum pribadi, 

hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. 

b. Asas Konsensualisme  

Asas konsesualisme berlaku dalam hukum perjanjian, konsensualisme 

berasal dari kata consensus yang berarti sepakat. Dengan adanya asas 

konsensualisme ini tidak berarti bahwa dalam suatu perjanjian harus 

mensyaratkan adanya kesepakatan, melainkan kesepakatan tersebut sudah 

semestinya ada karena perjanjian atau persetujuan dapat diartikan bahwa para 

pihak sudah setuju atau sepakat mengenai sesuatu hal. Asas konsensualisme ini 

kemudian berpengaruh pada bentuk perjanjian, bahwa dengan adanya 

konsensualisme, perjanjian itu telah lahir atau terbentuk pada saat tercapainya 

kata sepakat antara para pihak sehingga tidak diperlukan formalitas lain. 

c. Asas Kebebasan Berkontrak  

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.” Artinya para pihak bebas untuk membuat dan mengatur sendiri isi 

perjanjian tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan 

ketertiban umum.  
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Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi 

ruang lingkup sebagai berikut:33 

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian 

2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun 

3) Menentukan mengenai klausula/ isi dalam perjanjian, pelaksanaan, serta 

persyaratannya 

4) Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan 

5) Menentukan cara membuat perjanjian 

d. Asas Kekuatan Mengikat 

Asas kekuatan mengikat terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa dipenuhinya syarat sah perjanjian maka 

sejak saat itu pula perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Apabila salah satu 

pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian 

berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum 

yang berlaku.34 

e. Asas Kepastian Hukum  

Asas kepastian hukum (Pacta Sunt Servanda) berarti apabila terjadi 

sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu ingkar janji 

(wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang 

melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. Hakim 

dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. putusan pengadilan 

                                                           
33 Salim HS., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010, hlm. 9. 
34 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,  

hlm. 59.  



45 

 

 
  

itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 

memiliki kepastian hukum. 

f. Asas Itikad Baik 

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan 

bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Pengertian 

itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata bersifat dinamis. Yang 

artinya perbuatan harus dilaksanakan dengan kejujuran yang berjalan dalam hati 

sanubari seorang manusia. Para pihak dalam suatu perjanjian tidak boleh 

mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi. Itikad 

baik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) Itikad baik waktu akan mengadakan hubungan hukum, 

2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang 

timbul dari suatu hubungan hukum.35 

g. Asas Kepatutan dan Kebiasaan 

Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang menegaskan bahwa: “Perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-

hal yang diatur di dalamnya, tetapi juga terhadap hal-hal yang menurut sifatnya 

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.” 

Jika dikaitkan dengan perjanjian jual beli antara konsumen produk rokok 

elektrik dengan pelaku usah produk rokok elektrik maka asas yang berlaku adalah 

asas kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, 

bahwa dipenuhinya syarat sahnya perjanjian maka sejak saat itu pula perjanjian 

                                                           
35 J. Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1992, hlm. 379. 
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itu mengikat bagi pihak konsumen rokok elektrik dengan pelaku usaha rokok 

elektrik. Konsumen rokok elektrik dan pelaku usaha rokok elektrik membuat 

kontrak terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena mengandung janji-janji 

yang mengikat antara konsumen rokok elektrik dengan pelaku usaha rokok 

elektrik. 

Asas lain yang berlaku adalah Asas Konsensualisme, bahwa perjanjian itu 

terjadi karena adanya kata sepakat atau kehendak antara konsumen produk rokok 

elektrik dan pelaku usaha produk rokok elektrik mengenai isi atau pokok 

perjanjian. Bahwa dengan adanya konsensualisme, perjanjian itu telah lahir atau 

terbentuk pada saat terjadinya kata sepakat antara pihak konsumen produk rokok 

elektrik dengan pelaku usaha produk rokok elektrik sehingga tidak diperlukan 

formalitas lain. 

 

C. Hak, Kewajiban, Larangan dan Tanggung Jawab Konsumen dan Pelaku 

Usaha 

1. Hak Konsumen Produk Rokok Elektrik 

 Perlindungan konsumen berkaitan erat dengan perlindungan hukum. 

Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun 

materi yang mendapatkan perlindungan hukum itu nukan sekedar fisik, 

melainkan terlebih-lebih haknya yang bersifat abstak. Dengan kata lain, 

perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang 

diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. 
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 Secara umum, terdapat 4 (empat) hak dasar konsumen yang mengacu 

pada President Kennedy’s 1962 Consumer’s Bill Of Right, yaitu:36 

a. Hak untuk memperoleh keamanan ( the right to safety) 

b. Hak untuk mendapat informasi  (the right to be informed) 

c. Hak untuk memilih (the right to choose) 

d. Hak untuk didengar (the right to be heard) 

 Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi hak-hak asasi 

manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing 

pada Pasal 3, 8, 19, 21 dan Pasal 26 yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia 

ditambahkan 4 (empat) hak dasar konsumen lainnya yaitu:37 

a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 

b. Hak untuk memperoleh ganti rugi; 

c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; 

d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 

 Kemudian pada tahun 1975, hak-hak konsumen yang dicetuskan oleh 

John F. Kennedy, dimasukkan dalam program konsumen European Economic 

Community (ECC) yang meliputi: 

a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan; 

b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi 

c. Hak mendapat ganti rugi 

d. Hak untuk didengar 

                                                           
36 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 4-9. 
37 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja rafindo 

Persada, Jakarta, 2004, hlm. 39. 
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 Dari hak-hak tersebut, terlihat bahwa hak untuk mendapatkan ganti rugi 

telah disepakati oleh Masyarakat Eropa sebagai hak konsumen. 

 Pengertian dari segi hukum, hak adalah kepentingan hukum yang 

dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan 

untuk dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang 

pemenuhannya dilindungi oleh hukum.38 Ada tiga macam hak berdasarkan 

sumber pemenuhannya, yaitu:39 

a. Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, 

seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernapas. Hak ini tidak boleh diganggu 

gugat oleh Negara, dan bahkan Negara wajib menjamin pemenuhannya. 

b. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh Negara kepada 

warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum, contohnya hak 

untuk member suara dalam Pemilu. 

c. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hal ini didasarkan pada 

perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya 

pada peristiwa jual beli. Hak pembeli adalah menerima barang. Sedangkan 

hak penjual adalah menerima uang. 

Adapun hak-hak konsumen di Indonesia diatur dalam Pasal 4 UUPK, ada 

9 (Sembilan) hak dari konsumen, Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut: 

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

barang dan/ atau jasa; 

                                                           
38 Soedikno M. Hertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm.25. 
39 Janus Sidabalok, Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2006, hlm.45. 
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2) Hak untuk memilih barang 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 atau keluhan atas barang dan/atau jasa; 

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa konsumen secara patut; 

6) Hak untuk mendapatkan pembunaaan dan pendidikan konsumen; 

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

diskriminatif; 

8) Hak untuk mndapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila 

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

sebagaimana mestinya; 

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

 

2. Kewajiban Konsumen Produk Rokok Elektrik 

Selain mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus 

dipenuhinya sebelum mendapatkan haknya tersebut, 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. Bahwa 

pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan 

peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak 
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membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan 

kewajiban ini memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung 

jawab jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat 

mengabaikan kewajiban tersebut. 

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

Bahwa kewajiban tersebut hanya tertuju pada transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, 

kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan 

transaksi dengan produsen. 

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Kewajiban 

tersebut memang merupakan hal yang sudah biasa dan sudah semestimya 

dilakukan oleh konsumen. 

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. Kewajiban ini perlu mendapat penjelasan lebih lanjut karena 

kewajiban ini dianggap sebagai hal baru. Kewajiban ini untuk mengimbangi 

hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

 

3. Hak Pelaku Usaha Produk Rokok Elektrik 

       Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK. Terdapat 5 (lima) hak pelaku 

usaha. Hak-hak pelaku usaha antara lain sebagai berikut: 

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan; 
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2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelsaiannya 

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. 

 Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan 

nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa 

pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa 

yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang 

berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang 

biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada 

yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan 

demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.40  

            Menyangkut hak pelaku usaha yang terdapat pada angka b, c dan d, 

sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak 

aparat Pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau 

Pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak 

tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga 

mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Satu-satunya yang 

                                                           
40 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja rafindo 

Persada, Jakarta, 2004, hlm. 50. 
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berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak  pelaku usaha yang 

disebutkan pada angka b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti 

upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.  

            Terakhir tentang hak-hak yang diatur dalam ketentuan Perundang-

Undangan lainnya, seperti hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang 

Perbankan, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang lainnya. Berkenaan 

dengan berbagai Undang-Undang tersebut, maka harus diingat bahwa Undang-

Undang Perlindungan Konsumen adalah payung bagi semua aturan lainnya 

berkenaan dengan perlindungan konsumen.41  

 

4. Kewajiban Pelaku Usaha Produk Rokok Elektrik 

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

kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 7 UUPK. Terdapat 

7 (tujuh) kewajiban pelaku usaha, 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; 

3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

                                                           
41 Ibid, hlm. 51. 
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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. 

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha 

merupakan salah satu asas yang dikenai dalam hukum perjanjian. Ketentuan 

tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1388 ayat (3) BW, bahwa perjanjian 

harus dilaksanakan dengan itikad baik,. Begitu pentingnya itikad baik tersebut, 

sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian atara para pihak, kedua 

belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai 

oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa 

kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-

kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam 

perjanjian, suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas 

yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak. Atau 
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masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup 

kontrak yang berkaitan dengan itikad baik. 

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku 

usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, 

sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik 

dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap purna 

penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam 

melekukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja 

disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bafi konsumen dimulai 

sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen, sedangkan bagi 

konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen dimulai pada saat 

melakukan transaksi dengan produsen.42  

Kewajiban yang kedua adalah memberikan informasi yang benar, jelas, 

dan jujur mengenai kondisi barang dan jaminan barang dan/atau jasa serta 

member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Informasi selain 

merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang 

tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk yang 

akan sangan merugikan konsumen. 

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen 

mengenai suatu produk agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai 

suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat 

berupa represntasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi. 

                                                           
42 Ibid, hlm.54. 
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5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Produk Rokok Elektrik 

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perbuatan 

yang dilarang bagi pelaku usaha antara lain:  

1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang 

a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 

dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 

b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam 

hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang 

tersebut 

c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

d) Tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut; 

e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 

gaya, metode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam 

label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, 

iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; 

g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ 

pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 
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h) Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan 

“halal” yang dicantumkan dalam label; 

i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 

nama barang, ukuran, berat atau isi bersih (netto), komposisi, aturan 

pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha, 

serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus 

dipasang atau dibuat; 

j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang 

dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan 

yang berlaku. 

2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau 

bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar 

atas barang dimaksud 

3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan rusak, 

cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi 

secara lengkap dan benar. 

4) Pelaku usaha yang melaksanakan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib 

menariknya dari peredaran. 

Larangan yang tertuju pada produk, sebagaimana dimaksudkan tersebut 

adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan atau harta konsumen 

dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang 

lebih rendah dari nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang 
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demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kuliatas yang 

lebih rendah daripada harga yang dibayarnya atau tidak sesuai dengan informasi 

yang diperolehnya. Dalam hal ini, pelaku usaha produk rokok elektrik dilarang 

memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi-informasi yang 

lengkap tentang produk rokok elektrik kepada konsumen.  

6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk Rokok Elektrik 

Dalam kegiatan menjalankan usaha, Undang-Undang memberikan 

sejumlah hak dan membebankan sejumlah kewajiban, larangan serta tanggung 

jawab kepada pelaku usaha. Pengaturan tentang tanggung jawab pelaku usaha 

menurut Pasal 19 Undang-Undang perlindungan Konsumen antara lain adalah: 

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

pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ 

atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.  

2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian 

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

atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi.  

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

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian 

lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 
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5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 

merupakan kesalahan konsumen. 

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa 

tanggung jawab pelaku usaha meliputi: 

a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian; 

b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; 

c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. 

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat 

bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. 

Tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. 

Berdasarkan uraian tersebut, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat 

dibedakan sebagai berikut:43 

1) Kesalahan (liability based on fault) 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip 

yang menyatakan bahwa, seseorang baru dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang 

telah dilakukannya. Hukum perdata mengatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata 

yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, 

mengharuskan terpenuhinya empat usnur pokok yaitu: 

a. Adanya perbuatan; 

b. Adanya unsur kesalahan; 

                                                           
43 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, op.cit, hlm. 78. 
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c. Adanya kerugian yang diderita; 

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian. 

            Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan 

hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang-

undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. 

2) Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability) 

Prinsip praduga selalu bertanggung jawab ini menyatakan, tergugat 

selalu dianggap bertanggung jawab sampai dapat membuktikan bahwa ia 

tidak bersalah. Prinsip ini memuat sistem beban pembuktian terbalik yakni 

beban pembuktian ada pada si tergugat. Tergugatlah yang harus 

menghadirkan bukti-bukti, dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak 

lalu berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen 

sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika 

ia gagal menunjukan kesalahan si tergugat. 

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

       Prinsip ini berlawanan dengan prinsip praduga untuk selalu 

bertanggung jawab. Prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab hanya 

dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan 

pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. 

4)  Tanggung jawab mutlak (strict liabiliity) 

      Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip 

tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada pula para 

ahli yang membedakan kedua terminologi tersebut. Ada yang berpendapat 
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bahwa, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan 

kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-

pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab 

misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip 

tanggung tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualianya. Dalam perlindungan 

konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khusunya 

produsen barang yang memasarkannya produknya yang merugikan 

konsumen. 

5) Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability) 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh 

pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam 

perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen 

bila ditetapkan secara sepihak oleh konsumen. 

 Salah satu unsur penting dalam doktrin tanggung jawab produk, terutama 

pada produk rokok elektrik adalah persyaratan tentang produk cacat. Pasal 19 

UUPK tidak menggunakan istilah produk cacat. Rumusan ini semakin 

memperkuat keraguan apakan UUPK menganut doktrin tanggung jawab produk 

atau tidak.  

 Tidak dikenalnya konsep produk cacat dalam Pasal 19 

UUPKmenimbulkan kesuliatan dalam menafsirkan luang lingkup tanggung jawab 

produk oleh pelaku usaha. Rumusan tanggung jawab produk menjadi tidak 

sistematis dan tidak menjamin kepastian, baik bagi konsumen maupun bagi 
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pelaku usaha dan aparat penegak hukum, hal tersebut pada umumnya memiliki 

penafsiran yang jelas serta sistematis, sebagimana halnya di Negara Eropa. 

 

D. Tinjauan tentang Informasi Produk Rokok Elektrik bagi Konsumen 

1. Label 

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK. 

03.123.06.10.5166 Tahun 2010 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan 

Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluwarsa pada Penandaan/ Label 

Obat, Obat Tradisional, Suplemen, dan Makanan dan Pangan, yang dimaksud 

penandaan atau label adalah setiap keterangan mengenai produk dalam bentuk 

gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada, 

dimasukkan dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian pada kemasan 

produk.  

Suatu label memberi keterangan lebih banyak tentang cirri khas suatu 

produk dibandingkan dengan produk yang tidak mencantumkan label dalam 

kemasannya. Dengan keterangan tersebut informasi yang diperoleh lebih lengkap 

tentang syarat pembuatan produk, bahan baku, atau daerah pembuatan dan mutu 

produk biasanya akan lebih tinggi. Suatu label memberi bantuan dalam pemilihan 

produk dan jasa yang makin lama makin banyak karena pasar global yang 

terbuka.  

Label mempunyai beberapa peranan penting bagi konsumen, diantaranya 

dalam mempertimbangkan apakah konsumen akan membeli atau tidak membeli 

produk tersebut. Label juga dapat dijadikan sebagai pembanding satu produk 
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dengan produk lainnya yang sejenis. Selain itu, dengan adanya label yang berisi 

tentang informasi yang lengkap dapat menghindarkan konsumen dari 

kemungkinan buruk akibat mengkonsumsi produk apabila produk tersebut 

membahayakan bagi dirinya. 

Label pada barang 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. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8  ayat (1) huruf I UUPK bahwa 

perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diantaranya adalah tidak memasang 

label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, 

berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat 

samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan 

yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. 

Larangan tersebut berarti merupakan kewajiban bagi pelaku usaha untuk 

mencantumkan label pada barang agar hak konsumen atas informasi yang benar, 

jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana 

yang didapati dalam Pasal 8 ayat (1) huruf J UUPK. Yang mengatur, perbuatan 

yang dilarang bagi pelaku usaha adalah tidak mencantumkan informasi dan/atau 

petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 
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Perundang-Undangan yang berlaku. Ketentuan ini bertujuan agar konsumen 

dalam memoeroleh informasi yang ada pada label Bahasa Indonesia dapat dengan 

mudah untuk memahami dan mengerti informasi apa yang disampaikan pada 

label produk yang bersangkutan. 

Selain diatur dalam UUPK, pengaturan lebih khusus dan terperinci 

mengenai pelabelan yang juga dijadikan dasar dalam pelabelan produk rokok 

elektrik merujuk pada 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.  

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 

juga menyebutkan bahwa: “Keterangan pada label, ditulis atau dicetak dengan 

menggunakan Bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf latin.” Penggunaan 

istilah asing, selain yang dimaksud tersebut dapat diciptakan padanannya atau 

digunakan untuk pandangan ke luar negeri. Dalam PP tersebut, persyaratan 

mengenai label sekurang-kurangnya memuat keterangann: 

1) Nama produk; 

2) Daftar bahan yang digunakan; 

3) Berat bersih atau isi bersih; 

4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke 

wilayah Indonesia; 

5) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.  
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Berkaitan dengan produk rokok elektrik, yang masuk dalam kualifikasi 

pangan adalah berupa liquid/cairannya. Dimana label merupakan sarana pemberi 

informasi agar konsumen memperoleh manfaat dari produk secara optimal dan 

dapat terhindar dari efek samping yang tidak diinginkan. 

Pengaturan lebih khusus mengenai label untuk barang-barang elektronik 

yang menjadi komponen dari produk rokok elektrik diatur dalam Permendag No. 

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

mengenai Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang. Di dalamnya 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 merupakan sumber esensial bagi konsumen sehingga konsumen 

memiliki control 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.  

 

2. Iklan  

Iklan sebagai salah satu sarana pemasaran dan sarana penerangan yang 

memegang peranan penting di dalam pembangunan dunia usaha. Peranan penting 

itu adalah sebagai media komunikasi yang vital baik bagi konsumen pengguna 

untuk memperoleh informasi barang dan jasa yang ada di pasaran maupun bagi 
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pelaku usaha untuk memasarkan produknya dan untuk menaikkan penjualannya. 

Iklan menurut Rhenald Kasali adalah segala pesan tentang produk yang 

disampaikan lewat media dan ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh 

masyarakat.44 

Iklan produk rokok di Indonesia diatur dalam PP No. 109 tahun 2012 

Terkait Iklan/Promosi Rokok. Pengendalian iklan produk rokok sebagaimana 

terdapat dalam Pasal 27, antara lain: 

1) mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan 

sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 

15% (lima belas persen) dari total luas iklan; 

2) mencantumkan penandaan/tulisan “18+”  

3) tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau 

bentuk rokok; 

4) tidak mencantumkan nama produk tersebut adalah rokok; 

5) tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan 

manfaat bagi kesehatan; 

6) tidak menggunakan kata atau kaliamat yang menyesatkan; 

7) tidak merangsang atau menyerankan orang untuk merokok; 

8) tidak menmpilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar 

dan/atau tulisan; 

9) tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil; 

10) tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan 

                                                           
44 Rhenald Kasali, Manajemen Periklanan Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Pustaka 

Utama Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 2. 
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11) tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. 

 

3. Pengertian Produk Rokok Elektrik 

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan.45 Rokok elektrik/ rokok elektonik (Electronic Nicotine 

Delivery Systems atau e-Cigarette) adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok 

kovensional menjadi rokok modern. Rokok elektrik diklaim sebagi rokok yang 

lebih sehat dan ramah lingkungan daripada rokok biasa dan tidak menimbulkan 

baud an asap. Selain itu, rokok elektrik lebih hemat daripada rokok biasa karena 

bisa diisi ulang.46  

Bentuk rokok elektrik seperti batang rokok biasa. Rokok ini membakar 

cairan menggunakan baterai dan uapnya masuk ke paru-paru pemakai. Produk ini 

dipasarkan dengan banyak nama, di antaranya rokok elektronik, e-cigarette, 

ecigarro, electro-smoke, green-cig, dan smartsmokers.47 

Beberapa komponen rokok elektrik diantaranya adalah baterai. Baterai 

merupakan inti unit produk rokok elektrik. Baterai ini bekerja dengan automizer 

dan cartomizer. Untuk pengisian, baterai ini umumnya menggunakan adaptor. 

Atomizer kemudian dimasukkan ke dalam cartomizer, bagian dari alat yang akan 

menjadi wadah liquid. Setelah semua disambungkan, rokok elektrik siap untuk 

digunakan. Saat digunakan, baterai mengalirkan listrik yang memanaskan 

                                                           
45 http://www.pengertianahli.com/pemgertian-produk.html 15 November 2015, 08.22 

WIB 
46 https://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik.html 15 November 2015, 

09.00 WIB 
47 Liputan6-BPOM: Rokok Elektrik Tidak Aman. Diakses 21 Agustus 2010 
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atomizer untuk menguapkan liquid yang ada di salam cartomizer. Hasilnya 

adalah awan/kabut vapor tebal, yang beraroma sesuai pilihan isinya.48 

 

E. Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, konsumen dapat mengajukan gugtan bahwa: 

1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku 

usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 

2) Penyelesaian perlindungan konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan 

atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 

bersengketa 

3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak menghalangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang 

4) Apabila telat dipilih penyelesaiam sengketa konsumen di luar pengadilan 

gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut 

dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu puhak atau oleh para pihak yang 

bersengketa. 

Penyelesaian melalui jalur pengadilan maka ketentuannya mengacu pada 

UUPK, yang menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa konsumen melalui 

pengadilan mengacu oada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku 

                                                           
48 http//id.e-cig-brands.com/wiki/bagaimana-cara-kerja-rokok-elektrik.html 15 

November 2015, 09.37 WIB 
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dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 UUPK. Mengatasi 

kompleksnya proses pengadilan, UUPK member alternatif dengan menyelesaikan 

sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

dilaksanakan melalui BPSK yang terdiri dari 3 cara yaiut: 

1) Melalui Mediasi  

Penyelesaian mealui mediasi dilakukan untuk penyelesaian sengketa antara 

konsumen dengan pelaku usaha melalui seorang mediator yang bersifat netral 

yang dilakukan pada tahap penyelesaian sengketa untuk pertama kalinya. 

2) Melalui Konsilasi 

Penyelesaian melalui konsilasi dilakukan untuk penyelesaian sengketa antara 

konsumen dengan pelaku usaha melalui musyawarah yang ditengahi oleh 

seorang atau konsiliator yang netral. 

3) Melalui Arbitrase 

Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian sengketa di luar 

Pengadilan melalui kesepakatan tertulis dari pihak yang bersengketa untuk 

menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya 

mengikat para pihak dan bersifat final. 

Pasal 45 UUPK, menyebutkan jika telah dipilih upaya penyelesaian 

sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat 

ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh 

para pihak yang bersengketa. Hal ini berarti penyelesaian sengketa di Pengadilan 

pun tetap dibuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa mereka di luar 

pengadilan.  


