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BAB III 

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS HAK 

INFORMASI TERHADAP PRODUK ROKOK ELEKTRIK 

 

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian 

1. Gambaran Produk Rokok Elektrik 

a. Komponen Produk Rokok Elektrik 

Rokok elektrik menggunakan kepingan pintar/cerdas dan sensor 

aerodinamis untuk mengendalikan asap yang dihasilkan dan terdapat cairan 

berberat jenis rendah yang digunakan untuk memproduksi uap dan aroma 

melalui transmisi penyalur super mikro yang berbentuk saluran kecil 

berongga. Berikut jenis-jenis bentuk Rokok Elektrik :49 

1) Mod Elektrikal 

Jenis ini disebut elektrikal karena mempunyai chip yang dapat mengatur 

besaran listrik yang dibutuhkan, sehingga listrik dari baterai dapat diredam 

hingga tidak terlalu besar yang menjadikan baterai lebih awet. Harganya 

biasanya lebih mahal dari mekanikal karena faktor chip yang digunakan.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Mod Elektrikal   

                                                           
 49http://www.kompasiana.com/menggelinjang/vapor-trend-pengganti-rokok.html 23 

Oktober 2015, 11.00 WIB 

http://www.kompasiana.com/menggelinjang/vapor-trend-pengganti-rokok.html%2023%20Oktober%202015
http://www.kompasiana.com/menggelinjang/vapor-trend-pengganti-rokok.html%2023%20Oktober%202015
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2) Mod Mekanikal 

Mod jenis ini umumnya sangat bergantung dari baterai, karena listrik yang 

digunakan adalah murni dari baterai. Mod mekanikal lebih besar dalam 

tenaga namun lebih boros listrik, sehingga harus dicharge ulang.  

 

 

 

Gambar 3.2 Mod Mekanikal  

3) Atomizer RTA & RDA  

Atomizer RTA (Rebuildable  Tank Atomizer) adalah atomizer yang 

mempunyai tangki untuk cairan, sedangkan RDA (Rebuildable Dripping 

Atomizer) adalah atomizer untuk cairan yang diteteskan. Untuk kepraktisan, 

RTA lebih praktis karena tidak perlu berulang-ulang meneteskan liquid, 

namun untuk rasa RDA jauh lebih enak. Di Indonesia, RTA biasa juga 

disebut RBA. Penggunaan listrik dan besarnya lilitan pada atomizer akan 

sangat berpengaruh dalam mengeluarkan rasa dari sebuah liquid. Jadi bisa 

jadi rasa dari liquid bisa berbeda pada alat yang berbeda. 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Atomizer RTA & RDA  
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b. Komposisi Bahan Liquid Rokok Elektrik 

      Liquid Cairan dari rokok elektrik merupakan campuran dari PG + VG 

+ beberapa perasa yang bahannya tidak berbeda dengan perasa kue. Aneka 

liquid jenis lokal dan impor dengan aneka harga. Terdapat aneka liquid jadi 

yang dapat langsung digunakan baik buatan lokal ataupun import. Dari harga 

puluhan ribu hingga ratusan ribu. Tiap jenis liquid ini mempunyai rasa yang 

khas dan berbeda tergantung dari peracik dan bahannya.  

     Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada pelaku  usaha 

rokok elektrik bernama Artantiyo Nugroho, penulis mendapatkan informasi 

bahwa komposisi dari bahan liquid Rokok elektrik sebagai berikut :50 

1) VG (Vegetable Glycerine)  

VG adalah bahan baku e-liquid, perannya adalah membantu proses vaporasi 

dari cairan (liquid) menjadi gas (asap). VG adalah bahan kimia tanpa warna, 

tanpa bau, yang banyak digunakan di bidang farmasi. Bahan ini berbentuk 

cairan agak kental dan sedikit berasa manis. 

2) PG (Propylin Glicol)  

Bahan penguat rasa berbentuk cair/ liquid. PG pada umumnya dipakai pada 

essence makanan dan minuman ringan sebagai penguat. Sifatnya tidak berbau 

dan berasa manis. Liquid premium lokal atau import juga menggunakan PG 

ini. 

3) Perasa (Flavour Essence) 

                                                           
 50Wawancara penulis lakukan dengan Pelaku Usaha Rokok Elektrik Artantiyo Nugroho 

pemilik Perjaka Vape Store pada hari Rabu 02 Desember 2015 
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Aneka perasa yang memberi rasa pada asap. Bahan bakunya adalah essence 

(perasa) kue. terdiri dari aneka rasa, warna dan bau. Kualitas dari essence ini 

memberi pengaruh pada rasa liquid.  Rasa dari liquid umumnya dapat dibagi 

menjadi 3, yaitu rasa buah yang seperti buah-buahan, rasa krim seperti kopi, 

tiramisu, cake dan rasa tembakau. Dari 3 jenis tersebut bisa didapat ratusan 

variasi rasa. 

4) Nikotin cair (tambahan)  

Nikotin cair adalah nikotin seperti pada rokok dalam bentuk cair. Nikotin ini 

bisa digunakan pada liquid atau tidak digunakan. biasanya liquid yang 

mengandung nikotin digunakan oleh perokok yang berniat untuk berhenti 

merokok sebagai pengganti rokok biasa. setelah beberapa periode, jumlah 

rokok yang digunakan akan berkurang jauh. Umumnya setelah beberapa 

waktu melakukan vaping, jumlah nikotin ini ditekan sehingga tidak lagi 

digunakan. Bahan dari liquid ini bisa dengan mudah didapatkan (kecuali 

nikotin cair yang sedikit sulit) karena dinilai sebagai bahan yang tidak 

berbahaya.  

Proses pembuatan liquid ini tidak serta merta tinggal campur dan 

langsung jadi, karena dibutuhkan waktu dan kesabaran dalam meramunya. 

Setelah melakukan mixing, untuk mendapatkan hasil optimal dilakukan 

proses mengendapkan dan mengeluarkan oksigen dari liquid, dan menyimpan 

liquid di tempat yang gelap, terhindar dari cahaya selama beberapa minggu 

agar didapat rasa yang sempurna. Pembuat liquid ini dapat digolongkan 
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sebagai seorang juru masak, karena dari racikannya rasa yang enak dari 

vaping akan didapat.  

 

c. Efek Samping Pemakaian Rokok Elektrik 

       Rokok elektrik memiliki kandungan toksin dalam jumlah banyak 

yang sebetulnya isi keseluruhan dari rokok ini adalah zat nikotin yang 

bervariasi, yaitu nikotin pelarut, propilen glikol, dietilen glikol, dan gliseren 

yang apabila dipanaskan akan menghasilkan nitrotisme. Larutan nitrotisme ini 

nantinya akan menjadi penyebab munculnya penyakit kanker. Molekul 

karsiogenik dan formalin yang bersifat mengendap di dalam tubuh, sangat 

membahayakan kesehatan. Zat kimia ini belum diketahui efeknya, karena 

belum banyak penelitian ilmiah tentang hal tersebut. Hal ini dimungkinkan 

akan berakibat buruk bagi organ paru-paru di kemudian hari.  

     Berdasarkan penuturan Thomas Laurenceau kepada Daily Mail, 

molekul karsinogenik elektronik ini memiliki tingkat formaldehia dari 

senyawa karsinogenik persis seperti perokok konvensional. Bukan hanya itu, 

molekul akrolein yang beracun juga terdeteksi dalam kandungan asap rokok 

elektrik, bahkan kadarnya lebih tinggi daripada rokok tradisional. Asap yang 

dihasilkan rokok elektrik sebenarnya sama saja dengan rokok konvensional, 

hanya asap rokok elektrik memiliki kandungan toksin dalam jumlah banyak.51 

Isi keseluruhan dari rokok ini adalah zat nikotin yang bervariasi, di antaranya 

yaitu, nikotin pelarut, propilen glikol, dietilen glikol, dan gliseren. Zat-zat 

                                                           
51 Wawancara penulis lakukan dengan Pelaku Usaha Rokok Elektrik Artantiyo Nugroho 

pemilik Perjaka Vape Store pada hari Rabu 02 Desember 2015 
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tersebut apabila dipanaskan akan menghasilkan nitrotisme. Larutan nitrotisme 

sendiri nantinya akan menjadi penyebab munculnya penyakit kanker.  

      Menurut dr. Mukhtar Ihksan, diketahui dalam rokok tembakau 

memiliki 4000 bahan kimia, namun rokok elektrik masih mengandung satu 

zat yaitu nikotin plus plefer yang ditambahkan dalam rokok tersebut. Bahaya 

dan efek samping rokok elektrik bagi kesehatan ini seperti nikotin masih ada 

pada rokok tersebut. Nikotin dapat menimbulkan penyempitan pembuluh 

darah, keluhan berdebar, dan peningkatan tekanan darah. Hanya saja, nikotin 

yang dikeluarkan tidak sepekat pada rokok konvensional. Namun, di dalam 

rokok elektrik terkandung nikotin cair dan perisa. Nikotin cair sendiri 

memiliki sifat neurotoksin. Bahkan kandungan ini dipercaya lebih berbahaya 

dari tembakau. Apalagi, cairan tersebut langsung diserap oleh tubuh melalui 

proses inhalasi. Karenanya, bagi orang yang menggunakan rokok elektrik 

diminta untuk berpikir ulang. Sebab, bahaya nikotin cukup besar. Tidak 

hanya menyebabkan masalah pada tekanan darah, tapi juga jantung koroner 

ataupun organ lainnya. 

 

2. Profil Pengguna Produk Rokok Elektrik 

       Pada bagian ini disajikan hasil penggalian data penelitian yang dilakukan 

di Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada tanggal 

6 Januari 2016 dengan jumlah responden sebanyak 20 orang. Hasilnya adalah 

sebagai berikut ini. 

a. Identitas Responden 
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Tabel 3.1 Identitas Responden 

Jenis Kelamin Frekuensi Persen (%) 

Laki-laki 17 85 

Perempuan 3 15 

Total 20 100 

Usia Frekuensi Persen (%) 

18 – 25 Tahun 16 80 

26 – 29 Tahun 3 15 

30 – 35 Tahun 1 5 

Total 20 100 

Tingkat Pendidikan Frekuensi Persen (%) 

SD 0 0 

SMP 0 0 

SMA 3 15 

Perguruan Tinggi 17 85 

Total 20 100 

 

Dari data Tabel 3.1 di atas, diketahui identitas responden laki-laki 

sebanyak 17 orang atau sebesar 85% dan responden perempuan sebanyak 3 orang 

atau sebesar 15%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih 

banyak dibandingkan dengan jumlah responden wanita. Ini artinya, pengguna 

rokok elektrik lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. 
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 Usia responden yang berumur sekitar 18-25 tahun sebanyak 16 orang atau 

sebesar 80%, 26-29 tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 15% dan 30-35 tahun 

sebanyak 1 orang atau sebesar 5% saja. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna 

rokok elektrik adalah di kisaran umur remaja menuju dewasa, namun ada juga 

yang menggunakan rokok elektrik di atas umur dewasa. Wajar apabila rokok 

elektrik dikatakan sebagai gaya hidup baru bagi kalangan anak muda jaman 

sekarang.  

 Tingkat pendidikan responden yang hanya lulusan SD dan SMP tidak ada 

atau 0%, tingkat pendidikan SMA terdapat sebanyak 3 orang atau sebesar 15% 

dan tingkat pendidikan perguruan tinggi sebanyak 17 orang atau sebesar 85%. Ini 

artinya pengguna produk rokok elektrik didominasi oleh anak muda dengan 

tingkat pendidikan perguruan tinggi, yang memiliki pengetahuan dan wawasan 

yang lebih luas dibandingkan dengan yang tingkat pendidikannya SMA. 

b. Responden yang menggunakan produk rokok elektrik 

Tabel 3.2 Responden yang menggunakan produk rokok elektrik 

Menggunakan/ Tidak 

menggunakan 

Frekuensi  Persen (%) 

Menggunakan  20 100 

Tidak menggunakan 0 0 

Total  20 100 

 

 Dari Tabel 3.2 di atas, diketahui bahwa dari 20 responden seluruhnya 

menggunakan produk rokok elektrik.  
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c. Alasan Responden menggunakan produk rokok elektrik 

Tabel 3.3 Alasan responden menggunakan produk rokok elektrik 

Alasan  Frekuensi  Persen (%) 

Pengganti rokok  13 65 

Mengikuti trend 5 25 

Lain – lain 2 10 

Total  20 100 

 

 Dari Tabel 3.3 di atas, diketahui bahwa alasan responden menggunakan 

rokok elektrik sebagai pengganti rokok sebanyak 13 orang atau sebesar 65%. 

Responden yang menjadikan rokok elektrik sebagai trend ada sebanyak 5 orang 

atau sebesar 25%, yang mempunyai alasan lain ada 2 orang atau sebesar 10%. Ini 

berarti bahwa rokok elektrik dirasa mampu oleh responden sebagai pengganti 

rokok konvensional. 

d. Pengetahuan Responden mengenai cara pakai produk rokok elektrik 

Tabel 3.4 Tingkat pengetahuan tentang cara pakai produk rokok elektrik 

Pengetahuan  Frekuensi  Persen (%) 

Sangat mengetahui  2 10 

Cukup mengetahui  16 80 

Kurang mengetahui  2 10 

Total  20 100 
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 Dari Tabel 3.4 tersebut, responden yang sangat mengetahui cara pakai 

rokok elektrik hanya 2 orang atau sebesar 10%. Sebanyak 16 orang atau sebesar 

80% pengetahuannya tentang rokok elektrik hanya sebatas cukup mengetahui, 

yang kurang mengetahui terdapat 2 orang atau sebesar 10%. Hal ini cukup 

mengejutkan, karena responden yang menggunakan rokok elektrik hanya 

mempunyai pengetahuan yang cukup. Pengetahuan yang hanya terbatas, dapat 

menyebabkan pengguna rokok elektrik melakukan salah pasang komponen.  

e. Responden yang memperoleh informasi dari pelaku usaha tentang cara 

pakai produk rokok elektrik 

Tabel 3.5 Responden yang mendapat informasi cara pakai dari pelaku usaha 

Informasi Cara Pakai  Frekuensi  Persen (%) 

Mendapatkan informasi 16 80 

Tidak mendapatkan informasi 4 20 

Total  20 100 

 

 Dari Tabel 3.5 di atas, sebanyak 16 orang atau sebesar 80% responden 

mendapatkan informasi cara pakai produk rokok elektrik oleh penjual sebagai 

pelaku usaha. Sedangkan 4 orang atau sebesar 20% tidak mendapatkan informasi. 

Pemberian informasi tentang cara pakai seharusnya diberikan penjual kepada 

setiap pembeli. Terutama pada produk rokok elektrik yang memiliki banyak 

komponen. Masih terdapatnya pengguna yang tidak mendapatkan informasi 

tersebut, tentu merupakan suatu pelanggaran kewajiban pelaku usaha untuk 

memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. 
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f. Pengetahuan Responden mengenai risiko pemakaian produk rokok 

elektrik 

Tabel 3.6 Pengetahuan risiko pemakaian rokok elektrik 

Risiko  Frekuensi  Persen (%) 

Sangat mengetahui  2 10 

Cukup mengetahui 10 50 

Kurang mengetahui  8 40 

Total  20 100 

 

 Dari Tabel 3.6 di atas, responden yang sangat mengetahui resiko produk 

rokok elektrik hanya 2 orang atau 10%, yang cukup pengetahuannya sebanyak 10 

orang atau 50%. Sedangkan yang kurang mengetahui sebanyak 8 orang atau 

sebesar 40%. Hal ini, menunjukkan bahwa hampir separuh responden sebenarnya 

kurang mengetahui risiko pemakaian produk rokok elektrik. Mereka hanya 

menggunakan, tetapi sebenarnya kurang mengetahui risiko apa yang menanti di 

depan akibat pemakaian produk rokok elektrik tersebut. 

g. Responden  yang memperoleh informasi dari pelaku usaha tentang resiko 

pemakaian produk rokok elektrik 

Tabel 3.7 Responden yang mendapat informasi risiko dari pelaku usaha 

Informasi dari Pelaku Usaha  Frekuensi  Persen (%) 

Mendapatkan informasi 8 40 

Tidak mendapatkan informasi 12 60 

Total  20 100 
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 Dari Tabel 3.7 tersebut, sebanyak 8 orang atau sebesar 40% mendapatkan 

informasi resiko penggunaan rokok elektrik pada saat pembelian oleh penjual. 

Sedangkan 12 orang atau sebesar 60% tidak diberi informasi tentang resiko 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hak konsumen untuk memperoleh 

informasi mengenai resiko atau efek samping pemakaian produk telah 

dikesampingkan oleh sebagian pelaku usaha. 

h. Pentingnya informasi mengenai cara pakai dan informasi resiko dari 

penggunaan rokok elektrik bagi responden 

Tabel 3.8 Pentingnya informasi cara pakai dan resiko penggunaan rokok 

elektrik 

Arti Penting Informasi Frekuensi  Persen (%) 

Sangat penting 8 40 

Penting  11 55 

Tidak penting 1 5 

Total  20 100 

 

 Dari Tabel 3.8 di atas, sebanyak 8 orang atau sebesar 40% berpendapat 

bahwa pemberian informasi cara pakai dan resiko sangat penting bagi konsumen. 

Sebanyak 11 orang atau sebesar 55% menyatakan penting, dan hanya 1 orang 

atau sebesar 5% yang menyatakan tidak penting. Hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen sangat mengharapkan pemberian informasi yang lengkap oleh penjual 

selaku pelaku usaha. 
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B. Perlindungan Hukum Konsumen Atas Hak Informasi terhadap Produk 

Rokok Elektrik  

1. Pelabelan Rokok Elektrik  

Ketentuan hukum mengenai pelabelan tersebar dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, PP No. 69 Tahun 

1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Permendag No.22/M-DAG/PER/5/2010 

tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang, UU No. 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No, 

82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal“ pada Label Makanan, 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan 

Daluwarsa yang telah dirubah dengan Keputusan Dirjen POM No. 

02591/B/SK/VIII/91. 

      UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai Undang-

Undang payung tidak mengatur secara spesifik mengenai pelabelan khususnya 

produk pangan. Pengaturan secara lebih spesifiknya ada dalam PP No. 69 Tahun 

1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Sebelum PP tersebut lahir, pengaturan 

pelabelan secara singkat ada dalam UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pasal 1 

(3) dari PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, menentukan 

bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah setiap keterangan mengenai 

pangan, berupa gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang 
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disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan 

bagian kemasan pangan.  

      Pengertian yang sama juga ada dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No 7 

Tahun 1996. Lebih lanjut didalam pasal 2 PP No. 69 Tahun 1999 ditentukan 

bahwa, Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas 

ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label 

pada, di dalam, dan atau di kemas pangan. 

      Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur 

atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat 

dan dibaca. Kemudian di dalam Pasal 3 dari PP No. 69 Tahun 1999 tersebut 

ditentukan bahwa :  

1) Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan 

mengenai pangan yang bersangkutan. 

2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya : 

a. nama produk; 

b. daftar bahan yang digunakan; 

c. berat bersih atau isi bersih; 

d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke 

dalam wilayah Indonesia; 

e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa. 

      Merek memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat 
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membedakan hasil perusahan yang satu dengan perusahaan yang lain.52 

Ditinjau dari fungsi, merek dapat berfungsi sebagai tanda pengenal untuk 

membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang 

secara bersama sama atau badan hukum dengan produksi seseorang/beberapa 

orang atau badan hukum lain, sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan 

hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya serta sebagai jaminan atas 

mutu barangnya.53 Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek 

dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif 

dari pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi. 

Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang 

lain, diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang 

akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan 

kesetiaan terhadap suatu merek (brand loyalty). Kesetiaan konsumen terhadap 

suatu merek atau brand yaitu dari pengenalan, pilihan dan kepatuhan pada suatu 

merek.54 

Merek dapat dipahami lebih dalam pada tiga hal berikut ini : 

1) Contoh brand name (nama) 

2) Contoh mark (simbol)  

3) Contoh trade character (karakter dagang)  

       Sehingga jelas, dalam hal ini label dan merek itu berbeda, merek semata-

                                                           
            52Rachmad Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual:Perlindungan dan Dimensi 

Hukumnya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 48. 

53Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm.89 
54Ahmad Fauzan, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Yama Widya, 

Bandung, 2006,  Hlm. 127  
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mata lebih difungsikan sebagai tanda pengenal, pembeda, alat promosi suatu 

produk, sedangkan label sebagai sumber informasi yang lebih lengkap bagi 

konsumen karena didalamnya termuat representasi, peringatan, maupun instruksi 

dari suatu produk. Informasi sebagai pengertian merupakan stimuli yang secara 

konsisten menggerakkan perilaku (behavior) antara si pengirim dan penerima 

informasi.55  

      Selanjutnya Vincent Gaspersz, mengatakan informasi adalah data yang 

telah diolah menjadi suatu yang berguna bagi si penerima dan mempunyai nilai 

yang nyata dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang dan 

keputusan-keputusan yang akan datang.56 

Pada dasarnya informasi adalah data yang penting yang memberikan 

pengetahuan yang berguna. Apakah suatu informasi itu berguna atau tidak 

tergantung kepada : 

1)  Tujuan Si Penerima  

Apabila informasi itu tujuannya untuk memberi bantuan, maka informasi itu 

harus membantu si penerima dalam apa yang ia usahakan untuk memperolehnya.  

2)   Ketelitian penyampaian dan pengolahan data  

Dalam menyampaikan dan mengolah data, inti pentingnya informasi harus 

dipertahankan. Jadi dengan informasi orang akan memperoleh keterangan yang 

jelas mengenai sesuatu hal. Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau 

jasa merupakan kebutuhan pokok, sebelum ia menggunakan sumber dananya 

                                                           
 55Widyahartono, Industri Informasi dala, dekade 80-an,Alumni,Bandung, 1983, Hlm. V 

 56Vincent gaspersz, Sistem Informasi Manajemen (suatu Pengantar), Armico, Bandung, 

1988, hlm.15 
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(gaji, upah, honor atau apa pun nama lainnya) untuk mengadakan transaksi 

konsumen tentang barang/jasa tersebut.  

Dengan transaksi konsumen dimaksudkan diadakannya hubungan hukum 

(jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya) tentang produk 

konsumen dengan pelaku usaha itu. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang 

ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang 

kualitas produk, keamanannya, harga, tentang persyaratan dan/atau cara 

memperolehnya terutama jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, 

tersedianya pelayanan jasa purna jual, dan lain-lain.  

Ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan 

salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan 

konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen 

mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai 

suatu produk tertentu. Dalam hal ini, kemasan produk rokok elektrik hanya 

menyertakan peringatan dan cara pakai yang sangat terbatas bagi konsumen.  

 

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik  

       Saat ini dalam lingkup perlindungan konsumen khusus untuk produk 

rokok elektrik belum ada peraturan yang secara spesifik mengaturnya, 

dikarenakan rokok elektrik ini merupakan suatu hal baru di masyarakat.  Namun, 

walaupun belum ada pengaturan secara khusus untuk produk ini tetap ada suatu 

perlindungan yang diberikan kepada konsumen rokok elektrik apabila mengacu 

kepada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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Dengan adanya UUPK tersebut, dapat menjadi undang-undang payung bagi 

pengguna rokok elektrik apabila dirasa ada suatu produk rokok elektrik yang 

tidak memberikan informasi mengenai cara pakai, komposisi, dan resiko 

pemakaian.   

 Berdasarkan hasil angket kepada konsumen rokok elektrik, diperoleh 

fakta bahwa sebagian penjual selaku pelaku usaha didapati tidak memberikan 

informasi yang lengkap tentang cara pakai dan resiko pemakaian produk. Hal ini  

menunjukkan bahwa pelaku usaha telah mengesampingkan kewajibannya kepada 

konsumen sesuai Pasal 7 ayat (2) UUPK bahwa, pelaku usaha wajib memberikan 

informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ 

atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 

Oleh karena itu, konsumen dapat menuntut haknya atas informasi terhadap 

produk rokok elektrik kepada pelaku usaha.   

 

C. Tanggung Jawab Produk bagi Pelaku Usaha atas Beredarnya Rokok 

Elektrik yang Merugikan Konsumen 

       Produk cacat menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 

adalah “Produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena 

kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal 

lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat 

keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, 
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sebagaimana diharapkan orang”.57 Dari batasan ini dapat dilihat bahwa pihak 

yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha pembuat produk tersebut. Untuk 

mengetahui kapan suatu produk mengalami cacat, dapat dibedakan atas dua 

kemungkinan, yaitu58 : 

a. Kesalahan Produksi 

      Kesalahan produksi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu, pertama 

adalah kesalahan yang meliputi kegagalan produksi, pemasangan produk, 

kegagalan pada sarana inspeksi, apakah karena kelalaian manusia atau 

ketidakberesan pada mesin dan yang serupa dengan itu, sedangkan yang kedua 

adalah produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang 

dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam pemakaian 

normal. 

b. Cacat Desain 

       Pada cacat desain ini, cacat terjadi pada tingkat persiapan produk. Hal ini 

terdiri atas, desain, komposisi atau konstruksi Informasi yang tidak memadai. 

Informasi yang tidak memadai ini berhubungan dengan pemasaran suatu produk, 

dimana keamanan suatu produk ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada 

pemakai yang berupa pemberian label produk, cara penggunaan, peringatan atas 

resiko tertentu atau hal lainnya sehingga produsen pembuat dan supplier dapat 

memberikan jaminan bahwa produk-produk mereka itu dapat dipergunakan 

sebagaimana dimaksudkan. 

                                                           
 57Achmad Ali dan Wiwie Heryanie, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta, 2012 
 58Adrian Sutendi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, 

Ghalia Indoensia, Bogor, 2008  
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        Konsep Perlindungan Konsumen di Indonesia sebagaimana 

diimplementasikan dalam UUPK sejalan dengan teori Roscoe Pound yang 

menyatakan hukum sebagai alat perubahan sosial masyarakat (law is a tool as a 

social engineering). Menurut Pound yang merupakan salah seorang ahli dalam 

aliran Sociological Jurisprudence, hukum diartikan sebagai seperangkat aturan 

yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai 

kepentingan masyarakat yang saling bersinggungan dengan mengupayakan 

timbulnya benturan dan kerugian yang seminimal mungkin. Dengan kata 

lain Pound menekankan pada fungsi hukum sebagai alat penyelesaian berbagai 

permasalahan (Problem solving) dalam masyarakat. Artinya dengan eksistensi 

UUPK di Indonesia diharapkan tidak hanya melindungi masyarakat umum 

sebagai konsumen tetapi juga sebagai “alat” untuk meminimalisir terjadinya 

kerugian akibat terjadinya benturan antar pelaku usaha dan konsumen sebagai 

akibat dari adanya produk cacat. 

       Terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha tersebut telah diatur 

didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

yaitu sebagai berikut : 

Pasal 19 

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, 
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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.  

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

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 

merupakan kesalahan konsumen. 

Pasal 20 : 

 “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan 

segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”. 

Pasal 21 : 

1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor 

apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan 

produsen luar negeri.  

2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila 

penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan 

penyedia jasa asing. 

Pasal 22 :  

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 
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merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan 

bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”. 

Pasal 23 :  

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak 

memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan 

penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat 

kedudukan konsumen”. 

Pasal 24 :  

1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain 

bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen 

apabila : a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan 

perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut. b. pelaku usaha lain, 

didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang 

dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan 

contoh, mutu, dan komposisi. 

2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung 

jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku 

usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada 

konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut 

Pasal 25 : 

1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan 

dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan 
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suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau 

garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.  

2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas 

tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:   

a) tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas 

perbaikan 

b) tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang 

diperjanjikan. 

Pasal 26 :  

“Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau 

garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan”. 

Pasal 27 :  

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dan tanggung jawab atas 

kerugian yang diderita konsumen, apabila :  

a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan 

untuk diedarkan. 

b. cacat barang timbul pada kemudian hari.  

c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;  

d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen. L 

e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau 

lewat jangka waktu yang diperjanjikan 

Pasal 28 : 
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“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban 

dan tanggung jawab pelaku usaha”. 

   Memerhatikan substansi pasal 19 ayat (1) diatas dapat diketahui bahwa 

tanggung jawab pelaku usaha meliputi : 

(1) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan ; 

(2) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan : 

(3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen ; 

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

bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini 

berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang 

dialami konsumen.59 

Selanjutnya mencermati substansi ketentuan pasal 19 ayat (2) tersebut, 

sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama 

dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Dalam pasal tersebut konsumen 

hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian 

atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen 

telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga 

kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan. 

 Oleh karena itu, seharusnya pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa 

pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian 

barang atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/atau 

                                                           
 59Sadar, Moh. TaufikMakarao, HabloelMawandi, Hukum Perlindungan Konsumen di 

Indonesia, Akademia, Jakarta, 2012 
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pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen (bersifat 

kumulatif). Artinya bahwa rumusan antara perkataan “setara nilainya” dengan 

“perawatan kesehatan” dalam rumusan pasal tersebut tidak hanya menggunakan 

frasa “atau” melainkan “dan/atau”. Sehingga apabila kerugian itu menyebabkan 

sakitnya konsumen, maka selain mendapat penggantian harga barang juga 

mendapatkan perawatan kesehatan. Hal ini tentu dapat menjadi dasar 

pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan bentuk ganti kerugian yang harus 

ditanggung oleh pelaku usaha apabila perkara tersebut dibawa ke pengadilan. 

 Dalam pasal 19 ayat (3), terdapat juga kelemahan lainnya yang 

menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) 

hari setelah transaksi. Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang 

mengonsumsi barang di hari kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan 

penggantian ganti kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen 

yang bersangkutan telah menderita kerugian. 

     Seharusnya tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen 

adalah 7 (Tujuh) hari setelah terjadinya kerugian dan bukan 7 (Tujuh) hari setelah 

transaksi sebagaimana rumusan yang ada sekarang. 

 

D. Batas-batas Tanggung Jawab ganti Kerugian Produk Rokok Elektrik 

     Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum terkait dengan 

tuntutan ganti kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat penggunaan 

produk yang cacat yang didasarkan pada tuntutan ganti kerugian berdasarkan 
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Wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum 

sebagaimana yang akan dibahas secara singkat dibawah ini : 

1. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi 

      Apabila tuntutan berdasarkan wanprestasi, maka terlebih dahulu Tergugat 

dan Penggugat (produsen dan konsumen) terikat dalam suatu perjanjian. Dengan 

demikian pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan 

tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. Ganti kerugian 

yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya 

kewajiban, berupa kewajiban atas prestasi dalam perikatan. Wujud dari tidak 

memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam yaitu : 

a. Pelaku Usaha sama sekali tidak memenuhi perikatan ; 

b. Pelaku Usaha terlambat memenuhi perikatan ; 

c. Pelaku Usaha keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan ; 

      Tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi adalah sebagai akibat 

penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang 

harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang dikenal dengan asas Pacta Sunt 

Servanda. 

2. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) 

 Tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada Perbuatan Melawan 

Hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara produsen dengan 

konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan setiap pihak yang 

dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara produsen 

dengan konsumen. Dengan demikian pihak ketigapun dapat menuntut ganti 
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kerugian. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa, tiap perbuatan melawan 

hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena 

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Adapun Unsur-

unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi yaitu : 

1) Ada perbuatan melawan hukum; 

2) Ada kerugian; 

3) Ada hubungan kausalitas antara PMH dan kerugian; dan 

4) Ada kesalahan. 

Produk rokok elektrik memiliki komponen liquid yang di racik sendiri 

oleh pelaku usaha, tanpa adanya ijin yang pasti. Hal ini termasuk adanya 

perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh pelaku usaha. Dari racikan 

liquid tersebut, konsumen mengalami kerugian. Sehingga, adanya hubungan 

kausalitas antara PMH dan kerugian. Maka, pertanggung jawaban pelaku usaha 

terkait dengan tuntutan ganti kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat 

penggunaan produk didasarkan pada tuntutan ganti kerugian berdasarkan 

Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPer. 

Sebagai contoh bentuk ganti rugi in natura, sebagaimana yang telah 

diakomodir dalam UUPK adalah ketentuan pasal 19 ayat (2) mengenai perawatan 

kesehatan karena sakit yang dialami konsumen setelah mengonsumsi produk 

rokok elektrik yang cacat. Perawatan kesehatan dimaksudkan agar konsumen 

menjadi pulih kembali kedalam keadaan semula sebelum mengkonsumsi produk 

tersebut. Selain itu, ketentuan pasal 22 lebih menekankan pada tanggung jawab 

pembuktian unsur kesalahan dalam perkara pidana apabila konsumen sebagai 
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korban menuntut kerugian yang dialaminya melalui instrumen hukum pidana. 

Selanjutnya ketentuan Pasal 23 mengatur mengenai pengajuan gugatan melalui 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan Peradilan ditempat 

kedudukan konsumen. Artinya bahwa Konsumen sebagai korban dapat 

menempuh atau menggunakan instrumen hukum perdata dalam penanganan 

perkara ini. 

Hal lainnya yang lebih menarik adalah adanya pengaturan tempat 

pengajuan gugatan ganti kerugian “di tempat kedudukan Konsumen” baik 

melalui BPSK maupun Badan Peradilan, dimana akan sangat memudahkan 

konsumen dalam menuntut haknya. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan 

Pasal 118 HIR yang mengatur secara umum pengajuan gugatan perdata dilakukan 

ditempat tinggal Tergugat, ini berarti di tempat pelaku usaha berdomisili. Dengan 

ditentukannya tempat pengajuan gugatan “di tempat kedudukan 

Konsumen”, maka memberikan kemudahan bagi konsumen. Selanjutnya dalam 

pasal 28 menentukan bahwa beban pembuktian unsur “kesalahan” dalam gugatan 

ganti kerugian merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Artinya 

pelaku usaha harus membuktikan bahwa kerugian bukan merupakan 

kesalahannya sehingga terbebas dari tanggung jawab ganti kerugian.  

Dalam hukum acara perdata, berlaku asas umum beban pembuktian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 BW 

bahwa “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada 

suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak orang lain, 
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harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Terkait asas beban 

pembuktian tersebut,  

Menurut Ahmad Ali, baik Penggugat maupun Tergugat, dapat dibebani 

dengan pembuktian. Terutama Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya 

dan Tergugat wajib membuktikan sangkalannya. Atau dalam ranah hukum 

perlindungan konsumen, baik produsen maupun konsumen dibebani pembuktian. 

Konsumen harus membuktikan adanya kesalahan produsen yang mengakibatkan 

kerugiannya. Setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

(UUPK), pembuktian tentang ada tidaknya kesalahan produsen tersebut 

dibebankan kepada produsen. Ini berarti bahwa prinsip tanggung gugat 

berdasarkan kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian. (sebagaimana 

dalam penjelasan pasal 22 UUPK). 

 Berdasarkan prinsip tersebut, Konsumen hanya dibebani adanya kerugian 

yang dialaminya sebagai akibat mengonsumsi/memakai produk tertentu yang 

diperoleh/berasal dari produsen, sedangkan pembuktian tentang ada tidaknya 

kesalahan produsen yang mengakibatkan timbulnya kerugian konsumen 

dibebankan kepada Produsen. 

     Pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian dalam UUPK 

merupakan langkah maju dalam mengakomodir perlindungan hukum yang lebih 

maksimal kepada Konsumen. Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam 

UUPK tidak hanya dalam perkara perdata (gugatan ganti kerugian) tetapi juga 

dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan pasal 22 yang telah 

disinggung sebelumnya. 


