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ABSTRAK 

Garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen 

menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan 

dalam jangka waktu tertentu. Dalam suatu produk yang sejenis akan sangat 

berbeda dari segi harga bila yang satu memiliki garansi. Garansi juga merupakan 

tahap purna transaksi dari tahapan-tahapan transaksi konsumen. Garansi yang 

diberikan itu biasanya dalam bentuk surat. produk mengalami bangkrut atau pailit. 

Jenis penelitian Empiris dan Normatif dan Metode pendekatan dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis, 

sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan kepustakaan, 

teknik pengumpulan data lapangan dan data hukum kepustakaan. Penelitian ini 

dilakukan di kota mataram guna untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian 

Garansi Elektronik Laptop dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap 

Perjanjian Garansi Elektronik Laptop Di Kota Mataram. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Pelaksanaan Garansi 

 

LAPTOP PERSFECTIVE ELECTRONIC WARRANTY AGREEMENT 

LAW OF CONSUMER PROTECTION 

(Study in Mataram City) 

 

ABSTRACT 

Warranty is a certificate from a product that the manufacturer guarantees 

that the product is free from worker error and material failure within a certain 

period of time. In a similar product will be very different in terms of price if one 

has a warranty. Warranty is also the full transaction stage of the stages of 

consumer transactions. The warranty provided is usually in the form of a letter. 

the product went bankrupt or went bankrupt. Types of Empirical and Normative 

research and methods of approach using the legal, conceptual and sociological 

approaches, sources and types of data in this study are field data and literature, 

field data collection techniques and library legal data. This research was 

conducted in the city of Mataram in order to find out the Implementation of the 

Laptop Electronics Warranty and Legal Protection Agreement for Consumers 

Against the Agreement on Warranty for Laptop Electronics in the City of 

Mataram. 

 

Keywords: legal protection for consumers, implementation of warranty
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I. PENDAHULUAN 

Garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen 

menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan 

dalamjangka waktu tertentu
1
. Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya 

garansi, selain menjamin kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual 

dan minat pembelian suatu produk. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu 

produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan 

minat konsumen untuk membelinya. 

Suatu produk yang sejenis akan sangat berbeda dari segi harga bila yang 

satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak bergaransi 

biasanya lebih rendah dari yang bergaransi, namun demi keamanan dan 

terjaminnya kualitas suatu produk, konsumen biasanya memilih produk yang 

bergaransi. Dalam dunia usaha selalu ada yang dinamakan persaingan bisnis 

(businesss competition), yang secara sederhana biasa didefenisikan sebagai 

persaingan antara penjual didalam „merebut‟ pembeli atau pangsa pasar
2
. 

Persaingan bisnis yang ketat dalam mendapatkan minat konsumen, 

merupakan faktor yang cenderung mempengaruhi setiap penjual untuk melakukan 

persaingan bisnis yang tidak sehat, menghalalkan segala cara, tidak memikirkan 

dampak atau kerugian konsumen itu sendiri. Terbukti dengan lahirnya yang 

disebut dengan garansi toko, yang pada dasarnya diberi untuk menjamin produk 

elektronik yang sebenarnya ilegal. Penjual bermaksud menjual produk dengan 

                                                             
1
 Elib Unikom, Gambaran Umum Pemberian Garansi dalam Praktek Jual Beli di 

Indonesia, Universitas Sumatra Utara elib.unikom.ac.id/download.php?id=146007, diakses 

Tanggal 12 Juli 2018  
2
Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008. hlm.14.   

http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=146007
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kualitas sama akan tetapi dengan harga yang lebih rendah untuk menarik minat 

konsumen namun sebenarnya barang yang dijual itu adalah barang yang ilegal, 

dipasok secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemerintah guna 

menghindari pajak. Produk seperti ini tidak memiliki garansi resmi. Garansi resmi 

adalah garansi yang dalam peredarannya mendapat izin dari pemerintah Republik 

Indonesia, khususnya sebagian besar pembeli tidak hanya membutuhkan harga 

yang lebih murah, namun di samping itu memerlukan suatu jaminan yang dapat 

menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan 

(kerusakan) dan itulah yang tidak bisa didapat dari produk ilegal, sehingga untuk 

menarik kepercayaan dan minat pembeli penjual mengeluarkan garansi yang 

disebut garansi toko.  

Garansi juga merupakan tahap purnatransaksi dari tahapan-tahapan 

transaksi konsumen.Tahap ini dapat disebut dengan tahap purnajual atau after sale 

service dimana penjual menjanjikan beberapa pelayanan cuma-cuma dalam 

jangka waktu tertentu seperti menjanjikan garansi atau servis gratis selama 

periode tertentu. Garansi yang diberikan itu biasanya dalam bentuk surat. Maka 

konsumen dapat langsung ke layanan purna jual (service center) yang ada dikartu 

tersebut.
3
 

Mengingat pentingnya kartu jaminan atau garansi purna jual itu dan untuk 

melengkapi UUPK, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman 

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam 

                                                             
3
Ade Maman Suherman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Bogor, 

2005, hlm. 103. 
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Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika. Keputusan 

ini kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan 

(Manual) dan Kartu Jaminan atau Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia. 

Selanjutnya disebut dengan Permendag No.19/M-DAG/ PER/5/2009. 

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. 

Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan 

perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, 

Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. 

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara 

seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak 

bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayanan jasa yang dipasarkan 

kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran 

barang secara langsung. 

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan 

konsumen yang direncanakan adalah untuk meningakatkan martabat dan 

kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam 

menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang 

perlu disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh 

Undang-Undang perlindungan konsumen sehingga dapat melakukan sasial kontrol 

terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah
4
. 

 

                                                             
4
 Abdul Kabir Bagis https://mardyantongara.wordpress.com/2013/04/16/perlindungan-

konsumen, dikases hari Jumat 30 Agustus 2018, Pukul 11.27. 

https://mardyantongara.wordpress.com/2013/04/16/perlindungan-konsumen
https://mardyantongara.wordpress.com/2013/04/16/perlindungan-konsumen
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam Pelaksanaan Perjanjian Garansi Elektronik Laptop di Kota Mataram 

Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak 

penjual dan pihak pembeli.
5
 Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban 

untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga 

dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek 

tersebut.  

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana 

antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang 

menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua 

belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian 

jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli dianggap 

sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka  mencapai kata 

sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun 

harganya belum dibayar”
6
 

Garansi Sebagai Bentuk Kewajiban Pelaku Usaha 

„‟Garansi merupakan suatu bentuk tanggung jawab pihak toko kepada 

konsumennya untuk memberi kepercayan yang dipasarkan tersebut dijamin 

kelayakan dan pemanfaatanya. Menurut Pak Joni selaku pemilik toko perjanjian 

garansi laptop tergantung merek laptop, contoh laptop asus, laptop asus 

mempunyai garansi 2 tahun, meliputi servis 2 tahun full, kecuali baterai adaptor 

itu setahun setengah dari garansi laptop. Jika ada kerusakan yang dialami akan 

                                                             
5
 Salim H.S.,Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar 

Grafika, 2003, hlm.49.  
6
 Prof.R.Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.2 
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diarahkan ke Servis Center Asus yang berada di depan FIF jalan sriwijaya, itu 

yang menyangkut software program yang didalam itu emang ada garansi dari 

asus, kalau hardwere yang rusak yang bertangung jawab atas servis atau biayanya 

adalah konsumen itu sendiri. Menurut Bapak Rudi selaku pemilik Toko Catur 

Warga Computer, yang tidak tercangkup dalam layanan garansi, kebijakan 

gaaransi hanya mencakup masalah yang berkaitan dengan masalah teknis 

perangkat keras dalam masa garansi dan berada dalam kondisi normal pemakaian.  

Klaim Konsumen Atas Garansi Produk 

Sedangkan menurut pengakuan informan yang bernama Hery 

(konsumen) tanggung jawab yang diberikan oleh Toko Matrix  berupa jaminan 

produk (garansi) perbandingan garansi tiap merek laptop ditinjau dari substansi 

perjanjian garansi pada kartu garansi laptop tersebut pada umumnya masing-

masing memiliki kesamaan yaitu dari segi jangka waktu masa garansi 2 tahun, 

objek yang ditanggung sebatas perangkat keras dan kesamaan pengecualiaan 

penanggungan yaitu garansi tidak berlaku untuk perangkat lunak, kerusakan fisik 

dan akibat kesalahan pemakaian
7
. 

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan informan yang bernama Ari, 

tanggung jawab yang diberikan oleh Toko Catur Warga Komputer berupa pihak 

service center akan memberikan kemudahan pelayanan terhadap konsumen yang 

mengajukan klaim garansi dengan cara pelayanan yang ramah terhadap konsumen 

dan penanganan perbaikan secepat dan sebaik mungkin terhadap laptop konsumen 

yang mengalami kerusakan, sehingga konsumen bisa menggunakan laptopnya 

                                                             
7
 Wawancara dengan Informan di Toko Matrix, Pada Tanggal 22 Oktober 2018, Pukul 

11.01 Wita 
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kembali dalam waktu yang relatif singkat setelah perbaikan dan laptop yang rusak 

bisa berfungsi normal seperti sediakala. Dari pelayanan yang diberikan tersebut 

diharapkan konsumen bisa merasa puas terhadap jasa perbaikan dan service yang 

diberikan oleh penyedia layanan. 

Sedangkan menurut Hasil Wawancara dengan Informan yang bernama Andre 

(konsumen), tanggung jawab yang diberikan kepada Toko Jaya Sentosa berupa 

penggantian sesuai prosedur buku garansi, kalau kerusakan dari pihak konsumen 

sendiri akan ditanggung oleh pihak konsumen sendiri.
8
 

Kendala Perjanjian Garansi 

Sebelum terjadi peristiwa perjanjian dalam pemberian garansi, tentunya 

pihak konsumen dan pihak produsen atau pelaku usaha harus melalui tahap-tahap 

transaksi dalam melakukan transaksi jual beli barang yang di edarkan oleh pihak 

produsen atau pelaku usaha, karena perjanjian garansi terjadi dan mengikat para 

pihak apabila transaksi jual beli sudah dilakukan dan desepakati. Tahapan tahapan 

itu dapat di uraikan dalam tiga tahap, yaitu tahap prantransajsi, tahap transaksi, 

dan tahap purna transaksi, ketiga tahapan tersebut antara lain adalah sebagai 

beriku :
9
 1. Tahap Prantransaksi adalah sebelum adanya perjanjian atau transaksi 

konsumen, yaitu keadaan-keadaan atau pristiwa-pristiwa yang terjadi sebelum 

konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang diedarkan 

produsen atau pelaku usaha. 2. Tahap Transaksi setelah calon konsumen atau 

pembeli memperoleh infomasi yang cukup mengenai kebutuhannya, kemudian 

mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Di sini konsumen atau pembeli 

                                                             
8
 Wawancara dengan Informan Toko Jaya Sentosa Kompter, Pada Tanggal 28 Oktober 

2018, Pukul 08.00 Wita 
9
 Ibid, hlm 58  
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mempergunakan salah satu haknya, yaitu hak untuk memilik (penentukan pilihan), 

pada saat itu lahirlah perjanjian sebab penawaran produsen atau penjual telah 

mendapat jawaban di dalam penerimaan dari konsumen atau pembeli. 3. Tahapan 

Purnatransaksian. Transaksi (dalam wujud perjanjian, kontrak) yang sudah 

dibuayt antara produksen atau pelaku usaha dan konsumen tentunya masih terus 

direalisasikan, yaitu dikiuti dengan pemenuhan hak dan kewajiban diantara 

mereka sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat oleh itu. Artinya , tahap 

pengikatan perjanjian sebenarnya hanyalah bagian awal yang masih harus diikuti 

dengan perbuatan pelaksanaan. Dengan kata lain, realisasi dari perjanjian itulah 

yang sebenarnya dimaksudkan oleh para pihak
10

 

Spesifikasi Garansi 

Selanjutnya secara spesifikasi dan ketentuan-ketentuan garansi dari laptop 

yang berlaku di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut
11

. 

1. Masa berlaku Garansi Setiap pemberian garansi hanya berlaku jangka waktu 2 

tahun, da nada yang 1 Tahun tergantung masing-masing pelaku usaha. Garansi 

hanya diberikan kepada pihak konsumen apabila telah terjadi kesepakatan dalam 

kegiatan jual beli, garansi akan berlaku setelah barang tersebut sudah disepakati 

oleh pihak konsumen terkait barang yang menjadi objek jual beli tersebut. 2. Masa 

mulai berlakunya garansi. Garansi laptop tersebut mulai berlaku pada tanggal 

pendaftaran untuk pertama kalinya atau pada tanggal serah terima laptop kepada 

konsumen atau pembeli.3. Tanggungan garansi laptop Untuk mendapatkan 

layanan garansi, laptop tersebut harus segera dibawa ke pihak servis center dari 

                                                             
10

Ibid, hlm 60 
11

Surianto,http;//www.google.co.id/url?sa=tdsource=webdrct=jdurl=http;//garansiindones

ia.com/. diakses  pada tanggal 13 Oktober 2018 
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masing-masing laptop yang terdekat pada jam kerja saat diketahui adanya cacat 

pada laptop. Tanpa membebankan harga perbaikan atau ongkos kerja. Ketentuan 

perbaikan pada laptop yang tertera pada kartu garansi akan memberikan waktu 

perbaikan pada produk yang bermasalah hanya dalam  tujuh hari kerja.  

Keberlakuan Garansi Produk 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menguraikan beberapa penjelasan 

yang dijelaskan oleh beberapa responden, bahwa setiap laptop apapun merek 

laptop baik merek  Acer, Lenovo, Asus, memilki ketentuan garansi yang sama 

yaitu : 

1. Masa berlaku Garansi Berdasrkan hasil penelitian dengan beberap responden , 

bahwa laptop yang terdapat di Kota Mataram memberikan waktu garansi berbeda-

beda, ada yang memberikan garansi 6 bulan, ada  pula yang 12 bulan, garansi 

hanya diberikan oelh peroduk resmi dari laptop tersebut. Untuk mendapatkan 

layanan garansi, konsumen atau pembeli diwajibkan membawa kartu garansinya. 

Jika tidak dibawak pihak toko, pelaku usaha tidak bisa memberikan garansi atau 

perbaikan tanpa ada kartu garansinya. 2. Masa mulai berlakunya Garansi 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberi garansi yang terdapat di wilayah 

Kota Mataram akan berlaku setelah barang tersebut sudah diterima oleh pihak 

konsumen atau pembeli, yang dimana hak dan kewajiban sudah dipenuhi oleh 

kedua belah pihak. Setelah garansi itu diberikan oleh pihak produsen atau pelaku 

usaha, maka konsumen diwajibkan mengisi data lengkap dan sfesifik laptop yang 

dibeli
12

. 3. Tanggungan Garansi Laptop Untuk mendapatkan layanan garansi, 

                                                             
12

 Hasil Wawancara dengan Responden Toko Jaya Sentosa Komputer, Pada tanggal 16 

Oktober 2018, Pukul 13.00 Wita 
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laptop tersebut segera dibawah ke pihak servis center dari masing-masing laptop 

yang terdekat pada jam kerja saat diketahui adanya cacat pada laptop. Tanpa 

membebankan harga perbaikan atau ongkos kerja. Kepetusan mengganti atau 

memperbaiki merupakan hak konsumen. Komponen yang lama diganti akan 

menjadi milik servis center. Dan dalam perbaikan dibutuhkan waktu beberap saat 

untuk mengerjakan perbaikan . 4. Ketersediaan Suku Cadang Berdasarkan hasil 

penelitian, bahwa para penjual yang terdapat dalam Kota Mataram, seperti merek 

dari Laptop Asus, Acer, Lenovo, Thosiba, dll sudah menentukan suku cadang 

yang diberikan kepada pihak konsumen, dan semuanya berlaku pada semua merek 

dari laptop, sehingga pihak konsumen tidak bisa melakukan tawar menawar 

terhadap suku cadang yang telah ditetapkan dalam ketentuan garansi.
13

 5. Ketidak 

berlakuan garansi Dari hasil penelitian, bahwa jenis kerusakan yang menjadi 

tanggung jawab pihak produsen atau pelaku usaha dalam pemberi garansi sudah 

ditentukan dan tertera dalam buku garansi, tidak jauh berbeda ynag terdapat dalam 

ketentuan garansi yang berlaku diseluruh Indonesia., apabila kerusakan  itu 

berasal dari laptop itu sendiri makan akan menjadi tanggung jawab pihak pelaku 

usaha, dan sebaliknya jika kerusakan tersebut akibat konsumen, maka tidak 

menjadi tanggu produkse atau pelaku usaha.
14

 

Garansi juga merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar yang 

berbentuk tertulis yang isinya ditetapkan secra sepihak yang telah ditetapkan oleh 

pihak produksen atas klausula-klausula baku tanpa perundangan dengan pihak 

                                                             
13

 Wawancara dengan Responden Toko Catur Warga Komputer, Pada Tanggal 24 

Oktober 2018, Pada pukul 16.00 Wita 
14

 Wawancara dengan Responden Toko Matrix Computer, Pada Tanggal 17 Oktober 

2018, Pada Pukul 10.00 Wita 
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konsumen, yang dimana klausula tersebut mengikat pihak-pihak yang melakukan 

perjanjian, baik pihak konsumen dan pihak produksen atau pelaku usaha. 

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa 

untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka terdaptlah tujuan dari 

perlindungan konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen adalah :1. 

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghidarkannya dari ekses negative pemakaian barang dan jasa. 3. 

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menetukan hak-haknya 

sebagai konsumen. 4. Menciptakan system perlindungan konsumen dalam 

memilih mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta 

akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha 

mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha. 6. Meningaktkan kualitas barang dan jasa 

yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan kesalamatan konsumen. 

Setiap produk elektronik lazimnya mempunyai garansi, begitu pula 

dengan laptop, namun beberapa orang ada yang tidak memperhatikan garansi 

ketika laptop tersebut sudah dibeli, mungkin mereka menganggap bahwa barng 

yang beru dibeli tersebut jarang sekali mengalami kerusakan. Garansi juga bisa 

menjadi salah satu bukti bahwa barang tersebut legal dan dilindungi oleh 

perusahaan yang membuatnya. 
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Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Garansi 

Elektronik Laptop Di Kota Mataram 

Di Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen ada dua yaitu 

bentuk perlindungan hukum yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat dan 

disepakati oleh para pihak dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh 

negara melalui suatu peraturan perundang-undangan. 

Bentuk Hukum Perlindungan Garansi Dan Konsumen 

Ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual akan diberikan 

berupa laptop baru, asalkan laptop tersebut kerusakannya sesuai dengan isi 

perjanjian garansi tersebut, dan jarak waktu yang telah ditentukan oleh pihak toko 

1x24 jam dihitung dari pembelian laptop tersebut. Jika lewat dari waktu yang 

ditentukan maka layanan garansi dengan penggantian laptop baru tidak lagi 

berlaku, maka disini dilakukan garansi berbentuk service gratis apabila 

kerusakannya pada bagian software (pernagkat lunak). Dan sebaliknya apabila 

kerusakan tersebut pada hardware (perangkat keras) dan kerusakannya dilakukan 

oleh konsumen maka biaya akan di tanggung oleh konsumen tersebut. Dari 

kesepakatan para pihak inilah sebenarnya dapat diketahui bentuk perlindungan 

hukum apa yang dapat diperoleh oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian 

tersebut.  

Bentuk Perlindungan Hukum Suatu Dalam Konteks Kodifikasi 

Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan 

hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan agar hak-hak yang 

dimiliki konsumen tidak dirugikan atau untuk melindungi pihak konsumen dari 
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tindakan curang pelaku usaha. Adapun peraturan yang mengatur tentang 

perlindungan konsumen secara umum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini diatur mengenai 

hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 4 

sampai Pasal 7 dengan tujuan agar konsumen dan pelaku usaha dapat mengetahui 

apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. 

Pasal 63 UUPK, dimana pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan 

terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Berdasarkan dua bentuk 

perlindungan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menganalisis 

bahwa konsumen tidak dapat menuntut pelaku usaha berdasarkan perjanjian atas 

kerugian yang dideritanya akibat membeli produk elektronika yang tidak disertai 

kartu jaminan atau garansi . Hal ini karena tuntutan ganti rugi berdasarkan 

perjanjian itu baru timbul ketika telah dilakukan perjanjian terlebih dahulu 

sebelum proses transaksi jual beli berlangsung. Berbeda jika pelaku usaha 

memberikan jaminan atau garansi bagi produk yang konsumen beli namun pelaku 

usaha lalai atau wanprestasi dalam memenuhi jaminan/garansi tersebut maka 

konsumen dapat melakukan tuntutan ganti rugi karena telah ada perjanjian yang 

mendahuluinya. 

Memperhatikan isi Pasal 1366, dapat dikatakan bahwa seseorang tidak 

hanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh seseorang akibat 

kesalahannya dalam melakukan suatu perbuatan tetapi seseorang juga 

bertanggung jawab atas kelalaian dan kurang hati-hatinya dalam berbuat. Dalam 

kaitannya dengan perbuatan pelaku usaha yang memasarkan produk  elektronika 
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yang tidak disertai dengan kartu jaminan atau garansi purna jual dalam bahasa 

Indonsia, perlu diselidiki lebih lanjut mengenai terpenuhinya unsur perbuatan 

melanggar hukum dalam perbuatan pelaku usaha tersebut. Untuk mengetahui hal 

tersebut, penulis menguraikannya di bawah ini: 

Bentuk Penyelesaian Sengketa Garansi Dengan Konsumen 

Penyelesaian secara hukum ini bertujuan untuk memberi penyelesaian dan 

perlindungan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang 

bersengketa. Dengan begitu, rasa keadilan dapat ditegakan dan hukum dijalankan 

sebagaimana mestinya. 
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PENUTUP 

 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penyusun maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 1. Perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak  

produsen dan konsumen secara langsung dengan menjelaskan isi kartu garansi dan 

memberikan kwitansi pembelian kepada konsumen. Tetapi penjelasan dari pihak 

toko kepada konsumen tentang perjanjian garansi tersebut terkadang dijelaskan 

secara langsung dan sebaliknya tidak dijelaskan secara langsung apa isi dari kartu 

garansi tersebut. 2. Perlindungan konsumen terhadap garansi elektronik kota 

mataram, jika kerusakan pada hardwere maka yang bertanggung jawab atas servis 

dan biayanya ditanggung oleh konsumen itu sendiri, dan perbaikan atau 

pergantian membutuhkan jangka waktu yang lama dan disini konsumen dapat 

memperoleh bentuk perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan 

no.8 tahun 1999 tntang perlindungan konsumen, dalam penggantian garansi 

elektronik yang mengatur tentang perlindungan konsumen, segala upaya yang 

mengatur perlindungan dari perjanjian yang menjamin adanya kepasitian hukum 

untuk memberikan perlindungan dari UUPK konsumen. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyusun 

dapat memberikan saran sebagai berikut : 1. Hendaknya produsen atau pelaku 

usaha untuk menguraikan secara lengkap ketentuan pelaksanaan garansi laptop 

pada konsumen agar konsumen mengetahui secara jelas ketentuan yang terdapat 

dalam kartu garansi. Selain itu juga pihak toko menyarankan kepada semua 
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karyawan agar isi kartu garansi tersebut dijelaskan secara jelas dan lengkap. 2. 

Bagi konsumen di indonesia khususnya di kota mataram dengan aturnya dalam 

undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 menjamin suatu upaya 

hukum yang tegas ketika timbul resiko yang membebani konsumen pada saat 

mengkonsumsi produk tersebut dan konsumen dapat diharapakan tidak lagi 

diperlakukan sebagai objek daam bisnis, tetapi subjek yang memiiki kedudukan 

yang seimbang dengan pelaku usaha. Pelaku harus semakin menyadari bahwa 

masa depan usahanya ditentukan oleh konsumen. Dalam hal jual beli barang 

elektronik pada dasarnya bagian dari skema perjanjian jual beli yg diatur dalam 

pasal 1457 KUH perdata jual beli.  
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