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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka peneliti menarik kesimpulan sebagai

berikut :

1. Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen

kosmetik online di kabupaten sintang Kalimantan barat

Peraturan perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik

online di Kabupaten Sintang Kalimantam Barat, seperti yang telah

diketahui di bagian pembahasan, dapat ditarik suatu kesimpulan

bahwa BBPOM di Pontianak dan Pemerintah di Kabupaten

mempunyai landasan hukum mengenai perlindungan konsumen yang

berkesinambungan dengan peraturan dari pemerintah pusat. Seperti

UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dimana kedua peraturan ini

digunakan untuk melihat hak serta kewajiban pelaku usaha dan

konsumen, serta sanksi-sanki yang dapat di berikan bagi pelaku usaha

yang melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPOM juga

mempunyai aturan mengenai kriteria dan penarikan atau pemusnahan

kosmetik yang tercantum dalam PERKA BPOM No 11 tahun 2017

Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penarikan Dan Pemusnahan

Kosmetika dimana dalam Pasal 3 ayat (2) terdapat kriteria-kriteria
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kosmetika yang wajib di lakukan penarikan, sementara itu, untuk

melihat syarat dari peredaran kosmetik pemerintah pusat mempunyai

dasar acuan yaitu PERMENKES No 1176 Tahun 2010 Tentang

Notifikasi kosmetika. Setelah syarat izin peredaran kosmetik,

peredaran kosmetik melalui online juga dapat ditinjau melaui UUITE

No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dimana dalam UUITE ini, memfasilitasi ketentuan-ketentuan

mengenai proses transaksi melalui media online antara pelaku usaha

dan konsumen.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jaminan keamanan

dari produk kosmetik yang di pasarkan oleh pelaku usaha secara

online di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat

Pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang telah di tetapkan,

BBPOM di Pontianak dan Pemerintah Kabupaten melakukan

pengawasan dan penyelidikan dengan memberikan himbauan tentang

peredaran kosmetik melalui media, seperti radio dan brosur, serta

melakukan pemantauan ke berbagai toko-toko kosmetik, dan beberapa

situs online. Pelaksanaan khusus terhadap penjualan kosmetik online

saat ini di Kabupaten Sintang belum terlaksana secara maksimal

dikarenakan keterbatasan tenaga pengawasan, dan pelaku usaha

kosmetik online yang terdeteksi jumlahnya masih sedikit. Selain itu,

berdasarkan hasil dari pengambilan data kepada ke tiga (3) pelaku
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usaha kosmetik online di Kabupaten Sintang, dimana pada pernyataan

tentang peraturan perlindungan konsumen pelaku usaha mendapat

nilai 0,00% yang dimana artinya pelaku usaha kosmetik online tidak

memahami atau bahkan tidak mengetahui tentang peraturan tersebut.

Begitu juga pada konsumen kosmetik online, dimana pada pernyataan

tentang ketentuan hak-hak konsumen dari peraturan perlindungan

konsumen dari 34 konsumen, 25 (41.8%) konsumen kosmetik online

tidak memahami tentang hak-hak perlindungannya..

3. Upaya yang dapat di lakukan oleh konsumen yang dirugikan

dalam pembelian sediaan farmasi kosmetik online di Kabupaten

Sintang Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil dari penelitian terhadap konsumen kosmetik

online, konsumen kosmetik kurang memahami tentang hak-haknya

yang tercantum di dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Dimana dari 43 konsumen 25 (41,8%) konsumen kosmetik online

menyatakan tidak memahami tentang hak-haknya ataupun peraturan

perlindungan konsumen. Jadi, konsumen kosmetik online di

Kabupaten Sintang tentunya belum melakukan upaya dalam

memperoleh perlindungan dan hak-haknya sebagai konsumen

kosmetik online yang di rugikan. Namun, ditinjau dari landasan yang

di gunakan oleh Pemerintah Kabupaten, konsumen dapat melakukan

upaya perlindungan jika dalam pembelian kosmetik online mengalami

kerugian, dengan melakukan laporan kepada pelaku usaha sebagai
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langkah pertama yang harus di lakukan untuk menyelesaikan dengan

jalan damai dan 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 pos pengaduan dan pelayanan informasi direktorat pemberdayaan

konsumen

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan

beberapa saran, yaitu :

1. Balai Besar POM di Pontianak dapat lebih meningkatkan pengawasan

terhadap kosmetik online yang beredar tanpa notifikasi, dengan melakukan

pengawasan dan pemantauan secara rutin dan tegas terhadap pelaku usaha

kosmetik online, sehingga dapat menurunkan resiko dari penggunaan

kosmetik online yang berbahaya

2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

dapat segera melantik BPSK(badan penyelesaian sengketa konsumen) yang

telah terbentuk sehingga BPSK dapat melaksanakan kewajibannya dengan

melakukan pemerdayaan kepada konsumen seperti memberikn edukasi,

penyuluhan ataupun bimbingan agar konsumen kosmetik online dapat lebih

kritis dan .meningkatkan perlindungan terhadap diri sendiri.

3. Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha

Kecil, dan Menengah Kabupaten Sintang dapat melaksanakan pengawasan

terhadap kosmetik yang di jual secara online dengan lebih khusus, Sehingga
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dapat mencegah beredarnya kosmetik online tanpa izin edar dan

membahayakan konsumen di Kabupaten Sintang.

4. Pelaku usaha kosmetik online di Kabupaten Sintang dapat lebih

memperhatikan syarat-syarat penjualan kosmetik secara online seperti

meperhatikan syarat bahwa produk  kosmetik online yang di perjual belikan

harus ternotifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang

berlaku, dengan  mengikuti  proses yang yang telah di tentukan, Sehingga

kualitas produk kosmetik online dapat lebih terjamin mutu keamanannya.

5. Konsumen kosmetik online di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat dapat

lebih kritis dalam memilih produk kosmetik online serta akan hak-haknya

sebagai konsumen kosmetik online, dengan memperhatikan public warning

dari BBPOM serta notifikasi yang terdapat pada kosmetik, sehingga tidak

mengakibatkan resiko yang membahayakan kesehatan bagi konsumen

sendiri.


