
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Banyak cara yang dilakukan oleh para perokok agar dapat berhenti dari kebiasaannya

merokok. Berbagai penemuan juga turut dilakukan seperti misalnya dengan stiker nikotine yang

hanya ditempel, atau menggunakan permen dengan perisa mint yang disebut dapat mengurangi

dan menghentikan kebiasaan dari merokok. Sampai akhirnya ditemukanya rokok elekrik yang

menggunakan bahan Liquid yang juga dapat disebut Vape. Rokok Elektrik (Vape) sendiri adalah

alat eletrik yang memiliki tiga komponen penting yang harus ada dalam alat tersebut, yaitu

baterai, cartridge, dan elemen pemanas. Tanpa adanya salah satu dari ketiga komponen tersebut,

vape tidak akan bisa mengeluarkan uap air yang menyerupai asap seperti halnya dari

pembakaran di rokok tembakau. Lalu setalah itu diisi liquid berasa dan dihisap dengan menekan

tombol dan hasil pembakaran dari elemen panas saat menekan tombol akan memunculkan uap

air yang jika sekilas dilihat tidak berbeda dengan asap rokok tembakau.

Bahaya kesehatan yg timbul dari penggunaan rokok elektrik ini ada pada alat nya dan

juga terdapat pada bahan Liquid. Menurut Badan Pegawasan Obat dan Makanan(BPOM)

kandungan zat adiktif yang dimana bahan nikotin cair dan bahan pelarut propilen glikol, dieter

glikol, dan gliserin yang dapat membahayakan penggunany. Apalagi kadar nikotin itu bervariasi

dari kadar rendah hingga kadar tinggi. Namun seringkali kadar Nikotin yang tertera pada label

tidak sesuai dari kadar yang diukur sebenarnya. Jika semua bahan itu dipanaskan akan

menghasilkan senyawa nitrosamine. Nitrosamine adalah senyawa karsogenik (penyebab kanker)

yang terdapat pada makanan yang diawetkan oleh nitrit. Nitrit sering digunakan untuk

mengawetkan daging, ikan dan keju agar bakteri pembusuk tidak dapat berkembangbiak. Dan



senyawa tersebut ada pada nikotin di dalam liquid yang terdapat di rokok elektrik dan jika

konsumen menggunakannya dapat menyebabkan kanker serius pada kesehatan penggunanya1.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada pasal 113 ayat

1telah menetapkan bahwa “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau,

produk yang mengandung tembakau, padat, cair, dan gas yang bersifat adiktif yang

penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya

Fakta hukum tentang bahaya dariLiquid pada rokok elektrik ini juga telah terjadi

peristiwa keracunan akibat penggunaannya, seperti contohsdri.Rhemanty, korban seorang

konsumen perempuan yang menderita gangguan kesehatan paru-paru setelah menggunaka rokok

elektrik,  dikatakan oleh korban dan kemudian mempublikasikannya di salah satu media sosial

“Path”, dan dikutip bogor.tribunnews.com2sebagai berikut : “Info buat temen” yg hobi

ngevape..!!! tadi malam dada gw terasa ngilu..susah nafas, agak bengkak gataunya pengendapan

kimia alias Liquid di paru” gue…. Disedot…Liquid Cholate semua isinya.. yg mau denger

silakan enggak juga gaapa apa..!!! ngeri bgt padahal gw suka ngevape.(korbanVape) padahal ga

gak minum tu liquid kenapa ngumpul semua.”.Kemudian Rhemanty juga mempublikasikan

ceritanya itu kedalam media sosial youtube pada tanggal 8 November 2016 dengan judul Curhat

Rhemanty Korban Vape.

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

pasal 4 menyatakan bahwa “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sebab dari Hak atas keamanan dan keselamatan ini

dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang

atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun

1Anonim, “Inilah Efek Samping Rokok Elektrik”, www.meetdoctor.com, 5 april 2016.
2Fera Nur Aini, Katanya Pakai Vape Ngga Berbahaya, Tapi Gadis Ini Malah Masuk Rumah Sakit, Jadi Pikir-Pikir Lagi
Deh, www.hipwee.com. Maret 2016.



psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk3. Akan tetapi masih banyak konsumen yang

rentanmengalami pelanggaran hak-hak konsumennya dalam hukum dan selalu mempertaruhkan

hak kesehatannya demi produk yang diinginkan.

Pemerintahan melalui kementrian perdagangan, serius untuk melarang penjualan dan

impor rokok elektrik (Vape). Alasan utama larangan rokok elektrik ini adalah dampak buruk bagi

kesehatan konsumen. Selain itu yang berbahaya dari rokok elektrik ini adalah menimbulkan

ketergantungan/kecanduan. Berdsarkan rekomendasi  Kementrian Kesehatan (KEMENKES) dan

Badan PengawasanObat dan Makanan (BPOM) telah melarang total perdagangan rokok elektrik

di dalam Negeri. Agar konsumen terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh Rokok elektrik.

Sistem BPOM yang dilakukan untuk guna mencegah dan mengurangi kerugian terhadap

konsumen pada saat mengkonsumsi produk yang akan digunakan. Pengawasan BPOM

merupakan suatu proses yang komprehensif. Sistem itu terdiri dari: standardisasi yang

merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat

dan Makanan.

Rokok elektrik (vape) akan semakin diatur secara ketat. Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM) berniat melarang penggunaan rokok elektrik yang belakangan ini banyak

dikonsumsi masyarakat Indonesia. BPOM menemukan bahwa bahan baku Liquid pada rokok

elektrik mengandung senyawa kimia yang berbahaya bagi kesehatan di antaranya: nikotin,

propilenglikol, Perisa (Flavoring), logam, karbonil, serta tobacco specific nitrosamines (TSNAs),

dan diethylene glycol (DEG). Temuan ini menjadi fakta ilmiah yang bisa menjadi dasar usulan

pelarangan rokok elektrik atau electronic nicotine delivery system (ENDS) di Indonesia.

3) Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke Sepuluh. (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2017), hal. 41.



Diketahui bahwa dampak yang timbuldari gangguan kesehatan atas penggunaan rokok

elektrik inimempunyai beberapa resiko kesehatan yang muncul,yaitu ; gangguan paru-paru,

gangguan jantung, gangguan pada janin, meningkatnya resiko terkena kanker dan menyebabkan

ketergantungan.4

a. Gangguan Paru-Paru

Meski tidak memakai tembakau, bukan berarti bahaya vaping lebih ringan

daripada rokok tembakau. Pasalnya, rokok elektronik tetap memiliki kandungan nikotin

yang dapat meningkatkan risiko peradangan pada paru-paru dan mengurangi kemampuan

jaringan pelindung di paru untuk melindungi organ paru.

b. Gangguan Jantung

Selain berdampak buruk bagi kesehatan paru-paru, nikotin yang terdapat di rokok

elektrik juga bisa mengganggu jantung. Saat nikotin diserap dan melalui aliran darah,

kelenjar adrenal dapat terangsang untuk melepaskan hormon epinefrin (adrenal).

Pelepasan hormon epinefrin inilah yang menyebabkan tekanan darah dan denyut jantung

meningkat.

c. Gangguan Pada Janin

Pada ibu hamil, penggunaan rokok elektrik secara aktif maupun pasif (terpapar

asap vape dari orang lain) dapat membahayakan janin di dalam kandungannya. Pasalnya,

paparan nikotin dan zat berbahaya lain di dalam vape dapat mengganggu perkembangan

janin. Sedangkan pada anak-anak, paparan nikotin dari rokok elektrik dapat mengganggu

perkembangan otaknya serta memengaruhi daya ingatnya.

4https://www.alodokter.com/bahaya-vaping-tidak-jauh-beda-dengan-bahaya-rokok-tradisionaldiperbarui: 7 Agustus
2019.



d. Meningkatnya resiko terkena kanker

Rokok elektrik juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker. Kandungan

formaldehida yang terdapat dalam rokok elektrik bersifat karsinogenik, sehingga bila

dihirup dalam jangka waktu lama, dapat memicu munculnya sel-sel kanker.

e. Menyebabkan ketergantungan

Sama seperti rokok tembakau, rokok elektrik juga mengandung nikotin yang dapat

menyebabkan ketergantungan. Nikotin yang terkandung dalam vape dapat merangsang

otak melepaskan hormone dopamin dalam jumlah banyak, sehingga mengakibatkan efek

ketergantungan. Bahaya rokok elektrik lainnya adalah jika cairan nikotin yang digunakan

untuk mengisi rokok elektrik terkena kulit atau tak sengaja terminum oleh anak-anak. Hal

ini dapat mengakibatkan kondisi serius, bahkan bisa menyebabkan kematian.

Dalam ketentuan Pasal 7 UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha dalam

memperkenalkan setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen harus disertai informasi yang

benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru

atas produk barang dan jasa. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap

produk yang mengandung risiko terhadap keamanan konsumen wajib disertai informasi berupa

petunjuk pemakaian yang jelas5.

Namun realitanya terhadap produk rokok elektrik tidak demikian. Hal ini dapat diketahui

pada label kemasan rokok elektrik yang ternyata tidak menyertakan informasi dalam Bahasa

Indonesia yang komunikatif, tetapi ditulis dalam bahasa asing. Bahkan, terdapat rokok elektrik

yang tidak menyertakan label atau informasi apapun.

5 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit.,.



Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen terhadap suatu

produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu dan

penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan,

maupun yang berupa instruksi6. Selain itu, konsumen juga sering kali kurang memahami secara

jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, dan bagaimana tanggung

jawab pelaku usaha serta dengan siapa konsumen tersebut berhubungan dengan hukum. Dengan

demikian, adanya fakta hukum yang menunjukkan bahaya dari rokok elektrik, disebabkan karena

kurangnya informasi yang didapat oleh konsumen sebagai pengguna atau pemakai rokok elektrik

tentang bagaimana cara menggunakan rokok elektrik yang benar serta tidak adanya informasi

yang jelas tentang bahayanya zat-zat yang terkandungan dalam liquid/cairan pada rokok elektrik,

walaupun UUPK telah mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi

yang benar atas produk barang dan jasa.

Bentuk Perlindungan hukum Konsumen Rokok Elektrik(Vape) sesuai ketentuan Pasal 60

ayat (3) Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang

Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Terhadap Produk Liquid

Vape (E-Cigarette) yaitu dari pihak pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap konsumen

yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi liquid Vape baik itu pihak pengecer / pengedar

ataupun perusahaan yang memproduksi dapat diberikan sanksi hukum berupa sanksi

administratif berupa : teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, rekomendasi penghentian

sementara kegiatan, dan/atau rekomendasi peningkatan kepada instansi terkait sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia

terkait bahaya konsumsi Rokok Vape, dapat ditinjau dari Pasal 8 ayat (1) huruf e, dan Pasal 9



ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Berdasarkanuraian-uraian yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dalam menulis skripsi yang berjudul tentang “Perlindungan hukum Terhadap

Konsumen Atas Penggunaan Rokok Elektrik Di Indonesia”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi rumusan

masalah yang akan peneliti bahas yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang terganggu

kesehatannya akibat penggunaan rokok elektrik?

2. Bagaimanakah tanggung jawab produsen/pelaku usaha terhadap konsumenyang

mengalami gangguan kesehatan akibat penggunaan rokok elektrik?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tinjauan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukumterhadap konsumen yang

terganggu kesehatannya akibat penggunaan rokok elektrik.

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab produsen/pelaku usaha terhadap

konsumen  yang mengalami gangguan kesehatan akibat penggunaan rokok elektrik.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan dapat menambah

wawasan dan pengetahuan dibidang karya ilmiah serta diharapkan dapat melengkapi dan



mengembangkan perbandaharaan ilmu hukum perdata umumnya, serta dibidang hukum

perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para

praktisi, memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, dengan penulisan

skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam

bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat nantinya. Hasil penelitian

ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak konsumen yang menderita kerugian-

kerugian yang ditimbulkan dari suatu produk rokok elektrik.

3. Bagi Penulis

Penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat menambah pengetahuan dan

wawasan bagi penulis agar dapat memahami tentang pentingnya perlindungan hah-hak

konsumen di Indonesia dan dapat ditarapkan bagi penulis sendiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas –asas dan kaidah yang

mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan

penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya daam

bermasyarakat.20 Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hukum konsumen

adalah : keseluruhan asas- asas dan kaidah – kaidah yang mengatur hubungan dan

masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia

dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan berikutnya

adalah batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum

konsumen, dan dengan penggambaran masalah yang terlah diberikan dimuka, adalah

“keseluruhan asas- asas dan kaidah – kaidah yang mengatur dan melindungi

konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk

konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat”.

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen

yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga

mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Secara normatif UUPK

merupakan dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia yang merupakan

payung hukum sebagai wujud dari kepastian hukum untuk melindungi konsumen agar



tidak mengalami kerugian7. Pemberlakuan UUPK dimaksudkan menjadi landasan

hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan

pendidikan konsumen dan melindungi kepentingan konsumen serta mendorong iklim

berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam

menghadapi persaingan yang berkualitas8. Namun demikian, pemberlakuan UUPK

tidaklah menghapuskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya

telah ada yang juga memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Hal ini

berdasarkan ketentuan peralihan dalam UUPK yang artinya bahwa UUPK masih

mengakui keberadaan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang juga

bertujuan untuk melindungi konsumen9. Sampai pada terbentuknya undang-undang

tentang perlindungan konsumen ini, sebelumnya telah ada beberapa undang-undang

yang materinya melindungi kepentingan konsumen. Beberapa undang-undang

tersebut antara lain, KUHPer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-

Undang No. 10 Tahun 1961 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 Tentang Barang, Undang-Undang No. 2 Tahun

1966 Tentang Hygiene, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian,

Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang No.

7 Tahun 1996 tentang Pangan, dll10. Selain itu, UUPK juga masih memberikan ruang

untuk pengaturan atau peraturan perundang-undangan baru yang bertujuan untuk

7 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 1999, Hal 22.
8 Ahmad MIru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Konsumen Di Indonesia, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2013, Hal 1.
9Pasal 64 UUPK : “ segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang
telah ada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus
dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPK.”
10 http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf, diakses pada 06 Juni 2019, pukul 19.00.



perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang

Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan

memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, antara lain

UndangUndang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Memperhatikan kepentingan dan keperluan konsumen di berbagai Negara, harus

diakui bahwa konsumen mengalami kondisi ketidak seimbangan ekonomi dan dengan

memperhatikan bahwa pada dasarnya konsumen mempunyai hak terhadap produk

yang tidak berbahaya, maka tujuan tentang perlindungan konsumen diatur di dalam

pasal 3 undang-undang tentang perlindungan konsumen , yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk

melindungi diri.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari

ekses negatif pemakaian barang dan jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan kosumen dalam memilih, menentukan dan menuntut

hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian

hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan

konsumen sehingga tumbuh sikapyang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.



6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha

produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

konsumen.

4. Pengertian Konsumen

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomer 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen yakni Konsumen adalah setiap orang pemakai

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

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan. Artinya, konsumen adalah orang yang membeli/memakai barang/

jasa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan.

Sehubungan dengan penggunaan Liquid yang dikonsumsi oleh konsumen, UUPK

memberikan perlindungan kepada konsumen, yaitu diatur dalam Pasal 4, bahwa,

Konsumen mempunyai hak atas kenyaman, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang, dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang

Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 UUPK, diatur mengenai hak-hak konsumen

adalah:

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;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara besar 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 perundangundangan lainnya. Dari

Sembilan butir hak konsumen yang di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan,

keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama

dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak

memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan

keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diiedarkan dalam masyarakat.11

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan,

namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar,

yaitu:12

11 Titik Triwulan & Shita Febriana, “Perlindungan Hukum Bagi Pasien”, Cet.1,(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hal
31.
12 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, op.cit., hal46-47.



1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian

personal maupun kerugian harta kekayaan.

2. Hak untuk memperoleh barang dan/jasa dengan harga yang wajar, dan,

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang

dihadapi. Oleh karena ketiga hak / prinsip dasar tersebut merupakan himpunan

beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat

esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan / merupakan prinsip perlindungan

hukum bagi konsumen di Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi,

maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh

pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut

akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.13

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha Rokok Elektrik

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah seorang pemilik barang / jasa yang akan dijual kepada calon

konsumen guna mendapatkan keuntungan atas apa yang telah dijual dengan melalui

kesepakatan harga tertentu yang telah disetujui bersama. Menurut Pasal 1 angka 3

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu

“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 Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

.



2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah

disebutkan bahwa yang menjadi hak pelaku usaha adalah:

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.

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

Kewajiban Pelaku Usaha.

Adapun yang menjadi kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah

disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

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

barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan

pemeliharaan.

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

diskriminatif.



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

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

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

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

dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan.

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban pelaku usaha ini juga tidak terlepas dari ketentuan peraturan

perundang-undangan lain dalam pelaksanaannya yaitu Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan.

3. Pengertian Rokok Elektrik

Rokok Elektronik (Electronic cigarette) atau E-cigarette merupakan salah satu NRT

yang menggunakan listrik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam

bentuk uap dan oleh WHO disebut sebagai Electronic Nicotine Delivery System

(ENDS). Electronic cigarette dirancang untuk memberikan nikotin tanpa pembakaran

tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok pada penggunanya. Electronic

cigarette diciptakan di Cina lalu dipatenkan tahun 2004 dan dengan cepat menyebar

ke seluruh dunia dengan berbagai merek seperti NJOY, EPuffer, blu cigs, green

smoke, smoking everywhere, dan lain-lain. Secara umum sebuah e-cigarette terdiri

dari 3 bagian yaitu: battery (bagian yang berisi baterai), atomizer (bagian yang akan



memanaskan dan menguapkan larutan nikotin) dan catridge (berisi larutan

nikotin)14.Cara penggunaan e-cigarette seperti merokok biasa, saat dihisap lampu

indikator merah pada ujung e-cigarette akan menyala layaknya api pada ujung rokok,

lalu hisapan tersebut membuat chip dalam e-cigarette mengaktifkan baterai yang akan

memanaskan larutan nikotin dan menghasilkan uap yang akan dihisap oleh pengguna.

Larutan nikotin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dan secara umum

ada 4 jenis campuran. Electronic cigarette juga pernah digunakan sebagai alat bantu

program berhenti merokok dengan cara mengurangi kadar nikotin ecigarette secara

bertahap namun praktek tersebut kini sudah tidak dianjurkan oleh Electronic Cigarette

Association (ECA) dan Food and Drug Association (FDA). Meskipun demikian

berdasarkan hasil survei di Amerika, mayoritas (65% responden) memilih alasan

menggunakan ecigarrete adalah untuk berhenti merokok. Pada awal munculnya e-

cigarette, produk tersebut dikatakan aman bagi kesehatan karena larutan nikotin yang

terdapat pada e-cigarette hanya terdiri dari campuran air, propilen glikol, zat

penambah rasa, aroma tembakau dan senyawa-senyawa lain yang tidak mengandung

tar, tembakau atau zat-zat toksik lain yang umum terdapat pada rokok tembakau.

Penelitian analitis di Amerika menyebutkan bahwa rata- rata perokok mengkonsumsi

14 batang rokok per hari dengan kadar nikotin 1- 1,5 mg per batang rokok sehingga

asupan nikotin sehari rata-rata 14-21 mg. Sedangkan kadar nikotin pada e-cigarette

berkisar 0-16 mg per batang jika digunakan sampai habis (300 kali hisap).15

14 Reza Kurniawan Tanuwihardja & Agus Dwi Susanto, 2012, “Rokok Elektronik (Electronic Cigarette)”, diakses
dari www.kemenkes.go.id pada hari Kamis 20 November 2014.
15 http://www.depkes.go.id/article/view/1165/ends-produk-ilegal-dan-berbahaya-bagikesehatan.html diakses pada
hari Kamis, 20 November 2014, pukul 19.25 WITA.



Sebuah penelitian mencoba menilai kadar Polisiklik Hidrokarbon Aromatik

(PHA) pada e-cigarette Polisiklik Hidrokarbon Aromatik umum ditemui pada asap rokok

tembakau dan kadar yang tinggi sering dikaitkan dengan kejadian kardiovaskular karena

menyebabkan apoptosis sel-sel endotel arteri koroner. Penelitian tersebut menyimpulkan

bahwa kadar PHA pada uap e-cigarette sangat rendah dan tidak dapat diukur. Penelitian

analitis lain yang didanai produsen e-cigarette oleh Laugesen dkk. Mengatakan bahwa e-

cigarette lebih aman daripada rokok tembakau karena kadar nikotin yang lebih rendah

dan tanpa pembakaran tembakau. Berdasarkan data-data tersebut e-cigarette dengan

gencar dipasarkan ke seluruh dunia sebagai alternatif rokok tembakau yang seolah lebih

aman bagi kesehatan dan tidak melanggar peraturan bebas rokok. Penelitian lain yang

membandingkan berbagai merek e-cigarette dengan rokok tembakau menemukan bahwa

secara umum e-cigarette membutuhkan hisapan yang lebih dalam terutama setelah 10

hisapan. Kadar uap nikotin yang dihasilkan berkurang setelah 10 hisapan, berbeda

dengan kadar nikotin rokok tembakau yang tetap stabil. Selain itu dikatakan bahwa kadar

nikotin yang diukur setelah merokok lebih rendah pada pengguna e-cigarette daripada

perokok tembakau sehingga ecigarette dikatakan lebih aman dari rokok tembakau.

Penelitian oleh Strasser dkk. terhadap perilaku pengguna e-cigarette menemukan bahwa

akibat dari penurunan kadar nikotin tersebut menyebabkan pengguna ecigarette juga

mengkonsumi rokok tembakau sebagai kompensasi kebutuhan nikotin yang tak terpenuhi

sehingga tetap terpajan oleh zat toksik dan karsinogen yang berbahaya dari rokok

tembakau. Sebuah penelitian yang dilaksanakan di Itali meneliti penggunaan e-cigarette

dalam program berhenti merokok pada 40 orang perokok aktif dan 38 mendapatkan

bahwa dalam 6 bulan, terjadi penurunan jumlah konsumsi rokok 50% dan bahkan



berhenti merokok pada 55% subyek dengan rerata konsumsi rokok perhari menurun 88%

dari jumlah awal.16 Maraknya penggunaan e-cigarette di masyarakat tanpa tersedianya

data obyektif yang cukup membuat FDA di Amerika memprakarsai sebuah penelitian

pada tahun 2009 tentang e-cigarette. Penelitian tersebut menyatakan bahwa e-cigarette

mengandung tobacco specific nitrosamines (TSNA) yang bersifat toksik dan diethylene

glycol (DEG) yang dikenal sebagai karsinogen. Hal tersebut membuat FDA

mengeluarkan peringatan kepada publik tentang bahaya zat toksik dan karsinogen yang

terkandung dalam e-cigarette sehingga mengakibatkan pembatasan distribusi dan

penjualan e-cigarette di Amerika dan beberapa negara lain.17

4. Pengertian Rokok

Dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang

Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi

Kesehatan menyatakan bahwa “Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang

dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek,

rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum,

nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin

dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”.

5. Komposisi Cairan Liquid

Adapun beberapa komposisi yang terdapat dalam kandungan Nikotin pada cairan Liquid

Rokok Elektrik, selain dari gliserin, propelin glikol, dan kadar prisa, yaitu antara lain :

1. Tobacco essential oil <5.0

16 http://www.depkes.go.id/article/view/201407010001/makin-banyak-industri-rokok-yangpatuhi-phw.html diakses
pada hari Kamis, 20 November 2014, pukul 19.27 WITA.
17http://www.depkes.go.id/index.php?txtKeyword=rokok&act=searchaction&pgnumber=0&charindex=&strucid=&f
ullcontent=&CALL=1&C1=1&C2=1&C3=1&C4=1&C5=1 diakses pada hari Kamis, 20 November 2014, pukul
19.30 WITA.



2. Tobacco leaf oil <5.0

3. Alkaloid <3.6

4. Plant extracts <5.0

5. 2,3,5-Trimethylpyrazine <0.5

6. 2,3,5,6-Tetramethylpyraizine <0.5

7. 2-Methyl bulyric acid <1.0

8. Terpineol <1.0

9. Gliserin >55.0

10. Propelin glikol <20.0

Banyak pengguna Rokok Elektrik awalnya mengklaim bahwa cairan atau liquid

yang ada pada rokok elektrik pada saat digunakan aman dari zat berbahaya. Sebab, cairan

tersebut hanyaberisi propelin glikol, gliserin dan kadar perisa/perasa yang sering

digunakan dalam makanan. Sedangkan larutan yang terkandung dalam nikotin pada

Liquid Rokok Elektrik tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dan umumnya

berisi gliserin, propolin glikol dan juga perisa dan beberapa bahan lainnya juga ada pada

kemasan nya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Prof

Tjandra Yoga Aditama mengatakan bahwa meski bahan-bahan tersebut aman dikonsumsi

dan sering digunakan, belum tentu bahan-bahan tersebut aman digunakan di rokok

elektrik. Penyebabnya, bahan-bahan tersebut digunakan dengan dibakar dan uapnya

dihirup, dan bukan ditelan sehingga belum tentu aman bagi penggunanya.18

18Prof Tjandra, dalam seminar ilmiah di Hotel Royal Kuningan, Jl Kuningan Mulia, Jakarta Selatan, Selasa
(3/3/2015).



Menurut beliau dari banyak penelitian yang dilakukan soal kandungan cairan rokok

elektrik, sebagian besar mengatakan bahwa kandungan-kandungan tersebut bisa saja

berbahaya bagi kesehatan. Beberapa penelitian yang dilakukan bahkan mengatakan kalau

propelin, glikol dan gliserin dapat menyebabkan kanker.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Sub Direktorat Pengawasan Rokok Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yaitu Dra.Lela Amelia, Apt, MEpid. Menurutnya,

bahaya kandungan cairan yang digunakan pada rokok elektrik terbukti dengan

meningkatnya kasus keracunan pada anak-anak yang tanpa sengaja menelan cairan

tersebut.Di Amerika Serikat sendiri telah terjadi peningkatakan kasus keracunan anak

diakibatkan menelan cairan rokok elektrik. Data FDA mengatakan terjadi peningkatan

156 persen kasus keracunan anak akibat cairan rokok elektrik dari tahun 2013 ke 2014.

Pada tahun 2012, hanya ada 460 kasus keracunan anak. Kasus meningkat

menjadi 1.543 kasus pada 2013 dan melejit pesat menjadi 3.967 kasus pada tahun 2014.

Ini artinya, risiko bahaya yang berasal dari cairan rokok elektrik tak bisa dianggap remeh.

Yang khawatirkan oleh Prof Tjandra adalah munculnya rasa aman palsu bagi pengguna

rokok elektrik. Seakan-akan aman karena ada yang tidak pakai nikotin, cairannya

digunakan dalam makanan. Padahal tentu saja kandungan tersebut berbahaya bagi

kesehatan.19

6. Pengertian Tembakau

Tembakau adalah hasil bumi yang diproses dari daun tanaman yang juga dinamai sama.

Tanaman tembakau terutama adalah Nicotiana tabacum dan Nicotiana rustica, meskipun

beberapa anggota Nicotiana lainnya juga dipakai dalam tingkat sangat terbatas.

19https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2848320/amankah-kandungan-cairan-di-rokok-elektrik-ini-kata-
kemenkes-dan-bpom



Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas

pangan,melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan

tetapi sebagai pengisi waktu luangatau"hiburan", luang yaitu sebagai bahan baku rokok

dan cerutu. Tembakau juga dapat dikunyah.20

C. Tinjauan tentangKesehatan dan Pengawasan

1. Pegertian Kesehatan Masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ditetapkan bahwa

kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana dimaksud dalam

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. setiap

kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi- tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif,

dan berkelanjutan dalam rangkapembentukan sumber daya manusia Indonesia,serta

peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.21

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di

Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi produk makanan dan

obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan

makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala

BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Tentang UnitPelaksana Teknis di lingkungan BPOM

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang

meliputi pengawasan atas produk terapetik (suplemen), narkotika, psikotropika, zat

20 https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakau diakses pada hari kamis tanggal 27 April 2017 pukul 23:04 WIB
21Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan



adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan

pangan dan bahan berbahaya.

3. Tugas dan Fungsi BPOM

Badan POM mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang

pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

1. Pengaturan, regulasi dan standarisasi dari obat dan makanan yang beredar.

2. Lisensi dan sertifikasi industry di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang

baik

3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar dan masuk ke pasaran

4. Post marketing vigilans termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan

sarana produksi dan distribusi, penyidik dan penegakan hukum.

5. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk yang telah beredar di pasaran.

6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan (Internal)

7. Komunikasi, informasi dan edukasi public termasuk peringatan public (Publik

Warning.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Badan POM mempunyai kewenangan sebagai

berikut :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makanan.

2. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung

pembangunan secara makro.



3. Penetapan system informasi di bidang pengawasan obat dan makanan.

4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat additif) tertentu untuk

makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.

5. Pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.

6. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman

obat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang lingkupPenelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas pada masalah

yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang terganggu

kesehatannya akibat penggunaan rokok elektrik?

2. Bagaimana tanggung jawab produsen/pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami

gangguan kesehatan akibat penggunaan rokok elektrik?

B. Sumber data

Untuk dapat memecahkan isu hukum sekaligus memberikan gambaran mengenai

apa yang semestinya, maka dibutuhkan sumber data untuk penelitian. Berkenaan dengan

penelitian hukum tersebut, sumber data yang digunakan yaitu data premier, dan sekunder.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.Data sekunder adalah data

yang telah tersedia kepustakaan.

Data Skunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif yang artinya

mempunyai otoritas. Yang termasuk bahan hukum primer yang bersumber dari

Perundang-Undangan, yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
c. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang

mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau bagi Kesehatan



2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil karya ilmiah, makalah dan bahan bacaan lainnya yang

berhubungan erat dengan permasalahan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan

hukum primer, dan bahan hukum. Misalnya kamus mengenai kasus yang dibahas oleh

penulis.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data

dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam

penulis skripsi ini  adalah metode kepustakaan (Library Research) dan Metode Penelitian

Lapangan (Field Research).

1. Metode Kepustakaan(Library Research).

Metode Kepustakaan adalahmetode penelitian yang didasarkan pada tinjauan

literatur. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku

refrensi perpustakaan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dan

dokumen-dokumen, karya ilmiah, majalah, internet, jurnal-jurnal dan bahan

lainnya yang ada kaitannya dengan skripsi ini.



2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Metode Penelitian Lapangan adalah metode pengumpulan data kualitatif yang

tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan

kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian ini bisa dilakukan dalam

bentuk wawancara untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan

konteks.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang  digunakandalam penulisan skripsi ini adalah metode

analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode yang mengambil kebenaran

yang diperoleh dari kepustakaan dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan,

buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini, agar

mendapatkan sesuatu pemecahan dan dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan motode

lapangan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan wawancara kepada

narasumber atau pihak konsumen yang dimana sebagai pengguna dari barang Rokok

Elektrik tersebut. Adapun narasumber nya, yaitu ; Rivaldo Simanjuntak dan Heru Tua

Simanjuntak.


