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ABSTRACT

The study entitled Juridical Study of Inclusion of Cigarette Product

Expiration Limits. To find out whether the application of the Invitation Laws on

Consumer Protection has been implemented correctly and to determine the

importance of the inclusion of an expiration date on a product.

The research method used is normative, namely research using a legal

approach and attracting legal principles relating to the judicial review of the

inclusion of the expiry date of cigarette products.

Based on the results of the study it can be concluded: That the Consumer

Protection Law which requires businesses to include the expiration date on each

product, there are still those who do not heed these rules.

Keywords: products, expiration, cigarettes
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ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Kajian Yuridis Pencantuman Batas Kadaluwarsa

Produk Rokok. Untuk mengetahui apakah penerapan Peraturan Perundang

Undangan tentang Perlindungan Konsumen sudah dilaksanakan dengan benar

serta untuk mengetahui pentingnya pencantuman tanggal kadaluwarsa pada suatu

produk.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu penelitian

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan menarik asas-asas

hukum yang berkaitan dengan kajian yuridis pencantuman batas kadaluwarsa

produk rokok.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : Bahwa Undang Undang

Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan

tanggal kadaluwarsa pada setiap produk, masih ada yang tidak mengindahkan

aturan tersebut.

Kata kunci : produk, kadaluwarsa, rokok
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