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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 

1999 Pasal 8 Huruf J Tentang Larangan Memproduksi dan/atau 

Memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang tidak Mencantumkan 

Informasi dan/atau Petunjuk Penggunaan Barang dalam Bahasa 

Indonesia pada Putusan Pengadilan Nomor 1210/Pid.B/2014/PN.Bjm 

dan Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2011/PN.Bjm Pasca Diterbitkannya 

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009. 

1. Putusan PN Bajarmasin Nomor 1210/Pid.B/2014/PN.Bjm  

Penelitian ini berangkat dari dua kasus yang masing-masing 

telah ada putusan yang inkrach dari pengadilan tempat kejadian 

perkara, dan dua kasus tersebut diputuskan oleh Pengadilan Negeri 

Banjarmasin. Pertama, Putusan Nomor. 1210/Pid.B/2014/PN.Bjm 

Posisi Kasus 

Bermula dari seseorang yang benama Amalia Fitriani mendatangi 

Toko Planet Spare Part (Milik Henky Sukiat-Sukiat) bermaksud 

membeli 1 (Satu) unit Handphone Samsung Galaxy S5, karena 

Handphone yang diinginkan oleh Amel (begitu panggilan akrabnya) 

tidak ada kemudian karyawan Toko Planet Spare Part menawarkan 1 

(Satu) buah Handphone I phone 6 dengan harga Rp. 1.400.000,- yang 
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mana kemudian saksi Amel tertarik untuk membeli Handphone I 

Phone 6 model A1429 warna putih gold dan diberikan 1 (satu) lembar 

nota atas nama Amel tertanggal 30 September 2014, setelah 

mendapatkan 1 (Satu) buah Handphone I phone 6 kemudian Amel 

bermaksud menggunakan Handphone tersebut tetapi ternyata 

handphone tersebut tidak dapat digunakan karena tidak terdapat 

petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. 

Selanjutnya Amel melaporkan adanya Handphone I Phone 6 

yang tidak dilengkapi dengan petunjuk dalam bahasa Indonesia, yang 

kemudian ditindak lanjuti oleh Adi Setiadi bersama dengan Tim dari 

Dit Reskrimsus Polda Kalsel dengan mendatangi Toko Planet Spare 

Part milik terdakwa untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan, dari 

hasil penggeledahan ditemukan 35 (tiga puluh lima) buah Handphone 

Samsung Galaxy Tab 3 beserta kelengkapannya, 7 (tujuh) buah 

Handphone merk Apple Seri I Phone 6 beserta kelengkapannya dan 2 

(dua) unit Handphone Samsung Galaxy Note 3 beserta 

kelengkapannya, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 

handphone-handphone tersebut diketahui merupakan replica dan tidak 

dilengkapi dengan petunjuk penggunaan barang dan kartu garansi 

dalam Bahasa Indonesia serta tidak mencantumkan label importir pada 

bagian luar kemasan (dus) handphone, 

Kemudian handphone yang saudara Henky Sukiat-Sukiat 

perdagangkan merupakan handphone replika yang mana didalam 
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menjual handphone-handphone tersebut tidak dilengkapi dengan buku 

petunjuk penggunaan bahasa Indonesia dan kartu garansi sebagaimana 

yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor. 

19/M-DAG/ PER/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Pendaftaran 

Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan Garansi Purna Jual 

dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematikan dan Elektronika 

pada pasal 2 Ayat (1)79 

Dakwaan 

Ada dua pokok penting yang di dakwakan oleh jaksa penuntut 

umum dalam kasus ini yakni: Pertama menuntut terdakwa Henky 

Sukiat-Sukiat bersalah melakukan tindak pidana “telah 

memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi 

dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo 

pasal 8 ayat (1) huruf j UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dalam surat dakwaan Pertama dan melanggar Pasal 52 jo 

pasal 32 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap Henky Sukiat-Sukiat, 

dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa 
                                                           

79 Lihat Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor. 19/M-DAG/ PER/5/2009, pada pasal 2 

ayat (1) yang menyatakan setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau 

diimpor untuk diperdagangkan dipasar dalam Negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk 

penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia 
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percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 4.000.000,- (empat 

juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. 

Kemudian dalam dakwaannya jaksa juga menyebutkan bahwa 

Hengky Sukiat-Sukiat pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 

sekitar pukul 11:30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 

tertentu dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Toko Planet 

Spare Part di Jalan A.Yani Km. 1,5 Banjarmasin atau setidak-tidaknya 

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, 

telah memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau 

menggunakan perangkat telekomunikasi diwilayah Negara Republik 

Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi. 

Pemeriksaan 

Bahwa dalam penggeledahan tersebut telah berhasil ditemukan 35 

(tiga puluh lima) buah Handphone Samsung Gaalaxy Tab 3 beserta 

kelengkapannya, 7 (tujuh) buah Handphone Aple seri I Phone 6 

beserta kelengkapannya, 2 (dua) Unit Handphone Samsung galaxy 

Note 3 beserta kelengkapannya dalam bentuk replica yang tidak ada 

keterangan berbahasa Indonesia dan tidak ada garansinya. 

Dalam proses pemerikasaannya juga diketahui bahwa Amalia 

yang membeli 1 (satu) buah HP I Phone 6 di Toko Planet Store milik 

terdakwa di Jl A yani KM 1,5 Banjarmasin yang merupakan toko 
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milik terdakwa. Dan bahwa kemudian produk yang dibeli tersebut 

tersebut benar tidak ada petunjuk penggunaan dalam Bahasa 

Indonesia, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa barang-barang 

tersebut didapatkannya dari Jakarta, dan terdakwa sejak semula sudah 

mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli tersebut adalah terlarang 

untuk dijual belikan dan benar bahwa pembelian barang-barang 

tersebut tidak ada garansi. 

Pertimbangan Hakim 

Dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat Dakwaan yang paling 

tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan ke satu Pasal 62 

ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huuruf j UU RI No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut: 

Pertama, terkait unsur subyektif yakni Pelaku Usaha seperti di ketahui 

bahwa adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan 

kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas 

perbuatan yang telah ia lakukan. Dan Penuntut Umum telah 

menghadapkan terdakwa Henky Sukiat-Sukiat ke muka persidangan, 

yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa 

sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di 

persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh 

Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat 

dakwaan, yang dalam persidangan tidak diketemukan adanya unsur 

pemaaf dan pembenar dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa 
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dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak 

pidana, dan Kedua, unsur obyektif yakni Telah memproduksi dan/atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan 

informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa 

Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku fakta 

yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, dan 

keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, 

terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2014 di Tokonya 

Planet Store Jl A Yani KM. 1,5 Banjarmasin, telah kedapatan menjual 

atau memperdagangkan barang-barang yang tidak mencantumkan 

petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia, hal tersebut 

terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi Amalia 

Fitriani dan Adi Setiyadi Bin Suwadji anggota Ditserse Polda Kalsel 

dan dibenarkan terdakwa sendiri. 

Kemudian yang Ketiga, pengakuan dari terdakwa yang 

menyatakan bahwa sejak awal terdakwa sudah mengetahui bahwa 

menjual barang-barang yang demikian melanggar Undang-Undang, 

tetapi tetap saja terdakwa membeli barang-barang tersebut dan 

menjual kembali kepada khalayak Umum, dengan dua unsur demikian 

juga telah terpenuhi, dan terungkap pula dalam persidangan bahwa 

Hal yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa meresakan 

masyarakat. Dan Hal yang meringankan, Terdakwa bersikap sopan 

dan berterus terang dipersidangan sehingga, memperlancar jalannya 
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persidangan, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa 

menyesali perbuatannya. 

Putusan 

Dan Rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 

Desember 2014 yang di ketuai oleh Sujatmiko, SH. MH. Sebagai 

Hakim Ketua Majelis, Akhmad Jaini, SH.MH. dan Afandi 

Widarijanto, SH. Sebagai hakim anggota. Memutuskan perkara kasus 

perlindungan konsemen terkait tidak adanya pencantuman petunjuk 

dalam bahasa Indonesia. Dan Menyatakan terdakwa Hengky Sukiat-

Sukiat telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana “telah memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau 

petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan berlaku“ sebagaimana dakwaan 

Kesatu Penuntut Umum, dan juga Menjatuhkan pidana kepada 

Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) 

bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan 

ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 

(tiga) bulan. 

Dari sudut pandang hukum pidana putusan ini menurut hemat 

Penulis juga kurang memenuhi rasa keadilan disebabkan hukuman 

yang terlalu ringan terhadap terdakwa sehingga tidak dapat 

memberikan efek jera dan juga tidak dapat di jadikan contoh kepada 
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pedagang yang lain untuk menghentikan kegiatannya dalam 

memperdagangkan barang elektronik dan telematika yang tidak 

menyertakan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. Dalam 

UUPK seharusnya ketika seseorang terbukti secara sah dan 

meyakinkan melanggar pasal 8 huruf j jo pasal 62 ayat (1)80 UUPK 

seharusnya dikenakan hukuman berupa penjara selama 5 tahun dan 

denda paling banyak 2 milyar rupiah. 

Dalam putusan tersebut dapat hakikatnya dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa penerapan pasal 8 huruf j UUPK terkait buku 

petunjuk manual dalam bahasa Indonesia telah diterapkan namun yang 

menjadi perhatian adalah intensitas hukuman yang diberikan oleh 

majelis hakim, dan yang paling penting adalah terkait penerapan pasal 

tersebut setelah Peraturan Menteri Perdagangan RI diterbitkan sebagai 

peraturan pelaksana dari UUPK khusus dalam produk elektronik dan 

telematika. 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, 

Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) 

dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 

banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 
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2. Putusan Pengadilan Negeri Bajarmasin No. 234/Pid.Sus/2011/ 

PN.Bjm 

Kemudian kasus yang Kedua, Putusan Pengadilan Negeri 

Banjarmasin Nomor 234/Pid.Sus/2011/PN.Bjm dengan Terdakwa 

bernama Christian Tanaputra Bin Harijanto Tanaputra. 

Posisi Kasus 

Kronologi kasusnya bermula pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 

sekitar pukul 15 WITA dan seseorang yang bernama Ahmad Baihaki 

dan Tri Sasmito mendatangi toko komputer aneka milik terdakwa 

sesampainya di toko aneka komputer Ahmad Baihaki dilayani oleh 

Karyawan Cristian yang bernama Lili Lestari yang bertugas sebagai 

marketing di toko milik terdakwa kemudian saksi Ahmad Baihaki 

melakukan pembelian 1 (satu) buah printer merk canon MP 145 

dengan kesepakatan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) 

dan meminta karyawan Haris Munandar yang bekerja di bagian 

gudang milik terdakwa untuk membawakan 1 (satu) buah printer 

canon MP 145 tersebut. 

Kemudian setelah menerima 1 (satu) buah printer canon MP 145 

disertai 1 (satu) buah nota pembelian dari Lili Lestari, kemudian 

Ahmad Baihaki menanyakan mengenai kartu garansi serta buku 

petunjuk penggunaan printer tersebut yang dijawab oleh Lili Lestari 

bahwa kartu garansi dan buku petunjuk tersebut ada di dalam kotak 

kardus printer namun pada saat di lakukan pemeriksaan didalam kotak 
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kardus printer merk canon MP 145 tersebut tidak di temukan kartu 

garansi maupun buku petunjuk penggunaan printer dalam bahasa 

Indonesia dimana pada saat di tanyakan mengenai garansi, Lili Lestari 

yang bekerja di toko terdakwa memberikan garansi toko selama 1 

(satu) tahun dan apabila ada kerusakan, printer tersebut agar dibawa 

kembali ke toko aneka komputer dan apabila terjadi kerusakan total 

maka akan diganti dengan yang baru, selanjutnya Ahmad Baihaki 

membawa 1 (satu) buah printer canon MP 145 yang dibelinya di toko 

aneka komputer milik terdakwa dan melaporkannya ke petugas 

kepolisian yang selanjutnya melakukan penggeledahan di toko aneka 

komputer dan di temukan 24 (dua puluh empat) unit printer canon MP 

145 yang tanpa di lengkapi dengan kartu garansi maupun buku 

petunjuk penggunaan printer dalam bahasa Indonesia, dan Perbuatan 

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat 

(1) jo pasal 8 ayat (1) huruf J UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

Dakwaan 

Pada kasus ini terdakwa Christian Tanapura Bin Harijanto Tanapura 

pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 sekitar pukul 15.00 WITA 

atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus 

2009 bertempat di Toko Aneka Komputer Jl. Mawar No. 43 

Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang 

masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, 
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“telah memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan 

informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa 

Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku”. 

Sebagaimana tertera dalam putusan tersebut dan telah di uraikan 

dalam poisisi kasus diawal sebagai dakwaan umum yang ditujukan 

kepada terdakwa. 

Pemeriksaan 

Bahwa dalam putusan tersebut dilakukan pemeriksaan ditemukan 

printer merk Canon yang kemudian disita di toko Aneka Komputer 

banyaknya 24 (dua puluh empat) buah sedangkan 1 (satu) buah disita 

dari saksi (sebagaimana disebut dalam posisis kasus diatas). Dan 

printer disita di toko Aneka Komputer tepatnya digudang. Setelah di 

periksa tidak ada kartu garansi dan buku petunjuk berbahasa 

Indonesia. 

Tuntutan 

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 19 

September 2011 No.Reg.Perkara. No.PDM-392/BJRMS/10.2010 yang 

pada pokoknya mohon supaya majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini memutuskan: 

Menyatakan terdakwa Christian Tanaputra bin Harijanto 

Tanaputra terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum 
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bersalah melakukan tindak pidana "memperdagangkan barang yang 

tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang 

dalam bahasa Indonesia. Sesuai dengan ketentuan perundang- 

undangan yang berlaku" melanggar pasal 62 ayat (1) jo . Pasal 8 ayat 

(1) huruf J UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen 

sebagaimana dakwaan Penuntut umum. 

Kemudian dalam tuntutannya jaksa juga menginginkan majelis 

hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Christian Tanaputra 

Bin Harijanto Tanaputra dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) 

bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. 

Dengan memberikan bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi pembelian 1 

(satu) unit printer Canon Pixma MP 145 tetap terlampir dalam berkas 

perkara 1 (satu) unit printer Canon Pixma MP 145 dan 24 (dua puluh 

empat) unit printer Canon Pixma MP 145 di rampas untuk negara. 

Pledoi 

Nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 23 

November 2011 yang pada pokoknya menyatakan Menerima nota 

pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa 

Christian Tanaputra Bin Harijanto Tanaputra, dan mememinta majelis 

hakim untuk membebaskan terdakwa Christian Tanaputra Bin 

Harijanto Tanaputra dari dakwaan dan tuntutan hukum pidana penjara 

tersebut. Dan kuasa hukum terdakwa juga meminta dalam nota 

pembelaannya kepada mejelis hakim agar Menyatakan memulihkan 
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harkat, martabat dan nama baik terdakwa Christian Tanaputra Bin 

Harijanto Tanaputra, dan Mengembalikan barang bukti berupa printer 

Canon Pixma MP 145 sebanyak 24 (dua puluh empat ) unit yang telah 

disita oleh Kanit II Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan tersebut. 

Pertimbangan Hakim 

Dalam pertimbangannya hakim menyebutkan bahwa tindakan 

terdakwa telah memenuhi unsur subyektif yakni terdakwa didakwa 

dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat 

(1) huruf J UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Pertama, Unsur pelaku usaha, dan Kedua, Unsur 

memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi 

dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Unsur “Pelaku 

usaha“  dalam ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 UU No. 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di 

wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Baik  sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha 

dalam berbagai bidang ekonomi. 

Yang menjadi pertimbangan hakim juga terkait sikap Terdakwa 

yakni selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan terdakwa 
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berakal sehat sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, 

sehingga unsur subyektif dapat dipenuhi. 

Kemudian terkait unsur obyektif yaitu Unsur 

“Memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi 

dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku“. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf J UU No. 8 tahun 1999 

menyatakan  Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang 

tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang 

dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

Majelis hakim juga mengutip ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 19/M-DAG/PER/5/2009 

tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) Dan Kartu 

Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk 

Telematika dan Elektronika, menyatakan setiap produk telematika dan 

elektronika yang diproduksi dan/atau di impor untuk diperdagangkan 

di pasar dalam negeri wajib di lengkapi dengan petunjuk penggunaan 

dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia. 

Kemudian printer merk Canon 145 yang dibeli saksi Tri Sasmito 

dan Ahmad Baihaki seharga Rp.750.000 tanpa ada kartu garansi dan 

buku petunjuk berbahasa Indonesia. Ketika saksi Tri Sasmito 

menanyakan kepada karyawan toko Aneka Komputer: “printer ini 
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garansi apa?“ di jawab oleh karyawan toko tersebut di jawab “kalau 

ada kerusakan dibawa kesini saja“. Bahwa setelah membeli printer 

merk Canon tersebut, lalu saksi Tri Sasmito dan saksi Ahmad Baihaki 

membawa printer tersebut ke kantornya. 

Putusan 

Dalam kasus ini karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak 

mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam 

Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka 

kepada terdakwa dijatuhi pidana. 

Selama pemeriksaan di persidangan, tidak di temukan adanya 

alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari 

perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang menghapus 

kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa harus lah dianggap sebagai 

orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang 

dilakukannya. 

Majelis hakim menyebutkan bahwa Hal-hal yang memberatkan 

yaitu Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dan 

Hal-hal yang meringankan, bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam 

persidangan. Dengan ketentuan dari Undang-undang yang 

bersangkutan khususnya ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 



94 
 

 

ayat (1) huruf J Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. 

Kemudian dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari 

Selasa tanggal 29 November 2011 oleh kami Udjianti, SH. MH 

sebagai Hakim Ketua, Sundari, SH. MH dan Susi Saptati, SH. MH 

masing masing sebagai Hakim Anggota Menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dan 

Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau 

dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang telah 

berkekuatan hukum tetap, bahwa terpidana sebelum masa percobaan 

selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah 

melakukan sesuatu tindak pidana. 

Pada hakikatnya putusan ini telah menerapkan pasal 8 huruf j 

UUPK namun yang menjadi problem adalah eksistensi UU Nomor 8 

tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam praktiknya di 

persidangan, untuk menjerat para pelaku usaha yang tidak 

mencantumkan keterangan/informasi/petunjuk dalam Bahasa 

Indonesia pada barang yang diperdagangkannya ini, digunakan UU 

Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukumnya. 

Contoh kasus dapat kita lihat dalam dua yang menjual produk 

dengan tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan barang dan 

kartu garansi dalam Bahasa Indonesia serta tidak mencantumkan label 

importir pada bagian luar kemasan (kardus) Handphone. Padahal 
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menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI, setiap produk telematika 

dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk 

diperdagangkan dipasar dalam Negeri wajib dilengkapi dengan 

petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia 

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, 

pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 UU Perlindungan 

Konsumen tersebut dapat diancam pidana penjara maksimum 5 tahun 

penjara atau denda maksimum Rp 2 Milyar. Dengan dasar Pasal 8 dan 

Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen itulah bila diterapkan 

kepada pelanggarnya, karena dalam hukum acara pidana, tersangka 

atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan 

tindak pidana yang diancam pidana penjara selama 5 tahun atau lebih 

dapat dikenakan penahanan, dan ditegaskan juga dalam pasal 63 nya 

bahwa “Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan.81 

Namun yang menjadi fokus bahasan dalam Penulisan ini adalah 

terkait penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen pasca ditebitkannya Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-Dag/Per/5/2009 

Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu 

                                                           
81 Hukuman tambahan yang di maksud dalam pasal 63 yaitu: a. perampasan barang 

tertentu; b. pengumuman keputusan hakim; c. pembayaran ganti rugi; d. Perintah penghentian 

kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e. kewajiban penarikan 

barang dari peredaran; atau f. pencabutan izin usaha. 
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Jaminan/ Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk 

Telematika Dan Elektronika.  

Jika diteliti lebih cermat lagi pada dasarnya baik hukum 

konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal 

yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. 

Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum 

serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, 

itulah yang menjadi materi pembahasannya. Hukum perlindungan 

konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan 

peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk 

memenuhi kebutuhannya.82 Begitupun dalam memilih norma hukum 

yang digunakan hakim dalam persidangan. 

Sejumlah hak-hak konsumen telah dilegalkan. Seperti hak atas 

keamanan dan keselamatan, hak untuk memilih, hak atas informasi 

yang benar, hak untuk didengar, hak atas penyelesaian sengketa, hak 

atas pendidikan konsumen, hak untuk dilayani secara benar, serta hak 

untuk memperoleh ganti rugi (Lihat Pasal 4 UUPK). Sebaliknya, 

demikian juga sejumlah kewajiban produsen telah didefinisikan. 

Artinya, hubungan kontraktual konsumen-produsen telah diperjelas 

implikasinya bagi kedua pihak. 

                                                           
82 N.H.T. Siahaan, 2005,  Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung 

Jawab Produk), Panta Rei, Jakarta, hlm. 13. 
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Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa diarahkan oleh 

undang-undang ini. Secara umum, berbagai kebutuhan dasar bagi 

konsumen untuk berperkara sudah cukup ditampung di dalamnya, 

semisal peradilan kecil, gugatan kelompok, dan pembuktian terbalik. 

Hak-hak dan kewajiban konsumen dilaksanakan dalam kerangka 

implementasi UUPK  kurang dapat terealisasikan dalam masyarakat. 

Hal ini terutama bila berkaitan dengan memperjuangkan hal-hal yang 

merugikan konsumen. Hal ini dapat diketahui faktor-faktor  yang 

menghambat berhubungan dengan pemahaman  konsumen mengenai 

hak-hak dan kewajibannya.  Hak-hak dan kewajiban konsumen sudah 

diatur dalam undang-undang yang dipergunakan untuk melindungi 

konsumen dapat diketahui oleh konsumen. Namun bila perincian 

mengenai hak-haknya tersebut mengenai apa saja,  konsumen tidak 

mengetahuinya. 

Faktor penghambat lainnya adalah masalah kelembagaan, dalam 

arti  instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan 

konsumen.  Dikarenakan UU Perlindungan Konsumen ini relatif baru 

maka persiapan keorganisasian maupun perlengkapan-

perlengkapannya belum  memadai. 

Perlu di ketahui bahwa UUPK Merupakan UU pokok yang 

terkait perlindungan konsumen yang menjadikannya sebagai kekuatan 

hukum, tapi sekaligus kelemahannya. Kekuatan sebab, sebagaimana 

disinggung sebelumnya, UU ini sangat komprehensif, mengatur 
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materi yang begitu luas dengan berbagai prosedur baru yang tanpa 

preseden. Akan tetapi, sekaligus lemah karena akibatnya UU ini tidak 

mudah diimplementasikan, meskipun keadaan ini tidak boleh menjadi 

alasan bagi tidak berjalannya UU ini. 

Meskipun peraturan mengenai kewajiban menyertakan petunjuk 

manual dalam bahasa Indonesia ini dikeluarkan pemerintah untuk 

melindungan hak konsumen. Tetapi dalam praktiknya masih banyak 

yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Hal tersebut dibuktikan 

dengan kasus-kasus yang penulis paparkan di awal. 

Menurut hemat penulis Seharusnya konsumen selalu 

menanyakan mengenai ketersediaan kartu jaminan/garansi produk 

telematika dan elektronika yang dibeli karena hal ini merupakan hak 

mereka. dengan kartu jaminan/garansi tersebut maka konsumen dapat 

mengetahui hal-hal sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) 

Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau 

diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi 

dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa 

Indonesia dan (2) Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan 

bahasa asing sesuai kebutuhan.  

Peraturan Menteri Perdagangan RI No.19/M-DAG/PER/05/2009 

dan juga dapat mengetahui mengenai sanksi atau akibat yang dapat 

diterima oleh konsumen apabila tidak melakukan apa yang tertera 
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dalam petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. Dengan 

melakukan hal tersebut, konsumen tidak hanya menuntut pemenuhan 

haknya tetapi juga membantu pemerintah dalam menegakkan hukum 

perlindungan konsumen di Indonesia. 

Dalam hal ini, bukan hanya konsumen yang diharapkan untuk 

menuntut haknya tetapi juga diharapkan kesadaran dari pelaku usaha 

untuk memenuhi kewajibannya yaitu menyediakan panduan dalam 

bahasa Indonesia terhadap produk telematika dan elektronika yang 

mereka pasarkan. Kewajiban untuk melengkapi setiap produk 

telematika dan elektronika dengan panduan dalam bahasa Indonesia 

masih sering diabaikan oleh pelaku usaha. 

Menurut hemat Penulis kecurangan pelaku usaha itu disebabkan 

karena ketidak patuhan pelaku usaha terhadap Peraturan Menteri 

Perdagangan RI No. 19/M-DAG/PER/05/2009. Kemudian mengenai 

point 1 sampai 4 Peraturan Menteri Perdagangan RI itu dapat teratasi 

jika pengawasan itu diperketat. Jadi dalam hal ini, faktor pengawasan 

merupakan hal yang sangat perlu untuk dilaksanakan. 

Adapun peraturan yang mengatur tentang perlindungan 

konsumen secara umum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini diatur 

mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang 

terdapat dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 dengan tujuan agar konsumen 



100 
 

 

dan pelaku usaha dapat mengetahui apa saja yang menjadi hak dan 

kewajibannya. 

Apabila pelaku usaha melanggar kewajibannya, maka konsumen 

dapat menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha sebagaimana 

terdapat dalam Pasal 19 sampai Pasal 28 UUPK melalui cara 

menggugat pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 dan 

Pasal 46 UUPK. Adapun isi Pasal 45 yaitu: 

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 sengketa 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 menghilangkan tanggung jawab 

sebagaimana diatur dalam undang-undang; 

4) Apabila telah dipilih penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat 

ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil 

oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.  

Konsumen dan pelaku usaha dapat memilih apakah mereka akan 

menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan sebagaimana yang 
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terdapat dalam Pasal 48 UUPK ataukah akan menyelesaikan 

sengketanya diluar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

47 UUPK melalui badan Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam 

Pasal 49 sampai Pasal 58 UUPK. 

Tuntutan yang dapat diajukan kepada pelaku usaha tidak hanya 

tuntutan secara perdata akan tetapi apabila pelaku usaha terbukti 

melakukan tindak pidana maka pelaku usaha juga dapat dituntut 

secara pidana melalui jalur pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 61 

sampai Pasal 63 UUPK. Dimana pertanggungjawaban pidana dapat 

dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. 

Dari awal penulis telah mengemukakan bahwa dalam kedua 

putusan tersebut bahwa Pasal yang kerap kali dipakai penyidik untuk 

menjerat pelaku pelanggaran pelindungan konsumen seringkali adalah 

Pasal 62 ayat (1)83 juncto Pasal 8 ayat (1)84 huruf j UU 8/1999 tentang 

perlindungan konsumen. 

Berdasarkan dua bentuk perlindungan hukum yang telah 

dikemukakan di atas, maka penulis menganalisis bahwa konsumen 

tidak dapat menuntut pelaku usaha berdasarkan perjanjian atas 

kerugian yang dideritanya akibat membeli produk telematika dan 

                                                           
83 Lihat Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 62 Ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, 

Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua 

milyar rupiah). 

84 Lihat Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 8 huruf J “tidak mencantumkan informasi 

dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan yang berlaku”. 
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elektronika yang tidak disertai petunjuk penggunaan dalam bahasa 

Indonesia. Hal ini karena tuntutan ganti rugi berdasarkan perjanjian itu 

baru timbul ketika telah dilakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum 

proses transaksi jual beli berlangsung. Berbeda jika pelaku usaha 

memberikan panduan dalam bahasa Indonesia bagi produk yang 

konsumen beli.  

Meskipun konsumen tidak dapat memperoleh bentuk 

perlindungan hukum berdasarkan perjanjian atas kerugian yang 

diderita akibat mengkonsumsi produk yang tidak disertai petunjuk 

penggunaan dalam bahasa Indonesia, tetapi konsumen dapat 

memperoleh bentuk perlindungan hukum melalui peraturan 

perundang-undangan. Peraturan yang mengatur mengenai hal ini yaitu 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-

DAG/PER/05/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan 

(Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa 

Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika. 

Selain itu jika dalam prosesnya tentang penerapan UUPK dalam 

persidangan dapat di jumpai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 74/PUU-IX/2011 yang mana di ajukan permohon dalam 

gugatannya ke MK oleh Organisasi Advokat Indonesia (OAI), 

beralamat di Apartemen Sudirman Park A 23 CC, Jalan K.H. Mas 

Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat - 10220, dalam hal ini diwakili oleh 

Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., selaku Ketua Umum yang telah 
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mengajukan permohonan bertanggal 3 Oktober 2011 yang diterima di 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan 

Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan 

Nomor 371/PAN.MK/2011 pada tanggal 3 Oktober 2011 dan dicatat 

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 74/PUU-

IX/2011 pada tanggal 12 Oktober 2011, yang telah diperbaiki dengan 

permohonan bertanggal 8 November 2011 dan diterima di 

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2011. 

Kemudian dalam duduk perkara dalam putusan tersebut di 

jelaskan dalam pendahuluan yang mengutip preambule Undang-

Undang Dasar Negera Republik Indonesia, “Kemudian daripada itu 

untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia.” 

Begitulah bunyi Pembukaan (Preambule) dalam alinea keempat 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang meletakkan tugas, fungsi, 

dan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk melindungi segenap 

warga negara Indonesia. Hal ini dipertegas pula melalui Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

yang menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan 

pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab 

pemerintah.” 
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Dalam perkara ini para pemohon menfokuskan pada satu hal 

yakni terkait terjadinya penangkapan oleh oknum Kepolisian terhadap 

anggota masyarakat yang menjual barang yang tanpa disertai petunjuk 

penggunaan (manual) Bahasa Indonesia. Penangkapan tersebut telah 

menimbulkan keresahan dan penurunan aktifitas perdagangan 

elektronik/telematika di masyarakat. Tindakan aparat tersebut tidak 

sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam Penjelasan Umum 

alinea delapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

Kemudian dalam praktiknya penerapan pasal-pasal dalam 

UUPK maupun dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI 2009 

tersebut seyogyanya bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, 

dalam tataran pelaksanaan yang menjadi target penegak hukum justru 

para pedagang dalam hal ini adalah pelaku usaha sedangkan produsen 

atau dikenal dengan sebutan importir dalam UUPK kurang 

diperhatikan oleh pihak yang berwenang, permasalahan tersebut 

bukan tanpa sebab dikarenakan baik UUPK dan Peraturan Menteri 

Perdagangan RI sendiri hanya mengatur terkait perizinan dan 

kewajiban mendaftarkan produk atau barang elektroinik dan 

telematika untuk memenuhi syarat ataupun legalitas dalam 

peredaranya di Indonesia, karena setiap produk elektronik dan 

telematika pasti memiliki petunjuk penggunaan dalam bahasa masing-

masing sesuai negara yang memproduksi barang tersebut.  
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Pendaftaran Produk 

Oleh Importir (Ps.7) 

Larangan Bagi 

Importir (Ps.8) 

 

Penarikan barang 

oleh Importir (Ps.9) 

Produk Luar & 

Dalam Negeri 

(Ps.11)  

Petunjuk dalam B. 

Indonesia (Ps. 1 (10)) 

Selain itu sebagai penjelasan penulis bermaksud untuk 

mencantumkan mekanisme tugas dari importir, pelaku usaha dalam 

menjalankan usaha yang termaktub dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan RI Nomor: 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang petunjuk 

penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi pengajuan dalam 

bahasa Indonesia bagi produk telematika dan elektronik, sebagimana 

ketentuan pada pada pasal 2 ayat (1) yang menyatakan setiap produk 

telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk 

diperdagangkan dipasar dalam Negeri wajib dilengkapi dengan 

petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia, 

berikut skema dan alur penjualan produk elektronik dan telematika di 

wilayah hukum republik Indonesia. 

       Skema 1 

Alur Penjualan Produk Elektronik dan Telematika di 

Wilayah Hukum Republik Indonesia 

 

 

 

Sumber :  Data di olah dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 19/M-

Dag/Per/5/2009.  

        Keterangan : 

Pengertian Importir 

Pasal 1 point 5 



106 
 

 

Pertama, penulis mencoba menegaskan terlebih dahulu terkait 

pengertian importir atau produsen yang tertera dalam ketentuan 

Peraturan Menteri Perdagangan RI dalam pasal 1 poin ke 5 dijelaskan 

bahwa Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan impor 

produk telematika dan elektronika dan bertanggungjawab sebagai 

pembuat barang yang diimpor. 

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 19/M-

DAG/PER/5/2009 dalam ketentuannya yang terdapat dalam pasal 2 

ayat 1 dan 2 yang mewajibkan setiap barang atau produk elektronik 

yang di perdagangkan di Indonesia harus mencantumkan petunjuk 

manual dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya 

mencantumkan perihal: 

a) Nama dan alamat tempat usaha produsen 

(perusahaan/pabrik) untuk produk dalam negeri;  

b) Nama dan alamat tempat usaha importir untuk produk 

impor; 

c) Merek, jenis, tipe, dan/atau model produk;  

d) Spesifikasi produk; 

e) Cara penggunaan sesuai fungsi produk; dan  

f) Petunjuk pemeliharaan.85  

 

Sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan 

RI 2009 bahwa Produsen atau importir produk telematika dan 

elektronika wajib mendaftarkan petunjuk penggunaan dan kartu 

jaminan ke Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dalam hal 

ini Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen 

                                                           
85 Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 19/M-DAG/PER/5/2009 

tentang petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi pengajuan dalam bahasa 

Indonesia bagi produk telematika dan elektronik 
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Perdagangan, dan berikut juga pasal 9 ayat (1) Produsen atau importir 

wajib menarik produk telematika dan elektronika dari peredaran, 

apabila: 

a. tidak melengkapi produk telematika dan elektronika dengan 

petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); atau 

b. petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa 

Indonesia tidak didaftarkan.  

Ketentuan pasal 11 dalam permendagri tersebut mengatur 

tentang petunjuk penggunaan tersebut di lakukan sebelum produk 

elektronik dan telematika beredar di pasaran dalam hal ini pasaran 

Indonesia.86 Menurut hemat penulis dari ketentuan pasal 11 tersebut 

dapat disimpulkan bahwa segala bentuk barang elektronik dan 

telematika, harus melalui prosedur dan mekanisme pendaftaran barang 

terlebih dahulu yang di daftarkan oleh Imprortir atau Produsen, namun 

setiap produk elektronik sejatinya menyertakan petunjuk penggunaan 

namun tidak semua produk tertera bentuk petunjuk penggunaan dalam 

bahasa Indonesia, petujuk penggunaan yang dimaksud haruslah sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Pasal 3 ayat (1) 

                                                           
86 Lihat Permendagri 2009 Pasal 11 ayat (1) Pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu 

jaminan produk telematika dan elektronika dilakukan sebelum produk beredar di pasar dalam 

negeri. Dan ayat (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a) produk dalam 

negeri dilakukan oleh produsen; atau b) produk luar negeri dilakukan oleh importir. 
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Petunjuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

harus memuat informasi sekurang-kurangnya mengenai: 

a. nama dan alamat tempat usaha produsen 

(perusahaan/pabrik) untuk produk dalam negeri; 

b. nama dan alamat tempat usaha importir untuk produk 

impor; 

c. merek, jenis, tipe, dan/atau model produk; 

d. spesifikasi produk; 

e. cara penggunaan sesuai fungsi produk; dan 

f. petunjuk pemeliharaan. 

Oleh sebab itu menurut Penulis ketika produk elektronik yang 

masuk dalam pasar Indonesia tidak mencantumkan petunjuk 

penggunaan dalam bahasa Indonesia  maka, produk tersebut bisa di 

katakan ilegal karena tidak melalui mekanisme pendaftaran produk 

sebagaimana tersebut sebelumnya diatas. 

Kemudian dalam ketentuan pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa 

Pendaftaran adalah kegiatan mendaftarkan petunjuk penggunaan 

(manual) dan kartu jaminan/garansi bagi produk telematika dan 

elektronika pada instansi yang berwenang.  

Selanjutnya dalam Pasal 1 poin 10 Tanda pendaftaran produk 

telematika dan elektronika yang selanjutnya disebut tanda pendaftaran 

adalah dokumen sebagai tanda bukti telah didaftarkannya petunjuk 
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penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi yang diterbitkan oleh 

pejabat berwenang. Berikut penulis paparkan skema tentang alur 

barang yang masuk dalam pasar Indoensia yang sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI 2009 dalam bentuk 

bagan sebagi berikut: 

                      Skema 2 

Alur Masuknya Produk Elektronik dan Telematika di Indonesia 

 

 

 

 

 

Sumber :  Data di olah dari Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 19/M-

Dag/Per/5/2009. 

Keterangan: 

Dari skema diatas dapat bahwa ketiganya dalah elemen penting dalam 

proses terjadinya transaksi barang elektronik dan telematika pertama 

adalah importir atau produsen yang bertugas untuk mendaftarkan 

barang dan menyertainya petunjuk penggunaan dalam bahasa 

Indonesia, dan dalam ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri 

Perdagangan RI yakni Produsen atau importir produk telematika dan 

Importir 

Pelaku Usaha Konsumen 
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elektronika wajib mendaftarkan petunjuk penggunaan dan kartu 

jaminan ke Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, dalam hal 

ini Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen 

Perdagangan. Selanjutnya dalam pasal 8 menyebutkan bahwa Setiap 

orang perseorangan atau badan usaha dilarang menjual, membeli, 

dan/atau menerima pemindahtanganan petunjuk penggunaan dan kartu 

jaminan yang telah terdaftar. Pada pasal 8 ini badan usaha yang di 

maksud adalah pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya dan 

telah memperolah izin SIUP.  

Jadi menurut hemat penulis akar permasalahan ketiadaan petunjuk 

penggunaan dalam bahasa Indonesia pada Produk elektronik dan 

telematika bisa dipastikan barang tersebut tidak terdaftar dan tidak 

pernah didaftarkan oleh Importir dan dalam kedua putusan tersebut 

diatas pelaku usaha juga bisa dikenakan sanksi karena telah melanggar 

ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan RI sebagaimana 

Penulis sebut diatas. 

Jika dicermati lebih lanjut pada pasal 19 dalam Peraturan 

Menteri Perdagangan RI 2009 terkait sanksi bunyinya tidak terlalu 

jelas dalam redaksional bahasanya dalam bunyi pasalnya (pasal 19) 

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi 

administratif berupa:” 
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a. pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh 

pejabat penerbit SIUP; atau 

b. pencabutan perizinan teknis lainnya oleh pejabat 

berwenang. 

Dalam pasal 7 mengatur tentang importir sedangkan dalam pasal 

19 mengatur tantang pelaku usaha yang jelas kedua kata kunci 

tersebut tidak sama dan kemudian dalam putusan tersebut hakim juga 

tidak melaksanakan amanah pasal 19 ini karena izin usaha terdakwa 

tetap diberikan, dan dari pengamatan penulis dalam kedua putusan 

yang telah penulis uraikan tersebut para penegak hukum juga tidak 

sampai menulusuri lebih dalam terkait peredaran produk elektronik 

dan telematika yang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan dalam 

bahasa Indonesia, hanya dalam tataran Pelaku usaha tidak sampai dari 

mana barang tersebut berasal sehingga penulusuran tentang berdarnya 

barang elektronik yang tidak di daftarkan dan tidak tercantum 

petunjuk Penggunaan bahasa Indonesia ini masih tidak dapat di usut 

tuntas. 


