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ABSTRAK 

 

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan konsumen tentang 

produk elektronik standar nasional Indonesia (SNI) wajib di kota Pekanbaru, dan 

mendeskripsikan kendala pada pelaksaan perlindungan konsumen produk 

elektronik SNI wajib di kota Pekanbaru. Jenis dan sumber data adalah data 

primer dan data sekunder.Penulis menguraikan serta mengaitkan dengan teori 

serta memberikan keterangan mendukung menjawab masing-masing indikator, 

serta memberikan interpretasi terhadap hasil  yang relevan dan di ambil 

kesimpulan serta saran. Setelah dilakukan analisa maka  disimpulkanlah bahwa 

Perlindungan konsumen tentang produk elektronik Standar Nasional Indonesia 

(SNI) wajib belum  dapat dikatakan efektif. Dibuktikan dengan masih beredarnya 

produk elektronik yang belum ber SNI serta masih banyaknya pelaku usaha yang 

memanfaatkan kelemahan pengetahuan konsumen akan produk elektronik yang 

wajib berstandar demi meraup untung yang sebesar-besarnya. Serta kurangnya 

kesadaran konsumen akan pentingnya menggunakan produk elektronik yang telah 

berstandar. Walaupun selama ini telah melakukan upaya-upaya untuk 

pengawasan produk elektronik yang beredar dimasyarakat,tetapi masih terdapat 

kendala kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan produk elektronik 

yang beredar di masyarakat. 

 

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Produk SNI wajib 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan 

teknologi,telekomunkasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus 

transaksi barang dan/atau jasa melitasi batas-batas wilayah suatu negara. 

Indonesia pembangunan serta perkembangan perekonomian pada umumnya 

terhadap berbagi kemajuan dalam bidang ekonomi, industri, ekonomi 

perdagangan. Kemanjuan tersebut mengakibatkan banyaknya permasalahan yang 

ada di negara, khususnya permasalahan mengenai perlindungan konsumen di 

dalam perindustrian dan perdagangan yang telah menghasilkan berbagai jenis 

variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.  

Kebutuhan dan keinginan setiap konsumen adalah berbeda, tetapi semua 

konsumen  melakukan hal yang sama, yaitu mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

Kesamaan ini membawa implikasi bahwa semua konsumen memiliki kepentingan 

yang sama. Konsumen menginginkan suatu pasar yang diatur dengan prinsip-

prinsip, peraturan serta itikad yang baik dari semua unsur yang terlibat baik 

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Konsumen menginginkan memperoleh 

barang dan/atau jasa sebaik-baiknya dan pelaku usaha menginginkan memperoleh 

keuntungan sebesar-besarnya.  

Fenomena seperti ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara konsumen 

dan pelaku usaha. Konsumen berada pada posisi yang lemah dijadikan sebagai 

objek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh 
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pelaku usaha. Praktik penjualan di Indonesia banyak yang merugikan konsumen 

dengan memanipulasi harga, promosi pengurangan harga, penempatan produk, 

menjual barang yang belum memenuhi standar wajib, memanipulasi timbangan 

dan makanan berbahaya yang dapat merugikan konsumen. 

Konsumen memiliki kemampuan terbatas dalam mengumpulkan dan 

mengolah informasi barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya, sehingga 

konsumen memiliki keterbatasan menilai barang yang berkualitas memenuhi 

standar wajib pemerintah dan produk-produk yang tidak bermutu dan tidak aman 

bagi konsumen. Faktor kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen 

akan haknya semakin rendah dan tanpa mengetahui kewajibannya sebagai 

konsumen. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan bagi konsumen. 

Konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa memiliki beberapa hak 

dan kewajiban yang keduanya saling berkaitan diatur dalam Pasal 4 dan 5 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pelaku usaha 

juga mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hak dan kewajiban 

konsumen sekaligus pelaku usaha dapat terjadi hubungan yang baik sehingga 

konsumen dapat memanfaatkan barang dan/atau jasa tanpa adanya penipuan 

kualitas mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Salah satunya yang 

akhir-akhir ini banyak ditemukan yaitu produk eletronik yang belum Standar 

Nasional Indonesia (SNI) di pasar maupun toko di kota Pekanbaru. 

Indonesia adalah negara mayoritas menggunakan  produk elektronik 

sebagai alat bantu yang mampu mempermudah pekerjaan manusia. Produk 
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elektronik mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama bidang teknologi. 

Perkembangan produk elektronik semakin modern dan canggih, mulailah tercipta 

penemuan yang berguna bagi kehidupan sehari-hari menjadikan produk elektronik 

sebagai kebutuhan primer. Perkembangan produk elektronik dipasaran 

menjadikan perdagangan bebas diantara pelaku usaha melakukan persaingan tidak 

sehat pada khususnya banyak ditemukan di pasar maupun toko-toko produk 

produk elektronik yang belum Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Persaingan antar pelaku usaha tersebut menjadikan pelaku usaha menjual 

barang murah dengan berkualitas rendah yang belum memenuhi standar. 

Persaingan antar pelaku usaha hendaknya memperhatikan adanya keamanan 

produk. Sistem standarisasi mendukung keamanan produk, dimulai dari 

perumusan standar, pemeliharaan standar, penerapan standar dan pengawasan 

produk yang beredar di pasaran. Pentingnya standarisasi terutama bagi produk 

elektronik merupakan syarat minimal yang harus dipenuhi, pelaku usaha dapat 

berkreasi mencari nilai tambah produk dibandingkan produk sejenis lainnya untuk 

menjamin keamanan serta kualitas produk yang diproduksi dan diperdagangkan. 

Berikut daftar toko yang memasarkan produk elektronik Non SNI di kota 

Pekanbaru tahun 2019 yaitu : 

Nama Toko Nama Produk Type 

 Toko Kelly Jaya Jl. Pauas 

No. 71 A 

Kota - Pekanbaru. 

1. Setrika listrik / 

Elektroluk  

2. DVD Player Compo 

3. DVD Player Venus 

- ED1 120 

- RMS 515W 

- EVDO 

Toko Batam Elektronik , Jl 

Tuanku Tambusai Pekanbaru 

1. Vacum Cleaner Helles 

2. Pompa Air GNG 

- HL 122 

DB 125 
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Toko Permata Elektronik , jl 

Rajawali No. 33 Pekanbaru 

1. Catok Rambut 

guangming 

2. Pompa Air Grundfas 

3. Catok Rambut 

Tourmaline 

4. DVD Player Lucky 

star 

- Gm. 603 

 

- VO24PG 

 

- HC 23 

- LS 588 SA 

Toko Swalayan Cendana, Jl 

Durian Pekanbaru 

1. Kipas Angin Succes 

2. DVD Player Nakata 

3. DVD Palyer Arashi 

4. Handmixer National 

Plus 

 

 

 

 

Toko Mitra Jaya , Jl Durian 

Kota Pekanbaru 

1. Ricecooker Noe 

National 

2. Hair Dryer Twindog 

3. Setrika Listrik Ups 

- NS 1505 

 

 

Sumber : Dinas perdagangan koperasi dan UMKM provinsi Riau 2019 

 

Produk aman dikonsumsi sangat diperhatikan karena produk elektronik 

salah satu dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen. Konsumen yang kurang 

cermat dan tidak menggunakan produk yang mempunyai kualitas belum terjamin 

keamanannya sekaligus belum memenuhi standar mutu. Sasaran utama dalam 

pelaksanaan standarisasi adalah meningkatkan ketersediaan produk yang mampu 

memenuhi kebutuhan industri dan produk elektronik guna mendorong daya saing 

produk dan jasa dalam negeri. Peran pemerintah dalam standardisasi ini 

melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan 

cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan 

peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan baik keamanannya maupun 

keuangannya. 

Pentingnya SNI untuk memberikan jaminan keamanan dan mutu bagi 

konsumen, dan membangun persaingan yang sehat pada pelaku usaha dan supaya 
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mengurangi bahaya yang diakibatkan apabila produk elektronik belum memenuhi 

SNI. 

Barang dan/atau jasa yang standar berkaitan dengan kesehatan, 

keselamatan dan keamanan, kepentingan perkembangan ekonomi nasional dan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup maka standar dapat dipacu dalam suatu 

regulasi teknis yang selanj utnya pemenuhannya bersifat wajib. Pemerintah telah 

memberlakukan beberapa produk elektronik wajib SNI untuk melindungi 

kepentingan konsumen dari bahaya yang disebabkan. Tujuan penerapan SNI 

wajib yaitu terwujudnya jaminan mutu barang dan/atau jasa, peningkatan 

produktifitas daya guna dan hasil guna serta perlindungan konsumen, terwujudnya 

jaminan bagi pihak yang memerlukan sertifikasi unit/ institusi yang diberi 

akreditasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai lembaga 

sertifikasi atau laboratorium penguji. SNI wajib bagi produk elektronik yaitu 

Mesin cuci, TV, AC dan produk elektronik lainnya. 

Pemberlakuan SNI secara wajib berarti semua produk SNI terkait yang 

dipasarkan di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik itu berasal dari 

produksi dalam negeri maupun impor. Pembuktian atas kesesuaian terhadap 

persyaratan SNI dilakukan melalui mekanisme Sertifikasi Produk Penggunaan 

Tanda SNI (SPPT-SNI). Sertifikat dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk 

(LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pelaku 

usaha dapat memperoleh sertifikat SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikat 

Produk pengakuan terhadap kualitas hasil produksinya. Pelaku usaha yang 

memiliki sertifikat SNI berhak mencantumkan logo SNI pada kemasan produknya 
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dan sertifikat dapat dilakukan perpanjangan dan diuji laboratorium kembali 

selama lima tahun. SNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. 

Pemerintah dalam membuat aturan mengenai produk elektronik wajib SNI 

dibantu oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menentukan standar alat  

elektronik yang boleh beredar di Indonesia. Undang-undang yang mengatur 

mengenai SNI dan bagi produk elektronik yang wajib SNI perlu dilakukan 

sosialisasi. Sosialisai mengenai SNI, produk aman dan bahaya produk elektronik 

yang belum memenuhi SNI harus dilakukan dari dinas yang berwenang. 

Sosialisasi tersebut bertujuan supaya konsumen lebih teliti dalam memilih produk 

elektronik yang hendak dibelinya. Sosialisasi bertujuan supaya kosumen tidak 

salah dalam memilih kualitas barang walaupun dalam kenyataannya harga yang 

lebih murah menjadi pilihan dari konsumen. 

Sosialisasi diimbangi dengan adanya pengawasan rutin yang dilakukan 

pihak yang berwenang. Pengawasan ada dua macam, pertama pengawasan oleh 

pemerintah kedua pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM (Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). Sistem pengawasan ada dua yaitu 

pengawasan berkala yaitu pengawasan yang dilakukan pada kurun waktu tertentu 

serta dilaksanakan terprogram sedangkan pengawasan khusus dilakukan sewaktu-

waktu apabila ada pengaduan. Pembinaan dan pengawasan diatur dalam Pasal 29 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. 

Pembinaan dan Pengawasan mendorong adanya perlindungan konsumen. 

Persaingan pelaku usaha di bidang perdagangan, mewujudkan perlindungan 
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konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain 

mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha 

dan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi 

pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen untuk melakukan upaya 

pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. 

Pemberdayaan penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran 

pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat 

keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini 

sangat potensial merugikan konsumen. Atas dasar kondisi sebagaimana hasil 

temuan dilapangan dinas yang berwenang perlu upaya pemberdayaan konsumen, 

melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan 

konsumen. Aturan mengenai perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-

Undang Perlindungan KonsumenNomor 8 Tahun 1999 bab III tentang hak dan 

kewajiban konsumen pasal 4 yang berbunyi :  

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang/jasa.  

2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapat barang/jasa sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 

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

barang/jasa. 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/jasa yang 

digunakan. 
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Pemerintah menghimbau dengan banyaknya produk elektronik yang 

beredar dipasaran belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), konsumen 

harus selektif dalam memilih produk elektronik yang dibeli konsumen. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul Perlindungan Konsumen tentang produk elektronik 

Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib di Kota Pekanbaru. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan  yang  akan diteliti  oleh peneliti sebagai berikut : 

“Bagaimana Perlindungan konsumen  produk elektronik Standar 

Nasional Indonesia (SNI) wajib di Kota Pekanbaru”? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 

Adapun tujuan penelitian utamanya adalah menjawab rumusan 

masalah, sehingga dapat diketahui : 

Menganalisis Perlindungan konsumen Produk Eletronik Standar 

Nasional Indonesia (SNI) wajib di  Kota Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

a. Bagi para peneliti dan mahasiswa yang berminat mengkaji ulang tema 

yang sama dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai sumber 

informasi.  

b. Bagi Konsumen 
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Dapat membangkitkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajiban 

sehingga tercipta kerjasama yang baik antara konsumen dengan pelaku 

usaha sekaligus menumbuhkan kesadaran serta lebih cermat dalam 

memilih produk yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. 

c. Bagi Pelaku Usaha 

Dengan penelitian ini diharapkan pelaku usaha lebih menyeleksi barang 

yang diperdagangkan dengan barang yang berkualitas dan sesuai 

Standar Nasional Indonesia (SNI). 

d. Bagi Dinas yang berwenang 

Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang timbul 

di kota Pekanbaru yaitu berkurangnya produk elektronik yang tidak 

Standar Nasional Indonesia (SNI). 

e. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini  diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi ilmu sosial serta dapat diajukan sebagai bahan acuan.  

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian 

yang terdiri dari : 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II   :  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori yang melandasi 

pembahasan skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian 

dan variabel penelitian.  

  BAB III   : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta 

analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan 

diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti 

lokasi penelitian, karakteristik dan demografi.   

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dari penelitian 

tentang  Perlindungan Konsumen tentang produk elektronik 

Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib di Kota Pekanbaru. 

BAB VI :  PENUTUP  

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik 

dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih 

baik lagi kedepannya. 

 

. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1    Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha 

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen 

Pentingnya menengok perlindungan hak hak konsumen yang dilindungi 

hukum. Benang merah antara persoalan monopoli dan perlindungan konsumen 

adalah untuk mencegah terjadinya perpindahan kesejahteraan konsumen kepada 

kesejahteraan produsen secara tidak fair. Perlindungan hukum bagi konsumen 

memiliki dimensi banyak, salah satunya adalah perlindungan hukum apabila 

dipandang baik secara materil maupun    formal akan semakin terasa sangat 

penting. 

Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk 

menjadi pelindung hak konsumen. Perintis terhadapnya hukum perlindungan 

konsumen Indonesia yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang 

berdiri pada 11 Mei 1973. 

Sidabalok(2014:39) Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan peraturan 

dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang 

timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk 

menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. 

Shidarta(2000:9) perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan 

kaidah-kaidah hukum yang mengukur hubungan dan masalah antara berbagai 

pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen didalam 

pergaulan hidup. 

 

11 
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UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya 

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan konsumen. 

Perlindungan konsumen diupayakan bagi konsumen sangat penting untuk 

dicari solusi dan penyelesaian masalahnya. Perlindungan konsumen merupakan 

suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan manusia, oleh karena itu 

menjadi harapan seluruh warga Indonesia untuk dapat mewujudkan perlindungan 

konsumen dan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang dirugikan. 

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen 

Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi Perlindungan Konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member 

perlindungan kepada konsumen. 

Kepastian hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada 

konsumen antara lain : 

1. Memberikan pendidikan bagi konsumen guna meningkatkan harkat dan 

martabatnya, 

2. Pelaku usaha dalam membuka akses informasi yang jujur dan terbuka 

berkaitan dengan kondisi  bahkan jaminan atas barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan kepada konsumen. 

3. Sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab tinggi terhadap 

konsumen. 

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum 

konsumen yang muat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat 

mengatur serta melindungi kepentingan bagi para konsumen agar mereka tidak 
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selalu menderita kerugian akibat para produsen yang tidak bertanggung jawab 

akan barang yang diedarkan dan diperdagangkan.  

Berikut beberapa pengaturan Perlindungan Konsumen yaitu : 

a. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan 

seluruh pelaku usaha 

b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure 

keterbukaan akses dan informasi, serta menamin kepastian hukum 

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa, memberikan 

perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan 

menyesatkan. 

d. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; 

e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan 

perlindngan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lain. 

Lemahnya pelaksanaan undang-undang tentang perlindungan konsumen 

ternyata telah dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis global untuk menjual 

produksinya. Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya pendidikan 

konsumen terhadap akibat penggunaan barang tidak aman dan dibawah standar. 

Kelemahan konsumen akan pendidikan konsumen menjadikan pentingnya adanya 

perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat bermanfaat bagi banyak 

masyarakat (konsumen), dikarenakan dengan adanya jaminan kepastian hukum 

melalui perlindungan konsumen yang diberikan oleh peraturan 

perundangundangan yang berlaku, maka hak dan kepentingan mereka jelas 

dilindungi oleh undang-undang. 
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2.1.2  Asas dan tujuan Perlindungan konsumen 

Pengaturan mengenai asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan 

konsumen dirumuskan dalam Pasal 2 UUPK, yang berbunyi perlindungan 

konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan 

keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen 

diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam 

pembangunan nasional, yaitu : 

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 

secara keseluruhan. 

2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesematan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajiban secara adil. 

3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintahan dalam 

arti material ataupun spiritual. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen,dimaksudkan 

untukmemberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
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5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin 

kepastian hukum. 

Sementara itu, tujuan perlindungan konsumen Pasal 3 UUPK meliputi : 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri; 

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan 

dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

4. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi; 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawwab dalam berusaha; 

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

7. Tujuan dari perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran, 

kemampuan dan kemandirian konsumen adalah untuk dapat melindungi 

diri, hal ini berkaitan dengan diperlukannya pendidikan konsumen 



16 
 

 

 

2.1.3  Konsumen 

 Pengertian Konsumen 

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-

Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari Consumer atau 

consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harifah arti kata 

consumen adalah lawan dari produsen setiap orang yang menggunkan barang. 

Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen 

kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia 

memberikan arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen 

adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan 

tidak untuk diperdagangkan. Konsumen pada umumnya dibedakan menjadi 

konsumen antara dan konsumen akhir Az.Nasution menegaskan beberapa batasan 

tentang konsumen yakni : 

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa 

digunakan untuk tujuan tertentu; 

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

jasa untuk digunakan dengan tujuaan membuat barang/atau jasa lain untuk 

diperdagangkan (tujuan komersial); 

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

menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan 

hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk 

diperdagangkan kembali (nonkomersial). 
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Pengertian konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat 

(2) yaitu Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia 

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

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

2.1.4  Hak dan Kewajiban Konsumen  

Produsen dan konsumen dalam melakukan transaksi sehari-hari sering kita 

temukan kondisi dimana posisi konsumen lemah dibandingkan pelaku usaha. 

Konsumen memiliki posisi yang lemah ini banyak konsumen yang tidak 

mengetahui akan haknya sebagai konsumen sehingga tidak terpenuinya hak 

sebagai konsumen. Ketidaktahuan akan hak konsumen tersebut mengakibatkan 

kerugian bagi konsumen. Diaturnya mengenai hak dan kewajiban konsumen 

untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum. Hak konsumen diatur dalam 

Pasal 4 UUPK yaitu : 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam  mengosumsi 

barang dan/atau jasa. 

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

diskriminatif. 

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

jaminan barang dan/atau jasa. 

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

digunakan. 
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5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

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

diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, 

miskin, dan status sosial lainnya. 

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

apabila barang dan/atau jasa yang dterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya. 

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

lainnya. 

Akhirnya, jika semua hak-hak yang disebutkan itu disusun kembali secara 

sistematis (mulai dari yang diasumsikan yang mendasar), akan diperoleh urutan 

sebagai berikut : 

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 

Konsumen berhak mendapat keamanan dari barang dan jasa yang di 

tawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa tidak boleh membahayakan 

jika di konsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani 

dan rohani. Hak untuk memperoleh keaman ini penting ditempatkan pada 

kedudukan utama karena berfikir bahwa konsumen adalah pihak yang 

wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha. 
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2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed) 

Setiap produk yang di perkenalkan kepada konsumen harus di sertai 

informasi yang benar. Informasi di perlukan agar konsumen tidak sampai 

mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi 

dapat disampaikan dengan cara seperti lisan kepada konsumen, melalui 

iklan diberbagai media, mencantumkan dalam kemasan produk (barang). 

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

Hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk di dengar 

disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau 

berkopeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Pasal 44 undang-

undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dinyatakan lembaga 

penyiaran wajib meralat isi siaran dan berita jika mendapat kekeliruan atau 

terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita. 

4. Hak untuk memilih (the right to choose) 

Konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk konsumen berhak 

menetukan pilihanya. Hak memilih ini erat kaitanya dengan situasi pasar. 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik larangan monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat mengartikan memonopoli sebagai 

penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas 

penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha. 

5. Hak untuk Mendapatkan Produk Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Nilai 

tukar yang Diberikan 
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Konsumen dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. 

Kualitas dan kuantitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai 

nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya. Ketakbebasan pasar 

menjadikan pelaku usaha mendekte pasar dengan menaikkan harga, dan 

konsumen menjadi korban dari ketiadaan pilihan. 

6. Hak untuk mendaptkan Ganti kerugian 

Jika konsumen merasakan, kualitas dan kuantitas barang dan/atau 

jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, ia 

berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti 

kerugian ini saja harus sesui dengan ketentuan yang berlaku atau 

kesepakatan masing-masing pihak. 

7. Hak untuk Mendapatkan Penyelesaian Hukum 

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih 

tinggi hak pelaku usaha untuk membuat klausul eksonerasi secara sepihak. 

Jika permintaan yang diajukan konsumen tidak mendapatkan tanggapan 

yang layak dari pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, 

maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk 

advokasi. Konsumen berhak menuntut pertanggung jawaban hukum pihak-

pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi produk itu. Hak 

untuk mendapatkan penyelesaian hukum ini sebenarnya meliputi juga hak 

untuk mendapatkan ganti rugi. 
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8. Hak untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat 

Hak konsumen atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak 

yang diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen oleh berbagai 

organisasi konsumen di dunia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat 

berarti sangat luas, dan setiap mahluk hidup adalah konsumen atas 

lingkungan hidupnya. 

9. Hak untuk dilindungi dari Akibat Negatif Persaingan Curang 

Persaingan curang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

disebut “persaingan usaha tidak sehat” terjadi jika seorang pengusaha 

berusaha menarik langganan atau klien pengusaha lain untuk memajukan 

usahanya atau memperluas penjualan atau pemasarannya menggunakan 

alat atau sarana yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran dalam 

pergaulan perekonomian. 

10. Hak untuk Memeroleh Pendikan Konsumen 

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah 

yang baru. Wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari 

hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri sejalan dengan 

kesadaran hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, 

makin tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain. 

Apabila konsumen benar-benar dilindungi, maka hak-hak konsumen yang 

disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintahan maupun oleh 

produsen, karena pemenuhan hakhak konsumen tersebut akan melindungi 
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kerugian konsumen dari berbagai aspek. Selain hak-hak konsumen, 

konsumen juga mempunyai kewajiban diatur dalam Pasal 5 UUPK yaitu: 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian /pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 

keselamatan; 

2. Transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen. 

2.1.5 Pelaku Usaha 

Pengertian Pelaku Usaha 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku 

usaha adalah setiap orang 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 berbagai bidang 

ekonomi. (Ahmadi, 2013 :23). 

Pelaku usaha adalah pihak yang mengetahui input, proses dan output suatu 

produk dan produk sampai di tangan konsumen. Undangundang Perlindungan 

Konsumen menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup pelaku usaha adalah 

perusahaan, koprasi, BUMN, korporasi, inportir, pedagang, distributor atau 

penyalur dan sebgainya. Produsen bertanggung jawab terhadap produk yang di 

pasarkan. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan 
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dari telaah terdapat hak-hak dan kewajiban produsen. Pengertian “produsen” 

meliputi : (Kristianti, 2008: 41) 

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang 

manufaktur. Mereka bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul 

dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian 

timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses 

produksinya. 

2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk 

3. Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tandatanda 

lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu 

barang. 

Ada tiga kelompok pelaku usaha yaitu : 

1. Kalangan investor merupakan pelaku usaha penyedia dana untuk 

membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, 

tengkulak, penyedia, dan lainnya. 

2. Produsen merupakan pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang 

dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa lain (bahan baku, bahan 

tambahan/penolong dan bahan lainnya). 

3. Distributor merupakan pelaku usaha yang mendistribusikan atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, 

seperti perdagangan secara retail, pedagang kaki lima, warung toko, 

supermarket, dan lain-lain. (Sutedi, 2008: 11) 
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Pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-

akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak 

ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen. (Sidabalok, 2014: 14) 

2.1.6    Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Hak dan kewajiban pelaku usaha merupakan timbal balik. Bila 

diperhatikan nampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik 

dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Kewajiban 

konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. UUPK Pelaku usaha 

selain melakukan kegiatan usaha dengan iktikad baik, mampu menciptakan iklim 

usaha kondusif, tanpa persaingan curang antar pelaku usaha. Kewajiban pelaku 

usaha erat kaitannya dengan larangan dan tanggung jawab pelaku usaha. M. 

Sadar, dkk (2012 : 33) Adapun hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK 

yaitu : 

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik. 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian 

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

lainnya. 

Hak yang dimiliki oleh pelaku usaha yang telah disebutkan di atas 

dimaksudkan agar para konsumen juga dapat memahami dan menghormati hak-

hak dari pelaku usaha atau produsen, sehingga diharapkan konsumen juga tidak 

merugikan pelaku usaha (produsen). Adanya UUPK bertujuan sebagi payung 

hukum bagi semua aturan lain yang berkenaan dengan perlindungan konsumen. 

Selain mengatur hak-hak konsumen, UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha. 

Kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 7 UUPK : 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha. 

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

jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan 

perbaikan dan pemeliharaan. 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 

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

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku. 

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

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

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. 
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6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau pengantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfatan 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. 

2.1.7    Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha 

Pasal 8 sampai dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 

mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha adalah larangan 

dalam memproduksi/memperdagangkan, larangan dalam menawarkan/ 

mempromosikan/ mengiklankan, larangan dalam penjualan secara obral/lelang, 

dan larangan dalam ketentuan periklanan. 

1. Larangan dalam memproduksi /memperdagangkan. 

Pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa, 

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah 

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakn dalam label atau etiket 

barang tersebut; Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, 

dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 
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c. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau 

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam lebel, etiket atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

d. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 

gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan 

dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut; 

f. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 

g. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebgaimana 

pernyataan”halal” yang dicantumkan dalam label; 

h. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat barang, ukuran, berat/isi besrsih atau neto, komposisi, 

aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan 

alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang 

menrurut ketentuan harus dipasang/dibuat; 

i. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 
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2. Larangan dalam menawarkan/mempromosikan/ mengiklankan Pelaku 

a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, 

harga  khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, 

karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; 

b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; 

c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapat dan/atau memiliki 

sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, 

ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu; 

d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang 

mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; 

e. Barang dan/atau jasa tersebuat tersedia; 

f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; 

g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; 

h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu; 

i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau 

jasa lain; 

j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak 

berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek sampingan tanpa 

keterangan yang lengkap; 

3. Larangan dalam penjualan secara obral/lelang. 

Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara 

obral/lelang, dilarang mengelabuhi/ menyesatkan konsumen antara lain : 
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a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-lah telah 

memenuhi standar mutu tertentu; 

b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak 

mengandung cacat tersembunyi; 

c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan 

bermaksud menjual barang lain; 

d. Tidak menyedikan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah 

cukup dengan maksud menjual barang yang lain; 

e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah 

cukup dengan maksdu menjual jasa yang lain; 

f. Menaikan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan 

obral. 

4. Larangan dalam periklanan. 

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan misalnya : 

a. Mengelabuhi konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, 

kegunaan, dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu 

penerima barang jasa; 

b. Mengelabuhi jaminan/ garansi terhadap barang dan/atau jasa; 

c. Memuat informasi yang keliru salah / tidak tepat mengenai barang 

dan/atau jasa; 

d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau 

jasa; 
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e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang 

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 

f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai periklanan. 

2.2 Tanggung Jawab Produk 

Istilah product liability (Tanggung jawab Produk) dikenal sekitar 60 tahun 

yang lalu dalam dunia perasuransian di Amerika Serikat. Produk secara umum 

diartikan sebagai barang secara nyata dapat dilihat, dipegang (tangible goods), 

baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Namun, dalam kaitannya dengan 

masalah tanggung jawab produk (product liability), produk bukan hanya berupa 

tangible goods, tetapi juga termasuk bersifat intangible, seperti listrik, produk 

alami (misalnya makanan binatang piaraan dengan jenis binatang lain).  

Tanggung jawab produk (product liability) diartikan sebagai tanggung 

jawab sebagai tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian 

atau penggunaan suatu produk atau yang berkaitan dengan barang-baranng 

konsumsi. Termasuk dalam pengertian produk tersebut tidak semata-mata suatu 

produk yang sudah jadi secara keseluruhan, tetapi juga termasuk komponen suku 

cadang. 

 Agnes M. Toar mendefinisikan product liability sebagai tanggung jawab 

para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang 

menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk 

tersebut. Ia memberikan istilah “product”sebagai barang, baik yang bergerak 

maupun tidak bergerak. Tanggung jawab disini dapat diartikan sebagai tanggung 
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jawab akibat dari adanya hubungan kontraktual (perjanjian) atau tanggung jawab 

menurut undang-undang (dengan prinsip perbuatan melawan hukum). 

 Product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang 

atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau dari 

orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu 

produk (processor, assembler) atau orang atau  badan yang menjual atau 

mendistribusikan produk tersebut. Bahkan, dilihat dari konvensi tentang product 

liability di atas, berlakunya konvensi tersebut diperluas terhadap orang/ badan 

yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang persiapan atau penyebaran dari 

produk, termasuk para pengusaha bengkel dan pergudangan. Demikian ddeengan 

agen dan pekerja dari badan-badan usaha di atas. Tanggung jawab tersebut 

sehubungan dengan produk yang cacat sehingga menyebabkan atau turut 

menyebabkan kerugian bagi pihak lain (konsumen) baik kerugian badaniah, 

kematian maupun harta benda. (Sutedi, 2008 : 64-66). 

2.3  Standarisasi Produk Elektronik 

 2.3.1  Pengertian Standarisasi Nasional Indonesia 

Era modern ini banyaknya teknologi yang semakin canggih tidak 

dipungkiri perlu adanya keamanan bagi konsumen sebagai penggunaan 

perkembangan teknologi canggih yang bermunculan sepertihalnya peralatan 

rumah tangga, komunikasi, alat listrik dan lain sebagainya perlu diberlakukan 

standar supaya dapat menjamin keamanan dan tidak merugikan konsumen. 

Perkembangan yang semakin maju tidak dipungkiri banyak produsen yang nakal 
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tanpa memikirkan standar yang terpenting dalam menjual produk laris dan 

mendapatkan keuntungan. 

 Standarisasi merupakan instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi 

kepentingan untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum 

dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. 

Standarisasi berfungsi membantu menjembatani kepentingan konsumen dan 

produsen dengan menetapkan standar produk. Standarisasi berkaitan dengan 

keamanan dan keselamatan konsumen yaitu dengan kelayakan suatu produk untuk 

dipakai atau dikonsumsi. 

 Standarisasi sebagai langkah awal dapat mengurangi beredarnya barang-

barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya yang terkait dengan 

kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup 

sekaligus dapat dicegah masuknya barangbarang impor bermutu rendah yang 

mendistribusi pada dalam negeri karena berharga rendah. Standarisasi untuk 

melindungi keamanan produk sekaligus barang yang masuk di pasar dalam negeri 

pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya pemberlakuan Standarisasi 

Nasional Indonesia (SNI). SNI diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. 

 Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang 

berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan 

ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Pembubuhan tanda SNI 

diberlakukan pemerintah agar konsumen mengetahui dan memilih produk dalam 

negeri ataupun impor secara mudah dan terjamin keamanan serta keselamatannya 
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dari bahaya. Standar Nasional Indonesia konsumen tidak diragukan mengenai 

kualitas keamanan dan mutu produk. Tujuan dari standardisasi nasional pada 

fungsinya adalah  

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja 

dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan 

maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

2. Membantu kelancaran perdagangan. 

3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. 

2.3.2 Penerapan Wajib SNI 

Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh 

instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan 

peredaran produk. Kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI 

menjadi terlarang. Pemberlakuan SNI wajib perlu dilakukan secara berhati-hati 

untuk menghindarkan sejumlah dampak yaitu menghambat persaingan yang sehat, 

menghambat inovasi, dan menghambat perkembangan UKM. 

Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan SNI wajib bagi 

kegiatan atau produk yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, sehingga 

pengaturan kegiatan dan peredaran produk mutlak diperlukan. Pemberlakuan SNI 

wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk 

menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib 

tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengkoreksi 

kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI. 
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Beberapa point yang berkaitan dengan penerapan SNI adalah : 

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan barang/jasa 

yang tidak memenuhi SNI wajib; 

2. Pelaku usaha yang sudah memperoleh sertifikat produk atau tanda SNI 

dilarang memproduksi dan mengedarkan barang/jasa yang tidak memenuhi 

SNI; 

3. SNI dikenakan sama, baik untuk produksi dalam negeri maupun impor. 

Barang/jasa impor yang SNI-nya diberlakukan wajib harus dilengkapi 

sertifikat: 

a. diterbitkan lembaga sertifikasi atau laboratorium yang diakreditasi KAN 

atau lembaga atau laboratorium negara pengekspor yang diakui KAN; 

b. pengakuan oleh KAN didasarkan pada perjanjian bilateral atau 

multilateral. 

Sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku bentuk kegiatan dan produk : 

a. Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan 

tanda SNI oleh lembaga sertifikasi produk. 

b. Sanksi pencabutan ijin usaha dan atau penarikan barang dari peredaran 

ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau Pemerintah 

Daerah. 

2.3.3 Pemberlakuan Standarisasi Nasional 

Pasal 1 angka 7 PP 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional yang 

dimaksud dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh pelaku usaha. 

Pemberlakuan Standarnisasi untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan SNI 
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secara luas, penerapan norma – keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, 

transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar 

internasional merupakan faktor yang sangat penting. Pemberlakuan Standarnisasi 

untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan 

ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja 

memberlakukan SNI tertentu secara wajib untuk diterapkan oleh pelaku usaha 

namun dalam hal berkaitan dengan kepentingan    keselamatan, keamanan, 

kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau 

pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan SNI secara wajib. 

Perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, 

pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib untuk diterapkan 

oleh pelaku usaha namun dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, 

keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan 

atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan SNI secara 

wajib. 

Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar sebagai acuan 

(spesifikasi teknis, aturan, pedoman) untuk suatu kegiatan atau hasilnya. Untuk 

menjamin adanya saling pengakuan dan pemanfaatan SNI, pengakuan 

kepentingan hendaknya antara lain menerapkan norma keterbukaan, transparasi, 

dan tidak memihak. Pemberlakuan SNI wajib atas alat-alat listrik itu diperlukan 

dalam rangka melindungi produk dalam negeri dari serbuan impor. 
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2.3.4  Pandangan Islam Tentang Perlindugan Konsumen 

Ada beberapa asumsi yang dapat dijadikan pegangan dalam menghitung 

besar kecilnya kepuasan yang diperoleh konsumen. Asumsi-asumsi tersebut 

adalah: 

a. Tingkat utilitas total yang dicapai oleh seseorang konsumen merupakan 

fungsi dari kuantitas berbagai barang yang dikonsumsi. 

b. Konsumen akan memilih barang-barang yang akan memaksimalkan 

utilitasnya dengan tunduk kepada kendala anggaran mereka. 

c. Marginal Utility (MU) dari setiap unit tambahan barang yang 

dikonsumsikan akan menurun. MU adalah perubahan total Utility (TU) 

yang disebabkan oleh tambahan satu unit barang yang dikonsumsi (cateris 

paribus). 

  Imam asy-syathiby mengatakan, bahwa kemaslahatan manusia dapat 

terrealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu: 

agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (an-nasl) dan harta (al-

maal). Semua pemenuhan kebutuhan barang dan jasa adalah untuk mendukung 

terpeliharanya kelima unsure pokok tersebut. 

  Kepuasan bukan di dasarkan atas banyaknya barang di konsumsi tetap di 

dasarkan atas baik atau buruknya sesuatu itu dan lingkungannya. Jika 

mengonsumsi sesuatu mendapatkan kemafsadatan pada diri atau lingkungan 

maka tindakan itu harus di tinggalkan sesuai dengan kaidah: 

 درء المفاسد أولى من جلب المناف

“Menolak segala bentuk kemudhorotan lebih di utamakan dari pada menarik 

manfaat.” 



37 
 

 

 

Jadi, perilaku konsumsi seorang muslim harus mengacu pada tujuan 

syariat, yaitu memelihara maslahah dan menghindari mudharat. 

2.4 Defenisi Konsep 

Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungan penelitian ini adalah : 

1. Kenyamanan, kenyamanan adalah suatu kondisi dimana seseorang 

merasakan manfaat dari produk elektronik yang mereka gunakan dan 

keadaan dimana produk elektronik dapat memenuhi kebutuhan mereka 

sehari hari. 

2. Keamanan, keamanan merupakan keadaan dimana konsumen merasakan 

bebas dari bahaya penggunakan produk elektronik yang mereka gunakan.  

3. Keselamatan, keselamatan adalah kondisi dimana konsumen dapat 

merasakan manfaat dari penggunaan produk elektronik yang mereka 

gunakan dalam jangka panjang tanpa harus mengkhawatirkan bahaya akan 

penggunaan produk elektronik tersebut. 

2.5 Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan unsure penelitian yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel (Masri Siangarimbun, 1989:46), 

sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator apa saja yang diketahui 

sebagai pendukungnya untuk dianalisa dari variabel tersebut. 

Sejalan dengan yang diungkapkan J.J.J. M. Wuisman (dalam Nurul 

Zuriah, 2009:6) mengatakan bahwa langkah yang digunakan untuk menentukan 

kondisi empiris yang kiranya berguna untuk menguji setiap hipotesis.Konsep 

mempunyai tujuan sebagai kerangka berfikir untuk tidak terjadi tumpang tindih 
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dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep guna 

menghindari salah pengertian. 

Adapun Konsep Operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Perlindungan 

Konsumen 

1. Kenyamanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Keamanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Keselamatan 

 

a. Bebas memilih barang/jasa 

b. Mendapatkan barang/jasa 

sesuai dengan nilai tukar 

c. Mendapatkan manfaat 

barang/jasa. 

 

a. Dilayani secara jujur adil 

dan tidak diskriminatif 

b. Mendapatkan informasi 

yang jelas terkait kondisi 

barang/jasa 

c. Memberikan kesempatan 

konsumen untuk menguji 

atau mencoba barang/jasa 

tertentu.  

a. Mendapatkan 

kompensasi/ganti rugi 

apabila barang/jasa tidak 

sesuai dengan sebagaimana 

mestinya. 

b. Mendapatkan 

penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu membawa 

keuntungan bagi peneliti, agar dapat menghindari adanya duplikasi pada tema 

penelitian.  

Pertama, Karya Hamsyar mahasiswa fakultas hukum Universitas 

Hasanuddin Makasar tahun 2017 dengan judul “ Perlindungan Hukum Konsumen 

terhadap peredaran makanan kadaluarsa yang terdapat dikota Makassar” 

menyimpulkan bahwa di pasaran masih ditemukan produk pangan segar dan 

olahan kemasan yang telah kadaluwarsa, tidak hanya di pasar tradisional tapi juga 

di supermarket. Kasus kasus peredaran makanan kadaluwarsa tersebut terutama 

terjadi menjelang hari besar agama dan tahun baru.tidak sedikit para pelaku usaha 

yang mencoba untuk meraih keuntungan yang sangat besar dalam kondisi 

permintaan pasar yang sangat tinggi dengan melakukan kecurangan yang sangat 

merugikan konsumen” 

Kedua, karya Robertus Maylando Siahaya Universitas Indonesia tahun 

2012, dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan konsumen terhadap Helm yang 

tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) menyimpulkan bahwa konsumen 

masih banyak yang membeli Helm tanpa logo SNI dengan alasan harga yang lebih 

murah. Karena beberapa masyarakat beranggapan memakai Helm hanya sekedar 

syarat formalitas saja supaya tidak ditilang polisi. Secara tidak langsung produsen 

yang masih memproduksi helm tanpa logo SNI harusnya ikut bertanggungjawab 

terhadap konsumen yang memakai produknya karena hal ini merupakan masalah 
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serius yang dapat mengancam keselamatan konsumen yang memakai produk dari 

produksi helm tanpa label SNI.  

2.7 Kerangka Berfikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenyamanan Keamanan Keselamatan 

Perlindungan Konsumen 

 
 

 

 Perlindungan Konsumen Tentang Produk 

Elektronik Standar Nasional Indonesia 

Wajib (SNI) di Kota Pekanbaru 

Terwujudnya perlindungan konsumen terhadap 

produk elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI) 

wajib di kota Pekanbaru 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mengetahui ini variabel mandiri baik 

satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan dan 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. (Sugiono ; 

2013)  

Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan mengetahui tentang   

Perlindungan Konsumen tentang produk elektronik Standar Nasional Indonesia 

(SNI) wajib di Kota Pekanbaru. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.  Tepatnya di Dinas 

Pedagangan, Koperasi dan UMKM, bidang pengawasan dan perlindungan 

konsumen. Penelitian ini dilakukan pada Oktober 2019 – Februari 2020. 

3.3 Jenis dan Sumber data  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan data primer dan 

sekunder.  

1. Data Primer  

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

dengan penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui hasil 

wawancara dan informan serta hasil observasi. 
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2. Data Sekunder 

Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

melalui media yang sifatnya melengkapi data primer, seperti literatur, 

jurnal ilmiah, koran, dan majalah yang erat kaitannya dengan penelitian 

ini.  

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data atau alat pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Observasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang dilakukan peneliti 

dengan turun langsung ke lapangan mengamati objek penelitian;  

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan 

penyimpanan informasi yang diperoleh dari objek penelitian;  

3. Wawancara atau interview, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan terhadap informasi tentang permasalahan yang sehubungan 

dengan penelitian. 

3.5 Informan Penelitian  

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada 

peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling 

dimana peneliti memilih  informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui 

tentang permasalahan penelitian. Sebagai informan yang paling mengetahui 

bagaimana kondisi keseluruhan dari Perlindungan Konsumen tentang produk 

elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib di Kota Pekanbaru. 
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     Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan 

demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah sebegai berikut : 

Tabel 3.1 :  Informan 

 

No Nama Jabatan 

1. Rifki Aditia S.ip Seksi Perlindungan Konsumen 

2. Astro Sari S.Si Seksi Pengawasan barang beredar dan 

jasa 

3. Gustiawan Chandra 

SE.M.Si 

Penyidik 

4. Maamizan S.sos Petugas Pengawas Barang dan Jasa 

Sumber : Stuktur organisasi dinas perdagangan, koperasi dan ukm Riau 2019 

 

3.6 Analisa Data  

Analisa merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data 

kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan 

data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis mengguanakan teknik analisa 

kualitaif deskriptif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013). Berikut ini adalah 

beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisa data :  

1. Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat 

memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam 

pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan 

difokuskan pada Perlindungan Konsumen tentang produk elektronik Standar 

Nasional Indonesia (SNI) wajib di Kota Pekanbaru. 
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2. Penyajian Data  

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan 

sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan dari fakta yang ada. Hal tersebut 

bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan 

benar keadaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait 

Perlindungan Konsumen tentang produk elektronik Standar Nasional Indonesia 

(SNI) wajib di Kota Pekanbaru. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Setelah data yang berkenaan dengan Perlindungan Konsumen tentang 

produk elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib di Kota Pekanbaru, 

maka dapat ditarik kesimpulan. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan 

dengan mengacu kepada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang 

relevan dengan penelitian, guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai 

dengan tujuan penelitian ini.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1  Sejarah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Riau 

4.1.1 Deskripsi umum Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Riau 

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UsahaKecil MenengahProvinsi 

Riaumerupakan perangkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana 

pemerintah dibidang Pemberdayaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah. DinasPerdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi 

Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 9 Tahun 

2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi 

Riau, pada Bab 11 menyatakan bahwa kedudukandan tugas pokok tertuang pada 

pasal 27, (1) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau merupakan 

unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau, (2) DinasPerdagangan, Koperasi dan 

UKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pasal 28 Dinas 

Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerinah Daerah 

berazaskan otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Perdagangan, Koperasi 

dan UKM serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan 

wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil 

Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 37 tahun 2009 tanggal 20 

Januari 2009 DinasPerdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau mempunyai 

tugas pokok sebagai berikut : 
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1. Menyelenggarakan Otonomi Daerah, Tugas Desentralisasi, Tugas 

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidangPerdagangan, Koperasi dan 

Usaha Mikro Kecil Menengah. 

2. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

kebijakan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, bina 

program, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan 

keamanan. 

3. Menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan 

kerjasama, perdagangan dalam maupun luar negri, pendaftaran dan 

hukum, pembinaan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi serta 

bantuan dan pembinaan dalam rangka pengembangan perkoperasian. 

4. Menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan  pembinaan dan pengembangan 

usaha kecil dan menengah. 

5. Menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan  memfasilitasi permodalan 

koperasi dan UKM, pembinaan serta pembinaan Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). 

6. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyuluhan serta pengawasan 

perdagangan, promosi dan kerjasama dalam rangka peningkatan dan 

penyeimbangan koperasi dan usaha kecil menengah di daerah. 

7. Melaksanakan pelatihan dibidang koperasi serta usaha kecil menengah. 

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau. 

 Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perdagangan, Koperasi 

dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Riau mempunyai fungsi : 
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1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM. 

2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum bidang 

Perdagangan, Koperasi dan UKM. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan, koperasi dan usaha 

kecil menengah. 

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau sesuai dengan 

fungsinya. 

4.1.2 Visi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Provinsi Riau  

 Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi diinginkan, 

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Riau secara 

terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dengan 

senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus 

disusun dengan tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga 

dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.  

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemanaPerdagangan, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah akan diarahkan dan apa yang akan 

dicapai, yaitu “Terwujudnya Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah (PKUKM) Provinsi Riau yang sehat dan mandiri serta 

mempunyai daya saing”. 

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Riau dengan penjelasan 

sebagai berikut : 
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Sehat  :Dalam arti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnisnya. 

Apabila digambarkan adalah suatu kondisi atau keadaan 

koperasi yang sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu 

aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, 

efisiensi, rentabilitas dan likuiditas, kemandirian dan 

pertumbuhan, jati diri koperasi. Sesuai dengan Permen 

Negara PKUKM RI No. 20/Per/M.PKUKM/XI/2008 

tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP. 

Mandiri : Dalam arti kinerja usaha yang semakin mandiri, 

ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, 

kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan asset, 

peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, 

dan peningkatan keuntungan. 

Daya Saing : Adalah daya saing Koperasi dan UKM yang memiliki 

keunggulan komperatif, kualitas koperasi dan kualitas 

produk UKM. 

4.1.3 Misi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Provinsi Riau  

   Misi dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Provinsi Riau merupakan upaya untuk mencapai visi tersebut 

diatas. DinasPerdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Provinsi Riau melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar 

dalam pernyataan misi-misi sebagai berikut: 
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“ Memberdayakan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah di Provinsi Riau yang berkualitas, mempunyai daya saing dan 

berkelanjutan di Provinsi Riau ’’ 

Melalui : 

1. Menyelenggarakan tugas manajerial dan teknis di bidang Perdagangan, 

koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di Provinsi 

Riau. 

2. Melaksanakan koorsinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses 

pembangunan guna memperluas kesempatan kerja dan menurunkan 

jumlah kemiskinan di Provinsi Riau. 

3. Melaksanakan praktek tatakelola urusan pemerintah Dinas Perdagangan, 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang baik serta 

mengembangkan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur dan 

kelembagaan dalam rangka mewujudkan Provinsi Riau yang maju dan 

sejahtera. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan 

mengenai perlindungan konsumen tentang produk elektronik standar nasional 

Indonesia (SNI) wajib  di Kota Pekanbaru, maka peneliti dapat menarik beberapa 

kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi pihak 

yang terlibat. 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan 

Konsumen tentang produk elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib di 

kota Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perlindungan Konsumen 

tentang produk elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib di kota 

Pekanbaru belum optimal karena masih banyaknya pelaku usaha 

memperdagangankan produk elektronik yang tidak berlogo SNI , penerapan UU 

No 8 1999 tentang perlindungan konsumen belum maksimal karena konsumen 

tidak terpenuhi akan haknya yang diatur pada pasal 4 dari segi tanggung jawab 

pelaku usaha belum memenuhi teori tanggung jawab produk karena pelaku usaha 

masih banyak yang ridak mengganti kerugian atas produk yang diperdagangkan. 

6.2 Saran  

1. Saran untuk konsumen 

Konsumen sebaiknya membeli produk elektronik memperhatikan 

unsure kehati-hatian dan teliti supaya dapat memilih produk elektronik 
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yang belogo SNI yang sudah terjamin kualitasnya dan dapat memberikan 

keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam mengkonsumsinya. 

2. Saran untuk Pelaku Usaha 

Pelaku usaha dan penjual untuk tidak memproduksikan serta 

menjual produk elektronik yang tidak berlogo SNI. Hal ini dapat 

mengakibatkan pada konsumen karena tidak adanya keamanan. Pelaku 

usaha dan penjual untuk memberikan tanggung jawab atas segala resiko 

yang diakibatkan oleh penjual produk elektronik yang tidak berlogo SNI. 

3. Saran untuk Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau 

Untuk Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, 

agar lebih memperketat lagi akan pengawasan beredarnya barang 

elektronik yang tidak berlogo SNI. Dan dapat memberikan peringatan 

kepada pelaku usaha terkait beredarnya produk elektronik Non SNI, serta 

memberikan sosialiasi atau pendidikan terhadap masyarakat atau 

konsumen terkait produk elektronik yang dapat dipergunakan atau tidak 

mengingat lemahnya akan pengetahuan sebagian konsumen akan produk 

elektonik. 
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