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ian'(. Negara, 42 tahun, dan Ran-~ dah pahani. benar soal produk tersebut -- kan di Indonesia juga sudah disertai
dy L: Samu, 29 tahun, saat ini se-' (product knowledge), khususnya me' ·dengan infonnasi dan petunjuk dalam ·
bahasa Indonesia.
·
dang menjalani persidangan di ' nyangkut ke~aan/fungsi produk terAda du~ model yang dilakukan pro- .
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ke- · sebut, spesifikc;tsi produk, dan mengertf
, duanya didakwa melanggar ketentuan apa yang boleh dan ti4ak boleh dilalql- -du~en/vendor. Pertama, membuat seca:-ra khusus infonnasi dan petunjuk peUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 kan dengan produk ter'sebut, ser1;a .
. tentang Perlindimgan Konsumen kare- ·mengerti apa yang ha~§ dilakukan~ .--~ · .makaian dalam bahasa Indonesia untuk
na telah "menjual" iPad tanpa cfuertai--1 ~oiisumeni{et'tk:'~~~h-deng~ produk yang khusus dipasarkan di Indonesia. Kedua, membuat infonnasi .
manual berbahasa Indones.ia. ·
. produk tersebut.
dan petunjuk pemakaian sekaligus daTa~pa berm~~sud mencampuri dan
Ketiga, dengan adanya manual ber- .
lam berbagai bahasa sesuai dengan ba, mengmtervenst-]alannya persidang"an, ' bahasa Indonesia, berarti besar ke. hasa negara y~g menjadi target pema-_
. a~a ~eberapa ~al yang I?enaril~ untuk r1 mungkinan produk tersebut masuk ke
·saran produk tersebut. ·
dijadi~an pe.laJ~ran dan kasus iPad
Indonesia secara legal dan produk terDengan demikian, tidak .ada yang sayang dialruru Dian dan Randy. Benar ,' se_but dibuat dan diedarkan untuk pa.lah dengan ketentuan adanya keharus-..
memang ada ~etentuan .d~larri Pasal 8 \i sar Indonesia. Keempat, produk terse~
·an imonn~si dan/atau petunjuk dalam
,ayat (1) huruf J UU Perlindungan Kon- ;'but dibuat sudah disesuaikan dengan
bahasa Indone::;ia dalam UU Perlin- .· .
sumen bahw~ pelaku usaha ~arang ·: infrastruktur yang ada di Indonesia.
dungan Konsumen. Kalaupun ada yang
.memproduksi dan/at~u memperda, Sarna-sarna perangkat telekomunikasi,
,agak aneh, itu bukan dalam konteks -·
ga,ngkan barang. dan!Jas~ yang tidak
kadar sistem yang dipakai antarnegara
substansi undang-undang, melaiP.kan
mer;-cantumkan infonnasi dan!atau pe- berbeda. Jadi, ada kepastian bahwa inlebih pada aspek pen,egakan hukum.
tlll'l:Juk penggunaan bru·ang dalam ba- :frastruktur yang ada di Indonesia akse'Kenapa hanya seorang Dian dan Randy
hasa Indonesia sesliai dengan ketentuanl sibel terhadap produk t~rs~but. Un: perundang-undangan yang berlaku.
!. darig-Undailg PerlindU:ngan Kon8umen · '1yang.dimintai pertanggungjawaban pi-'
, dana gara-gara menjual dua buah iPad,
' Ancam~n terhadap pelanggaran ke- : . tidak secara spesifik mengatur bahwa
I
bukan pedagang besar yang nyata-nyaten~uan di atas adalah pida.na penjara / infonnasi tersebut harus dalam bentuk
ta melakukan hal yang. sama dengan
palin~ lama 5 tahun atau pidana denda buku panduan. Dengan demikian, inapa yang dilakukan Di!ln dan Randy?
, maksimal sebe~ar Rp _2 miliaf.(Pasal 62 1 .- fonnasi" atau p{;!tunji.ik pengguriaan daHal lain, ketika pemerintah bersama ,
aya~ 1
Per~dungan Konsumen).
pat da:lam bentuk video tutorial.
· DPRmenyetuj~ ketentuan bahwa ba- '
Art! pentmg bagr konsumen·atas ada- , ' Indonesia, dengan jumlah penduduk
ral).g dan jasa yang masuk ke pasar Innya pe~gaturan ?ahwa barang yang be-' sebesar 240 juta, adalap pasar potensi1donesia harus disertai inforinasi dan
reda: di Indo~eSia harus,mencantumal. Untukproduk handset, misalnya,
petunjuk penggunaan dalam bahasa In-·
kan infonnasi dan/a tau pehmj~ !?eng-; ada 180 juta pelanggan telepon seluler
donesia, niestinya merek'a sudah
gunaan dalam baha~a Indonesia ada- . (Sumber: BRTI; Sept 201_0 ). Life time
mengukur bahwa pemerintah- punya
lah, pertama, sebagai pemenuhan hak, . prciduk handset·.rata-rata dua tahun.
aparat yai:tg mengawasi pasar domestik
Katakanlah setehgah pengguna seluler
konsumen: khusus~ya hak untuk mensteril dari produk yang tidak disertai ·
dapatkan infonnas1. Ada tiga aspekda- setiap dua tahun berganti handset, ada
dengan infonnasi petunjuk pemakaian
1~ pemenuh~ ha~ atas ~m;masi ini, kebufuhan seba~yak 90 juta handset
dalam bahasa Indonesia.
yaitu ketersediaan mfonnas1. Infonnasi setiap dua tahun. Sebuah pasar yang
Fakta bahwa di lapangan, di mana
,terseb~t menggunakan b.ahasa yang di- membuat semua vendor ngiler.
dengan mudah didapatkan produkimpahru:m ko~sumen dan infonnasi terseUntuk produk telekbmunik~si; misalpor tanpa disertai infoTI?asi dan/atau ,
but ditampilkan dal~m media yang cla- nya, vendor yang akan memasukkan
' petunjuk pemakaian dalam bahasa Inpat dengan mudah diakses oleh konsu- · produk ke Indonesia, dengan potensi
, donesia, adalah bukti kegagalan pememen.
.pasai- yang begitu besar, juga sangat
.Kedua, untuk meyakinkan bahwa, se- berkepentingan agar konsumen Indone- rintah dalam melakukan pengawasan
belum konsumen membeli dan menggu- s1a memahami produk yang akan dipa- ,\ter:hada~ produk yru1g_ ~~_re_9.;otr di pasar.:
.nak.ill!_Q_E9_~uk tersebut, ~(_l!J.E,lJ.!ll_!n su-:
sarkan, sehin~ga pr<?__du_k yang· dipasc;tr-
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