
JURNAL ILMIAH 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN 

BARANG REKONDISI ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 

Program Studi Ilmu Hukum 

 

 

Oleh : 

HERLIANA 

D1A014113 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 

 

 



ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN 

BARANG REKONDISI ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN 

Program Studi Ilmu Hukum 

 

 

Oleh : 

HERLIANA 

D1A014113 

 

Menyetujui, 

Pembimbing Pertama 

 

Dr.H.Hirsanuddin, SH.,M.Hum 

NIP. 19621231 198803 1 001 

 

 

  



iii 
 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM 

PEMBELIAN BARANG REKONDISI ELEKTRONIK 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 

8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam pembelian 

barang rekondisi elektronik dan mekanisme dalam pembelian barang rekondisi 

elektronik serta pelindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang 

rekondisi elektronik. Metode penelitian adalah penelitian normatif. Simpulannya 

adalah kedudukan para pihak dalam pembelian barang rekondisi elektronik ini 

adalah tidak seimbang yang dimana konsumen disini berada diposisi yang lemah. 

Mekanisme dalam pembelian barang rekondisi elektronik ini adalah sama dengan 

jual beli pada umumnya. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian 

barang rekondisi elektronik berdasarkan Hukum Islam yaitu memberikan bentuk 

perlindungan hukum berupa hak khiyar. Perlindungan hukum bagi konsumen 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yaitu memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pengembalian 

uang atau penggantian barang yang sejenis. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Barang Rekondisi 

Elektronik 

 

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMER IN PURCHASE OF ELECTRONIC 

RECONSTRUCTION GOODS PERSPECTIVE LAW ISLAM AND LAW NUMBER 

8 YEAR 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to know the position of the parties in 

purchasing electronic recondition goods and mechanism in purchasing electronic 

recondition goods and legal protection for consumers in purchasing electronic 

reconditioning goods. The research method is normative research. The conclusion 

is that the position of the parties in the purchase of electronic reconditioning 

goods is unbalanced where the consumers here are in a weak position. The 

mechanism in purchasing electronic reconditioning goods is the same as buying 

and selling in general. Legal protection for consumers in purchasing electronic 

recondition goods based on Islamic Law is to provide a form of legal protection in 

the form of khiyar right. Legal protection for consumers based on Law No. 8 of 

1999 on Consumer Protection that provides legal protection in the form of refund 

or replacement of similar goods. 

 

Keywords: Legal Protection, Consumer, Electronic Reconditioned Goods
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I. PENDAHULUAN 

Perkembangan zaman yang semakin maju mempengaruhi gaya kehidupan  

yang semakin modern dan telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa sehingga 

dapat mengakibatkan munculnya berbagai macam produk yang semakin 

berkualitass dimata konsumen, selain dengan terus meningkatkan kualitas 

produknya, pelaku usaha haruslah memiliki sistem pemasaran yang baik. 

Manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya, memerlukan bantuan dari 

manusia lainnya. Hal ini telah menjadi sifat manusia yang tidak bisa hidup sendiri 

tanpa memerlukan manusia lain. Keperluan untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

didapati dari beragam cara salah satunya yaitu jual beli. 

Dalam KUH Perdata Pasal 1457 yang dimaksud dengan jual beli 

adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan 

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk 

membayar harga yang dijanjikan.
1
 

 

Dalam kontrak jual beli para pelaku yang terkait didalamnya yaitu penjual 

atau pelaku usaha dan pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen, yang 

memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Hak dan kewajiban tersebut 

dapat dilihat dalam beberapa Pasal pada KUH Perdata, namun dalam KUH 

Perdata lebih condong mengatur mengenai pihak penjual atau pelaku usaha. 

Melihat dari hukum positif Indonesia pengaturan mengenai hak dan kewajiban 

pelaku usaha dan konsumen diatur secara jelas dalam Pasal 4, 5, 6 dan 7 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

                                                             
1 Salim H.S, Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet Kesepuluh 

Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal 48. 



ii 
 

Salah satu prinsip dibidang ekeonomi adalah mencari keuntungan sebanyak 

mungkin dengan pengorbanan atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Beberapa 

pelaku usaha sangat menjunjung tinggi prinsip ini, sehingga demi memperoleh 

keuntungan yang besar, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang 

merugikan konsumen. 

Seperti yang terlihat dalam fenomena yang sedang terjadi saat ini yaitu 

masalah pemalsuan produk elektronik dengan mendaur ulang (rekondisi).Akhir-

akhir ini sedang marak diberitakan mengenai fenomena daur ulang produk 

elektronik (rekondisi).Barang rekondisi merupakan barang yang sudah rusak lalu 

diperbaiki lagi oleh pelaku usaha (bukan pabrik) yang memiliki keahlian dalam 

merakit barang elektronik. Para perakit barang rekondisi elektronik memiliki 

banyak barang yang sejenis, itu karena dalam perakitan barang rekondisi, perakit 

akan mengambil komponen yang diperlukan dari barang lainnya. Artinya 

pembuatan barang rekondisi elektronik menggunakan barang bekas, namun jika 

komponen tidak ada maka perakit akan membeli komponen ditempat lain tapi 

dengan kulaitas yang tidak bagus. Kemudian untuk menarik perhatian konsumen 

maka pelaku usaha menawarkan harga yang sangatlah murah dengan 

menggunakan merek asli seolah-olah barang tersebut asli dari pabrik pembuatnya. 

Peredaran barang rekondisi ini timbul dalam masyarakat ketika pembeli 

tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa barang yang dibeli adalah barang 

rekondisi. Hal ini lebih diperburuk lagi oleh oknum pelaku usaha atau penjual 

yang tidak memberikan keterangan, penjelasan, dan informasi yang jelas 

mengenai  status barang yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam hal ini 
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keberadaan barang rekondisi telah berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang telah disebutkan 

dalam Pasal 4 huruf c yang berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak 

untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai keadaan dan 

kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya. 

Peredaran barang rekondisi elektronik tidak hanya bertentangan dengan 

hukum positif Indonesia namun juga bertentangan dengan Hukum Islam karena 

dalam ajaran Islam konsumen mendapat perhatian yang cukup besar baik dalam 

Al-Qur’an maupun Hadits.Bisnis yang jujur dan adil menurut Al-Qur’an adalah 

bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.Sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam QS.Al-Baqarah ayat 188 dan QS.An-nisaa’ ayat 29. 

Berdasarkan hal tersebut, maka pembahasan difokuskan pada kedudukan 

para pihak dalam pembelian barang rekondisi elektronik dan mekanisme dalam 

pembelian barang rekondisi elektronik serta perlindungan hukum bagi konsumen 

dalam pembelian barang rekondisi elektronik perspektif Hukum Islam dan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif.Penelitian 

Hukum Normatif adalah penelitian yang mengkaji tentang data kepustakaan 

mengenaibahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, 

atau pendapat pakar hukum.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kedudukan Para Pihak Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik 

Kedudukaan mempunyai banyak arti bagi setiap orang, kedudukan 

menandakan adanya pengakuan terhadap keberadaan dari seseorang 

tersebut.Dalam bidang hukum pun memberikan pengakuan atas kedudukan 

seseorang.Hal ini terlihat dalam perjanjian jual beli.Dalam perjanjian jual beli 

kedudukan antara para pihak yaitu penjual dan pembeli telah diatur secara yuridis. 

Secara asas equality before the law atau persamaan kedudukan dalam hukum, 

mengindikasikan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum. 

Penerapan atas asas equality before the law dalam hukum perjanjian, khususnya 

dalam perjanjian jual beli adalah diaturnya masing-masing hak dan  kewajiban 

penjual dan pembeli.  

Apabila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban 

pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen.Ini berarti hak 

bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. 

Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima 

oleh pelaku usaha. 

Perlakuan hukum yang sama antara penjual dan pembeli yang secara yuridis 

tersebut sebagaimana diatur diatas memberikan kepastian hukum atas kedudukan 

penjual dan pembeli yang sama. Namun secara teoritis khususnya perlindungan 

konsumen atau pembeli terdapat beberapa teori yang membahas mengenai 

kedudukan konsumen dengan pelaku usaha. 
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Kedudukan Konsumen dalam hubungannya dengan  pelaku usaha dapat 

dijelaskan melalui prinsip-prinsip tentang kedudukan konsumen dengan pelaku 

usaha berangkat dari doktrin atau teori yang dikenal dalam perjalanan sejarah 

hukum perlindungan konsumen. Adapun yang termasuk kelompok ini adalahLet 

The Buyer Beware atau Prinsip Kehati-hatian Pada Konsumen, The Dua Care 

Theory atau Prinsip Kehati-hatian pada Pelaku Usaha, The Privity Contract, 

Prinsip Kontrak Bukan Syarat:
2
 Maka dapat dilihat dari beberapa teori diatas 

kedudukan antara konsumen dan penjual dalam keadaan tertentu tidak sama, hal 

ini diakibatkan karena dalam teori let the buyer beware dan the dua care theory  

mengharuskan konsumen dalam melakukan jual beli memiliki prinsip kehati 

hatian yang dibebankan padanya serta konsumen dituntut untuk membuktikan 

kerugian yang dideritanya secara jelas. Teori diatas sejalan dengan fenomena yang 

terjadi, konsumen yang selalu dijadikan objek dalam aktivitas jual beli untuk 

dieksploitasi sehingga konsumen membutuhkan wadah atau sarana untuk 

meningkatkan kedudukannya menjadi subjek dalam aktivitas jual beli yang harus 

sejajar dengan penjual.Hal ini pun yang menjadi dasar terbentuknya Undang-

Undang Perlindungan Konsumen guna menghilangkan ketimpangan kedudukan 

antara penjual dan pembeli atau konsumen, yang dimana konsumen selalu 

dirugikan dalam aktivitas jual beli. 

Mekanisme Dalam Pembelian Barang Rekondisi Elektronik 

Jual beli terjadi pada saat pembeli atau pelanggan tertarik pada suatu hal 

yang disajikan atau dijual oleh si penjual tersebut, dan ketika pembeli tersebut 

                                                             
2
Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan dan Kekuatan 

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), UB Press, Malang, 2011, hal 101-104. 
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membeli barang dari penjual maka terjadilah proses jual beli. Adapun beberapa 

tahapan dalam proses transaksi jual beli yaitu mulai dari penawaran hingga 

melakukan pembayaran. Bila calon konsumen menerima penawaran, maka 

terjadilah transaksi, atau menurut bahasa hukum terjadi perjanjian. Syarat sah 

terjadinya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah: Kesepakatan 

mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, ada suatu 

hal tertentu dan kausa yang halal. 

Mekanisme transaksi dalam jual beli barang rekondisi elektronik ini tidak 

jauh berbeda dengan transaksi jual beli pada umumnya, hampir sama. Adapun 

beberapa proses yang dilakukan dalam transaksi jual beli barang rekondisi adalah 

mulai dari tahap pratransaksi sampai tahap purnatransaksi atau dari tahap 

penawaran barang hingga tahap pembayaran yaitu mulai dari adanya pertemuan 

antara penjual dan pembeli sehingga terjadinya proses tawar menawar antara 

keduanya, yang kemudian konsumen diberi kesempatan untuk memilih barang 

yang diinginkan dan konsumen disini menggunakan haknya yaitu untuk 

melanjutkan transaksi atau tidak, sehingga terjadilah kesepakatan antara penjual 

dan pembeli. Setelah terjadinya kesepakatan timbullah hak dan kewajiban antara 

kedua belah pihak, yang dimana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain 

membayar harga sesuai yang disepakati atau yang disebut dengan tahap 

pembayaran.  
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Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi 

Elektronik Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

 

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi  

Elektronik Berdasarkan Hukum Islam 

Kondisi umat manusia saat ini sangat memprihatinkan, hal ini terlihat dalam 

praktek jual beli saat ini yang dimana mereka sangat meremehkan batasan-batasan 

syariat, sehingga sebagian besar praktek jual beli yang terjadi di masyarakat 

adalah transaksi yang dipenuhi berbagai unsur penipuan, keculasan dan 

kezaliman. 

Fikih melihat dalam transaksi jual beli terdapat manfaat yang sangat besar 

bagi pelaku usaha yang menjual produknya dan bagi konsumen yang 

membelinya.Jual beli yang baik adalah jual beli yang didalamnya terdapat 

kejujuran, tidak ada keterpaksaan, tidak ada unsur spekulasi serta tidak ada 

kemudharatan untuk kedua belah pihak. 

Untuk mencapai jual beli tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus 

dipenuhi, yaitu berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Adapun 

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat:
3
Orang yang berakad (penjual 

dan pembeli), Sighat (lafal ijab dan kabul), Ada barang yang dibeli, Ada nilai 

tukar pengganti barang. 

Dalam suatu perbuatan jual beli, keempat rukun itu hendaklah dipenuhi, 

sebab andaikata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak 

dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. 

                                                             
3 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, PT.RajaGrafindo,Jakarta, 

2003hal 118 
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Ulama fiqih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila 

terpenuhi dua hal:
4
Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang 

diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga 

harga tidak jelas, jual-beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-

syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak, Apabila barang yang 

diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli 

dan harga dikuasai penjual.Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai 

pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan 

setempat. 

Terlihat dalam kasus yang  terjadi saat ini  yaitu maraknya jual beli barang 

rekondisi. Jual beli barang rekondisi ini sangat dilarang oleh islam karena dimana 

dalam jual beli ini mengandung unsur penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dengan merekondisi barang elektronik yang kemudian dijual kembali kepada 

konsumen tanpa memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas kepada 

konsumen mengenai kondisi barang yang ia jual. Sehingga dalam jual beli ini 

pelaku usaha dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah 

melanggar hak-hak konsumen dengan menjual barang yang mengandung cacat 

tersembunyi. 

Penipuan, manipulasi dan usaha menutup-nutupi cacat pada barang 

dagangan dan menampilkannya tidak sebagaimana yang sesungguhnya, yakni 

                                                             
4ibid, hal 124 
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dengan cara yang dapat memperdaya pembeli dan bahkan dapat mengaburkan 

berbagai hal yang sudah jelas keharamannya menurut syariat.
5
 

Dalam jual beli barang rekondisi ini pelaku usaha telah melanggar perintah 

Rasulullah SAW  yang menganjurkan kejujuran dalam melakukan transaksi jual 

beli. Dalam Islam seorang pelaku usaha bisnis atau pedagang tidak hanya mencari 

keuntungan tapi juga suatu berkah dan rezeki yang diridhai Allah.Keuntungan 

yang harus didapatkan bukan hanya dari segi materil melainkan juga 

inmateril.Keuntungan materil bisa saja didapatkan dalam membuat usaha namun 

belum tentu dengan keuntungan inmateril atau dalam segi agama dan kepuasan 

batin. 

Islam sangat menentang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam menuntut 

suatu perdagangan dilakukan dengan jujur, adil,dan amanah. Rasulullah SAW 

bersabda, ”barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukanlah dari 

golongan kami”. (HR.At-Tarmidzi). 

Hukum dari perbuatan jual beli barang rekondisi ini adalah haram, alasan 

haramnya adalah bentuk jual beli tersebut adalah penipuan.Jual beli barang 

rekondisi ini memang telah memenuhi rukun jual beli namun tidak memenuhi 

syarat jual beli, karena barang yang diperjualbelikan ini adalah barang yang 

mengandung cacat, bekas dan tidak jelas.Dengan demikian pembeli berhak khiyar 

antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya. 

Menurut mazhab Hanafi bahwa tipuan yang dilarang itu adalah perbuatan 

menyembunyikan keadaan barang yang dibenci pembeli atau yang akan 

                                                             
5 Shalah Ash-Shawi & Abdullah Al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: 

Darul Haq, 2008, hal391-392. 
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mengurangi minatnya. Solusi hukum Islam terhadap konsumen apabila terjadi 

ketidak sesuaian antara promosi dengan sifat barang, maka konsumen mempunyai 

hak khiyar. 

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Barang Rekondisi 

Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terlihat bahwa 

masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen  merupakan hal 

yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang atau jasa 

yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak 

aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk 

diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang 

atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak 

membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk 

memilih barang atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan 

informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang 

merugikan , konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, 

perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.  

Dalam hal jual beli barang rekondisi ini, pihak yang dirugikan yaitu 

konsumen yang dimana terlihat dalam tahap transaksinya yaitu mulai dari 

penawaran.Penawaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen yang 

dengan sengaja tidak memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur tentang 

status barang yang dijual.Hal ini menunjukan bahwa penjual tidak memiliki itikad 
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baik dalam bertransaksi dengan melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha 

dan juga berusaha mengelabuhi konsumen yang tidak tahu dengan dalih barang 

yang mereka jual adalah barang baru dan asli walau sebenarnya barang yang 

mereka tawarkan adalah barang rekondisi yang jelas kualitasnya tidak bagus. 

Dalam hal ini pelaku usaha harus bertanggung jawab atas segala kerugian 

yang ditanggung oleh konsumen sebagaimana yang telah diatur di dalam Hukum 

Positif Indonesia. 

Berdsarkan substansi Pasal 19 diketahui bahwa tanggung jawab pelaku 

usaha meliputi:
6
Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, Tanggung jawab 

kerugian atas pencemaran, Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen 

Jual beli barang rekondisi ini telah melanggar Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yang telah disebutkan dalam Pasal 8 ayat 2 yang 

berbunyi Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau 

bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas 

barang dimaksud. Yang dimaksud disini adalah pelaku usaha yang menjual barang 

rekondisi elektronik tanpa memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur 

mengenai status barang yang ia jual. Perbuatan ini dapat dikatakan perbuatan 

melanggar hukum karena pelaku usaha disini telah melakukan perbuatan yang 

melanggar hak-hak konsumen. 

Dalam hal jual beli, perjanjian telah dapat dikatakan sah saat terjadinya 

kesepakatan yang merupakan pertemuan kehendak dari pihak pelaku usaha dan 

konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (2) 

                                                             
6
Christine S.T. kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta, 

Sinar Grafika, 2002, hal 225-228 
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ditentukan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, 

cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan 

benar atas barang yang dimaksud.” Larangan-larangan yang dimaksudkan ini 

hakikatnya yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/ atau jasa yang beredar di 

masyarakat merupakan barang yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas 

sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain 

sebagainya.
7
 

Kasus jual beli barang rekondisi ini telah melanggar ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, maka timbul akibat hukum yang ditentukan dalam Pasal 

19 ayat (1) yakni “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dan ditentukan pada 

Pasal 19 ayat (2) yakni “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat 

berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, ed., Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar 

Maju, Bandung, 2000, hal. 18   
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III. PENUTUP 

Simpulan 

Kedudukan para pihak dalam pembelian barang rekondisi elektronik yaitu 

pelaku usaha selaku penjual dan konsumen selaku pembeli adalah  tidak seimbang 

yang dimana kedudukan konsumen (pembeli) berada dalam posisi yang lemah 

ketika berhubungan dengan pelaku usaha (penjual), karena ketidaktahuan 

konsumen mengenai barang yang dibeli serta kurangnya informasi yang diberikan 

oleh pelaku usaha mengenai kondisi barang yang dijual, yang dimana pelaku 

usaha (penjual) disini telah melanggar kewajibannya yang merupakan hak bagi 

konsumen (pembeli) untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur 

mengenai kondisi barang tersebut.Mekanisme dalam pembelian barang rekondisi 

elektonik adalah sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, yang terlihat 

dalam proses transaksinya mulai dari tahap pratransaksi (penawaran), tahap 

transaksi (terjadinya jual beli), hingga tahap purnatransaksi (pembayaran). Namun 

dalam jual beli ini objeknya yang berbeda karena objek jual belinya disini adalah 

barang rekondisi.Dalam tahap transaksi ini konsumen kurang teliti dalam 

melakukan pengecekan barang karena merasa barang yang dibeli adalah barang 

baru, yang dimana pelsaku usaha (penjual) disini tidak memberikan informasi 

yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang dijual.Perlindungan 

hukum bagi konsumen dalam pembelian barang rekondisi eleketronik berdasarkan 

hukum Islam adalah memberikan bentuk perlindungan hukum berupa hak khiyar 

yang dimana konsumen memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual 

beli. Sedangkan Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pembelian barang 
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rekondisi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yaitu konsumen memperoleh kompensasi ganti rugi atas 

kerugian yang dialaminya karena barang yang diterima tidak sesuai sebagaimana 

mestinya dengan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau 

penggantian barang yang sejenis/sesuai harga. 

Saran 

Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia saat ini 

harus lebih ditegakkan lagi agar tujuan dari Undang-Undang itu sendiri dapat 

terlaksana dengan baik, sehingga Undang-Undang ini benar-benar dapat 

meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta dapat memberikan kepastian 

hukum yang jelas.Bagi konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk 

barang/jasa yang diinginkan serta harus lebih teliti dalam memeriksa barang yang 

menjadi objek jual beli dan tidak mudah tergiur dengan harga murah yang 

ditawarkan oleh pelaku usaha. Bagi pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual 

ini juga harus memberikan keterangan sesuai dengan keadaan barang yang  

dijual.Pemerintah sebagai perancang, pelaksana serta pengawas atas jalannya 

hukum dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen harus benar-benar 

memperhatikan fenomena yang terjadi pada kegiatan produksi saat ini supaya 

tujuan para pelaku usaha dalam mencari keuntungan berjalan dengan lancar tanpa 

adanya pihak yang dirugikan. 
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