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BAB III 

PELAKSANAAN HAK KHIYA<R PADA JUAL BELI PONSEL 

BERSEGEL DI COUNTER MASTER CELL DRIYOREJO 

GRESIK 

 

 
A. Gambaran tentang Counter Master Cell Driyorejo Gresik 

1. Sejarah Berdirinya Counter Master Cell  

Berawal dari perkembangan teknologi ponsel (telepon seluler) sebagai 

alat komunikasi, yang telah dirasakan perkembangannya oleh masyarakat, 

tidak hanya masyarakat kota tetapi juga masyarakat desa. Dengan 

perkembangan ponsel tersebut, Pada tahun 2004 banyak pengguna ponsel 

khususnya masyarakat Driyorejo merasa kesulitan mencari tempat untuk 

mengisi pulsa ponselnya, sehingga mereka harus pergi ke pasar Sepanjang 

ataupun pasar Krian. Pada tahun 2004 seseorang (Moch Affandy) mendirikan 

Counter sebagai bisnis usahanya yang diberi nama Master Cell. Maka dengan 

berdirinya Counter Master Cell konsumen pengguna ponsel dapat memenuhi 

kebutuhan ponselnya. 

Pada tahun 2005 Counter Master Cell mengalami perkembangan usaha, 

tidak hanya melayani penjualan pulsa saja (fisik maupun elektrik) tetapi juga 

bermacam-macam ponsel dari berbagai jenis ponsel, merk ponsel, serta 

aksesoris yang unik dan menarik sehingga menambah daya tarik pembeli. 
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Pemilik Counter Master Cell tidak hanya berhenti dalam penjualan 

barang saja untuk mengembangkan usahanya, tetapi pemilik Counter Master 

Cell mempunyai inisiatif lain untuk mengembangkan usahanya yaitu dengan 

memberikan pelayanan yang berupa penjualan suku cadang ponsel, jasa cetak 

foto ponsel camera dan juga jasa servis ponsel.1 

2. Lokasi Counter 

Counter Master Cell terletak di Jalan Krikilan No.45 Kecamatan 

Driyorejo Kabupaten Gresik + 27 Km sebelah barat Surabaya. Dengan batas-

batas sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Pemukiman Penduduk Desa Krikilan dan PT MDQ Utama 

Sebelah Selatan : Jalan Raya Surabaya – Sepanjang – Driyorejo – Krian 

Sebelah Barat : Pemukiman Penduduk Desa Krikilan dan PT. Zigma 

Sebelah Timur  : Pemukiman Desa Larangan dan PT Merak 

3. Permodalan 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik 

Counter Master Cell, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permodalan 

Counter berasal dari modal pribadi dan keluarga, dimana usaha ini dikelola 

bersama. 

 

 

4. Struktur Organisasi 
                                                 

1 Interview dengan pemilik Counter, saudara Affandy, tanggal 5 Januari 2009 
Pemilik 

Bagian 
Teknisi/Servis 

Bagian 
Pembelian 

Bagian 
Penjualan 

Kasir 
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Adapun tugas dan wewenang struktur organisasi Counter Master Cell 

tersebut adalah sebagai berikut:2  

a. Pemilik : Bertindak mengawasi kegiatan semua kegiatan di Counter 

Master Cell 

b. Bagian Teknisi : Bertanggung jawab atas jasa servis ponsel  

c. Bagian pembelian : Mengurusi barang-barang yang masuk dalam Counter, 

baik pembelian barang dari Counter di Surabaya 

(Plasa Marina ataupun WTC) maupun dari distributor 

d. Bagian penjualan : Mengurusi barang-barang yang dijual dalam Counter 

dan juga melayani pembeli 

e. Kasir : Bertanggung jawab membuatkan nota penjualan dan menerima  

pembayaran dari pembeli. 

                                                 
2 Interwiew dengan Pemilik Counter, Moch Affandy, tanggal 6 Januari 2009 
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5. Jenis Pelayanan di Counter Master Cell Driyorejo 

a. Jual beli ponsel 

Mengenai jual beli ponsel dalam Counter Master Cell dibedakan 

menjadi 2 bagian. Antara lain: 

1). Ponsel bersegel (baru) 

Dalam jual beli ponsel bersegel pihak penjual jarang mengambil 

barang dalam jumlah yang banyak. Sebab resiko sangat tinggi, karena 

harga ponsel bersegel naik turun tiap bulannya. 

Hasil Penjualan Ponsel Bersegel di Counter Master Cell Driyorejo  

Tahun 2007-2008 
Jenis Ponsel No. Bulan 

CDMA GSM 
Total 

1. Januari  2 5 7 
2. Februari 3 3 6 
3. Maret  1 4 5 
4. April  2 2 4 
5. Mei  2 4 6 
6. Juni  2 3 5 
7. Juli  4 2 6 
8. Agustus  3 2 5 
9. September  2 2 4 

10. Oktober  3 2 5 
11. November  5 2 7 
12. Desember  4 2 6 

              
2). Dari 66 total barang yang terjual dalam satu tahun, ada 65 pembeli, 

sedangkan dalam satu tahun ada 3 orang yang komplain. Pembeli yang 

komplain itu tentang kerusakan pada getar ponsel, yang menyebabkan 

getar tidak berfungsi dan komplain pada buzzer (speaker kecil khusus 

ringtone). 
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3). Ponsel bekas (lama)  

Untuk jual beli ponsel bekas pada Counter Master Cell sangat 

diminati pembeli dibandingkan ponsel bersegel, disamping harganya 

yang  dapat dijangkau, pembeli juga dapat mengetahui keadaan ponsel 

yang akan dibelinya. Untuk ponsel bekas yang masih ada garansi 

resmi dari produk maka harganya lebih mahal dibandingkan ponsel 

bekas yang garansi produknya sudah habis. 

b. Pengisian pulsa  

Pada Counter Master Cell memberikan pelayanan bagi konsumen 

pengguna ponsel berupa pengisisan pulsa dibedakan 2 cara: 

1). Pulsa gesek/fisik  

yaitu pengisian pulsa dengan cara mengesek hologram pada kartu 

pengisian lalu masukan nomor seri yang ada di balik hologram kartu 

pada ponsel sesuai dengan petunjuk yang ada pada kartu pengisian. 

Dan pastikan nomor yang anda masukan dengan benar, jika berhasil 

maka pulsa ponsel anda akan terisi sesuai dengan nominal yang anda 

beli. Adapun pegisian pulsa gesek/fisik yang ditawarkan oleh Counter 

Master Cell adalah sebagai berikut: 

No. Nama Kartu Pulsa  Harga  
1. Simpati Rp 50.000,- 

Rp 100.000,- 
Rp 51.500,- 
Rp 98.000,- 

2. AS Rp 25.000,- 
Rp 50.000,- 

Rp 29.000,- 
Rp 52.000,- 

3. Fleksi Rp 5.000,- 
Rp 10.000,- 

Rp 6.500,- 
Rp 11.000,- 
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Rp 25.000,- 
Rp 50.000,- 

Rp 25.500,- 
RP 48.000,- 

4. Mentari Rp 10.000,- 
Rp 25.000,- 
Rp 50.000,- 

Rp 11.500,- 
Rp 26.500,- 
Rp 50.000,- 

5. IM3 Rp 5.000,- 
Rp 10.000 
Rp 25.000 
Rp 50.000 

RP 7.000,- 
Rp 11.500 
Rp 26.000,- 
Rp 50.000,- 

6. Star One Rp 10.000,- 
Rp 20.000,- 

Rp 11.500,- 
Rp 21.000,- 

7. 3 Rp 10.000,- Rp 11.000,- 
8. AXIS Rp 10.000,- RP 11.000,- 
9. XL Rp  5.000,- 

Rp 10.000,- 
Rp 25.000,- 

Rp 6.500,- 
Rp 11.500,- 
Rp 26.000,- 

10. Smart 
 

Rp 10.000,- 
Rp 20.000,- 

Rp 11.000,- 
Rp 20.000,- 

11. Happy Rp 10.000,- Rp 11.000,- 
12. Esia Rp 10.000,- 

Rp 25.000,- 
Rp 11.000,- 
Rp 26.000,- 

Data diambil tanggal 13 Januari 2009 

2). Pulsa elektrik  

yaitu pengisian pulsa dengan cara menulis nomor ponsel pembeli pada 

buku yang disediakan oleh pihak Counter, lalu pihak penjual akan 

mengecek nomor yang ditulis beserta nominal yang diinginkan, pihak 

Counter akan mengirim nomor ponsel pada pelanggan pulsa dari 

Counter Master Cell. 

Setelah terisi pulsanya, pembeli keluar tanpa diberi nota 

pembelian pulsa oleh pihak Counter. Pada Counter Master Cell dalam 

hal pengisiaan pulsa mengambil dari Indosat Nusapro Krian Sidoarjo. 
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Adapun pengisian pulsa elektrik yang di tawarkan oleh Counter 

Master Cell sebagai berikut: 

Jenis Pulsa Nominal yang Ditawarkan Harga  
Simpati  Rp 5.000,- 

Rp 10.000,- 
Rp 50.000,- 

Rp 6.500,- 
Rp 11.500,- 
Rp 50.000,- 

AS Rp 5.000,- 
Rp 10.000,- 
Rp 25.000,- 
Rp 50.000,- 

Rp 6.500,- 
Rp 11.500,- 
Rp 27.000,- 
Rp 50.000,- 

Flexi Rp 5.000,- 
Rp 10.000,- 
Rp 25.000,- 
Rp 50.000,- 

Rp 6.000,- 
Rp 10.500,- 
Rp 25.500,- 
Rp 48.000,- 

IM3 Rp 5.000,- 
Rp 10.000,- 
Rp 25.000,- 
Rp 50.000,- 

Rp 6.000,- 
Rp 11.000,- 
Rp 25.000,- 
Rp 50.000,- 

Mentari  Rp 5.000,- 
Rp 10.000,- 
Rp 25.000,- 
Rp 50.000,- 

Rp 6.000,- 
Rp 11.000,- 
Rp 25.000,- 
Rp 50.000,- 

Star One Rp 5.000,- 
Rp 10.000,- 
Rp 20.000,- 

Rp 6.000,- 
Rp 11.000,- 
Rp 20.000,- 

3 Rp 5.000,- 
Rp 10.000,- 

Rp 6.000,- 
Rp 11.000,- 

AXIS Rp 5.000,- 
Rp 10.000,- 

Rp 6.000,- 
Rp 11.000,- 

XL Rp 5.000,- 
Rp 10.000,- 
Rp 25.000,- 
Rp 50.000,- 

Rp 5.500,- 
Rp 11.000,- 
Rp 25.000,- 
Rp 50.500,- 

Smart Rp 5.000,- 
Rp 10.000,- 
Rp 20.000,- 

Rp 6.500,- 
Rp 11.000,- 
Rp 21.000,- 

Data diambil tanggal 13 Januari 2009 
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c. Servis 

Pelayanan servis merupakan jasa perbaikan ponsel bagi konsumen 

pengguna ponsel. Adapun jenis kerusakan ponsel yang diperbaiki oleh 

bagian servis pada Counter Master Cell antara lain3: 

Kerusakan pada hardware (komponen)  

1). Baterai kosong 

2). Konektor baterai yang rusak 

3). Short konsleting 

4).  over voltage 

                 Kerusakan pada soft ware (program) 

1). Terganggunya system operasi ponsel (firm ware) 

2). Rusaknya user area date (membuat aplikasi dan data personal) 

3). Rusaknya area security ponsel (merupakan system penggaman yang 

ditetapkan oleh pabrik) 

d. Barang – barang yang di jual  

Untuk memenuhi kebutuhan pengguna ponsel maka Counter Master 

Cell menjual berbagai macam komponen maupun aksesori.  

Adapun barang – barang yang di jual antara lain:4 

1). Handfree merek Motorola, Sony Ericsson, Nokia 

                                                 
3 Interview dengan bagian teknisi, Saudara Adi, tanggal 10 Januari 2009  
4 Interview dengan bagian penjualan Saudari Peni, tanggal 15 januari2009 



 46

2). Baterai    

a). Sony ericsson : BST-36, BST-30, BST-30, BST-25 

b). Motorola        : BR – 50, BC 50 

c). Nokia   : BLC-2, BLC-3, BLC-5, BLC-6, BP-6M, BP-5M 

d). Samsung    :  ZTE  

3). Memori ekternal (sebagai memori tambahan ponsel ) 

a). Micro 

b). Mmc 

c). Micro SD 

d). Mini SD 

e). M TO 

4). Spare part ponsel (suku cadang) yang dijual di Counter Master Cell 

a). IC power  

b). IC audio  

c). IC CPU 

d). IC UI 

e). IC PA 

f). IC RF 

g). LCD 

h). Microfon  

i). Vibrator 

j). Bazzar 
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k). Infrared 

l). Dioda 

m). FE prom / IC memori 

5). Charger 

 Charger merupakan sebagai alat perantara untuk mengisi bateri 

ponsel dengan menggunakan arus listrik, merek yang ditawarkan antar 

lain: Nokia, Motorola, Sony Ericcson, Philips. 

6). Mobil charger LCH-12  

Merupakan alat perantara untuk mengisi baterai ponsel dalam 

mobil (kendaraan) saat perjalanan. Merek yang di tawarkan: Nokia, 

Samsung,Sony ericsson, LG, Motorola. 

7). Aksesoris  

a). Tas pinggang ponsel 

b). Pengguat sinyal 

c). Lampu aksesoris ponsel 

8). Kartu perdana  

Adapun kartu perdana adalah kartu yang pertama kali digunakan 

sebelum diadakan pengisian ulang. 

Kartu Perdana  Nominal yang Ditawarkan Harga  
Simpati  Rp 10.000,- Rp 13.000,- 

AS Rp 10.000,- Rp 12.000,- 

Flexi Rp 10.000,- Rp 15.000,- 

IM3 Rp 5.000,- 
Rp 10.000,- 

Rp 9.000,- 
Rp 12.000,- 
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Mentari  Rp 5.000,- 
Rp 10.000,- 

Rp 8.000,- 
Rp 11.000,- 

Star One Rp 12.000,- Rp 15.000,- 

3 Rp 10.000,- Rp 13.500,- 

AXIS Rp 6.000,- Rp 9.000,- 

XL Rp 5.000,- Rp 7.500,- 

Esia  Rp 10.000,- Rp 13.000,- 

Data diambil tanggal 13 Januari 2009 

6. Segmen pasar  

Segmen pasar merupakan kegiatan membagi–bagi pasar dalam hal ini 

adalah pengunjung yang datang ke Counter Master Cell Driyorejo, namun 

tidak semua pengunjung yang akan penulis golongkan, di sini penulis akan 

menggolongkan hanya pada pembeli ponsel bersegel saja. Karena lokasi 

Counter Master Cell dekat dengan jalan raya, daerah pemukiman penduduk 

dan juga daerah Driyorejo merupakan daerah industri, maka dari hasil 

interview penulis dengan bagian penjualan adalah sebagai berikut:  

a. Ibu rumah tangga 20 % 

b. Pelajar 10% 

c. Pekerja 70% 

7. Hak purna jual (tukar tambah) 

Pada Counter Master Cell hak purna jual pun diberlakukan bagi pihak 

pembeli yang datang ke Counter Master Cell dan mempunyai keinginan untuk 

menjual ponsel lamanya dan ditukarkan dengan ponsel yang baru yang dipilih 

sesuai dengan keinginan pihak pembeli. Dengan cara pihak penjual 
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mengetahui harga pasaran ponsel tersebut, kondisi ponselnya, apakah 

bergaransi atau tidak, kemudian menaksir berapa harga jual ponsel lama 

pembeli dan pihak pembeli menambah kekurangan dari harga jual tersebut. 

Misalnya pihak pembeli menjual ponsel lama (Nokia 1200) harga jual Rp 

230.000,- dan harga beli ponsel baru (CDMA FP 369) harga beli Rp 270.000,- 

plus perdana ) maka pihak pembeli harus menambah pembayaran ponsel 

barunya pada pihak Counter Master Cell adalah Rp 270.000,- dikurangi Rp 

230.000,- =Rp 40.000,-jadi pembeli harus menambah pembayarannya sebesar 

Rp 40.000,-  

 
B. Mekanisme Jual Beli Ponsel Bersegel pada Counter Master Cell Driyorejo 

1. Tata Cara Akad 

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli 

adalah kerelaan dua belah pihak melalui i>ja>b dan qabu>l yang dilakukan.5 

Seperti halnya pada jual beli ponsel bersegel diperlukan adanya i>ja>b 

qabu>l antara penjual dan pembeli. 

Adapun tata cara akad dalam jual beli ponsel bersegel di Counter 

Master Cell adalah sebagai berikut : 

                                                 
5 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, h. 116 
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a. Cara melakukan i>ja>b qabu>l 

I>ja>b qabu>l perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang 

mengikat kedua belah pihak seperti halnya pada jual beli ponsel bersegel, 

walaupun ada kalanya i>ja>b qabu>l hanya berupa isyarat yang 

menunjukan kerelaan kedua belah pihak. Dalam melakukan i>ja>b 

qabu>l pada transaksi jual beli ponsel bersegel tersebut dilakukan dengan 

jelas, secara lisan setelah pembeli memilih ponsel bersegel yang 

kriterianya telah disebutkan penjual, dan harganya pun telah disetujui 

pembeli, maka disini telah terjadi i>ja>b qabu>l antara penjual dan 

pembeli. 

Apabila ponsel yang dipilih pembeli sudah diserah terimakan oleh 

penjual maka telah terjadi perpindahan kepemilikan barang dari penjual 

kepada pembeli dengan kewajiban pembeli membayar kepada penjual 

sesuai dengan akad yang telah di sepakati kedua belah pihak. Kemudian 

penjual menyerahkan nota  atau kwitansi sebagai bukti pembayaran atas 

pembelian ponsel. 

b. Waktu pelaksanaan i>ja>b qabu>l 

Pada jual beli ponsel bersegel waktu pelaksanaan i>ja>b dan 

qabu>l dilakukan seketika itu dalam satu majelis ketika terjadi akad. 

Kedua belah pihak yang melakukan jual beli ponsel bersegel hadir dan 

membicarakan masalah jual beli ponsel bersegel pada waktu dan tempat 

yang sama. 
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c. Bentuk perjanjian jual beli ponsel bersegel. 

Dalam pengembangan dunia perdagangan yang semakin pesat 

dewasa ini, tidak sedikit pebisnis yang curang dalam melakukan jual 

belinya untuk meraih keuntungan yang maksimal. Maka dari itu produsen 

ponsel setiap mengeluarkan ponsel baru untuk dijual di pasaran selalu 

dalam keadan bersegel, karena ponsel bersegel rawan pembajakan. 

Untuk pembelian barang bersegel, seringkali konsumen tidak 

berdaya ketika ada aturan membuka segel berarti membeli, kondisi ini 

memang sulit dihindarkan. Tetapi sebenarnya kalau produk bersegel dan 

dibuka dihadapan penjualnya serta diketahui jelas bahwa produk yang 

sudah dibayar adalah cacat, konsumen (pembeli) bisa bertindak dan 

pengecer juga bisa mengembalikan ke distributor. 

Adapun bentuk akad (perjajian) jual beli ponsel bersegel di Counter 

Master Cell adalah bentuk jual beli yang pembayarannya dilakukan secara 

tunai, jika ada komplain terhadap ponsel yang dibeli, maka jangka waktu 

yang di berikan yaitu 7 hari setelah akad dan setiap pembelian ponsel 

bersegel selalu pada kardus ponsel ditempeli segel hologram dari pembuat 

produk, sedangkan jika pembeli membuka kotaknya, akan terdapat kartu 

garansi dari pembuat produk dan buku petunjuk penggunaan ponsel 

ataupun dari distributor tersebut. 
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C. Pelaksanaan Hak Khiya>r pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master 

Cell Driyorejo  

Segala sesuatu kegiatan pasti tidak akan lepas dari yang namanya resiko, 

apalagi dalam dunia bisnis perdagangan, Resiko akan penyelewengan, 

ketidakjujuran, etos kerja yang tidak sehat sangatlah mungkin terjadi pada bisnis 

perdagangan yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah 

disepakati bersama.  

Pada jual beli ponsel bersegel resiko yang dialami penjual antara lain: 

pertama, apabila barang yang dibeli penjual belum habis terjual disaat harga 

turun. Karena  harga ponsel tidak pernah stabil setiap bulannya, maka penjual 

menyiasati dengan menjual sebelum ganti bulan pada rekannya diluar Counter. 

Kedua, resiko jual beli ponsel bersegel jika barang yang dijual pada Counter cacat 

atau rusak. Ketika ponsel yang dibeli oleh konsumen (pembeli) yang dibuka 

segelnya dihadapan penjual, kemudian diketahui adanya cacat. Dan penyebab 

kerusakan jual beli ponsel bersegel  berasal dari produsen pembuat ponsel, karena 

kurang selektifnya ketika menjual produknya dipasaran. 

Pada jual beli ponsel bersegel pada Counter Master Cell pembeli bebas 

memilih, baik dalam hal tipe ponsel, jenis, maupun warna fisik ponsel sesuai 

dengan keinginannya dengan mendapat keterangan dari penjual terhadap kriteria 

ponsel yang akan di belinya. Pada jual beli ponsel bersegel ini penjual dan 

pembeli sama-sama tidak mengetahui kualitas barang yang akan dibelinya. 

Penjual dan pembeli baru mengetahui ketika pembeli telah menyatakan 
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pilihannya dan membuka segel hologram pada kardus ponsel serta mencoba 

ponsel yang dibelinya dihadapan penjual untuk mengetahui bagaimana keadaan 

ponsel tersebut. Jika ponsel yang dibelinya setelah pembeli membuka segelnya 

dan mencoba ponselnya dalam keadaan baik, maka pembeli meneruskan jual 

belinya. Apabila setelah dibuka segelnya dan dicoba ponselnya kemudian 

diketahui adanya cacat atau kerusakan maka hak khiya>r pada jual beli ponsel 

bersegel dilakukan dengan cara:  

1. Mekanisme hak khiya>r pada jual beli ponsel bersegel yang rusak atau cacat 

pada bagian ponsel diketahui pembeli ditempat akad.6 

Salah satu resiko jual beli ponsel bersegel yang dialami oleh saudara 

Moch. Affandi (4 tahun yang telah melakukan usaha jual beli ponsel bersegel) 

apabila ponsel yang di beli oleh pembeli (Lia, 25 tahun) ketika membuka segel 

yang ditempel hologram pada kardus ponsel dihadapan penjual ternyata setelah 

dicoba ponsel yang dibelinya tersebut cacat atau rusak pada bagian getarnya, 

sehingga getar tidak berfungsi maka disini pembeli dapat membatalkan jual 

belinya dan menggunakan akad baru untuk memilih  ponsel yang dipilihnya, 

dan ponsel yang rusak akan dibawa ke gerai servis center resmi atau oleh 

penjual dikembalikan ke distributor ponsel tersebut.   

2. Mekanisme hak khiya<r pada jual beli ponsel bersegel yang rusak atau cacat 

diketahui di luar Counter.7 

                                                 
6  Interview dengan bagian penjualan Saudari Peni, tanggal 15 januari2009 
7 Interview dengan bagian kasir Bapak Slamet, tanggal 12 Januari 2009 
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Kerusakan ponsel bersegel dapat saja terjadi disebabakan kurang 

selektifnya produsen ponsel dalam menjual produknya di pasaran. Kerusakan  

ponsel bersegel yang diketahui oleh pembeli (Fitria, 22 tahun) setelah membeli 

ponsel, kemudian mencoba ponsel tersebut di tempat akad, pada waktu akad 

tidak diketahui adanya cacat pada bagian buzzer (speaker kecil khusus 

ringtone) dan kerusakan itu diketahui pembeli dalam jangka waktu 5 hari 

setelah akad jual beli. Pada masalah ini penjual menyarankan pada pembeli 

untuk menggunakan hak garansinya. 

Dalam hal kerusakan atau cacat pada ponsel bersegel yang telah di beli 

oleh pembeli (Yeni, 23 tahun) serta dicoba pada waktu akad dan tidak 

diketahui adanya kerusakan pada waktu membelinya kemudian 7 hari setelah 

akad, pembeli baru mengetahuinya kalau ponsel yang dibelinya cacat, maka 

pembeli memberitahukan kepada penjual bahwa barang yang telah dibelinya 

terdapat cacat dan benar-benar bukan diakibatkan pembeli, karena pembeli 

telah menggunakan ponsel sesuai dengan buku petunjuk penggunaan ponsel 

yang terdapat dalam kardus ponsel, maka pada kejadian ini penjual tidak 

bertanggung jawab atas kerusakan.  

Penjual disini menyarankan untuk membawanya ke gerai service center 

resmi sesuai dengan merek ponsel yang dibelinya. Pihak penjual tidak 

mempunyai hak untuk memperbaikinya meskipun pada Counter terdapat jasa 

service, karena setiap pembelian ponsel bersegel selalu mendapatkan garansi 

produk. Jika pihak Counter Master Cell memperbaiki ponsel tersebut maka hak 
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garansi pembeli akan hilang dan pembeli akan dikenakan biaya perbaikan, 

maka dari itu penjual menyarankan untuk membawanya ke gerai servis center 

resmi sesuai merk ponsel yang telah dibelinya yang terletak di gedung WTC 

(World Trade Center) Jalan Pemuda Surabaya.  

3. Ketentuan tentang garansi ponsel bersegel 

Garansi termasuk salah satu bentuk promosi untuk meningkatkan 

penjualan suatu produk. Yang dimaksud dengan garansi yaitu jaminan yang 

diberikan secara tertulis oleh produsen atas barang yang dijual terhadap 

kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya yang dapat ditimbulkan dalam 

jangka waktu tertentu.8 Dalam garansi tidak terlepas dari dua hal antara lain : 

a. Konsumen (pembeli) diharuskan membayar sejumlah uang atau biaya. 

b. Konsumen (pembeli) tidak ditarik biaya apapun. 

Adapun tentang garansi pihak Counter Master Cell tidak memberikan 

garansi ponsel bersegel, sebab garansi sudah diperoleh pada saat pembeli telah 

membeli ponsel bersegel dan garansi tersebut berasal dari pembuat produk 

bukan garansi toko. Garansi produk hanya berlaku untuk kerusakan yang 

diakibatkan oleh pemakaian normal, sesuai buku petunjuk pemakaian. 

Ketentuan garansi adalah 12 bulan sejak tanggal pembelian untuk unit ponsel, 

3 bulan untuk baterai, dan 3 bulan untuk pengisian baterai (charger). 

Namun tidak semua kerusakan ponsel mendapat hak garansi, meskipun 

batas waktu garansinya masih berlaku. Apabila kerusakan diakibatkan 

kesalahan pemakai yang berada di luar jangkauan pembuat produk maka 
                                                 

8 http:www. Al manhaj. or.id 
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garansi ponsel tidak berlaku seperti pada ponsel yang telah di bongkar 

(merusak segel garansi) terjatuh, kena air, proses up grade bahasa, up date 

firm ware, unlocking.  


