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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Kabupaten Sintang Kalimantan Barat

Daerah Sintang, pada masa pemerintahan Belanda (sekitar tahun

1936) merupakan daerah landschop di bawah naungan pemerintahan

Gouvernement. Daerah Landschop ini terbagi menjadi 4 (empat)

onderafdeling yang dipimpin oleh seorang controleur atau gesagkekber,

yaitu:

a. Onderafdeling Sintang, berkedudukan di Sintang.

b. Onderafdeling Melawi, berkedudukan di Nanga Pinoh.

c. Onderafdeling Semitau, berkedudukan di Semitau.

d. Onderafdeling Boeven Kapuas, berkedudukan di Putussibau.

Sedangkan daerah kerajaan Sintang yang didirikan oleh Demang

Irawan (Jubair I) dijadikan daerah swapraja Sintang dan kerajaan Tanah

Pinoh dijadikan neo swapraja Tanah Pinoh. Pemerintahan Landschop ini

berakhir pada tahun 1942 dan kemudian tampuk pemerintahan diambil

alih oleh Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang, struktur pemerintahan

yang berlaku Profil Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014, tidak

mengalami perubahan hanya sebutan wilayah kepala pemerintahan yang
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disesuaikan dengan bahasa negara yang memerintah ketika itu. Kepala

negara disebut Kenkarikan (semacam Bupati sekarang) sedangkan

wakilnya disebut Bunkenkarikan dan di setiap kecamatan diangkat

Gunco (Kepala Daerah). Setelah adanya pengakuan kedaulatan dari

pihak Belanda kepada pihak Indonesia, kekuasaan pemerintahan Belanda

yang disebut Afdeling Sintang diganti dengan Kabupaten Sintang,

Onderafdeling diganti dengan Kewedanan, Distrik diganti dengan

Kecamatan.

Demikian pula halnya dengan jabatan Residen diganti dengan

Bupati, kepala Distrik diganti dengan Camat dan yang menjadi Bupati

Sintang pada waktu itu adalah Bapak L. Toding. Untuk merealisir

pelaksanaan UU No. 3 tahun 1953, UU No. 25 tahun 1956 dan UU No. 4

tahun 1956 tentang pembentukan DPRD dan DPR Peralihan, maka pada

tanggal 27 Oktober 1956 dilaksanakanlah pelantikan Profil Daerah

Kabupaten Sintang Tahun 2014 10 keanggotaan DPRD Peralihan

Kabupaten Sintang.

Selanjutnya sesuai Keppres No. 6 tahun 1959 tanggal 6 Nopember

1959, maka azas dekonsentrasi dan desentralisasi sebagai realisasi

pelaksanaan UU No. 3 tahun 1953 dihimpun kembali dalam satu tangan

Bupati Kepala Daerah yang dibantu oleh Badan Pemerintahan Harian

yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 18 tahun 1965 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Selain itu, dengan instruksi
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Mendagri No. 3 tahun 1966 tanggal 1 Februari 1966 jalannya roda

pemerintahan daerah di seluruh Indonesia mulai diarahkan dan

disempurnakan. Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sintang

Nomor 14 tahun 2000 pemerintahan Kabupaten Sintang dibagi menjadi

21 pemerintahan kecamatan kemudian disesuaikan kembali setelah

adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2003

tentang pembentukan Kabupaten Melawi yang berasal dari sebagian

wilayah Kabupaten Sintang sehingga Kabupaten Sintang saat ini menjadi

14 pemerintahan kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan

Ambalau dengan luas 29,52 persen Kabupaten Profil Daerah Kabupaten

Sintang Tahun 2014 11 Sintang sedangkan luas masing–masing

kecamatan hanya berkisar 1–29 persen dari luas Kabupaten Sintang.

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan

Barat atau di antara 1°05' Lintang Utara serta 0°46' Lintang Selatan dan

110°50' Bujur Timur serta 113°20' Bujur Timur. Batas wilayah

administratif Kabupaten Sintang yaitu: - Utara : Kab. Kapuas Hulu dan

Malaysia Timur (Serawak). - Selatan: Prov. Kalimantan Tengah, Kab.

Melawi, dan Kab. Ketapang. - Timur : Prov. Kalimantan Tengah, Kab.

Melawi, dan Kab. Kapuas Hulu - Barat : Kab. Sanggau, Kab. Melawi,

dan Kab. Sekadau.

Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas

wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten
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Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang

yaitu 21.635 km2 dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan

Ambalau yaitu 6.386,40 km2 atau sebesar 29,52 persen, sedangkan

Kecamatan Sintang merupakan Kecamatan yang terkecil luas wilayahnya

yaitu 277,05 km2 atau hanya sebesar 1,28 persen. Pada tahun 2014,

jumlah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sintang dimekarkan

menjadi 14 Sampai tahun 2014, Kabupaten Sintang terdiri atas 14

kecamatan92

b. Gambaran Umum Kantor Badan Pengawasan Obat Dan Makanan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak merupakan

Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia (Badan POM RI) berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Badan POM No. 05018 / SK / KBPOM tanggal 17 Mei 2001,

mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kebijakan Badan

POM di Bidang Pengawasan Produk Terapetik, Narkotik, Psikotropika

dan Zat Adiktif lain, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen,

Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya di Wilayah Kalimantan Barat.

Sebagai UPT Badan POM, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai

92 Bapedda Sintang. Profil Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2014. Diakses dari
http://bappeda.sintang.go.id/admin/dokumen/buku_profil/PROFIL_2014.pdf
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wilayah kerja 14 wilayah Kabupaten / Kota yang terdiri dari 2 kota dan

12 kabupaten, sebagai berikut93 :

1) Kota Pontianak

2) Kota Singkawang

3) Kabupaten Mempawah

4) Kabupaten Kubu Raya

5) Kabupaten Bengkayang

6) Kabupaten Sambas

7) Kabupaten Landak

8) Kabupaten Sanggau

9) Kabupaten Sekadau

10) Kabupaten Sintang

11) Kabupaten Melawi

12) Kabupaten Kapuas Hulu

13) Kabupaten Ketapang

14) Kabupaten Kayong Utara

Dalam hal ini Balai Besar POM di Pontianak merupakan Unit

Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Indonesia. BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non

Kementrian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat

tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan di wilayah

Indonesia. Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur dalam

Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

93 Badan POM RI, 2017. Laporan Kinerja Balai Besar POM Di Pontianak Tahun 2017. Diakses
dari
https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20180426/Laporan%20Kinerja%202017%20BBPOM%20
di%20Pontianak.pdf
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Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.

Balai Besar POM di Pontianak adalah Balai Besar Pengawas Obat

dan Makanan tipe B yang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis

Badan POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14

tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar POM di

Pontianak mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kebijakan

Badan POM di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika,

psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk

komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah

administratif Provinsi Kalimantan Barat.94

2. Hasil pengambilan data sekunder dan primer kepada kepada

narasumber dan responden, yang mengacu pada peraturan dan

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik, serta

upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen kosmetik

a. Pengambilan data sekunder kepada Balai Besar POM di Pontianak

Balai Besar POM dalam melaksanakan tugasnya sebagai

pengawasan, pembinaan dan penyidikan, dimana penyidikan ini sendiri

dilakukan oleh PPNS BBPOM. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

94 Balai Besar POM Pontianak. Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2015-2019.
Diakses dari http://www.pom.go.id/ppid/2015/rbalai/pontianak.pdf
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80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 3,

BBPOM mempunyai tugas dan fungsi:

1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan,
BPOM menyelenggarakan fungsi :

a) penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan
Makanan

b) pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan
Makanan;

c) penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan
Pengawasan Selama Beredar;

d) pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan
Selama Beredar;

e) koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan
instansi pemerintah pusat dan daerah;

f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengawasan Obat dan Makanan;

g) pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan;

h) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan BPOM;

i) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab BPOM;

j) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
k) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan BPOM.

2) Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai
tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang
beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan,
khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

3) Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk
memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar
dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk
yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.
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Secara garis besar, dua dari tiga Fungsi BBPOM yang dijalankan

oleh BBPOM di Pontianak yaitu:

1) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-

market) melalui:

a) Pengambilan sampel dan pengujian;

b) Peningkatan cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi

Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat, termasuk

pasar aman dari bahan berbahaya;

c) Investigasi awal dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang

Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.

2) Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan

Edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku

kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan

Obat dan Makanan di ProvinsiKalimantan Barat melalui:

a) Penyebarluasan public warning;

b) Pemberian Informasi dan Penyuluhan/Komunikasi, Informasi

dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang

Obat dan Makanan, serta;

c) Peningkatan pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak

Sekolah (PJAS), peningkatan kegiatan BPOM Sahabat Ibu, dan

advokasi serta kerjasama dengan masyarakat dan berbagai

pihak/lembaga lainnya
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Balai Besar POM Pontianak merupakan salah satu badan penyidik

dalam penjualan kosmetik yang ada di Kalimantan Barat, guna

memerikan ketertiban bagi pelaku usaha dan meningkatkan jaminan

keselamatan kesehatan bagi konsumen kosmetik, berikut data kosmetik

illegal yang telah diamankan oleh BBPOM Pontianak dalam beberapa

tahun terakhir, sebagaimana dapat dilihat pada :

Tabel 3.1 jumlah kasus kosmetik ilegal di Kalimantan barat

Sumber : data sekunder dari BPOM Pontianak

Jenis
Transa

ksi

Jumlah
Kasus

Total
Jenis

Total Pcs

Tindakan

Pembina
an

Pro
Justis
ia

2016

Online

7 179 7437

1

Langsu
ng

4 2

2017

Online

8 264 94609

1

Langsu
ng

6 1

2018

Online

3 27 265

1

Langsu
ng

2
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Dari data diatas, di dapatkan Jumlah seluruh kasus kosmetik illegal

pada tahun 2016 baik secara online maupun langsung yaitu berjumlah 7

kasus, dan tindakan yang dilakukan dengan pembinaan terdapat 5 kasus

dan yang dilakukan pro justisia 2 kasus. Tahun selanjutnya yaitu pada

tahun 2017 kasus kosmetik illegal yang berhasil ditangani BBPOM yaitu

8 kasus, dengan tindakan pembinaan 6 kasus dan 2 kasus pro justisia.

Pada tahun 2018, untuk sementara ini data kasus kosmetik illegal

terdapat 3 kasus  dan kasusnya masih di lakukan pembinaan.

b. Kepala dinas kesehatan kabupaten sintang Kalimantan barat

Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas pokok dan fungsi

dalam melakukan pengawasan sediaan farmasi, hal ini tertuang dalam

PERBUP No 44 Tahun 2013  Tentang SOTK Dinas Kesehatan Sintang

Pasal 21 dan 22, yang berbunyi :

Seksi farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas membantu kepala

bidang, dalam merumuskan bahan kebijakan teknis dalam pengawasan

farmasi dan alat kesehatan. Untung menjalankan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai

fungsi :

1) Penyusunan program kerja tahunan Seksi Farmasi dan Alat

Kesehatan
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2) Perencanaan, pengoordinasian, dan pengawasan, serta

pengendalian kegiatan farmasi dan pengawasan pangan

3) Pengumpulan, pengolahan data, dan perencanaan kebutuhan

obat dan alat kesehatan untuk puskesmas dan jaringannya.

4) Pengadaan obat dan alat kesehatan untuk puskesmas dan

jaringannya

5) Penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan ketersediaan

farmasi pada puskesmas, sarana kesehatan pemerintah dan

swasta, apotik dan toko obat

6) Pelaksanaan monitoring pelaksanaan standar pelayanan

kefarmasian pada apotik

7) Pelaksanaan pengawasan pada pengelola makanan (produk

ndustri rumah tangga pangan, jasa boga, restaurant, rumah

makan, pedagang makanan (jajanan),  dan produk kecantikan di

salon

8) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait

9) Pemberian sertifikat penyuluhan keamanan pangan/sertifikat

produksi pangan industri rumah tangga, jasa boga, restoran, dan

rumah makan

10) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap calon apotik toko obat,

industry kecil, perbekalan kesehatan rumah tangga.

11) Pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan penggunaan obat-

obat golongan narkotika dan psikotropika
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12) Pelaksanaan bimbingan dan monitoring pengelolaan obat di

Puskesmas

13) Penyusunan konsep, saran, dan pertimbangan kepada

kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

pada seksi farmasi dan alat kesehatan

14) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan

Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan, dan

15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Pelayanan Kesehatan

Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Harysinto Linoh,

MM selaku Ke pala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang : Kepala dinas

kesehatan mengakui mengetahui tentang berita kasus-kasus kosmetik

online illegal dan mengandung bahan berbahaya, serta kandungan, dan

bahaya kosmetik online yang illegal. Dinas kesehatan mempunyai tugas

untuk mengawasi penjualan kosmetik di Kabupaten Sintang. Dalam

melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi kosmetik pihak Dinas

Kesehatan mempunyai rujukan peraturan yaitu UU No 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan.

Dalam  melaksanakan tugas untuk mengawasi kosmetik, Dinas

Kesehatan mempunyai seksi farmasi, dimana seksi farmasi ini

melakukan kegiatan rutin pengawasan dan pemantauan ke toko obat,

toko kosmetik, dan supermarket, untuk penjualan kosmetik online belum
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dilakukan secara khusus karena selain keterbatasan tenaga, untuk kasus

penjualan kosmetik online belum terdeteksi karena pelaku usaha

kosmetik online untuk sementara masih sedikit dan konsumen kosmetik

online juga tidak pernah memberikan pengaduan tentang kerugiannya

dalam membeli produk kosmetik online. Disamping itu, dalam

melaksanakan kewajibannya, jika di lapangan ditemukan adanya

penjualan kosmetik illegal pihak Dinas Kesehatan akan mendata dan

melaporkan kasus tersebut pada Balai Besar POM Pontianak untuk di

selidiki lebih lanjut. Karena pihak Dinas Kesehatan Kabupaten tidak

mempunyai wewenang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Setelah kasus tersebut di proses oleh BBPOM maka data-data kosmetik

yang tidak aman akan dikirim ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya

dilakukan himbauan melalui  siaran di radio dengan membahas tentang

kosmetik-kosmetik bahaya dan illegal serta memposting contoh-contoh

kosmetik illegal dan berbahaya di sosial media.

Dinas kesehatan Kabupaten Sintang berharap konsumen dapat

lebih menyadari hak-haknya jika dalam pembelian kosmetik mendapat

kerugian, misalnya meminta pertanggung jawaban pada pelaku usaha,

jika tidak bisa melalui jalan damai maka melaporkan pada dinas

kesehatan agar nantinya akan di proses ke pihak penyidik dan Dinas

Kesehatan akan membantu untuk mendata kasus tersebut lalu

melaporkan pada BBPOM. Sebagai upaya pencegahan, agar hal tersebut

tidak terjadi Dinas Kesehatan mengadakan pemantauan dan razia rutin ke
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toko obat, toko kosmetik dan supermarket karena dinas kesehatan

memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan rutin.

c. Kasi Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Beredar

Dinas Perindustrian,  Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah Kabupaten Sintang mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan, melaksanakan

tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi antara lain :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang industri kimia, agro dan

hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika, dan aneka

perdagangan dalam negri, dan kemetrologian, serta perdagangan

luar negeri

2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di

bidang industri kimia, agro, dan hasil hutan, industri logam,

mesin dan aneka perdagangan dalam negeri dan kemetrologian

serta perdagangan luar negeri sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3) Pelaksanaan tugas di bidang industri kimia, agro dan hasil

hutan, industry logam, mesin dan aneka perdagangan dalam
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negeri dan kemetrologian serta perdagangan luar negri sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan tugas, di bidang industri kimia, agro dan hasil

hutan, industry logam, mesin dan aneka perdagangan dalam

negeri dan kemetrologian serta perdagangan luar negri

5) Pembimnaan, dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan

fungsi di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan, industry

logam, mesin dan aneka perdagangan dalam negeri dan

kemetrologian serta perdagangan luar negri

6) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset

serta urusan umum di lingkungan Dinas Perindustrian dan

7) Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas

lainnya di bidang perindustrian dan perdagangan

Selanjutnya tujuan ke 5 misi ke 8 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kalimantan Barat adalah : meningkatkan daya saing daerah,

dengan sasaran meningkatkan ketahanan neraca perdagangan yang di

dukung efisiensi perdagangan dalam negeri dan strategi yang digunakan

adalah dengan meningkatkan ekspor, mengendalikan impor, dan

meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri, serta arah kebijakan

yang ditempuh adalah meningkatkan diversifikasi komoditi dan tujuan
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pasar ekspor di dukung peningkatan efisiensi sistem distribusi dan

pengembangan perdagangan dalam negeri, serta akses fasilitasi

standarisasi produk lokal dan pengamanan perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Neni selaku Kasi

Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Beredar Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, menyatakan :

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah Kabupaten mempunyai tugas dalam mengawasi dan

memantau perdagangan di Kabupaten Sintang. Sesuai dengan tugasnya

pihak DISPERINDAGKOP Usaha Kecil dan Menengah mempunyai

kewajiban dalam mengawasi dan meningkatkan proses perdagangan,

misalnya dengan melakukan promosi produk unggulan daerah (tenun dan

kerajinan), dan komuditi unggulan daerah (karet dan sawit). Sesuai

dengan kewajibannya untuk menilai kelayakan produk yang

diperjualbelikan DISPERINDAGKOP Usaha Kecil dan Menengah

memiliki tolak ukur dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan

termasuk penjualan produk kosmetik, dengan dasar acuan yang

digunakan oleh DISPERINDAGKOP Usaha Kecil dan Menengah dalam

melakukan pengawasan terhadap perdagangan adalah UU No 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sama halnya dengan Dinas

Kesehatan, dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan kosmetik,

DISPERINDAGKOP Usaha Kecil dan Menengah hanya melakukan
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pengawasan dan pemantauan terhadap penjualan kosmetik secara

langsung, dan untuk kosmetik online belum di lakukan pengawasan,

karena keterbatasan tenaga, dan juga DISPERINDAGKOP Usaha Kecil

dan Menengah belum mempunyai landasan yang kuat dalam melakukan

pengawasan terhadap produk kosmetik online dalam arti pengaduan

ataupun kasus kosmetik online belum pernah terjadi di Kabupaten

Sintang. dan disamping hal itu, dalam melakukan penyidikan produk

kosmetik pihak DISPERINDAGKOP Usaha Kecil dan Menengah

melaporkan kepada Balai BPOM Pontianak. DISPERINDAGKOP Usaha

Kecil dan Menengah tidak memiliki kewenangan untuk menindak lanjuti,

hanya melakukan pemantauan dan melaporkan pada Balai Besar POM.

. Menurut DISPERINDAGKOP Usaha Kecil dan Menengah

kriteria kualitas produk kosmetik yang baik dan benar adalah yang

memiliki label yang tercantum jelas dan lengkap, seperti : nama produk,

kode produksi, nama dan alamat produsen/importir/distributor, netto dan

komposisi, batas kadarluwarsa, sudah ternotifikasi oleh BBPOM. Dalam

pelaksanaan tugasnya semua barang yang di perdagangkan baik

makanan, obat, maupun kosmetik, secara langsung ataupun online, harus

memenuhi syarat yang termasuk dalam ketentuan yang berlaku dalam

peraturan yang menjadi dasar acuan bagi DISPERINDAGKOP Usaha

Kecil dan Menengah yaitu pada UU No 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi :
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(1)Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

(a)tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;

(b)tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan
jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam
label atau etiket barang tersebut;

(c)tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah
dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

(d)tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau
keterangan barang dan/atau jasa tersebut

(e)tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu
sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang
dan/atau jasa tersebut;

(f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,
etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang
dan/atau jasa tersebut;

(g)tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu
penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang
tertentu;

(h)tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal,
sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam
label;

(i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,
komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan
lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus
dipasang/ dibuat;

(j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk
penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan
ketentuan perundangundangan yang berlaku.

(2)Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak,
cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi
secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3)Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan
pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau
tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4)Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan
ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa
tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
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Bentuk pegawasan perdagangan kosmetik yang dilakukan oleh

DISPERINDAGKOP Usaha Kecil dan Menengah yaitu dengan

melakukan razia ke toko kosmetik dan toko obat dan melakukan

pendataan yang lengkap, lalu melaporkan atau mengirimkan datanya ke

BPOM Provinsi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penjualan

kosmetik yang illegal. Selain itu, untuk lebih memberikan penangan

khusus bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam melakukan

pembelian DISPERINDAGKOP Usaha Kecil dan Menengah akan

membentuk BPSK (Badan penyelesaian sengketa konsumen)

d. Pelaku Usaha Penjual Kosmetik Online di Kabupaten Sintang

Kalimantan Barat

Dalam penelitian ini, untuk melihat seberapa jauh tingkat

pengetahuan atau tingkat pemahaman serta kepatuhan pelaku usaha

kosmetik online yang ada di Kabupaten Sintang, maka peneliti

memberikan kuesioner dalam beberapa pernyataan yang merujuk pada

UU Perlindugan Konsumen. Dimana hasil yang di dapatkan tertuang

dalam :



111

Tabel 3.2 Pengetahuan pelaku usaha terhadap peraturan penjualan
kosmetik online di Sintang Kalimantan Barat

Sumber : Data primer dioalah

Kuesioner ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengetahuan

pelaku usaha kosmetik online mengenai kewajibannya sebagai pelaku

usaha dan hak-hak konsumen. Pelaku  usaha menjawab berdasarkan dua

kategori yaitu  “ya” dan “tidak” Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner

kepada ke tiga (3) pelaku usaha kosmetik online sebagai responden

jawaban “Ya” dari ketiganya untuk 10 pernyataan mendapat skor 90%

hal ini menunjukkan pemahaman yang baik bagi ke tiga pelaku usaha

NO Pernyataan KATEGORI Tingkat
pemahaman

Ya Tidak

1. P1 2 1 66,6%

2. P2 3 100%

3. P3 3 100%

4. P4 3 0,00%

5. P5 3 100%

6. P6 3 100%

7. P7 1 2 33,3%

8. P8 3 100%

9. P9 3 100%

10 P10 3 100%

Total 27 3 90%



112

tersebut. Namun  dilihat pada peranyataan nomor 4 yaitu mengenai

peraturan bagi penjualan kosmetik online berdasarkan PERMENKES

1175 dan 1176, serta UU Perlindungan Konsumen pada pengemasan,

pelaku usaha tidak memahami mengenai peraturan tersebut. Dan pada

pernyataan nomor 7 tentang pengemasan produk kosmetik online harus

rapi dan mencantumkan informasi yang lengkap pelaku usaha juga

kurang memahami hal tersebut. Dapat dilihat jawaban dari ketiga pelaku

usaha kurang memahami mengenai aturan atau landasan hukum

penjualan kosmetik online, perlindungan konsumen, dan pengemasan

produk kosmetik online yang baik dan benar, namun jika terjadi hal yang

membahayakan pelaku usaha siap untuk bertanggung jawab dan

menyelesaikan permasalahan dengan cara damai di luar pengadilan. Hal

ini dikarenakan permasalahan atau kasus yang merugikan konsumen

kosmetik di kabupaten Sintang belum pernah terjadi ataupun belum

terdeteksi atau bahkan konsumen belum memberikan pengaduan kepada

pihak pelaku usaha.

e. Konsumen Kosmetik Online di Kabupaten Sintang Kalimantan

Barat

Selain pelaku usaha kosmetik online, konsumen kosmetik online di

Kabupaten Sintang juga merupakan responden dalam penelitian ini. Hal

ini guna meninjau seberapa besar pengaruh upaya pelaksanaan

perlindungan hukum konsumen kosmetik online, dengan menilai tingkat

pemahaman, kesadaran, dan tingkat keaktifan dari konsumen kosmetik
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online dalam mendapatkan haknya. Berikut adalah paparan hasil

penyebaran kuesioner dengan beberapa pernyataan yang mengacu pada

UU Perlindugan Konsumen :

Tabel 3.3 Tingkat pemahaman konsumen tentang haknya sebagai

konsumen kosmetik online di Sintang Kalimantan Barat

S

u

mber : Data primer dioalah

Kuesioner ini bertujuan untuk melihat sejauh mana konsumen

kosmetik online mengetahui dan memperjuangkan hak-haknya.

Pernyataan terdiri dari 10 pernyataan yang mengacu pada pengetahuan

No Pernyataan
Kategori Tingkat

Pemahan
Ya Tidak

1. P1 39 4 90,6%

2. P2 33 10 76,7%

3. P3 20 23 46,5%

4. P4 19 24 44,2%

5. P5 8 35 18,6%

6. P6 40 3 93%

7. P7 18 25 41,8%

8. P8 14 29 32,5%

9. P9 23 20 53,5%

10. P10 15 28 34,8%

TOTAL 205 225 47,6%
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konsumen tentang penjualan kosmetik online yang baik dan benar serta

aturan mengenai perlindungan konsumen. Dimana jawaban konsumen

dikategori kan antara “Ya” dan “Tidak”. Berdasarkan hasil dari

penyebaran kuesioner kepada mahasiswa tingkat II STIKES Kapuas

Raya Sintang Kalbar yang berjumlah 43 mahasiswa selaku konsumen

kosmetik online dimana sebagai pengguna media sosial aktif, didapatkan

total skor yaitu 47,6% hasil ini menunjukkan kurangnya pemahaman

konsumen terhadap hak-haknya. Padahal banyak mahasiswa yang

menjadi konsumen kosmetik online, hal ini dapat dilihat dari pernyataan

nomor 1 yaitu sebanyak 33 mahasiswa atau 76,7%

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli

sediaan farmasi kosmetik secara online di Kabupaten Sintang

Kalimantan Barat

Dalam rangka mewujudkan hak-hak konsumen untuk mendapatkan

perlindungan dalam pembelian produk kosmetik, dimana dalam hal ini yaitu

produk kosmetik yang dijual secara online. Pemerintah mengeluarkan

peraturan yang merupakan payung hukum dari peraturan perlindungan

konsumen yaitu UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen,

guna mewujudkan hak-hak konsumen berupa perlindungan konsumen

kosmetik, serta memberikan ketertiban kepada pelaku usaha kosmetik

online , seperti yang tertuang dalam UUPK, Dimana tujuan dari UU

perlindungan ini terdapat dalam Pasal 5 UUPK  adalah :
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a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri;

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau
jasa;

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan tujuan paparan UUPK diatas, dimana salah satu

tujuannya yaitu memberikan kesadaran kepada pelaku usaha untuk

menjunjung tinggi upaya perlindungan konsumen, termasuk pelaku usaha

kosmetik media online. Di dalam UUPK memuat aturan tentang pelaku

usaha yang mempromosikan produknya melalui media, yaitu pelaku usaha

periklanan, yang dimana ketentuannya adalah :

Dalam Pasal 17 menyebutkan bahwa :

1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
a) mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan,

kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan
waktu penerimaan barang dan/atau jasa;

b) mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
c) memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai

barang dan/atau jasa;
d) tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang

dan/atau jasa;
e) mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
f) melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan

perundangundangan mengenai periklanan.
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2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang
telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Sejalan dengan hal itu, didalam peraturan UUPK Pemerintah juga

memiliki tugas untuk membina, mengawasi, dan melakukan penyidikan

untuk penyelenggaraan perlindungan konsumen. Seperti yang tertuang

sebagai berikut :

Pasal 29, Pembinaan :
(1)Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan

perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak
konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban
konsumen dan pelaku usaha.

(2)Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan
konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(3)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordina
si atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.

(4)Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana
di maksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
(a)Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat

antara pelaku usaha dan konsumen;
(b)Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat;
(c)Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya

kegiatan
(d)Penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan

konsumen.

Pasal 30, Pengawasan :
(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen

serta penerapan ketentuan peraturan perundangundangannya
diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat,dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang
beredar di pasar.

(4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ternyata menyimpang dari peraturan perundangundangan yang
berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri
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teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan
perundangundangan yang berlaku.

(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan
kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan
menteri teknis.

(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah

Pasal 59, Penyidikan :
(1)Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan
konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Hukum Acara
Pidana yang berlaku.

(2)Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berwenang:
(a)Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan
konsumen;

(b)Melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukm
yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan
konsumen;

(c)Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan
hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang
perlindungan konsumen;

(d)Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan
konsumen;

(e)Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat
bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak
pidana di bidang perlindungan konsumen.

(f) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

(3)Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil
penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui
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Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia . Dalam hal ini, UU No

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga menekankan pada :

Pasal 98 :

Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,
berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau

Pasal 105
Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan
kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau
persyaratan yang ditentukan.

Pasal 106 :
(1)Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah

mendapat izin edar.
(2)Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus

memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak
menyesatkan.

Pasal 98 ayat (4) :
Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan
mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Jika dalam penyidikan produk kosmetik tidak memenuhi persyaratan

teknis bahan kosmetik, maka pelaku usaha dapat di berikan sanksi sesuai

dengan ketentuan UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,Lebih tepatnya

pada :

Pasal 196
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar
dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 197
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan
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pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 201
(1)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190

ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198,
Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana
penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat
dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan
pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal
197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
(a) pencabutan izin usaha ; dan/atau
(b) pencabutan status badan hukum.

Pembinaan, pengawasan, dan penyidikan dalam  hal ini diperuntukkan

bagi peredaran sediaan farmasi, dimana menurut PP No 72 Tahun 1998

Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan, sediaan farmasi

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

yang menjadi fokus disini adalah sediaan farmasi kosmetik, menurut

PERKA BPOM No 11 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Cara

Penarikan Dan Pemusnahan Kosmetika Pasal 1 ayat (1)

Kosmetik adalah 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.

Sejalan dengan hal itu, ketentuan dalam hal mutu dan keamaan juga

tercantum di dalam PP No 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan

Farmasi Dan Alat Kesehatan Pasal 2 ayat (1) :
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Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau
diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan
kemanfaatan.

Dimana dalam hal ini kosmetika di tekankan pada Pasal 2 bagian (c),

yang menyatakan :

Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan
dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh
Menteri

Kosmetik yang dibuat harus memenuhi standar dimana standar

tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPOM pada No 18 Tahun

2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika Pasal 2, dimana

disebutkan :

1) Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
bahan yang diperbolehkan digunakan dalam pembuatan
Kosmetika.

2) Selain Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), bahan tertentu dilarang digunakan dalam pembuatan
Kosmetika.

Ketentuan mengenai produksi kosmetik terdapat pada Pasal 3, yaitu :
Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan
usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketentuan mengenai izin edar terdapat pada Pasal 9, 10, 11, yaitu :
Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah
memperoleh izin edar dari Menteri.

Izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar
permohonan secara tertulis kepada Menteri.

Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk
memperoleh izin edar diuji dari segi mutu, keamanan, dan
kemanfaatan.
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Sesuai dengan ketentuan peraturan diatas, produk kosmetik yang akan

di produksi harus memiliki izin produksi. Seperti yang tertuang dalam

PERMENKES No 1175 tahun 2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika Pasal

6 :

(1) Izin produksi kosmetika diberikan sesuai bentuk dan jenis sediaan
kosmetika yang akan dibuat.

(2) Izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas
2 (dua) golongan sebagai berikut:
a) golongan A yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang

dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetika;
b) golongan B yaitu izin produksi untuk industri kosmetika yang

dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetika tertentu
dengan menggunakan teknologi sederhana.

Setelah izin produksi di lakukan dan mendapat izin produksi maka

saat akan melakukan pemasaran pelaku usaha perlu melakukan izin

notifikasi pada produk yang telah mendapat izin produksi untuk

diperjualbelikan, dimana notifikasi dilakukan sebelum kosmetik beredar,

berikut mengenai tatacara notifikasi, yang tertuang dalam PERMENKES No

1176 tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika, Pasal 5 dan 6 :

Pasal 5
(1)Kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menerapkan

CPKB(Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik,) dan memenuhi
persyaratan teknis.

(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
persyaratan keamanan, bahan, penandaan, dan klaim.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman CPK B dan persyaratan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
oleh Kepala Badan.

Pasal 6
(1)Pemohon yang akan mengajukan permohonan notifikasi kosmetika

harus mendaftarkan diri kepada Kepala Badan.
(2)Pendaftaran sebagai pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan
data pemohon.
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(3)Pemohon yang telah terdaftar dapat mengajukan permohonan
notifikasi dengan mengisi formulir (template) secara elektronik
pada website Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Setelah mendapatkan izin notifikasi baru produk kosmetik dapat

diedarkan. Dalam proses penjualan kosmetik, pelaku usaha harus

menjunjung tinggi aturan-aturan yang berlaku termasuk penjualan melalui

media online. Dalam melakukan proses penjualan online, pelaku usaha

kosmetik harus memperhatikan peraturan mengenai syarat-syarat transaksi

dan komunikasi melalui elektronik. Seperti :

UU No 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 ayat (2) :

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media
elektronik lainnya.

Pasal 9 dan 10, yang meyatakan :

(1)Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik
harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan
dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

(2)Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik
dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Dalam bertransaksi melalui media online, diperlukan adanya

komunikasi yang baik dan benar. Proses komunikasi melalui media online,

ditekankan dalam UU No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi Pasal 10

yang menyatakan :

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.
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Perwujudan dari hal itu semua adalah mempunyai tujuan agar pelaku

usaha dapat lebih memperhatikan hak-hak dan keselamatan konsumen

sebagai pengguna dari produk kosmetik online yang di pasarkan.

Berdasarkan acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah aturan

mengenai hak-hak konsumen serta peraturan perlindungan konsumen.

Penjualan kosmetik memang sudah banyak beredar di berbagai

kalangan dan daerah. Termasuk di daerah Kabupaten Sintang Kalimantan

Barat. Bahkan tidak sedikit juga yang menjual kosmetik melalui media

online. Hal itu terbukti dari hasil pengambilan data dari Balai Besar POM di

Pontianak Kalimantan Barat, masih menemukan banyak penjualan kosmetik

illegal yang beredar, seperti yang tercatat pada tahun 2016 terdapat 7437pcs

kosmetik illegal, tahun 2017 terdapat 94609pcs, dan pada tahun 2018

sampai bulan juni terdapat 265pcs.  Pada kenyataannya penjualan kosmetik

secara online mempunyai banyak pro dan kontra, disamping memberikan

keefektifan pada konsumen penjualan melalui media online sangat rentan

untuk terjadinya kecurangan misalnya penjualan kosmetik online yang tidak

memiliki izin notifikasi. Oleh sebab itu perlu di perhatikan bagaimana

peraturan-peraturan terhadap penjualan kosmetik yang ada di lapangan

Seperti halnya di daerah Kabupaten Sintang, penjualan kosmetik juga

memiliki bentuk pengawasan ataupun syarat penjualan yang diberlakukan

bagi pelaku usaha kosmetik baik langsung maupun online.

Dalam hal ini PERKA BPOM mempunyai kriteria terhadap kosmetik

yang beredar dan jika kosmetik yang beredar melanggar ketentuan PERKA
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BPOM mempunyai tata cara dalam penarikan ataupun pemusnahan, hal ini

tercantum dalam PERKA BPOM No 11 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan

Tata Cara Penarikan Dan Pemusnahan Kosmetika Pasal 2 yang menyatakan

bahwa :

Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi
persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, dan Penandaan.

Kriteria kosmetika yang wajib dilakukan penarikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)terdapat pada Pasal 3 ayat (2) yaitu:

a. Mengandung bahan dilarang;

b. tidak memenuhi persyaratan cemaran mikroba;

c. Tidak memenuhi persyaratan cemaran logam berat;

d. Mengandung bahan melebihi batas kadar yang diizinkan;

e. Kedaluwarsa; dan/atau

f. Mencantumkan Penandaan yang tidak objektif, menyesatkan
dan/atau berisi informasi seolah-olah sebagai obat.

Sejalan dengan hal itu, baik Balai Besar POM Pontianak dan Dinas

Kesehatan serta DISPERINDAGKOP Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten dalam mengawasi dan menyelidiki penjualan kosmetik juga

berlandaskan UU No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dan UU No 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, berdasarkan

landasan yang ada, Pemeintah Kabupaten Sintang melakukan pengawasan

terhadap kosmetik yang dijual secara menyeluruh, karena untuk pengawasan

produk kosmetik online, selain belum terbentuknya lembaga-lembaga

terkait, belum ada pengaduan ataupun laporan kasus dari masyarakat

mengenai kosmetik yang dijual secara online.
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Ditinjau dari aturan-aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah pusat

mengenai peraturan perlindungan konsumen, pada dasarnya aturan-aturan

yang digunakan oleh BBPOM Pontianak dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Sintang mempunyai kesinambungan dengan peraturan yang di berlakukan

oleh Pemerintah pusat, namun untuk aturan penjualan kosmetik online di

Kabupaten Sintang belum diberlakukan  secara khusus dan rinci. Semuanya

mengacu pada hak-hak dan perlindungan konsumen kosmetik secara

menyeluruh.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai

jaminan keamanan dari produk kosmetik yang di pasarkan oleh pelaku

usaha secara online di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat

Dalam penjualan kosmetik online

Berdasarkan UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen),

perlindungan konsumen sendiri adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jenis

upaya yang telah di lakukan terdapat pada salah satu peraturan yang

dikeluarkan oleh pemerintah seperti yang tertuang dalam PERPRES No 50

Tahun 2017 tentang strategi nasional perlindungan konsumen yang

selanjutnya disebut STRANAS-PK(strategi nasional perlindungan

konsumen), yang menyatakan :

STRANAS-PK merupakan dokumen yang memuat sasaran, arah
kebijakan, strategi dan sektor prioritas penyelenggaraan perlindungan
konsumen untuk periode 5 (lima) tahun STRANAS-PK berfungsi
sebagai:
a) Pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
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penyelenggaraan perlindungan konsumen yang sesuai dengan tugas
dan kewenangan masing-masing; dan

b) Pedoman bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam mewujudkan
peran aktif perlindungan konsumen.

Hal ini guna memberikan gambaran atau arahan bagi pemerintah

maupun pelaku usaha dalam melaksanakan peraturan-peraturan dari

penjualan kosmetik online, dan dengan mengedepankan hak-hak konsumen

dan perlindungan bagi konsumen, sehingga persyaratan keamanan,

kemanfaatan, mutu, dan penandaan kosmetik dapat terjamin

keberhasilannya.

Lembaga penyelenggara perlindungan konsumen di Indonesia adalah :

1) Pemerintah, dengan Menteri Perdagangan sebagai Koordinator

penyelenggaraan perlindungan konsumen

2) BPKN, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada

pemerintah terkait perlindungan konsumen

3) BPSK, yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar

pengadilan

4) LPKSM, yang bertugas membantu pemerintah dalam melakukan

advokasi terhadap konsumen.

Rincian tugas lembaga perlindungan konsumen menurut UU No 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.4 Rincian tugas lembaga perlindungan konsumen menurut UU
No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Lembaga
Perlindungan

Konsumen

Tugas

Pemerintah Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 30 ayat (1),

dan (2).

Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan

konsumen yang menjamin diperolehnya hak

konsumen dan pelaku usaha serta

dilaksanakannya kewajiban konsumen dan

pelaku usaha. Pembinaan penyelenggaraan

perlindungan konsumen meliputi upaya untuk :

a) terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya
hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan
konsumen;

b) berkembangnya lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat;

c) meningkatnya kualitas sumberdaya manusia
serta meningkatnya kegiatan penelitian dan
pengembangan di bidang perlindungan
konsumen.

BPKN Pasal 34 ayat (1)

a) memberikan saran dan rekomendasi kepada
pemerintah dalam rangka penyusunan
kebijaksanaan di bidang perlindungan
konsumen;

b) melakukan penelitian dan pengkajian
terhadap peraturan perundangundangan
yang berlaku di bidang perlindungan
konsumen;

c) melakukan penelitian terhadap barang
dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan
konsumen;

d) mendorong berkembangnya lembaga
perlindungan konsumen swadaya
masyarakat;
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e) menyebarluaskan informasi melalui media
mengenai perlindungan konsumen dan
memasyarakatkan sikap keberpihakan
kepada konsumen;

f) menerima pengaduan tentang perlindungan
konsumen dari masyarakat, lembaga
perlindungan konsumen swadaya
masyarakat, atau pelaku usaha;

g) melakukan survei yang menyangkut
kebutuhan konsumen.

BPSK Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian
sengketa konsumen meliputi:
a) melaksanakan penanganan dan penyelesaian

sengketa konsumen, dengan cara melalui
mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b) memberikan konsultasi perlindungan
konsumen;

c) melakukan pengawasan terhadap
pencantuman klausula baku;

d) melaporkan kepada penyidik umum apabila
terjadi pelanggaran ketentuan dalam
Undangundang ini;

e) menerima pengaduan baik tertulis maupun
tidak tertulis, dari konsumen tentang
terjadinya pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen;

f) melakukan penelitian dan pemeriksaan
sengketa perlindungan konsumen;

g) memanggil pelaku usaha yang diduga telah
melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen;

h) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi
ahli dan/atau setiap orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran terhadap
Undangundang ini;

i) meminta bantuan penyidik untuk
menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi
ahli, atau setiap orang sebagaimana
dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang
tidak bersedia memenuhi panggilan badan
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penyelesaian sengketa konsumen;
j) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai

surat, dokumen, atau alat bukti lain guna
penyelidikan dan/atau pemeriksaan;

k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak
adanya kerugian di pihak konsumen;

l) memberitahukan putusan kepada pelaku
usaha yang melakukan pelanggaran
terhadap perlindungan konsumen;
menjatuhkan sanksi administratif kepada
pelaku usaha yang melanggar ketentuan
Undangundang ini.

LPKSM Pasal 44 ayat (3)

Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat meliputi kegiatan:
a) menyebarkan informasi dalam rangka

meningkatkan kesadaran atas hak dan
kewajiban dan kehatihatian konsumen
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b) memberikan nasihat kepada konsumen yang
memerlukannya;

c) bekerja sama dengan instansi terkait dalam
upaya mewujudkan perlindungan
konsumen;

d) membantu konsumen dalam
memperjuangkan haknya, termasuk
menerima keluhan atau pengaduan
konsumen;

e) melakukan pengawasan bersama pemerintah
dan masyarakat terhadap pelaksanaan
perlindungan konsumen.

Berdasarkan PERPRES No 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional

Perlindungan Konsumen diatas, dimana lembaga perlindungan konsumen

seperti : Pemerintah, BPKN, BPSK, dan LPKSM telah ditetapkan tugas dan

tanggungjawab sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun kendala

dalam pelaksanaan ini adalah berdasarkan hasil studi diagnostik
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perlindungan konsumen diketahui bahwa isu strategis terkait tingkat

keberdayaan konsumen disebab kan oleh 3 hal, yaitu :

1) Kualitas LPKSM yang ada saat ini masih belum seragam, dimana

dari 426 LPKSM yang ada di Indonesia hanya 3(tiga) LPKSM

yang menjadi anggota organisasi konsumen internasional

(consumer international). Selain itu, keberadaan LPKSM masih

terkonsentrasi di kota-kota besar, khususnya Pulau Jawa dan Bali

2) Edukasi konsumen yang di lakukan selama ini belum efektif

karena belum bersifat intensif dan massal

3) Ketersediaan informasi konsumen yang akurat dan mudah diakses

masih terbatas

Berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas, tentunya mempunyai

pengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan

keamanan dari produk kosmetik yang dipasarkan oleh pelaku usaha secara

online di Kabupaten Sintang, karena jelas Kabupaten Sintang juga belum

membentuk lembaga yang dapat menampung pengaduan dan membantu

konsumen dalam penyelesaian sengketa.

Pihak BBPOM di Pontianak dan Pemerintah Kabupaten mempunyai

tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengawasan produk

kosmetik online. Dalam pelaksanaannya Pihak BBPOM selain melakukan

razia ke berbagai tempat penjualan kosmetik, Balai Besar POM juga

melakukan pemantauan terhadap media-media online yang menjual
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berbagai macam kosmetik, jika usaha online tersebut mencurigakan maka

pihak BBPOM akan melakukan pemesanan produk kosmetik online

tersebut, untuk selanjutnya di uji kelayakannya jika sudah dapat dipastikan

bahwa produk tersebut tidak memenuhi standar maka BBPOM akan

mendatangi pelaku usaha online tersebut untuk ditindak lanjuti.

Balai Besar POM juga telah mengeluarkan standar-standar aturan tata

tertib tersebut bagi pelaku usaha . Seperti halnya yang diatur dalam PERKA

BPOM No 11 tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penarikan Dan

Pemusnahan Kosmetika dan untuk sanksi BBPOM mempunyai dasar aturan

yang tertuang dalam UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam

penegakkan peraturan UU No 36 Tahun 2009 jika penjual kosmetik di

tetapkan sebagai kasus yang harus diperkarakan dengan ketentuan

pertimbangan berdasarkan jumlah produk, dan lama penjualannya, pihak

BBPOM melanjutkan ke pengadilan dimana pelaku usaha akan

mendapatkan sanksi pidana, berdasarkan Pasal 196, 197 dan 201  UU No 36

tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Hal ini dikecualikan jika pelaku usaha adalah pedagang kecil dan baru

ditemukan pertama kali, maka BBPOM memberikan toleransi dengan hanya

memberikan pembinaan dan surat pernyataan diatas materai dan

mengamankan produk kosmetik tersebut. Di kabupaten Sintang pengawasan

dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan dan DISPERINDAGKOP Usaha

Kecil dan Menengah dimana kedua pemerintahan kabupaten tersebut

mempunyai wewenang yang sama yaitu untuk mengawasi dan memantau



132

penjualan kosmetik di kabupaten Sintang, namun karena tidak mempunyai

izin PPNS (penyidik pegawai negri sipil) pihak dinas kesehatan dan

DISPERINDAGKOP Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Sintang hanya

melakukan pengawasan tanpa penyidikan.

Dalam pelaksanaannya sebagai pengawasan pihak pemerintah

kabupaten hanya melakukan pengawasan dan pemantauan rutin ke berbagai

toko kosmetik dan toko obat, Dimana dalam 3 bulan sekali pemerintah

kabupaten baik DINKES maupun DISPERINDAG melakukan pemeriksaan

dan pengawasan ke toko kosmetik, obat, dan makanan. Apabila dalam

pengawasan ditemukan kosmetik tanpa izin edar maka akan di data lalu di

kirimkan ke BPOM yang selanjutnya akan diselidiki. Pihak pemeritah

kabupaten juga melakukan himbauan pencegahan melalui radio ataupun

brosur tentang produk kosmetik yang berbahaya.

Disamping itu, pelaksanaan untuk kosmetik online belum di lakukan

secara rutin dan khusus selain dikarenakan keterbatasan tenaga, pelaku

usaha kosmetik online yang terdeteksi saat ini masih sedikit, dan belum

adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen baik dari pelaku

usaha maupun konsumen sendiri. Keterbatasannya tenaga pelaksana

pengawasan, seperti lembaga-lembaga terkait misalnya BPSK dan LPKSM

yang tugas dan wewenangnya dapat membantu masyarakat/konsumen

dalam menyelesaikan  sengketa dan memberikan informasi kepada

konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen khususnya di Kabupaten
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Sintang lembaga-lembaga tersebut belum terbentuk. Dtinjau dari hal

tersebut, pelaksanaan peraturan perlindungan konsumen kosmetik online

belum dapat di laksanakan secara maksimal. .

3. Upaya-upaya yang dapat di lakukan oleh konsumen yang dirugikan

dalam pembelian sediaan farmasi kosmetik online di Kabupaten

Sintang Kalimantan Barat

Ditinjau dari UUPK, konsumen tentunya dapat meminta pertanggung

jawaban atas kerugian yang di dapat. seperti dalam UU No 08 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam Pasal 1 ayat (1)

menyatakan :

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.dan
hak-hak konsumen dalam Pasal 4 ialah :

a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;

c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa;

d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau
jasa yang digunakan;

e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g) hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif;
h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.
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Dari peraturan perundang-undangan tersebut jelas konsumen

mempunyai hak untuk mendapat ganti rugi dan perlindungan dari pelaku

usaha jika konsumen mendapat kerugian apalagi sampai membahayakan

kesehatannya, terutama konsumen yang membeli kosmetik secara online.

Konsumen sering kali menjadi sasaran atau korban penjualan kosmetik

illegal dan bahan berbahaya terutama penjualan kosmetika online. Upaya

perlindungan konsumen dapat dikatakan berhasil apabila konsumen sudah

mampu melindungi diri sendiri dari hal-hal yang merugiknnya. Seperti :

Pilihan atas barang/jasa tersedia secara memadai, baik dari sisi jumlah,

kualitas, dan harga, Konsumen memiliki cukup pengetahuan dan informasi

(symmetric information) baik terkait barang atau jasa maupun hak dan

kewajibannya, serta, Konsumen memiliki kebebasan dan merasa terlindungi

dalam memilih termasuk berpindah pilihan barang/jasa yang dibutuhkan

Dalam hal ini konsumen kosmetik online khususnya di Kabupaten

Sintang, kurang kritis dalam memilih ataupun memperjuangkan hak-haknya,

seperti dari hasil data yang di dapatkan dari total jawaban 430 dengan 10

pertanyaan dan 43 mahasiswa yang menyatakan paham tentang hak dan

perlindungannya hanya berkisar 47,6%, artinya konsumen tidak memahami

hak-haknya serta tidak menyadari tentang upaya perilaku pencegahan

terhadap pembelian kosmetik online, konsumen hanya dapat mengetahui

meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha sebagai tindakan

pertama jika konsumen merasa dirugikan, atau bahkan konsumen biasanya
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tidak melakukan pengaduan dan menyelesaikan permasalahan secara

pribadi. Disamping hal itu BBPOM di Pontianak telah mengeluarkan

panduan dalam melakukan pengaduan, dimana konsumen dapat

berkonsultasi dan memberikan pengaduan kepada :

a. Pelaku Usaha

Hal ini merupakan langkah pertama yang harus di lakukan untuk

menyelesaikan dengan jalan damai

b. LPKSM (lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat),

apabila :

1) Saat tidak mencapai jalan damai dengan pelaku usaha sehingga

membutuhkan mediasi dan advokasi untuk mendaptkan ganti

rugi atas penggunaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan

persyaratan

2) Memerlukan satu gerakan advokasi dan dukungan kelompok

dalam bentuk class action.

c. BPSK (badan penyelenggara sengketa konsumen), apabila tidk

mencapai jalan damai dengan pelaku usaha dan ingin

menyelesaikan di luar pengadilan, melalui : konsiliasi, mediasi, dan

arbitrasi.

d. Pemerintah

1) Dinas yang membidangi urusan perdagangan di daerah provinsi,

unit/instansi pemerintah terkait lainnya.
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2) Pos pengaduan dan pelayanan informasi direktorat

pemberdayaan konsumen

3) System pengawasan perlindungan konsumen direktorat jenderal

perlindungan konsumen, dan tertib niaga melalui :

http://siswaspk.kemendag.go.id

e. Pengadilan

Apabila permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha tidak

dapat diselesaikan di luar pengadilan

Ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara :

Pasal 45

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha

melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di

lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui

pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela

para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud

pad a ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana

sebagaimana diatur dalam Undangundang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di

luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh
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apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu

pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan dari aturan ini dapat dilihat antara aturan yang di gunaka

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, BBPOM di Pontianak dan peraturan

yang sudah di berlakukan oleh Pemerintah Pusat secara nasional, sudah

menunjang upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen kosmetik

online . Semuanya bertujuan untuk memberikan fasilitas bagi konsumen

agar berupaya mengusahakan hak-hak perlindungannya. Namun baik pelaku

usaha maupun konsumen di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat belum

menyadari bahkan belum mengetahui tentang aturan-aturan tersebut diatas,

sehingga baik pelaku usaha maupun konsumen tidak memperhatikan dan

menuntut hal-hal terkait penjualan kosmetik online.


