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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan ketentuan garansi dalam 

perjanjian jual beli smartphone di Kota Mataram dan untuk mengetahui 

penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan ketentuan garansi 

perjanjian jual beli di Kota Mataram. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum 

normative empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan, konseptual dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber dan jenis 

bahan data yang digunakan adalah sumber kepustakaan dan sumber lapangan. Hasil 

penelitian ini adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh konsumen terkait ketentuan 

garansi yang diberikan kepada pihak konsumen dalam perjanjian jual beli smartphone 

di Kota Mataram, dan penyelesaian terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan 

ketentuan garansi jual beli smartphone di Kota Mataram. 

 

Kata Kunci: Pelaksanaan garansi dan penyelesaian sengketa 

 

JUDICIAL REVIEW ABOUT IMPLEMENTATION PROVISIONS OF 

GUARANTEE AGREEMENT FOR PURCHASE “SMARTPHONE” IN 

MATARAM  

(STUDIES IN MATARAM CITY) 

This study aims to determine the Implementation of the provision of the warranty in the 

purchase agreement of the smartphone in Mataram City and to the provision of the warranty 

agreement to sell and buy in the Mataram City. The type of this research is normative 

empirical law, with statute approach method, conceptual and sociological approach. the 

source and type of material the data used is the source literature and the source of the field. 

The results of this research is the implementation that is done by the consumer-related 

provisions of the warranty given to the consumer in the agreement to sell and buy 

smartphones in Mataram City, and solution for default in the implementation of the provisions 

of warranty selling smartphone Mataram City. 

Keywords: Implementation of warranty and dispute resolution 
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah Negara berkembang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan 

disegala bidang termaksud dalam bidang ekonomi. Pembangunan dibidang ekonomi lebih 

mendapat prioritas utama jika dibandingkan dengan pembangunan di bidang lainnya, 

karena menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Perkembangan roda ekonomi dewasa ini, berdampak pada angka pertumbuhan 

ekonomi, sehingga mengakibatkan semakin tingginya tuntutan produktivitasnya. 

Pembangunan yang pesat disegala bidang merupakan satu-satunya upaya yang harus 

dilalui Indonesia untuk membawa negaranya kepada modernisasi disegala bidang.1 

Salah satu perbuatan hukum yang hampir setiap hari dilakukan oleh manusia adalah 

kegiatan jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman sebelum terciptanya  alat tukar berupa uang, 

manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara tukar menukar barang 

dengan lain.2 

Dengan kecanggihan barang elektronik memberi dampak serba bisa dalam aktivitas 

kehidupan  itu sendiri contohnya seperti smartphone, masyarakat semakin di permudah 

dalam aktivitas pekerjaan, terutama dalam hal komunikasi yang tergantung dari jarak 

tertentu, dengan kecanggihan dan kemudahan yang di dapat mendorong daya beli yang 

sangat kuat untuk memiliki barang elektronik tersebut. 

Seperti halnya yang terdapat  di Kota Mataram, yang dimana merupakan salah satu 

kota yang menjual berbagai barang elektronik seperti smartphone, Sejauh ini 

                                                           
1 Faisal Basri dan Haris Munandar, Perekenomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan 

Ekonomi Indonesia, Jakarta, Airlangga, 2002, hlm,.4 
2Harisma Agung,https://www.google.co.id/urlurl=http://.blogspot.com/2017/05/makalah-perjanjian-jual-

beli-dalam. Diakses pada tanggal 18 November 2017 
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pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram cukup meningkat, hal ini menunjukan tingkat 

penjualan yang tinggi terhadap barang elektronik, banyak di bangun pertokoan sebagai 

penjualan barang elektronik yang membuat wilayah Kota Mataram sejajar dengan kota-

kota besar lainnya yang ada dalam wilayah Indonesia, banyak pertokoan penjualan 

barang elektronik seperti smartphone yang merupakan barang pengguna terbanyak oleh 

manusia untuk mempermudah segalah aktivitasnya.  

Dalam melakukan perjanjian jual beli, maka pihak-pihak yang bersangkutan tunduk 

pada peraturan dan ketentuan hukum yang ada. Kemudian apabila kita perhatikan, 

walaupun perjanjian jual beli timbul karena alasan kebutuhan atau keuntungan akan 

tetapi aspek hukum perjanjian jual beli sangat menentukan sekali, sebab apabila pihak-

pihak yang melakukan penjajian jual beli tersebut tidak mengetahui aspek-aspek hukum 

yang ada, maka dikemudian hari akan timbul masalah-masalah yang tidak diinginkan 

sehingga para pihak di tuntut untuk mengetahui  hak dan kewajibannya. 

Sebagai  contoh di atas apabila terjadi kerusakan terhadap smartphone setelah sekian 

lama pembeli membeli smartphone tersebut kepada pihak penjual dan pihak konsumen 

ingin memperbaikinya untuk sekian kalinya, akan tetapi pihak produksen atau pelaku 

usaha menolak atas perbaikan tersebut padahal kompenen smartphone tersebut sudah di 

garansikan akan tetapi hal tersebut apabila merujuk pada aturan-aturan jual beli maka 

tindakan tersebut tidak diperbolehkan menurut peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku. 

Hal ini yang dapat dijadikan sebagai contoh  permasalahan dalam suatu perjanjian 

jual beli smartphone di Kota Mataram yang dimana smartphone yang dibeli pihak 

pembeli rusak untuk sekian kalinya dan masih dalam tenggang waktu garansi akan tetapi 
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pihak penjual menolak untuk memperbaiki, hal ini akan menjadi suatu masalah apabila 

pihak penjual tidak mau melakukan perbaikan kembali atas kerusakan smartphone yang 

sudah digaransikan oleh pihak pembeli dengan alasan bahwa smartphone tersebut 

sebelumnya sudah diperbaiki. 

Sehingga hal tersebut akan menimbulkan kesan yang kurang baik bagi dunia bisnis 

khususnya dalam jual beli barang smartphone. Oleh sebab itulah maka dalam pembuatan 

perjanjian jual beli tersebut biasanya akan diterangkan hak dan kewajibannya para pihak 

seperti berapa lama jangka waktu garansi dan berapa kali perbaikan, sehingga diharapkan 

tidak terjadi suatu kesalah pahaman diantara pihak-pihak tersebut. 

Dengan bertitik tolak dari pokok-pokok pikiran diatas maka dirasakan perlu untuk 

melakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tentang Ketentuan Garansi 

Dalam Perjanjian Jual Beli Smartphone di Kota Mataram” 

Rumusan masalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan garansi dalam perjanjian 

jual beli smartphone  di Kota Mataram. 2. Bagaimanakah penyelesaiannya jika terjadi 

wanprestasi dalam pelaksanaa ketentuan garansi perjanjian jual beli smartphone di Kota 

Mataram.  

Tujuan dan Manfaat Penelitian. 1. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan 

garansi dalam perjanjian jual beli smartphone di Kota Mataram. 2. Untuk mengetahui 

penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam ketentuan garansi jual smartphone di Kota 

Mataram. 

Manfaat  Penelitian. 1. Manfaat Segi Teoritis yaitu dengan hasil penelitan tentang 

tinjauan yuridis tentang ketentuan garansi dalam perjanjian jual beli smartphone di Kota 

Mataram ini dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum, khususnya 
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hukum perjanjian. 1. Manfaat Segi Praktik yaitu untuk memberikan sumbangan 

pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai 

pelaksanaan ketentuan garansi dalam perjanjian jual beli smartphone di kota Mataram. 2. 

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam 

menyelesaikan masalah terhadap pelaksanaan ketentuan garansi dalam perjanjian jual 

beli smartphone di kota Mataram. 3. Untuk memberikan bahan sebagai penyempurnaan 

bagi legislatif dalam menambah dan memperbaiki pelaksanaan ketentuan garansi dalam 

perjanjian jual beli smartphone. 

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. 

Penelitian ini menggunakan tiga macam metode pendekatan yaitu, pendekatan 

perundangan- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologi. 

II. PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Ketentuan Garansi dalam Perjanjian Jual Beli Smartphone di Kota 

Mataram. 

Smartphone merupakan suatu alat komunikasi yang pemanfaatannya sangat 

dibutuhkan di era teknologi ini. Jual beli smartphone sudah menjadi kegiatan sehari 

hari oleh pelaku usaha, mengingat smartphone adalah barang elektronik yang sangat 

diminati oleh masyarakat modern, selain sebagai alat untuk berkomunikasi, 

smartphone juga merupakan alat untuk membantu dalam kegiatan lainnya. berbagai 

merek dan jenis smartphone yang dijual oleh pelaku usaha di Kota Mataram seperti 

merek smartphone dari Samsung, xiomi, iphone, oppo, vivo, advan dan begitu banyak 

merek smartphone lainnya. 
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Pemberian garansi merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital diera 

persaingan terbuka ini. Meningkatkan jumlah supplay barang sejenis dengan berbagai 

macam kualifikasi mewajibkan konsumen untuk lebih cerdas dalam menentukan 

pillihan produk dan jasa. Pemberian garansi kepada konsumen pada prinsipnya 

sejalan dengan salah satu tujuan dasar UUPK yaitu mengangkat harkat dan martabat 

konsumen dengan menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan jasa.3 

Dalam kegiatan menjalankan usaha, Undang-undang memberikan sejumlah hak 

dan membebankan sejumlah kewajiban dan larangan kepada produksen pelaku usaha. 

Pengaturan tentang hak, kewajiban, dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan 

hubungan yang sehat antara produksen atau pelaku usaha dan konsumennya, 

sekaligus menciptkan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan 

perekonomian nasional pada umunya.4 

Garansi juga merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar yang berbentuk 

tertulis yang isinya ditetapkan secara sepihak  yang telah ditetapkan oleh pihak 

produksen atas klausula-klausula baku tanpa perundingan dengan pihak konsumen, 

yang dimana klausula tersebut mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian, baik 

pihak konsumen dan pihak produksen atau pelaku usaha. 

Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan 

dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu 

pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah.5 

                                                           
3Adrian Suredi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,Galla Indonsesia, Bogor, 

2008, hlm 77 
4Janus Sidobalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, 

hlm, 71 
5 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Jakara,  PT Raja Grafindo Persada, 

2007, hlm, 145 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan oleh salah satu responden yang 

bernama hafidz yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli secara bergaransi selalu 

diadakan secara tegas  dalam bentuk tertulis dan dijelaskan secara lisan mengenai 

infomasi garansi tersebut. Perjanjian bergaransi pada prakteknya berbentuk formulir 

yang klausal-klausanya sebagian besar sudah dibakukan dan ditentukan oleh pihak 

produksen atau pelaku usaha sehingga tidak ada tawar menawar terhadap ketentuan 

yang telah dibuat oleh pihak produksen.6 

Sebelum terjadi peristiwa perjanjian dalam pemberian garansi, tentunya pihak 

konsumen dan pihak produksen atau pelaku usaha harus melalui tahapan-tahapan 

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

produksen atau pelaku usaha, karena perjanjian garansi terjadi dan mengingkat para 

pihak apabila transaksi jual beli sudah dilakukan dan disepakati. Tahapan-tahapan itu 

dapat uraikan dalam tiga tahap, yaitu tahap prantransaksi, tahap transaksi, dan tahap 

purna transaksi.7 

Di dalam perjanjian garansi terdapat berbagai ketentuan yang berhubungan 

dengan smartphone tersebut baik mengenai servis, jangka waktu dan kerusakan yang 

menjadi tanggung jawab produksen atau pelaku usaha. 

Selanjutnya secara spesifikasi dan ketentuan-ketentuan garansi dari smartphone 

yang berlaku di seluruh Indonesia ialah:8 

1) Masa berlaku garansi 

Setiap pemberian garansi hanya berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) 

tahun, Garansi hanya diberikan kepada pihak konsumen apabila telah terjadi 

kesepakatan dalam kegiatan jual beli, garansi akan berlaku setelah barang 

                                                           
6 Hasil wawancara dengan responden bernama hafidz, pada tanggal 19 januari 2018 
7 Ibid, hlm, 58 
8Surianto,https://www.google.co.id/url?sa=tdsource=webdrct=jdurl=http://garnsiindoensia.com/.diakses 

pada tanggal 26 februari 
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tersebut sudah di sepakati oleh pihak produksen atau pelaku usaha dan pihak 

konsumen terkait barang yang menjadi objek jual beli tersebut. 

2) Masa mulai berlakunya garansi 

Garansi smartphone tersebut mulai berlaku pada tanggal pendaftaran 

untuk pertama kalinya atau pada tanggal serah terimah smartphone kepada 

konsumen atau pembeli. 

3) Tanggungan garansi smartphone  

Untuk mendapatkan layanan garansi, smartphone tersebut harus segerah 

dibawah ke pihak service center dari masing-masing smartphone yang 

terdekat pada jam kerja saat diketahui adanya cacat pada smartphone. Tanpa 

membebankan harga perbaikan atau ongkos kerja. Ketentuan  perbaikan pada 

smartphone yang tertera pada kartu garansi akan memberikan waktu 

perbaikan pada produk yang bermasalah hanya dalam tujuh hari kerja. 

Lamanya perbaikan dihitung dari sejak produk yang bermasalah diterima oleh 

service center (berdasarkan tanda terima) sampai  dimana pengguna diinfokan 

bahwa produknya sudah selesai diperbaiki. 

4) Ketersediaan suku cadang 

Setiap smartphone yang memiliki garansi resmi atau garansi distributor 

akan menjamin suku cadang dan pariferal untuk semua produk yang berada 

dalam masa garansi. 

5) Ketidak berlakuan garansi 

Kebijakan garansi hanya mencakup masalah yang berkaitan dengan 

masalah teknis perangkat keras dalam masa garansi dan berada dalam kondisi 

normal pemakaian. Layanan garansi tidak mencakup permasalahan perangkat 

lunak, kehilangan data, atau kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan 

pengunaan, atau kondisi seperti contoh namun tidak terbatas seperti yang 

dibawah ini: 

a) Nomor seri dari produk, periprehal, dan aksesoris telah diubah,  

dibatalkan, atau dihapus 

b) Segel garansi rusak atau diubah 

c) Produk telah diubah, diperbaiki, dimodifikasi oleh bukan service center 

resmi dari smartphone tersebut 

d) Kerusakan konsmetik atau perubahan penampilan fisik akibat pemakaian 

yang tidak mempengaruhi fungsi dan operasional produk. 

e) Kerusakan pada LCD seperti titik terang, gelap, garis yang disebabkan 

oleh tekanan luar. 

f) Kerusakana produk akibat bencana alam perang, kebakaran, banjir, kilat, 

dan serangga. 

g) Kerusakan produk akibat penyimpanan yang tidak sesuai (suhu atau 

kelembapan berlebih). 

h) Produk terkena atau kemasukan air atau ditempatkan di tempat yang 

berdebu dan lembab. 

i) Produk dengan noda jamur, karat atau korosi, oksidasi karena bahan 

kimia atau karena lingkungan. 

j) Kerusakan produk akibat suhu panas atau tekanan. 
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k) Kerusakan produk akibat kesalahan penggunaan tegangan listrik, lonjatan 

listrik, atau masalah kelistrikan lainnya. 

l) Kerusakan produk akibat kelalaian pengguna seperti perubahan struktur 

atau bentuk, keretakan fisik dan baret. 

m) Kerusakan produk akibat instalasi atau perawatan yang tidak benar atau 

kerusakan yang disebabkan oleh perangkat lain seperti printer, drive 

optic, kartu jaringan, USB. 

n) Kerusakan produk akibat penggunaan aplikasi pihak ketiga atau virus, 

atau kehilangan perangkat lunak atau data yang mungkin terjadi selama 

proses perbaikan. 

o) Kerusakan produk akibat penggunaan system operasi atau aplikasi illegal 

atau tidak resmi. 

p) Kerusakan produk akibat perangkat keras dari pihak ketiga atau suku 

cadang yang tidak resmi. 

q) Kehilangan kata sandi. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menguraikan beberapa penjelasan yang 

dijelaskan oleh beberapa respoden, bahwa setiap smartphone apapun jenis dan 

mereknya baik merek dari samsunng, oppo, vivo, advan memiliki ketentuan garansi 

yang sama yaitu: 

1)  Masa berlaku garansi 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa smartphone yang terdapat di wilayah 

Kota Mataram hanya memberikan waktu garansi selama 12 bulan, garansi hanya 

diberikan oleh produk resmi dari smartphone tersebut.9 

2) Masa mulai berlakunya garansi 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberian 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.10 

 

                                                           
9 Hasil wawancara dengan responden bernama iksan, pada tanggal 19 Januari 2018 
10 Hasil wawancara dengan responden bernama dian, pada tanggal 19 januari 2018 
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3) Tanggungan garansi smartphone 

Untuk mendapatkan layanan garansi, smartphone tersebut segerah 

dibawah ke pihak service center dari masing-masing smartphone yang terdekat 

pada jam kerja saat diketahui adanya cacat pada smartphone. Tanpa 

membebankan harga perbaikan atau ongkos kerja. 

4) Ketersediaan suku cadang 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa para penjual yang terdapat dalam 

Kota Mataram seperti merek dari smartphone Samsung, oppo, vivo, advan, 

sudah menentukan suku cadang yang diberikan kepada pihak komsumen, dan 

semuanya berlaku pada semua merek dari smartphone, sehingga pihak konsumen 

tidak bisa melakukan tawar menawar terhadap suku cadang yang telah ditetapkan 

dalam ketentuan buku garansi.11 

5) Ketidak berlakuan garansi 

Dari hasil penelitian penulis, bahwa jenis kerusakan yang menjadi 

tanggung jawab pihak produksen atau pelaku usaha dalam pemberi garansi sudah 

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

dalam ketentuan garansi yang berlaku diseluruh Indonesia, apabila kerusakan itu 

berasal dari smartphone itu sendiri maka akan menjadi tanggung jawab pihak 

produksen atau pelaku usaha, dan sebaliknya  kerusakan tersebut akibat manusia, 

maka tidak menjadi tanggung jawab pihak produsen. 

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli 

smartphone. Penulis akan menguraikan dibawah ini: 

 

                                                           
11 Hasil wawancara dengan responden bernama arif, pada tanggal 20 Januari 2018 
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a) Hak pihak produksen atau pelaku usaha sebagai berikut: 

1) Pihak penjual atau pihak toko berkah untuk menolak pengajuan klaim 

garansi apabila tuntutan klaim diluar batasan garansi yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

2) Pihak penjual atau pihak toko berhak untuk memeriksa smartphone yang 

klaim oleh konsumen. 

3) Pihak penjual atau pihak toko berhak untuk memeriksa klaim garansi yang 

diajukan apabila konsumen telah memenuhi syarat-syarat untuk 

dipenuhinya klaim garansi. 

4) Pihak penjual berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang tidak beritikad baik. 

Sedangkan kewajiban pihak penjual sebagai berikut: 

1) Memberikan informasi yang benar terhadap smarphone yang dijual 

kepada konsumen atau pembeli baik tentang jaminan atau garansi, service 

dan memberikan penjelasan tentang pemakaian yang baik dan benar. 

2) Memberikan penggantian dan/atau ganti rugi terhadap smartphone 

konsumen apabila syarat-syarat pengajuan klaim garansi dipenuhi. 

3) Memberikan jaminan garansi atas smartphone yang dipasarkan sesuai 

dengan mutu barang dan ketentuan standar umum yang berlaku. 

4) Melayani klaim dari konsumen atau pembeli secara jujur baik dan benar. 

b) Hak konsumen atau pembeli sebagai berikut: 

1) Mendapatkan informasi yang benar dari pihak penjual mengenai keadaan 

atau kondisi smartphone yang beli. 

2) Mendapatkan fasilitas-fasilitas pada jaminan garansi smartphone yang 

baru dibelinya. 

3) Hak untuk mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian yang sesuai 

dengan tuntutan klaim yang diajukan apabila telah memenuhi syarat. 

4) Hak untuk didengarkan segala keluhannya atas ketidakpuasan konsumen 

terhadap smartphone miliknya. 

Sedangkan kewajiban dari konsumen atau pembeli sebagai berikut: 

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

konsumen diwajibkan untuk memperhatikan aturan-aturan yang telah 

ditentukan. 

2) Konsumen tidak berhak untuk menuntut klaim diluar ketentuan garansi. 

3) Selama masa jaminan garansi berlaku, konsumen diwajibkan selalu 

memperhatikan secara keseluruhan keadaan smartphone yang dimilikinya, 

sehingga dapat cepat mengetahui kerusakan dan mudah untuk 

memperbaikinya. 

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengeketa perlindungan konsumen 

secara patut, ini dimaksudkan apabila terjadi suatu masalah dalam perkara 

ini, pihak konsumen atau pihak toko agar bisa diselesaikan dengan 

prosedur yang berlaku serta Undang-undang. 

 

Setiap produk elektronik lazimnya mempunyai garansi, begitu pula dengan 

smartphone, namun beberapa orang ada yang tidak memperhatikan garansi ketika 
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smartphone tersebut sudah dibeli, mungkin mereka menganggap bahwa barang yang 

baru dibeli tersebut jarang sekali mengalami kerusakan. Garansi juga bisa menjadi 

salah satu bukti bahwa barang tersebut legal dan lindungi oleh perusahaan yang 

membuatnya. 

Dalam hal ini pengajuan klaim garansi smartphone ada empat hal yang perlu 

diperhatikan dan merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan 

pelayanan yang baik atas garansi yang diajukan pada smartphone resmi. Ada empat 

hal tersebut sebagai berikut: 

a)  Smartphone yang diajukan klaim garansi tersebut adalah smartphone yang 

dibeli di toko smartphone yang bersangkutan dengan menunjukan serta 

pembelian tidak dapat dipindah tangankan. 

b) Smartphone tersebut  dalam kondisi disegel atau belum dibongkar. 

c) Penyesuaian IMEI (Iintenasioanl Mobile Equipme Indentify) yang dimiliki   

dengan bodi tengah atau rangka dan sofwere yang digunakan. 

d) Pengajuan klaim garansi tersebut harus sesuai dengan kesepakatan yang telah 

dibuat oleh kedua belah pihak, biasanya garansi tersebut dalam bentuk 

service. 

 

Berdasarkan hasil penelitian penulis pengajuan klaim garansi smartphone yang 

berada di Kota Mataram memiliki prosedur-prosedur yang secara garis besar dapat 

diuraikan sebagai berikut:12 

1) Membawa smartphone yang akan diajukan klaim garansi beserta surat bukti 

atau dokumen pembelian yang sesuai dari IMEI, sofwere atau perangkat lunak, 

dan bodi tengah. 

2) Smartphone tersebut diajukan klaim garansi di luar kelalaian pihak pembeli. 

3) Setelah bukti penjualan dan pembelian diperiksa pihak penjual, kemudian 

smartphone tersebut sesuai dengan IMEI, sofwere dan bodi tengah yang 

digunakan bukti penjualan. 

4) Konsumen akan diberikan perincian kerusakan smartphone tersebut, apakah 

kerusakan tersebut termaksud ketentuan dan batasan pemberian garansi pada 

smartpone tersebut.  

5) Apabila kerusakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada 

ketentuan garansi maka biaya dan suku cadang akan diganti oleh pihak toko 

                                                           
12 Hasil wawancara dengan responden bernama arif, pada tanggal 20 januari 2018 
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sesuai dengan kerusakan yang dialami oleh pihak, karena kerusakan tersebut 

terbukti bahwa bukan dari kesalahan pengguna. 

6) Setelah service tersebut dilakukan pihak toko memberikan kartu tandatangan 

sebagai bukti bahwa perbaikan sudah dilakukan ataun sudah mengajukan klaim 

garansi. 

 

B. Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Ketentuan Garansi 

Perjanjian Jual Beli  Smartphone di Kota Mataram. 

Ketidaktaatan pada isi transaksi, kewajiban, serta larangan sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat 

melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sengketa itu dapat berupa 

salah satu pihak tidak mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi 

haknya karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya, pembeli tidak 

memperoleh barang sesuai pesanannya, atau pembeli tidak mendapat pelayanan 

sebagaimana telah disepakati, atau penjual tidak mendapatkan pembayaran sesuai 

dengan haknya.Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen berawal dari 

tranksaksi konsumen disebut sengketa konsumen.13 

Penyelesaikan sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberi penyelesaian 

yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketan. 

Dengan begitu, rasa keadilan dapat ditegakkan dan hukum dijalankan sebagimana 

mestinya. 

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai sengketa yang dilakukan oleh para pihak 

penjual dan pembeli yang terdapat di wilayah  konter smartphone di Kota Mataram 

jarang sekali yang menimbulkan sengketa besar baik itu baik di toko smarphone yang 

beralamat dijalan airlangga, toko smartphone yang beralamat di pagesangan, toko 

                                                           
13 Janus Sidonalok, Op.cit  hlm, 127 
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smartphone yang beralamat di cakranegara, walaupun pihak konsumen yang 

mengkomplain atas kerusakan yang terjadi tidak sampai menimbulkan sengketa yang 

menimbulkan permasalahan tersebut masuk diranah pengadilan hanya saja 

penyelesaikan dilakukan ditempat itu saja. 

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ialah penyelesian sengketa melalui 

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha 

yaitu badan penyelesaian konsumen dan/atau forum lain untuk mencapai kesepakatan. 

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan 

alternative penyelesaian sengketa, mediasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Sedangkan 

penyelesian sengketa melalui badan peradilan ialah penyelesaian melalui pengadilan 

yang berada dilingkungan peradilan umum. 

1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan. 

Penyelesaian sengketa secara ligitasi atau jalur pengadilan merupakan cara 

penyelesaian sengketa antara pihak penjual dan pihak konsumen dalam 

melakukan perjanjian dalam ketentuan garansi, yang memilih penyelesaian 

sengketa melalui jalur pengadilan dengan meminta bantuan hakim untuk 

menentukan siapa yang menang dan siapa yang salah. Putusan yang dijatuhkan 

pengadilan tersebut bersifat mengingat antara salah satu pihak yang dinyatakan 

salah atau menang, artinya putusan itu dapat dilaksanakan.14 

Berdasarkan hasil penelitian dimana pihak produksen atau pelaku usaha 

yang terdapat di konter smartphone Kota Mataram dan pihak konsumen jarang 

menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Karena kedua bela pihak 

beranggapan bahwa menyelesaikan masalah melalui jalur pengadilan dapat 

                                                           

14Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Pustaka Bangsa, Mataram, 2016, hlm, 121 
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memakan waktu yang lebih banyak serta biaya yang dikeluarkan lumayan banyak, 

sehingga jika terjadi wanprestasi antara produksen atau pelaku usaha dan 

konsumen kebanyakan menyelesaikan ditempat itu sendiri dengan jalan 

musyawarah, karena hal tersebut tidak memakan waktu yang banyak dan biaya itu 

sendiri.15 

2.  Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK 

Pasal 52 UUPK menyatakan bahwa BPSK memiliki tugas dan kewenangan 

untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan 

cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.16 

Berikut uraian satu persatu cara penyelesaian sengketa konsumen melalui 

BPSK, dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. 

a) Konsiliasi 

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen diluar 

pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang 

bersangketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak, proses 

persidangan secara konsiliasi dilakukan sendiri oleh majelis yang bertindak 

sebagai fasilitator pasif atau disebut konsiliator. 

b) Mediasi 

Penyelesaian dengan cara mediasi tidak jauh berbeda dengan cara 

konsiliasi dimana cara ini yang ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau 

                                                           
15 Hasil wawancara dengan responden bernama putra, pada tanggal 20 Januari 2018 
16 Ibid, hlm, 213 
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para pihak. Bedanya dengan konsiliasi adalah majelis BPSK bersifat aktif 

sebagai perantara dan penasehat.17 

c) Arbitrase 

Cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase berbeda 

dengan dua cara penyelesian sengketa yang ada (mediasi dan konsiliasi). 

Majelis yang akan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara arbitrase, 

ketua BPSK tidak berwenang untuk menentukan siapa yang akan menjadi 

ketua majelis dan anggota majelis. 

Cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase berbeda 

dengan dua cara penyelesian sengketa yang ada (mediasi dan konsiliasi). 

Majelis yang akan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara arbitrase, 

ketua BPSK tidak berwenang untuk menentukan siapa yang akan menjadi 

ketua majelis dan anggota majelis.18 

III. PENUTUP 

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat 

menyimpulkan hal penting, antara lain: 1. Pelasanaan garansi merupakan suatu 

ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pihak konsumen atau pelaku usaha secara 

baik dan jujur sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) yang 

dimana garansi merupakan bentuk pertanggungjawaban konsumen atau pelaku usaha 

kepada pihak konsumen untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap smartphone 

yang dibeli oleh pihak konsumen atau pembeli. 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang perlindungan konsumen (UUPK), yang mengatur tentang perlindungan 

                                                           
17 Ibid, hlm, 215 
18

 Ibid, hlm 217 
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konsumen menegaskan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen. 

Saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraiakan sebelumnya, maka 

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

pelaku usaha untuk menguraikan secara lengkap ketentuan pelaksanaan garansi 

smartphone pada konsumen agar konsumen mengetahui secara jelas ketentuan yang 

terdapat dalam kartu garansi tersebut. 2. Masyarakat dituntut untuk menjadi 

konsumen yang cerdas dalam menyikapi kemajuan teknologi khususnya dalam jual 

beli smartphone, karena konsumen harus cermat dan teliti dalam memilih garansi 

yang tidak merugikan konsumen itu sendiri serta tidak melanggar peraturannya telah 

ada, serta pemerintah sebagai mediator dan aparatur penegak hukum harus 

semaksimal mungkin memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen apabila 

terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.  
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