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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Zaman

dahulu manusia mengandalkan lingkungan sekitar ataupun memanfaatkan

alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatannya. Semua manusia

memiliki keinginan untuk tetap sehat, salah satu cara yang  dilakukan oleh

masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan alam yaitu dengan membuat obat

dari bahan alami yang telah dikenal dan dimanfaatkan sejak lama, dalam

pemanfaatan alam untuk dijadikan obat bukan hanya oleh masyarakat

Indonesia namun juga oleh masyarakat di berbagai negara.1

Seiring perkembangan zaman, perkembangan industri dan tuntutan

kebutuhan manusia memicu kemunculan berbagai jenis obat yang telah melalui

berbagai penelitian dan diuji khasiat serta kelayakannya2. Obat merupakan

salah satu dari jenis sediaan farmasi. Jenis sediaan farmasi yang lain seperti

suplemen makanan, jamu, bahkan kosmetik, dimana tuntutan kebutuhan

masyarakat yang semakin meningkat maka terciptalah berbagai jenis sediaan

farmasi beserta fungsinya yang bervariasi. Seperti yang tertuang dalam UU No

36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan bahwa :

Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

1 Sibuea. M, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Obat-Obatan
Yang Tidak Mencantumkan Informasi Dan/Atau Petunjuk Penggunaan Dalam Bahasa Indonesia
Di Kota Yogyakarta.” 2016, Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi
Universitas Gadjah Mada
Fakultas Hukum, Vol. 1, No 1, hal 1
2 Ibid
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Di dalam industri farmasi beberapa sediaan farmasi mengalami

peningkatan kebutuhan salah satunya adalah sediaan farmasi kosmetik. Produk

kosmetik sangat diperlukan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sejak

lahir. Produk-produk itu dipakai secara berulang setiap hari dan di seluruh tubuh,

mulai dari rambut hingga ujung kaki. Istilah kosmetik, yang dalam bahasa Inggris

“cosmetics”, berasal dari kata “kosmein” (Yunani) yang berarti “berhias”.3 Seperti

yang tertuang dalam PERMENKES No 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi

Kosmetika Pasal 1 ayat (1) :

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan
pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ
genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk
membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau
memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada
kondisi baik.

Kosmetik berperan dalam  memberikan kesehatan pada kulit ataupun

sebaliknya. Kosmetik saat ini sedang mengalami perkembangan baik dalam

jenisnya maupun proses penjualan. Hal tersebut di dukung dengan data yang di

berikan oleh Kementrian Perindustrian yang menyatakan Industri kosmetik di

dalam negeri bertambah sebanyak 153 perusahaan pada tahun 2017, sehingga

saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 760 perusahaan, dari total tersebut,

sebanyak 95% industri kosmetik nasional merupakan sektor industri kecil dan

menengah (IKM) dan sisanya industri skala besar. Dari industri yang skala

menengah dan besar, beberapa dari mereka sudah mampu mengekspor

produknya ke luar negeri seperti ke Asean, Afrika, Timur Tengah dan lain-lain.

3 Widuri Endah, T, “Perempuan Dalam Iklan (Analisis Isi Tentang Gambaran Eksploitasi
Perempuan Dalam Iklan Kosmetik Di Televisi Periode Tahun 2008-2009)”, 2011, Program Studi
Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol.
1, No. 1, hlm 45
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Pada 2017, nilai ekspor produk kosmetik nasional mencapai US$ 516,99 juta,

naik dibandingkan tahun 2016 sebesar US$ 470,30 juta4

Berdasarkan data diatas, konsumen kosmetik setiap tahunnya memiliki

peningkatan, dengan banyaknya konsumen kosmetik maka persaingan

pasarpun semakin meningkat. Dalam era globalisasi, pengaruh gaya hidup dari

luar sedikit banyak masuk dan mempengaruhi gaya hidup masyarakat di

Indonesia, termasuk gaya hidup dalam pemenuhan kebutuhan kosmetik. Dalam

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan kosmetik, industri kosmetik

mempunyai tuntutan untuk menciptakan berbagai variasi baik dari segi

pembuatan, jenis, fungsi, kemasan, bahkan pemasarannya, yang memberi

peluang bagi pelaku usaha untuk menyediakan berbagai macam produk

kosmetik. Dari hal itulah banyak produsen ataupun penjual yang

memanfaatkan peluang dengan memasarkan produk palsu, yang mengandung

bahan berbahaya, tidak ternotifikasi atau ilegal, dan sangat beresiko bagi

konsumen, dari hal inilah pemerintah menciptakan banyak peraturan-peraturan

perlindungan bagi konsumen yang membeli barang dan/atau jasa, salah satunya

adalah yang tertuang dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (1), menyebutkan :

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

4 Investor Daily, “Industri Kosmetik Nasional Tumbuh 20%”, Kementrian Perindustrian Republik
Indonesia, Jakarta, diakses dari http://www.kemenperin.go.id/artikel/18957/Industri-Kosmetik-
Nasional-Tumbuh-20. 24 april 2018
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Berdasarkan peraturan diatas, perlindungan konsumen merupakan hak

yang harus dijunjung tinggi baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah.

Produk kosmetik yang dijual harus dapat terjamin kualitas mutu dan

kelayakannya, di harapkan kosmetik yang telah diuji kelayakan dan khasiatnya

dapat membantu masyarakat (konsumen) untuk mencapai khasiat yang

diharapkan, karena keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

dan atau jasa merupakan hak konsumen yang harus di penuhi. Dalam hal ini

negara mempunyai kewajiban untuk melakukan langkah-langkah di bidang

legislasi ataupun tindakan lainnya yang menjamin persamaan akses terhadap

jasa kesehatan yang disediakan pihak ketiga, membuat legislasi, standar,

peraturan serta panduan untuk melindungi, mengontrol dan mengatur

pemasaran, pendistribusian substansi seperti penjualan produk-produk

kosmetik yang berbahaya bagi kesehatan5, karena negara harus menjunjung

tinggi dalam pemenuhan hak konsumen, hak konsumen menjadi salah satu

pertimbangan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan :

Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa
Indonesia sebagaimana dima ksud dalam Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas, pelaku usaha kosmetik harus

menjaga kualitas barang yang di perjual belikan. Konsumen membeli berbagai

macam produk kosmetik dengan harapan mendapat khasiat ataupun dampak

positif dari produk kosmetik. Sejalan dengan hal tersebut, penjualan kosmetika

5 Affandi Dedi, “Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM”, 2008, Bagian Ilmu Kedokteran
Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Riau”, Vol. 2, No. 1.
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diberbagai negara menjadi sangat luas karena sudah sangat berkembangnya

perdagangan di dunia, dimana perdagangan bebas didukung oleh kemajuan

teknologi telekomunikasi dan informatika yang memperluas ruang dan gerak

arus transaksi barang dan/ atau jasa yang ditawarkan, baik produksi luar negeri

maupun produksi dalam negeri6

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Jumlah

pengguna internet tahun 2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa atau setara

dengan 54,68 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut

menunjukan kenaikan sebesar 10,56 juta jiwa dari hasil survei pada tahun

2016. Adapun komposisi pengguna internet berdasarkan jenis kelamin, terdiri

dari perempuan sebanyak 48,57 persen, dan lelaki sebanyak 51,43 persen.

Komposisi berdasarkan usia, angka terbesar ditunjukan oleh masyarakat

berumur 19 - 34, yakni sebesar 49,52 persen. Namun untuk penetrasi terbesar

berada pada umur 13-18, yakni sebesar 75,50 persen. Sedangkan angka

penetrasi pengguna internet kedua terbesar berdasarkan tingkat ekonomi, yakni

berturut-turut berada pada masyarakat menengah bagian bawah sebesar 74,62

persen, dan masyarakat mengengah bagian atas sebesar 16,02 persen.7

. Hal inilah yang mendorong  perkembangan teknologi memberi pengaruh

pada proses pemasaran dalam perdagangan, termasuk perdagangan kosmetik.

Pengedaran atau penjualan kosmetik mengalami perkembangan  mengikuti

6 Sibuea. M, Loc Cit
7 Siaran Pers, “Jumlah Pengguna Internet 2017 Meningkat, Kominfo Terus Lakukan Percepatan
Pembangunan Broadband”, Kementrian Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia, Jakarta,
diakses dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/12640/siaran-pers-no-
53hmkominfo022018-tentang-jumlah-pengguna-internet-2017-meningkat-kominfo-terus-lakukan-
percepatan-pembangunan-broadband/0/siaran_pers 28 april 2018
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perkembangan teknologi. Penjualan kosmetik tidak hanya di unit pelayanan

kesehatan atau toko kosmetik, ataupun perusahaan kosmetik yang dapat

mempertemukan konsumen dan penjual secara langsung. Namun pelaku usaha

memberikan innovasi agar masyarakat dengan mudah melakukan transaksi

melalui media internet.

Melalui internet perusahaan-perusahaan memasarkan produknya untuk

bersaing dalam era gobalisasi. Hal inilah yang disebut dengan E-commerce,

yang artinya kegiatan jual beli dilakukan melalui internet, seperti yang

diuangkapkan oleh Mulya Nurbilkis kegiatan jual beli online adalah :

Kegiatan jual beli secara online atau yang disebut dengan E-commerce
merupakan suatu kegiatan transaksi yang menggunakan media elektronik
sebagai alat penghubungnya antara pelaku usaha dengan konsumen,
sehingga kesepakatan atau perjanjian yang tercipta adalah melalui online8.

Melalui media online konsumen tidak harus pergi untuk bertemu secara

langsung dengan penjual, dan cakupan media online sangat luas, dapat

menjangkau keseluruh lapisan masyarakat. Dimana Pelaksanaan jual beli

tersebut pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimana dalam Pasal 9 ayat (1)

menyebutkan bahwa :

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat
kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan

8Ilham Anisa, R, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal
Secara Online”, 2015, Artikel Ilmiah Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, Malang, Vol. 1, No. 1, Hlm 1
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Berdasarkan peraturan diatas, selain konsumen mendapat kemudahan,

konsumen juga mendapat kejelasan dalam memilih kosmetik melalui internet

seperti media online contohnya facebook, instagram, google, BBM(blackberry

messenger), LINE, WA(whatsApp), tokopedia, blibli.com, dan sebagainya. Hal

inipun di dukung dengan adanya fasilitas pengiriman barang melalui aplikasi

seperti Grab, Gojek, Uber, dll. Bahkan antar pulau bisa melalui jasa

pengiriman seperti Post, JNE, J & T, dll. Dengan ini konsumen kosmetik lebih

merasa praktis dan efisien.

Dari hal tersebut, dengan adanya proses transaksi jual beli melalui media

online maka sering terjadi suatu kesalahpahaman antara pelaku usaha online

dengan konsumen dalam melakukan transaksi. Di Indonesia sendiri banyak

pihak yang memanfaatkan media online untuk mendapat keuntungan

sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kualitas barang dan dampak negatif

bagi konsumen.

Saat ini banyak sekali ditemukan kasus penjualan kosmetik illegal atau

tanpa izin edar melalui situs media online. Dalam hal ini pihak yang dirugikan

adalah konsumen yang merupakan pengguna dari jasa penjualan online

tersebut, karena bahan berbahaya yang terkandung dalam produk kosmetik

dapat menimbulkan penyakit yang serius, bahan-bahan kimia yang ada dalam

kosmetik dapat langsung menyebabkan akne dalam bentuk ringan terutama

komedo tertutup dengan beberapa lesi papulopustul di daerah pipi dan dagu9.

9Kabau Sehat, “Hubungan Antara Pemakaian Jenis Kosmetik Dengan Kejadian Akne Vulgaris
Jurnal Media Dermatosis Non Bakterial”, 2012, Jurnal Media Medika Muda, Vol. 1, No. 1, Hlm.
3
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Bahan-bahan kimia tersebut akan makin berbahaya ketika penggunaannya

berganti-ganti dari satu kandungan dengan kadar tertentu ke kandungan dan

kadar yang lain seperti pada penggunaan kosmetik yang berganti-ganti. Karena

kulit selalu harus melakukan penyesuaian dengan kandungan dan kadar baru10.

Hasil studi oleh Pitche P dkk, pada tahun 1997 menyatakan :

Dari 536 wanita yang menggunakan bleaching cosmetics, 371 (69,2%)
memiliki setidaknya satu komplikasi dermatologis. Kosmetik yang
digunakan adalah turunan merkuri (30,9%), hydroquinones (24%),
skortikosteroid topical (18,5%), dan komposisi produk yang tidak
diketahui (25,6%). Komplikasi utamanya hipokromia (62,8%),
hiperkromia (2,7%), melanoleucoderma (8,1%), jerawat (11,6%), dan
gangguan trofik kulit (14,8%). Terjadinya komplikasi ini dikaitkan dengan
lamanya waktu penggunaan bahan kimia dan simultan dari kelas yang
berbeda pada kosmetik ini. Studi ini menunjukkan bahwa adanya
komplikasi dermatologis umum pada wanita yang menggunakan kosmetik
pemutih kulit11.

Data tersebut menunjukkan bahwa pengguna kosmetik mempengaruhi

terhadap kesehatan kulit, yang diakibatkan kandungan berbahaya dari

kosmetik, maka dengan demikian sebagai kewaspadaan untuk mencegah

terjadinya hal tersebut dan menjamin keamanan pengedaran produk kosmetik,

muncullah kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang kelayakan dan

pengedaran (penjualan) kosmetik. Seperti UU No 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan pada Pasal 105 dan 106, ayat (2) dan ayat (3)  , menyebutkan :

(2)Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat
kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang
ditentukan

(3)Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan
penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah
memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi

10 Ibid
11 Ibid
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persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat
disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Selain peraturan dari pemerintah tersebut, BPOM (Badan pengawasan obat

dan makanan) juga semakin ketat untuk melakukan pengawasan guna

memberikan rasa aman dan keselamatan bagi para konsumen. Karena dampak

negatif yang di tmbulkan dari kosmetik tidak hanya bisa terjadi pada kulit

bagian luar namun bisa berpengaruh pada kesehatan. Misalnya kosmetika

mengandung bahan kimia obat yang seharusnya tidak diperbolehkan

terkandung dalam kosmetika yaitu Klindamisin dan Teofilin. Selain itu,

kandungan berbahaya merkuri yang biasa digunakan pada produk kosmetik

pencerah kulit dapat bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker)12. Namun,

walaupun sudah ada aturan mengenai penjualan produk kosmetik, kasus-kasus

seperti penjualan kosmetik ilegal yang tidak ternotifikasi ataupun mengandung

bahan berbahaya masih saja sering terjadi seperti pada beberapa kasus dibawah

ini :

Dari hasil penertiban sepanjang tahun 2016, Badan POM Nasional berhasil

menemukan 9.071 (1.424.413 kemasan) kosmetika impor ilegal dengan nilai

keekonomian mencapai lebih dari 77,9 miliar rupiah. Kosmetika impor illegal

tersebut mengandung bahan berbahaya, tanpa izin edar/nomor notifikasi, dan

12 Hukmas, Penertiban Kosmetika Impor Ilegal Dan Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya”,
Badan Pengawasan Obat Dan Makanan, Diakses dari
http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/pers/339/PENERTIBAN-KOSMETIKA-IMPOR-
ILEGAL-DAN--KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA----Berantas-Produk-
Ilegal-dan-Berbahaya-untuk-Keadilan-dalam-Berusaha----.html pada tanggal 6 mei 2018
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masuk ke dalam wilayah Indonesia secara ilegal (tidak melalui

skema Indonesia National Single Window).13

Pada tahun 2017 di pekanbaru, dari hasil pemeriksaan ke 50 sarana

penjualan di Pekanbaru. Hasilnya, ditemukan 1. 923 kosmetik ilegal. Dari

sarana penjualan itu, diketahui 66 persen berkategori Tidak Memenuhi

Ketentuan (TMK) karena menjual produk kosmetik tanpa izin edar dan

mengandung bahan berbahaya. Diketahui dari jumlah yang disita, 1.923

kemasan, 98,7 persen di antaranya kategori kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE)

dan 1.14 persen kosmetik mengandung bahan berbahaya. Sisanya, 0,16 persen,

telah kedaluwarsa.14

Pada tahun 2018, di Pontianak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menyita puluhan jenis dan merek

kosmetik ilegal asal Tiongkok, Puluhan jenis dan merek kosmetik yang disita

tersebut, dari dua tempat kejadian perkara (TKP), dengan tiga tersangka15

Dari beberapa data diatas menunjukkan kasus kosmetik yang di jual tanpa

notifikasi ataupun mengandung bahan berbahaya mengalami peningkatan dan

sudah tersebar luas di seluruh wilayah. Maka timbullah suatu permasalahan

bahwa ada ke khawatiran pemasaran kosmetika yang melalui media online

dimana tidak mempertemukan langsung antara penjual dan pembeli banyak

13 Ibid
14 Internet, 6 Juni 2018, https://news.detik.com/berita/d-3734445/ribuan-kosmetik-ilegal-
diamankan-di-pekanbaru
15Internet, 6 Juni 2018, https://kalbar.antaranews.com/berita/358853/polda-kalbar-sita-puluhan-
jenis-kosmetik-ilegal
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memberikan peluang untuk menarik peminat dan keuntungan besar dari

konsumen, tanpa mempertimbangkan kualitas dari kosmetik tersebut, dimana

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut dapat menyebabkan

kerusakan permanen pada kulit bahkan kanker yang dapat menyebabkan

kematian.  Oleh sebab itu penulis mencoba mengkaji dan memaparkan

kejadian kasus fakta sekaligus solusi dan pandangan bagi semua yang terlibat

mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik yang di jual

bebas secara online, di kabupaten Sintang Kalimantan Barat untuk melihat

seberapa banyak kasus kosmetik online, dan bagaimana pelaksanaan

pengawasan dan tindakan terhadap kasus tersebut di Kabupaten Sintang,

berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Karena di kabupaten

tersebut belum pernah ada pengaduan dari konsumen atau di dapatkannya

kasus-kasus kosmetik online yang di awasi. Diharapkan, dengan adanya

penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi pelaku usaha, konsumen,

penegak hukum dan pemerintah, agar tidak terjadi lagi permasalahan mengenai

penjualan kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya secara

online.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat ditarik dari uraian latar belakang diatas

adalah merujuk pada pola hidup masyarakat yang memilki berbagai macam

kebutuhan, seperti dalam memenuhi kebutuhan tersiernya terkait dengan

penampilan, kebutuhan akan kosmetik menjadi prioritas di dalam

kesehariannya. Dari hal itu, memberi peluang bagi pelaku usaha untuk
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memasarkan produk-produk kosmetik. Produk kosmetik yang beredar melalui

media online menarik pehatian masyarakat , sehingga sebagian besar masyarak

sulit dalam menyeleksi dengan benar produk kosmetik yang aman. Terlebih

lagi didukung pada kemudahan pelayanan pengiriman barang dalam satu

daerah maupun diluar daerah, yang memberi kemudahan bagi konsumen untuk

mendapatkan barang (kosmetik), tanpa mengetahui produk kosmetik tersebut

bermanfaat baik atau bahkan membahayakan kesehatan. Maka dari hal itu

peneliti menemukan rumusan masalah :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen yang

membeli sediaan farmasi kosmetik secara online di Kabupaten Sintang

Kalimantan Barat?

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan

keamanan dari produk kosmetik yang di pasarkan oleh pelaku usaha

secara online di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat?

3. Bagaimana upaya yang dapat di lakukan oleh konsumen yang dirugikan

dalam pembelian sediaan farmasi kosmetik online di Kabupaten

Sintang Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Beradasarkan perumusan masalah tersebut di atas tujuan dalam peneltian

ini adalah :
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1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen

yang membeli sediaan farmasi kosmetik secara online di Kabupaten

Sintang Kalimantan Barat?

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum

terhadap jaminan keamanan dari produk kosmetik yang di pasarkan

oleh pelaku usaha secara online di Kabupaten Sintang Kalimantan

Barat?

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat di lakukan oleh konsumen

yang dirugikan dalam pembelian sediaan farmasi kosmetik online di

Kabupaten Sintang Kalimantan Barat?

D. Manfaat Penelitan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut :

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah khasanah pustaka

bidang hukum kesehatan terutama hukum dalam bidang sediaan farmasi

kosmetik secara online serta dapat dijadikan sebagai bahan peneliti

selanjutnya
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2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

sumber data dan informasi yang bermanfaat bagi

masyarakat/konsumen untuk meningkatkan pengetahuan tentang

hak dan perlindungan konsumen kosmetik online

b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat

dalam bidang hukum tentang bentuk perlindungan hukum bagi

konsumen dan pengawasan terhadap pelaku usaha oleh lembaga

terkait

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada

produsen dan penjual kosmetik online tentang peraturan yang harus

ditaati sehingga lebih memahami  hak dan kewajibannya.
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E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konsep

Gambar 1.1

Hak-Hak konsumen
kosme

Kewajiban Pelaku usaha

Perlindungan
konsumen kosmetik
online

UUD 1945

UU No 36 Tahun
2009 tentang

kesehatan

UU No 11 Tahun
2008 tentang
Informasi dan

Transaksi
Elektronik

PERMENKES No 1176
Tahun 2010 tentang

Notifikasi

PERMASALAHAN

1. pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli
sediaan farmasi kosmetik secara online

2. pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan keamanan dari
produk kosmetik yang di pasarkan oleh pelaku usaha secara online

3. upaya yang dapat di lakukan oleh konsumen yang dirugikan dalam
pembelian sediaan farmasi kosmetik yang merugikan

Terlaksananya perlindungan
konsumen kosmetik online

UU No 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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2. Kerangka Teori

a. Perlindungan hukum konsumen

1) Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada

masyarakat, agar masyarakat mempunyai jaminan keselamatan dalam

hal apapun, dimana perlindungan tersebut merupakan hak setiap orang

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Soedjono

Dirdjosisworo pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu

hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum

dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam

arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu

hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri

landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang

didasarkan pada konsep Rechstaat dan “rule of the law”. Dimana prinsip

perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prisip

perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber

pada pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak

pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Macam-macam
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Perlindungan Hukum, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua

macam, yaitu:16

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan

tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal

ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan

maksut untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu

kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum reperesif merupakan perlindungan

akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau

telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dari uraian diatas maka pengertian perlindungan hukum adalah

suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam

bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang

bersifat represif, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan

kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi

hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian,

dan kemanfaatan. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata

adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan,

16 D Muninggar, Perlindungan Hukum Bagi Wni Keturunan Tionghoa Terhadap Hak Penguasaan
Atas Tanah, 2016, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah, Vol. 1, No. 1, hlm 5
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kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa

diluar pengadilan (non litigasi) dan lainnya.

2) Perlindungan Konsumen

1) Pelaku Usaha

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3)

menyebutkan bahwa :

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalamberbagai
bidang ekonomi.

Berdasarkan pengertian dari UUPK ini, pelaku usaha

termasuk perusahaan, koporasi, BUMN, koperasi, dan perusahaan

swasta, baik berupa pabrik, importir, pedagang eceran, distributor,

dan lain-lain. UUPK memberikan pengetian terhadap pelaku usaha

sangat luas, hal ini bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam

menuntut kerugian, konsumen yang dirugikan sebagai akibat dari

mengonsumsi suatu produk dapat dengan mudah mencari pihak

mana yang harus dituntut. Berikut adalah urutan yang dimaksud :

(a)Pelaku usaha yang pertama di gugat adalah pelaku usaha
yang membuat produk tersebut jika berdomisili di dalam
negeri dan domisilinya diketahui oleh konsumen yang
dirugikan

(b)Apabila produk yang merugikan konsumen tersebut di
produksi diluar negeri, maka yang digugat adalah
importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha
di luar negeri.
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(c)Apabila pelaku usaha maupun importir dari suatu produk
tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari
siapa konsumen membeli barang tersebut17.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah

pihak yang bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa

kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga,

yaitu konsumen, sama dengan produsen.

2) Konsumen

Setiap manusia mengupayakan hidup sehat dengan

memenuhi berbagai kebutuhan dan mengatur pola hidup mereka.

Dan seiring perkembangan dunia teknologi menjadikan manusia

lebih mudah untuk memenuhi kebutuhannya agar tetap sehat.

Teknologi-teknologi berkembang merambah ke dunia

perdagangan, dan menyediakan berbagai kebutuhan manusia yang

biasa di kenal dengan e-commerce atau penjualan online. Salah

satu contohnya yaitu kebutuhan dalam hal merawat diri

(kecantikan) dimana kebutuhan tidak hanya agar sehat namun juga

menarik. Orang-orang terutama kaum perempuan mulai

memikirkan kebutuhannya akan  kosmetik. Penjualan kosmetik

online tidak mengharuskan konsumen untuk bertemu langsung

dengan penjual, lebih memanjakan konsumen, lebih cepat dan

efisien. Namun biasanya karna konsumen tidak bertemu langsung

17 Muthiah Aulia, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi
Syariah, Jakarta : Pustaka Baru Press, hal 59-61
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dengan penjual dan konsumen meimilih barang melalui media dan

tidak secara langsung maka tidak dapat dapat mejamin kemanan

dari kosmetik tersebut. Oleh sebab itu dibuatlah UU Perlindungan

Konsumen. Dimana pada UU No 08 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan :

(1)Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen

(2)Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri
sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan

(3)Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan

Dalam transaksi perdagangan konsumen mutlak untuk diberi

perlindungan. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen

disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Perlindungan

hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan

persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum

sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta

layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang

lemah.18 Penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen adalah

usaha bersama berdasarkan 5 (lima) prinsip dalam pembangunan

nasional, yaitu19 :

18 Vivek Sood, 2002. Cyber Law Simplified. New Delhi: Tata McGaw-Hill Publishing Company
Limited
19 Barakatullah Halim, Op.Cit., hlm 14
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(1)Prinsip manfaat, artinya segala upaya penyelenggaraan
perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat
sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku
usaha secara keseluruhan.

(2)Prinsip keadilan, agar partisipasi seluruh masyarakat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh
haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

(3)Prinsip keseimbangan, artinya memberikan keseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah

(4)Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen. Artinya,
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan
barang dan/atau jasa yang digunakan.

(5)Prinsip kepastian hukum. Dimaksudkan baik pelaku usaha
atau konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan
dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen,
dimana negara dalam hal ini turut menjamin adanya
kepastian hukum tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dari perlindungan konsumen

umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu :

(a)Memberdayakan konsumen dalam memilih,menentukan
barang dan/ atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-
haknya

(b)Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat
unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan
akses untuk mendapatkan informasi itu

(c)Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan
bertanggung jawab

Berdasarkan hal tersebut, baik konsumen maupun pelaku

usaha harus menyadari hak-hak dan kewajiban dari masing-masing

pihak, sehingga dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai,

dengan demikian terciptalah perlindungan konsumen. Dari apa

yang dikemukakan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
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sangat penting unttuk dapat melindungi konsumen dari berbagai

hal yang dapat mendatangkan kerugian bagi mereka. 20

b. Hak Atas Kesehetan

1) Hak Asasi Manusia

Harus diakui bahwa penegakan dan perlindungan HAM di

Indonesia masih tetap membutuhkan landasan yang baku dan kuat.

Perubahan pemakaian Konstitusi di Indonesia sejak masa

kemerdekaan menunjukkan fluktuasi jaminan HAM di Indonesia.

Amandemen terhadap UUD 7945 barangkali bisa mengarah pada

perbaikan jaminan HAM, namun ahli hukum pada umumnya melihat

bahwa UUD 7949 dan UUDS 1950 lebih mengakomodasi jaminan

HAM. Dengan kata lain, sejumlah konstitusi yang pernah diterapkan

di Indonesia menunjukkan adanya sikap maju-mundur terhadap

penegakan dan perlindungan HAM.21

Pada periode tertentu,beragam pelangaran HAM yang terjadi

memperoleh liputan dan dipublikasikan media massa, cenderung

mendapat perhatian besar dari masyarakat dan, sebagai

konsekuensinya kerap menuai kritik di tingkat lokal, nasional dan

internasional, biasanya dilakukan oleh kalangan aparatur negara dan

militer.

20 Sutedi Adrian, 2008. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Pelindungan Konsumen. Bogor :
Penerbit Ghalia Indonesia, hlm 9
21 Yuliarso Kunto. K, dan Prajarto Nunung, “Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju
Democratic Goaernance”, 2005, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol. 8, No. 3, 2005, ISSN
1410-4946, hal 296-297
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Namun demikian, kecenderungan menurunnya pelanggaran

HAM yang dilakukan militer dan aparatur negara tidak serta merta

menurunkan jumlah pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tindak

kekerasan atau perampasan hak lainnya, berupa hak untuk

memperoleh pendidikan, hak menentukan keyakinan, hak untuk

mendapatkan kesehatan yang layak, dan masih banyak lagi hak

lainnya. Dimana hak ini terkadang tidak hanya karna diabaikan satu

sisi, namun justru yang mempunyai juga cenderung tidak menyadari

hak-haknya sendiri. Hal ini lah yang harus di perhatikan oleh

Pemerintah dan aparat, untuk dapat memberikan himbauan dan

penegakkan keadilan tentang hak yang selayaknya di peroleh oleh

setiap orang.

2) Hak Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh

setiap insan. Karena dengan hidup sehat, manusia dapat memenuhi

kebutuhan dasar lainnya. Kesehatan merupakam salah satu unsur

kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya

kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan secara menyeluruh

dan terpadu yang di dukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.22

Perwujudan kesehatanpun dilakukan setiap individu,kelompok,

22Tribowo Cecep, 2014. Etika & Hukum Kesehatan, Yogyakarta : Nuha Medika, hlm 13
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maupun organisasi. Seperti menurut WHO (Organisasi Kesehatan

Dunia) pada Tahun 1948 menyebutkan bahwa

Pengertian kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental,
dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit
atau kelemahan. Hal inilah yang ingin diwujudkan oleh
indonesia melalui program-program kesehatan agar terciptalah
masyarakat aman dan tentram.

Kesehatan tentu ada kaitannya dengan hak. Karena pelanggaran

hak asasi manusia juga dapat mengganggu kesehatan seseorang

begitupun sebaliknya jika hak atas kesehatan tidak terpenuhi maka

pelanggaran terhadap hak asasi manusia, misalnya gagalnya

pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, hak atas kesehatan yang

terlanggar oleh praktik-praktik kekerasan, yang menjadi bagian dari

pelanggaran hak sipil dan politik.23 Pada UUD 1945 Pasal 28 ayat (1)

menekankan bahwa :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan

diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional.

Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut secara eksplisit dapat

dilihat dari beberapa instrumen sebagai berikut :

1) Instrumen Internasional

23 Afandi Dedi, Loc Cit
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a) Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights

(UDHR).

b) Pasal 6 dan 7 International Covenant on Civil and

Political Rights (ICCPR)

c) Pasal 12 International Covenant on Economic, Social and

Cultural Right (ICESCR)

d) Pasal 5 International Convention on the Elimination of All

Forms of Racial Discrimination (ICERD).

e) Pasal 11, 12 dan 14 Convention on the Elimination of All

Forms of Discrimination against Women (Women’s

Convention).

f) Pasal 1 Convention against Torture and Other Cruel,

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Torture

Convention, or CAT).

g) Pasal 24 Convention on the Rights of the Child (Children’s

Convention, or CRC)

2) Instrumen Nasional

a) Amandemen- II Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.

b) Pasal 9 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.

c) Pasal 4 UU Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
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d) UU Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.24

Berdasarkan instrumen-instrumen diatas maka dapat di ketahui

bahwa kesehatan merupakan hal utama dan setiap menusia berhak

mendapat kesehatan. Hak atas kesehatan tidak hanya berbicara

mengenai hak setiap orang  untuk sehat namun mengarah pada

kebijakan-kebijakan pemerintah. Seperti pada pernyataan yang

menyebutkan :

Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk
menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana
pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan
pemerintah. Tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat
publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja
yang mengarah kepada tersedia dan terjangkaunya sarana
pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu
yang secepatnya.25

Dari pernyataan tersebut, hak atas kesehatan tidak terlepas dari

peran besar pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam

Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

dalam menimbang dimana bagian a :

Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu
unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-
cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang berbunyi:

24Ibid
25 Ibid
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Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah
indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.

Berdasarkan UU tersebut, hak atas kesehatan manusia

merupakan salah satu perwujudan dari cita-cita bangsa Indonesia,

dimana kesehatan itu sendiri merupakan kesejahteraan umum bagi

masyaakat. Selain dari peran pemerintah faktor genetik dan pola hidup

setiap individu juga menentukan kesehatan seseorang atau kelompok.

Sehingga, Hak Atas Kesehatan harus dipahami sebagai hak atas

pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan dan kondisi-kondisi yang

penting bagi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan

terjangkau.26

c. Sediaan Farmasi Kosmetik

1) Sediaan Farmasi

Menurut PP No 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan

Farmasi Dan Alat Kesehatan Pasal 1 ayat (1) :

Sediaan farmasi adalah : obat, bahan obat, obat tradisional dan
kosmetika. Berbagai macam sediaan farmasi dilakukan
pengolahan, di produksi, dan di pasarkan

Produksi sediaan farmasi ini juga tidak terlepas dari beberapa

faktor yang dapat mempengaruhi. Berikut adalah beberapa faktor

eksternal yang dapat mempengaruhi sediaan farmasi:

26 Ibid
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a) Politik

Faktor ini dapat mempengaruhi perusahaan dari bidang

politik berkaitan dengan tindakan pemerintah secara umum

ataupun khusus, misalnya adalah deregulasi, undang-

undang/peraturan pemerintah baru, kebijakan pemerintah

mengenai perpajakkan, perusahaan kepemilikan.

b) Ekonomi

Faktor ekonomi ini cukup banyak dan beragam dalam

mempengaruhi perusahaan. Semua faktor tersebut dapat

secara langsung mempengaruhi strategi produk atau tidak

langsung.

(1)Pertumbuhan ekonomi

Tercatat pertumbuhan ekonomi pada 2012

sebesar 6,3%, sedikit lebih baik dibandingkan

kuartal yang sama di tahun 2011 meningkat 1,4%

(2)Cadangan devisa

tercatat sebesar 146 Milyar Dolar AS pada

bulan April 2012. Cukup untuk menutup

perdagangan internasional serta hutang luar negri

lebih dari 6 bulan.

(3)Inflasi

Hingga april 2012 tercatat paling tertinggi

setelah 4 tahun ini, yaitu sebesar 0,21%. Dengan
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demikian inflasi kumulatif januari hingga april 2012

tercatat sebesar 1,09%. Hal ini diakibatkan oleh isu

kenaikan BBM

(4)Suku Bunga Bank Indonesia(SBI)

Suku Bunga Bank Indonesia mengalami

kenaikan 5,75% hingga juni 2012. Sementara suku

bunga pinjaman berkisar 8,52% hingga 14,14%

(5)Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD

Penguatan nilai tukar rupiah juga terjadi sejak

kuartal 1 2012 melemah sebesar 0,83% ke level

Rp.9144

(6)Perdagangan Bebas Regional ASEAN (AFTA)

Perdagangan bebas sudah digulirkan sejak

tahun 2003. AFTA merupakan usaha kolektif

Negara ASEAN untuk mengurangi atau

mengeliminasi tariff perdagangan antar Negara

ASEAN itu sendiri.

c) Sosial

Dari sisi ini menyangkut juga demografis, faktor-faktor

yang mempengaruhi misalnya jumlah penduduk, struktur

usia, suku/etnis, gaya hidup, tingkat pendidikan, tenaga kerja,

etika kerja (termasuk isu tenaga kerja wanita), serikat pekerja

dan proteksi konsumen, serta distribusi geografis.
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d) Teknologi

Perkembangan teknologi dapat berpengaruh langsung

ke produk, karena produk farmasi sangat dipengaruhi oleh

perkembangan teknologi. Teknologi sangat penting

diperhatikan di semua tingkat strategi. Pada level fungsi

produk manajemen tentu saja berpengaruh terhadap output

hasil teknologi tersebut misalnya mengenai atribut produk

farmasi baik secara internal maupun eksternal.27

Berdasarkan hal diatas, kita ketahui bahwa produk sediaan

farmasi telah banyak dipasarkan atau di distribusikan. Distribusi juga

merupakan bagian terintegrasi dari system supply chain sebuah

perusahaan. Perusahaan distributor farmasi atau disebut dengan

pedagang besar farmasi (PBF) adalah perantara yang menyalurkan

produk farmasi ke outletnya.

Kualitas produk farmasi harus dapat terus terjaga dari mulai

pembuatan bahan baku, pengiriman bahan baku, pembuatan sediaan

obat jadi, hingga pendistribusian ke pengecer bahkan hingga ke

pengguna (pasien).

WHO dan BPOM Indonesia telah menetapkan dan

mengharuskan bahwa dalam memproduksi obat harus sesuai dengan

standar praktek yang disebut Good Manufacture Practice (GMP, atau

cara pembuatan obat yang baik-CPOB), sementara dalam

27 Maryadi Cepi, 2014. Analisis Dan Formulasi Strategi Produk Farmasi. Depok : Pancar Gradia,
hal 11-14
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perindustrian obat diatur dalam standar praktek Good Distribution

Practices (GDP).

Kualitas suatu produksi dapat saja terganggu karena

pendistribusian produk farmasi tidak baik dan tidak sesuai dengan

standar pengiriman dan penyimpanan, maka penting bagi marketer

sediaan farmasi untuk menentukan distributor produknya untuk

memastikan dapat di kerjakan sesuai SOP28

2) Kosmetik

Dalam dunia industri yang semakin maju dan luas, perdagangan

berkembang luas dan bebas ke seluruh dunia. Salah satunya

perdagangan kosmetik yang sangat pesat masuk ke dalam industri di

indonesia. Terbukti banyak produk-produk kosmetik luar negeri

(impor) yang masuk dan di gunakan oleh masyarakat indonesia.

Dimana pengertian kosmetik sendiri dalam Menurut PERMENKES

nomor 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetik Pasal 1 ayat

(1) dan (2), adalah :

(1)Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan
untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis,
rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi
dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan,
mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki
bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada
kondisi baik.

(2)Bahan adalah zat atau campuran zat berasal dari alam dan
atau sintetik yang merupakan komponen kosmetika

28 Maryadi Cepi, op cit, hlm 29
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Dari pasal diatas dapat dilihat bahwa kosmetik dalam dunia

hukum dan kesehatan termasuk salah satu sediaan farmasi yang

peraturan dan penyebarannya harus di perhatikan. Karna hal ini

berkaitan erat dengan perlindungan konsumen. Terlebih lagi

penyebarannya yang luas dan bebas.

Maka dengan demikian peluang pasar kosmetik yang

berkembang diikuti dengan perdagangan bebas. Hal itu menjadikan

persaingan pada industri kosmetik semakin tinggi. Peluang pasar

dalam negeri yang besar tidak hanya dimanfaatkan oleh produsen

dalam negeri, namun juga produsen luar negeri. Hal tersebut dapat

terlihat dari semakin banyak merk-merk kosmetik asing yang beredar

di pasaran. Peningkatan tersebut ditopang oleh kenaikan volume

penjualan serta penurunan tarif bea masuk seiring perjanjian

perdagangan bebas,29dan perdagangan tersebut tidak hanya  penjualan

secara langsung namun banyak juga di lakukan melalui online, yang

diatur dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. Survei mengenai tingkat akses internet di Indonesia yang

dilakukan oleh Markplus (2013) :

Menunjukkan jumlah pengguna Internet di Indonesia tumbuh
signifikan hingga 22% dari 62 juta jiwa di tahun 2012 menjadi
74,57 juta jiwa di tahun 2013 dan diprediksi akan mencapai 100
juta jiwa di tahun 2015. Semakin banyak pengguna Internet di
Indonesia mengindikasikan peluang pasar yang ada semakin
luas. Salah satu media yang kerap diakses melalui Internet
adalah media sosial. Menurut data survei yang dilakukan oleh
Baidu, sebuah situs mesin pencari terbesar asal Cina, aktivitas

29 Ibid
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yang paling sering dilakukan pengguna internet adalah
mengakses media sosial yaitu sebesar 84,2%30

Berdasarkan survei tersebut tidak menutup kemungkinan

diantara pelaku usaha yang begitu banyak dan mempunyai persaingan

yang banyak juga dapat melakukan kecurangan dengan menjual

berbagai kosmetik palsu yang membahayakan konsumen, seperti

kasus-kasus yang pernah di tanganni oleh Balai Besar POM. Dalam

hal ini pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai izin produksi

dan notifikasi bagi industri kosmetik yang akan memulai usaha. yang

terdapat dalam PERMENKES No 1175 tentang izin produksi Pasal 4

menyatakan :

(1)Industri kosmetika yang akan membuat kosmetika harus
memiliki izin produksi.

(2)Izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
oleh Direktur Jenderal.

Selanjutnya aturan mengenai notifikasi, pada PERMENKES No

1176 Tahun 2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 dan 4,

seperti :

Pasal 3
(1) Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat

izin edar dari Menteri.
(2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

notifikasi.
(3) Dikecualikan dari ketentuan notifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bagi kosmetika yang digunakan
untuk penelitian dan sampel kosmetika untuk pameran
dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.
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Pasal 4
(1) Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh

pemohon kepada Kepala Badan.
(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a) industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia
yang telah memiliki izin produksi;

b) importir kosmetika yang mempunyai Angka Pengenal
Impor (API) dan surat penunj ukkan keagenan dari
produsen negara asal; dan/atau

c) usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak
produksi dengan industri kosmetika yang telah
memiliki izin produksi.

Peraturan ini berfungsi agar produk kosmetik yang di pasarkan

memiliki kualitas kelayakan dan khasiat yang telah diuji, sehingga

aman bagi konsumen kosmetik. Diharapkan pemerintah dapat lebih

memperluas dan mempertegas pelaksanaan pengawasan aturan-aturan

mengenai syarat dan ketentuan penjualan kosmetik online.

d. Media Online

1) Pengertian

Pada era globalisasi seperti saat ini, teknologi berkembang

sangat pesat. Hal ini sangat berhubungan dengan kebutuhan manusia

akan informasi dan teknologi. Guna melengkapi kebutuhannya,

manusia menggunakan berbagai cara dan media. Salah satu kebutuhan

manusia adalah kebutuhan akan informasi. Informasi-informasi

tersebut tentunya diperoleh melalui media massa dan non massa.

Media massa terdiri dari televisi, radio, surat kabar, majalah, tabloid

dan film. Pada saat ini, media komunikasi massa yang berkembang

sangat pesat adalah media online (surat kabar online). Dengan media

online, informasi dari belahan dunia manapun dapat diperoleh.
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Kecepatannya yang tinggi dalam memberikan informasi, membuat

media online banyak digunakan oleh masyarakat pada saat ini.31

Pada jaman yang sangat modern ini tentu saja kemajuan internet

meluas ke segala bidang, termasuk dalam bidang informasi dan

transaksi elektronik segala informasi dan transaksi elektronik dapat

kita lakukan melalui media online. Media online adalah segala jenis

atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan

teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online

juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online32 Oleh

sebab itu pemerintah mengeluarkan aturan-aturan mengenai informasi

dan transaki elektronik. Seperti pada UU No 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pada Pasal 1 bagian 1 dan

2 menyebutkan bahwa :

1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange
(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks,
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,
simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan

Hal ini agar terjaminnya keselamatan dan keamanan pihak

peneriman informasi dan jasa (konsumen) melalui media online

sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, karena biasanya dalam hal

31 Sativa Dian, Media Online Dan Pemenuhan Kebutuhan Informasi,Surakarta, diakses dari
https://core.ac.uk/download/pdf/12347022.pdf pada tanggal 10-10-2018
32 Romeltea. “Definisi Media Online”, Romeltea Media, Diakses dari
http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2014-2-01254-AR%20Bab2001.pdf pada tanggal
7 Juni 2018
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ini informasi dan transaksi elektronik yang di lakukan adalah

perdagangan/penjualan. Dimana transaksi ini lebih dipilih kana lebih

efisien, cepat dan memberi kemudahan.

2) Fungsi

Seiring dengan kemajuan zaman yang pesat, penggunaan

internet atau media online sebagai sarana memperoleh informasi di

kalangan masyarakat umum semakin menjamur. Hal ini dikarenakan

media online memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan

media lainnya, yaitu sangat cepat dalam menyajikan berita atau

informasi, praktis dan fleksibel karena dapat diakses dari mana saja

dan kapan saja kita mau. Orang-orang mulai intensif menggunakan

jaringan internet, karena sebagai media internet mampu memberikan

informasi dalam skala besar dan dalam waktu yang sangat cepat.

Internet memberikan efektivitas dan efisiensi dalam hal waktu, biaya

dan tenaga. Melalui internet, waktu distribusi dapat dipersingkat

hingga ke hitungan detik atau menit.33

Internet mempunyai sifat yang mempermudah pekerjaan

manusia, sehingga wajar jika internet terus dieksplorasi. Jaringan

internet mempelopori terjadinya revolusi teknologi. Pengaruhnya telah

membawa perubahan berarti dalam kehidupan manusia. Internet telah

mengubah pola kehidupan sehari-hari, perilaku pengguna teknologi

33 Ratna Puspa, G L, MEDIA ONLINE SEBAGAI PEMENUH KEPUASAN INFORMASI, Studi
Analisis Deskriptif Kualitatif Mengenai Kepuasan Informasi bagi Kaum Wanita pada Media
Online wolipop.com), Yogyakarta, diakses dari http://e-journal.uajy.ac.id/1041/2/1KOM02998.pdf
10-10-2018
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dan berbagai konsep serta sistem bisnis, pemerintahan, pendidikan,

hubungan sosial dan tidak terkecuali.34

Kehadiran internet telah membawa revolusi pada cara manusia

melakukan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi dan

komunikasi sebagai sarana komunikasi memungkinkan setiap orang

berkomunikasi dengan pihak lain yang terhubung dengan internet

walaupun lokasi tempat tinggal mereka berjauhan. Tak terkecuali di

Indonesia, pentingnya penggunaan internet juga makin disadari oleh

masyarakat dari berbagai kalangan. Terbukti dari data statistik

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengenai

jumlah pengguna internet di Indonesia yang terus mengalami

peningkatan yang cukup signifikan, mulai dari 512.000 di tahun 1998

menjadi 4.500.000 di tahun 2002. Bahkan sampai di akhir tahun 2010,

jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka 25.000.00035

Informasi yang didapatkan melalui internet juga beragam, baik

itu ilmu pengetahuan, berita, bahkan penjualan. Pelaku usaha

menyadari akan hadirnya internet memberikainovasi bagi proses

pemasaran barangnya, berdasarkan hal tersebut diharapkan pelaku

usaha dalam melakukan penjualan harus memberikan keterangan

informasi yang jelas dan benar sehingga konsumen dapat bebas

memilih sesuai dengan kebutuhannya. Terutama jika yang berkaitan

dengan kesehatan. Misalnya dalam hal ini yang paling banyak di

34 Ibid
35 Ibid
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gemari oleh konsumen adalah kosmetik. Karena jika kosmetik yang

diperjual belikan ternyata tidak sesuai dengan gambar atau informasi

yang tertera dan berdampak buruk bagi pengguna dapat menyebabkan

cacat permanen. Dan hal ini tentu menyalahi aturan dari Undang-

Undang yang berlaku. Hukum dan peraturan yang mengatur suatu

transaksi e-commerce adalah36 :

1. Praktik transaksi yang diterima dan sah menurut hukum di
bidang transaksi e-commerce

2. Ketentuan kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha
3. Aturan perundangan dan regulasi untuk melindungi hak-hak

konsumen transaksi e-commerce lintas negara
4. Aturan yurisdiksi

kepastian yang diperlukan dalam transaksi bisnis dan

melindungi konsumen transaksi e-commerce yang mempunyai posisi

tawar yang lemah. Tidak diragukan bahwa dengan pesatnya e-

commerce, pengembangan infrastruktur hukum dan pengawasan

sangat diperlukan.dengan demikian mekanisme hukum perlu

dikembangkan untuk menjadikan transaksi e-commerce efisien dan

aman, serta terbina secara hukum37.

36 Barakatullah, Halim. 2009. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-
Commerce Lintas Negara Di Indonesia. Yogyakarta : Pascasarjana FH UII, hlm 11
37 Ibid
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F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Pendekatan yuridis sosiologis adalah bantuan pendekatan dari ilmu

lain (ekonomi, politik, social, kesehatan dan lain-lain) penting untuk

menjelaskan fakta, yaitu melihat hukum sebagai realitas dalam paradigma

tertentu untuk menjamin kualitas penelitian38

Pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan

memberikan jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya seluruh struktur

institusional hukum.39 Pada penelitian yuridis sosiologis , maka yang diteliti

pada awalnya adalah data sekunder ,kemudian di lanjutkan dengan

penelitian data primer di lapangan atau di masyarakat. Penelitian ini

menggunakan metode logika induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang

bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasi menjadi ketentuan umum.40

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini maksudnya akan meneliti

tentang asas-asas hukum, norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan

perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik yang dijual bebas secara

online. Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan

38 Buku Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, 2015, Semarang : Program Studi
Magister Hukum Unika Soegijapranata, hlm 6
39 Sunggono Bambang, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo  Persada, hlm
73
40 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 123



40

perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik yang di jual bebas secara

onlie di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Penelitian deskriptif analitik

adalah menggambarkan frekuensi terjadinya gejala hukum atau peristiwa

hukum atau karakteristik gejala hukum atau frekuensi adanya hubungan

hukum antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang

lainnya,41kemudian melakukan analisis terhadap hubungan hukum tersebut.

Dalam penelitian ini yaitu mengkaji pengaturan perlindungan hukum

terhadap konsumen yang membeli sediaan farmasi kosmetik secara online.

Bagaimana ketentuan peraturannya, pelaksanaan di lapangan serta faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Kemudian di bahas atau

di analisis berdasarkan ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri

untuk kemudian menyimpulkan. Pada penelitian deskriptif analitis data

primer dan data sekunder dianalisis secara kulitatif.

3. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pemberian arti dari konsep-konsep

yang dipakai di dalam penelitian,42 atau penjelasan tentang variabel cara

41 Petunjuk Penulisan, op.cit., hlm 8
42 Rianto Adi, 2004, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hlm 37
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pengumpulannya43 yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional

dari variabel adalah :

a. Hak atas kesehatan adalah hak atas pemenuhan berbagai fasilitas

pelayanan dan kondisi-kondisi yang penting bagi terealisasinya

standar kesehatan yang memadai dan terjangkau

b. Media online adalah segala jenis atau format media yang hanya

bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara..

c. Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk

digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir,

dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk

membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan,

melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau

badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau

menyembuhkan suatu penyakit

d. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder

43 Buku Petunjuk Penulisan, op.cit., hlm 8
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a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari

sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam

bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.44

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui pemberian

kuesioner kepada seluruh narasumber dan responden. Narasumber

dalam penelitian ini adalah Balai Besar POM Provinsi, Kepala

Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Sedangkan responden dalam

penelitian ini adalah Usaha perorangan kosmetik online dan

konsumen kosmetik online di Sintang, Kalimantan Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk jurnal, tesis, disertasi dan

peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat

dibagi menjadi :45

44 Zainudin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106
45 Ibid
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1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-

bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim46. Adapun

bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian

yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan

c) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

d) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

e) PERMENKES No 1175 Tahun 2010 tentang Izin
Produksi

f) PERMENKES No 1176 Tahun 2010 tentang Notifikasi

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

46 Peter Mahmud Marzuki, 2005. Peneliian Hukum. Jakarta: Kencana, hlm 141
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komentar atas putusan pengadilan47. Adapun bahan hukum

sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah berbagai

literatur tentang HAM, hukum kesehatan, kosmetik,

pengantar ilmu hukum, serta jurnal, dan hasil penelitian

yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu perlindungan

hukum terhadap konsumen kosmetik yang dijual bebas

secara online

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian

ini adalah bahan-bahan yang dapat memberikan informasi

terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti kamus bahasa indonesia dan kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

a. Studi pustaka

Penelitian studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data

sekunder, melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku

47 Ibid, hlm 4
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dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian48 yang berkaitan

dengan perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik online

b. Studi lapangan

Penelitian studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data

primer. Dalam studi ini peneliti datang langsung ke lapangan

melalui penyebaran angket. Angket ini di lakukan dengan

mengedarkan suatu daftar pertanyaan yang berupa formulir-

formulir, diajukan secara tertulis kepada sejumlah subjek

(responden) untuk mendapat tanggapan, informasi, jawaban, dan

sebagainya. Angket dalam penelitian ini berbentuk kuesioner

berbentuk formulir-formulir yang berisikan pertanyaan-pertanyaan

yang langsung diisi oleh responden sendiri. Tipe angket yang

digunakan dalam penelitian ini adalah angket langsung yaitu

disampaikan langs ung kepada orang yang dimintai informasinya

tentang dirinya sendiri 49 terkait data perlindungan hukum terhadap

konsumen kosmetik online di Kabupaten Sintang, Kalimantan

Barat. Angket diberikan kepada narasumber dan responden.

Adapun narasumber dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, yaitu :

48 Zainudin Ali, op cit.,hlm 107
49 Notoatmodjo Soekidjo, 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm
148
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1) Balai Besar POM di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat

2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Kalimantan

Barat

3) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha

Kecil, dan Menengah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat

Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah :

1) Pelaku Usaha kosmetik online yang berjumlah 3 orang

2) Konsumen kosmetik online yang berjumlah 43 orang

6. Lokasi penelitian dan metode sampling

Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha kosmetik secara online

dan konsumen kosmetik secara online yang ada di Kabupaten Sintang.

Adapun teknik atau cara penentuan sampel dalam penelitian ini adalah  Non

Random Sampling (non probability) yaitu pengambilan sampel bukan

secara acak atau nonrandom adalah pengambilan sampel yang tidak di

dasarkan atas kemungkinan yang dapat diperhitungkan, tetapi semata-mata

hanya berdasarkan kepada segi-segi kepraktisan belaka. Sedangkan teknik

pengambilannya adalah dengan purposive sampling dimana teknik

pengambilan sampel diasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang
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dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri atau sifat-sifat yang sudah

diketahui sebelumnya.50

Maka sampel dalam penelitian ini adalah usaha perorangan kosmetik

online di Kabupaten Sintang yang berjumlah 3 sampel dari 4 populasi

dimana dari 3 sampel tersebut 1 orang merupakan produsen sekaligus

penjual dan 2 orang adalah usaha perorangan yang produsennya dilakukan

di lintas negara dan konsumen kosmetik online yang berjumlah 43 sampel

dari 129 populasi di ambil dari mahasiswa Akbid Kapuas Raya Tingkat 2

Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dimana sampel diambil berdasarkan

pertimbangan peneliti karena sampel merupakan pengguna media online

aktif yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mewakili seluruh masyarakat di

Kabupaten Sintang dan sampel mempunyai ciri yang sama sehingga dapat

di generalisir.

7. Metode Penyajian Data

Pada metode penyajian data sesudah data primer dan daa sekunder di

peroleh, kemudian diperiksa kembali untuk mengetahui apakah data yang

didapatkan tersebut sudah sesuai dengan fakta yang ada sehingga

kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, untuk kemudian dapat di

lakukan pengolahan dengan pendekatan kualitatif. Hasil pengolahan data

disusun secara sistematis kemudian disajikan dalam bentuk teks kalimat.

Dalam penelitian ini data perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik

50 Ibid, hal 124-124
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yang di jual bebas secara online akan disajikan dalam bentuk teks kalimat

atau narasi di lengkapi dengan gambar dan data pendukung lainnya.

8. Metode analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis

kualitatif adalah analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan atau angka

atau kuantitas. Analisis ini dilakukan untuk membangun pegetahuan melalui

pemahaman suatu fenomena dan penemuan unsur-unsur yang belum ada

dalam teori yang berlaku51. Analisis kualitatif ini diuji dan diukur dengan

peraturan perundang-undangan dan teori-teori terkait.

Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif

digunakan untuk mengetahui hak atas perlindungan hukum terhadap

konsumen kosmetik yang dijual bebas secara online. Peneliti menganalisis

data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden,

kemudian dihubungkan dengan data sekunder. Setelah analisis data selsesai,

maka hasil analisis data  tersebut akan disajikan dalam bentuk narasi. Hasil

tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Penyajian Tesis

Rencana penyajian tesis berisi tentang sistematika penulisan tesis sehingga

mampu menggambarkan alur dari penelitian. Rencana penyajian tesis terdiri

atas empat BAB yaitu:

51 Buku Petunjuk Penulisan 2015, op cit
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BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah , tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kerangkat teori dan metode penelitian yang berkaitan dengan judul

penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat teori tentang Perlindungan Hukum Konsumen,

Hak Atas Kesehatan(Hak asasi manusia dan Hak kesehatan), Sediaan

Farmasi Kosmetik (Sediaan farmasi dan Kosmetik) , Media Online

(Pengertian dan Fungsi)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini memuat :Hasil Penelitian (Gambaran uumum objek

penelitian dan Hasil pengambilan data), Pembahasan (Pengaturan

perlindungan hukum, Pelaksanaan perlindungan hukum, dan Upaya-upaya

yang dapat di lakukan oleh konsumen)

BAB IV PENUTUP

Pada bagian menutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan

saran dari temuan dalam penelitian.
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H. Jadwal Penelitian

KEGIATAN APRIL
2018

MEI
2018

JUNI
2018

JULI
2018

AGUSTUS
2018

Pembuatan
Proposal
Ujian
Proposal
Pengumpulan
, Pengolahan
Data

Penyusunan
Tesis

Ujian Tesis


