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BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk

menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan

antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga

kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia

yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau

kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku

bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak

boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada

kaedah49.

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan

perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu.

Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum

yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan

pokok hukum sebagai perlindung kepentingan manusia adalah menciptakan

tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

49 . Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, Hal. 39
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Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar

tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan

manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak

dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan

mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan

hukum itu mengabdi kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan

kebahagiaan bagi rakyatnya50.

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek

hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan

kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh

hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan

kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan

sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan

mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang

bersangkutan merasa aman. Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa

perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada

subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif

maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan

kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi

50 . Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, Hal. 61
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hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam

masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat.

Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan

kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan

bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka system

perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara Pancasila,

yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada

Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Prinsip-prinsip yang

mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

1. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan

pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan

perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan

martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang

telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan

sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat

dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup

bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai

kesejahteraan bersama.
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2. Prinsip Negara Hukum. Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum

bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian

hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap

merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya

mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam

kehidupan51.

Philipus M. Hadjon 52membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2

(dua), yaitu :

1. Perlindungan hukum yang preventif. Perlindungan hukum ini memberikan

kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang

definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah

terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang

didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan

hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam

mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas freies ermessen, dan rakyat

dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana

keputusan tersebut.

51. Philipus M. Hadjon et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta:
Gajahmada Universiti Press, 1998, Hal. 19-20

52 . Op. Cit, Hal. 25
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2. Perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum ini berfungsi untuk

menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat

berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi

rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. Dewasa ini dalam praktek

telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada

Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah

yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan

banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa

dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang

berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan

pemerintah tersebut.

3) Badan-badan khusus. Merupakan badan yang terkait dan berwenang

untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara

lain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan

Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi

Negara .
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B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha/Produsen

a. Pengertian Pelaku Usaha

Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni producent, dalam

bahasa Inggris, producer yang artinya adalah penghasil53. Produsen sering

diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam

pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer

profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang

dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, produsen

tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan

produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran

produk hingga sampai ke tangan konsumen54.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan

istilah produsen melainkan menggunakan istilah pelaku usaha. Dalam Pasal 3

angka 1 disebutkan bahwa:

“ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

53. N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab
Produk, (Jakarta: Panta Rei), h. 28

54. James Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2010), h. 16
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Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”55.

Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang

termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi,

importir, pedagang, distributor, dan lain-lain56. Pengertian pelaku usaha yang

bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti

kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu

kesulitan dalam menemukan kepada siap tuntutan diajukan karena banyak

pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya Undang-

Undang Perlindungan Konsumen memberikan rincian sebagaimana dalam

Directive. Pasal 3 Directive ditentukan bahwa57:

1) Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan

mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang

memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada

produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;

2) Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang

mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing,

55. Redaksi Sinar Grafika, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsume,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 183, Pasal 3

56. Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, ( Jakarta: Sinar Grafika,
2008), h. 41

57.  Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers,
Jakarta, 2010,) h. 9
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atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha peredarannya dalam

masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti

Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen;

3) Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka

setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen,

kecuali ia memberitahukanorang yang menderita kerugian dalam waktu

yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang

menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam

kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak

menunjukkan identitas impor sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

(2), sekalipun nama produsen dicantumkan.

Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat

undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah

pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISv EI) menyebut empat

kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk

kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga

kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut58:

58.  Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2008), h. 11
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1) Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk

membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing,

tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya;

2) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang

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

baku,bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya).

Mereka terdiri atas orang/badan usaha berkaitan dengan pangan,

orang/badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang

berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/usaha yang

berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan,

orang/usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan,

narkotika, dan sebagainya;

3) Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada

masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima,

warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik,

warung dokter, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor

pengacara, dan sebagainya.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah

pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif
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berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak

ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen59.

Meskipun demikian konsumen dan pelaku usaha ibarat sekeping

mata uang dengan dua sisinya yang berbeda60.

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha

mempunyai hak sebagai berikut:

1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan;

2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang

beritikad tidak baik;

3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 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;

59. Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2010), h. 17

60. Az. Nasution, Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada
Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 21
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5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai

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

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

yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut

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

Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya

lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati

harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini

adalah harga yang wajar61.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak

pelaku usaha saja, tetapi juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen kewajiban pelaku

usaha, antara lain:

1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan;

61. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), h. 51
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3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif;

4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau

jasa yang berlaku;

5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

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

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa

yang diperdagangkan;

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha

diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan

bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi

pembelian barang dan/atau jasa62.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa iktikad

baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan

dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa

kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang

dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya

62. Ibid, 54
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konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi

pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena

kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang

dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi

konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat

melakukan pada saat transaksi dengan produsen63.

c. Tanggungjawab pelaku usaha

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku

usaha mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha adalah64:

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

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang

dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

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

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sundangan

yang berlaku.

3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari

setelah tanggal transaksi.

63. Ibid, 54
64. Ibid, h. 19
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4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

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

berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan 31bahwa kesalahan

tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa

tanggung jawab pelaku usaha, meliputi65:

a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;

b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran;

c. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.

C. Tinjauan Umum Tentang Informasi Produk

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang

sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang

atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk,

keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya,

tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya

pelayanan jasa purna purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu66.

65. Ibid, h. 126
66.  A.Z. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 76.
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Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan lebih banyak

informasi yang lebih relevan dibandingkan lima puluh tahun lalu, karena pada

saat ini terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya, saat ini

daya beli konsumen makin meningkat, saat ini lebih banyak variasi merek yang

beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang, saat ini

model-model produk lebih cepat berubah saat ini transportasi dan komunikasi

lebih mudah sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen

atau penjual67.

Menurut sumbernya, informasi barang dan/atau jasa tersebut dapat

dibedakan menjadi tiga. Pertama, informasi dari kalangan Pemerintah dapat

diserap dari berbagai penjelasan, siaran, keterangan, penyusun peraturan

perundang-undangan secara umum atau dalam rangka deregulasi, dan/atau

tindakan Pemerintah pada umumnya atau tentang sesuatu produk konsumen. Dari

sudut penyusunan peraturan perundang-undangan terlihat informasi itu termuat

sebagai suatu keharusan. Beberapa di antaranya, ditetapkan harus dibuat, baik

secara dicantumkan pada maupun dimuat di dalam wadah atau pembungkusnya

(antara lain label dari produk makanan dalam kemasan sebagaimana diatur dalam

PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan). Sedang untuk produk

hasil industry lainnya, informasi tentang produk itu terdapat dalam bentuk standar

67. Erman Raja Guguk, et. All, 2003, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Jakarta,
h. 2.
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yang ditetapkan oleh Pemerintah, standar internasional, atau standar lain yang

ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Kedua, informasi dari konsumen atau

organisasi konsumen tampak pada pembicaraan dari mulut ke mulut tentang suatu

produk konsumen, surat-surat pembaca pada media massa, berbagai siaran

kelompok tertentu, tanggapan atau protes organisasi konsumen menyangkut

sesuatu produk konsumen. Siaran pers organisasi konsumen, seperti Yayasan

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tentang hasilhasil penelitian dan/atau riset

produk konsumen tertentu, dapat ditemukan pada harian-harian umum, majalah

dan/atau berita resmi YLKI, yaitu warta konsumen. Ketiga, informasi dari

kalangan pelaku usaha (penyedia dana, produsen, importir, atau lain-lain pihak

yang berkepentingan), diketahui sumber-sumber informasi itu umumnya terdiri

dari berbagai bentuk iklan baik melalui media nonelektronik atau elektronik, label

termasuk pembuatan berbagai selebaran, seperti brosur, pamflet, catalog, dan lain-

lain sejenis itu. Bahan-bahan informasi ini pada umumnya disediakan atau dibuat

oleh kalangan usaha dengan tujuan memperkenalkan produknya,

mempertahankan, dan/atau meningkatkan pangsa pasar produk yang telah

dan/atau ingin lebih lanjut diraih68.

Diantara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang

diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah

68. Taufik Simatupang, 2004, Aspek Hukum Periklanan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
h.13.



53

informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk

iklan dan label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi

pengusaha lainnya69.

Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang

dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan didalam pasal 4 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak-hak

konsumen tersebut antara lain :

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

69. Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta,: Sinar Grafika,
2008) h. 71.
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g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

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

atau tidak sebagaimana mestinya;

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya70.

Label itu ibarat jendela, konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk

dari labelnya71. Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat

menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa

adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi72.

70. Redaksi Sinar Grafika, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsume,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 146-147

71. Purwiyatno Hariyadi, 2009, “ Mencermati Label dan Iklan Pangan “, diakses 18 Mei
2015, available from URL : http://www.republika.co.id.

72 . Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2000), h. 15.


