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ABSTRAK 

Kautsar, Dzikri,2017. Implementasi Permendag Nomor 73 Tahun 2015 

Tentang Kewajiban Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Barang 

(Studi Pada Produk Kosmetik Impor di Kota Semarang.. Skripsi Bagian 

Hukum Perdata-Dagang. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum dan Nurul Fibrianti, 

S.H.,M Hum. 

Kata Kunci: Kosmetik Impor, Label, Implementasi, Tanggungjawab. 

Kosmetik impor memiliki kandungan berbagai zat yang dapat 

menimbulkan efek samping jika dikonsumsi tidak sesuai dengan cara 

pemakaian dan usia tertentu seperti anak-anak,penderita alergi dan orang 

lanjut usia yang berujung kerugian pada konsumen.Sesuai Pasal 1 Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 

tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada 

Barang.Label dan Iklan Pangan, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk 

mencantumkan label bahasa Indonesia pada barang yang didagangkan. 

Permasalahan penelitian ini yaitu (1) Bagaimana impelementasi Peraturan 

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/215 

Tentang kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia terhadap 

penjualan produk kosmetik Impor tak berlabel bahasa Indonesia di kota 

Semarang? (2) Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha penjual 

kosmetik impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia?.. 

  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan 

pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di 

Dinperindag Prov Jaten, BBPOM Semarang, Toko Kosmetik Larees dan 

Toko Kosmetik yang berada di pasar Johar. Data yang dikumpulkan yaitu 

data primer dan data sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik 

trianggulasi. 

Hasil Penelitian menunjukan: (1) Implementasi Permendag Nomor 

73 Tahun 2015 tentang kewajiban pencantuman label bahasa Indonesia pada 

barang terhadap penjualan produk kosmetik impor di kota Semarang oleh 

Dinperindag  tidak berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan jumlah staf 

yang berkualitas untuk melaksanakan pembinaan kurang jumlahnya. Selain 

itu kewenangan dari Dinperindag untuk menindak/memberi sanksi pelaku 

usaha yang melanggar permendag kurang karena di Permendag yang 

memiliki wewenang untuk menindak adalah menteri, di sisi lain menteri 

dirasa sangat lamban dalam mengambil tindakan terhadap pelaku usaha 

yang melanggar permendag. (2) Bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh 

pelaku usaha terhadap konsumen  yang menjadi korban salah pemakaian 

kosmetik impor yaitu berupa memberikan perawatan kepada pasien hingga 

sembuh sesuai dengan UUPK. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

       Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna namun manusia masih 

berkeinginan untuk memiliki penampilan yang lebih indah khususnya pada 

kaum wanita. Dewasa ini, seseorang tidak hanya dituntut untuk 

berperilaku atau memiliki tingkah laku yang baik saja namun diperlukan 

penampilan yang menarik. Kaum wanita berlomba-lomba untuk memiliki 

penampilan yang menarik dengan pergi ke salon, klinik-klinik kecantikan 

ataupun membeli perlengkapan kosmetik untuk memoles wajah agar 

terlihat cantik. .Kosmetik telah dianggap sebagai kebutuhan primer kaum 

wanita , hal ini mulai dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan membuka 

praktek-praktek kecantikan ataupun memproduksi berbagai jenis kosmetik. 

Banyaknya pelaku usaha kosmetik yang bersaing di Indonesia 

mengakibatkan kosmetik tidak hanya tersebar di pasar-pasar modern saja, 

tetapi dapat melihat kosmetik hingga pada pasar-pasar tradisonal juga 

Pengertian kosmetika berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan BPOM 

12/2015 adalah: 

 

“Kosmetika 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.” 



 

 

 

 

       Seiring dengan era perdagangan bebas saat ini produk kosmetik yang 

beredar di masyarakat semakin beragam baik produk kosmetik dalam 

negeri maupun produk kosmetik luar negeri atau impor. Dengan demikian 

maka tidak dapat dipungkiri bahwa produk-produk kosmetik impor akan 

membanjiri pasar Indonesia. Di kota Semarang dapat dijumpai produk 

kosmetik impor yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia beredar 

di toko-toko kosmetik.   

       Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi konsumen 

karena dengan adanya produk impor maka pilihan akan varian produk 

kosmetik akan semakin banyak. Namun di sisi lain tanpa disadari hal ini 

akan membuat kedudukan antara produsen dan konsumen menjadi tidak 

seimbang, produsen menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis 

untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan hak-hak 

dari konsumen sendiri sehingga kedudukan konsumen menjadi lemah. 

Salah satunya yaitu dengan menjual produk kosmetik dari luar negeri atau 

impor tanpa memberikan kejelasan mengenai bahan yang digunakan, cara 

pemakaian, dan cara penyimpanan dalam Bahasa Indonesia. 

Pengertian impor menurut undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang 

kepabeanan adalah: 

 

“impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean. 

Dari pengertian tersebut berarti yang dimaksud dengan impor adalah 

memasukkan barang dari luar negeri kedalam negeri. Jadi dalam hal ini 

Produk Kosmetik Impor adalah suatu produk yang dimasukkan dari luar 

negeri ke dalam negeri”. 

 



 

 

 

 

       Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan 

Konsumen”) menyebutkan bahwa  

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau 

petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. 

 

       Pencantuman label berbahasa Indonesia sifatnya wajib pada saat 

barang diperdagangkan di pasar dalam negeri bukan pada saat barang 

masuk wilayah pabean Indonesia. 

       Berdasarkan peraturan di atas telah dengan jelas disebutkan bahwa 

pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan atau memproduksi suatu 

barang tanpa mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang 

dalam Bahasa Indonesia. Namun saat ini masih banyak dijumpai berbagai 

macam produk kosmetik impor atau asing yang tidak mencantumkan label 

berbahasa Indonesia dijual secara bebas sebagai contoh ada merek Eco-M 

dari Malaysia dan oriflame, dan masih terdapat lagi produk kosmetik 

import lain yang dengan bebas beredar di pasaran tanpa mencantumkan 

label berbahasa Indonesia. Pencantuman label bahasa Indonesia pada 

produk sangat penting karena keberagaman konsumen dari berbagai 

kalangan tidak semua paham mengenai/mengerti mengenai bahasa asing. 

       Pelaku usaha cenderung mengabaikan hak-hak yang seharusnya 

didapat konsumen demi menghadapi persaingan usaha dan meraup 

keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Hal ini ditambah dengan keadaan 

dimana tuntutan penampilan dari seorang wanita yang ingin selalu merasa 

http://202.153.129.35/pusatdata/detail/447/node/34
http://202.153.129.35/pusatdata/detail/447/node/34


 

 

 

 

cantik tapi dengan ekonomi yang pas-pasan maka mereka cenderung 

memilih untuk membeli produk kosmetik impor yang berharga lebih 

murah walaupun tidak terjamin bahan penggunaannya dan cara 

penggunaannya karena tidak terdapat label bahasa Indonesia di produk 

tersebut. 

       Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen menyebutkan bahwa: 

“konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. 

 

       Maka dengan beredarnya kosmetika impor yang tidak memiliki label 

bahasa Indonesia hak konsumen untuk mendapat informasi penggunaan 

yang aman dan selamat tidak ada.  

       Berdasarkan hal tersebut masyarakat harus dilindungi keselamatan dan 

kesehatannya dari produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat serta 

kerugian akibat dari perdagangan yang tidak jujur. Dengan kata lain, 

konsumen berhak mendapatkan informasi, keamanan, kenyamanan dan 

keselamatan dalam menggunakan kosmetik impor, dalam hal ini kosmetik, 

di mana produk kosmetik tidak boleh membahayakan jika di konsumsi 

sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun secara 

rohani.  

       Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-

Dag/Per/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa 

Indonesia Pada Barang sebagai peraturan pelaksana menjelaskan bahwa 

setiap barang yag masuk ke pasar dalam negeri harus berlabel bahasa 



 

 

 

 

Indonesia. Keterangan atau penjelasan label dalam bahasa Indonesia pada 

barang dan/atau kemasan yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan 

kesehatan konsumen, serta lingkungan hidup, harus memuat:  

a. Cara penggunaan; dan 

b.  Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas dan mudah 

dimengerti 

       Tujuan dari adanya aturan itu sendiri adalah untuk melindungi 

konsumen untuk mendapatkan hak atas keamanan, kenyamanan, dan 

keselamatan dalam mengkonsumsi barang serta hak atas informasi yang 

jelas dan benar dalam bahasa Indonesia. Namun pada prakteknya masih 

banyak pelaku usaha yang melalaikan peraturan ini dengan 

memperdagangkan produk kosmetik impor tak berlabel bahasa Indonesia. 

Beredarnya kosmetik impor yang tidak mencantumkan label bahasa 

Indonesia sangat membahayakan konsumen karena tidak semua konsumen 

paham dengan bahasa asing sehingga membuat konsumen salah dalam 

cara pemakaian dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen secara fisik. 

       Pada pasal 8 ayat 4 UUPK disebutkan bahwa pelaku usaha yang 

memperdagangkan produk tidak sesuai ketentuan pada ayat 1 dan 2 

berkewajiban untuk menarik peredaran produknya. Namun pada 

kenyataannya para pelaku usaha masih memperdagangkan dengan tidak 

menarik produknya. Pada pasal 19 UUPK disebutkan tanggungjawab 

pelaku usaha ,dalam hal ini tanggungjawab pelaku usaha yaitu berupa 

perawatan kesehatan dan pemberian santunan kepada konsumen yang 



 

 

 

 

menjadi korban konsumsi kosmetik tersebut. Namun pada prakteknya 

pelaku usaha sering melalaikan tanggungawabnya tersebut atau konsumen 

tidak mengetahui haknya. 

       Berdasarkan latar belakang tersebut telah jelas bahwa pemerintah 

telah mengeluarkan peraturan mengenai kewajiban pencantuman label 

bahasa Indonesia pada produk namun sampai saat ini masih banyak 

dijumpai produk kosmetik impor yang tidak mencantumkan label bahasa 

Indonesia beredar di pasaran. Oleh karena itu penulis tertarik  

mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang 

diberi judul: “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/m-

Dag/Per/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Bahasa Indonesia 

Pada Barang (Studi Kasus Produk Kosmetik Impor Di Kota Semarang). 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

       Berdasarkan hal tersebut penulis mengidentifikasi masalah yang 

terjadi sebagai berikut : 

1. Terdapat pelaku usaha yang menjual produk kosmetik impor yang tidak 

tercantum label dalam Bahasa Indonesia di Kota Semarang. 

2. Pelaku usaha mengabaikan apa yang menjadi hak konsumen dan 

kewajibannya dalam menjalankan usaha menjadikan konsumen hanya 

sebagai objek bisnis. 

3. Kurangnya pemahaman konsumen bahwa kosmetik import yang tidak 

mencantumkan label bahasa Indonesia ilegal dan berbahaya. 

4. Hak atas informasi konsumen terhadap kosmetik tidak terpenuhi. 



 

 

 

 

5. Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penggunaan dan cara 

pemakaian kosmetik. 

6. Tindakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menindak pelaku 

usaha/pedagang yang menjual kosmetik import tanpa mencantumkan 

label bahasa Indonesia. 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Pada dasarnya setiap orang mempunyai argumen yang berbeda-beda 

untuk itu dalam mengkaji suatu masalah perlu diberikan batasan yang jelas 

agar tidak terjadi kekaburan dan cara pandang yang berbeda, hal ini 

dilakukan agar permasalahan dapat dikaji secara mendalam. Dalam 

penelitian ini, oleh karena banyaknya permasalahan maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah. Untuk membatasi agar penelitian terfokus pada 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini saja, penulis perlu 

melakukan pembatasan terhadap indetifikasi permasalahan di atas, yang 

meliput : 

1. Implementasi Pemendagri Nomer 73 tahun 2015 oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan terhadap penjualan produk kosmetik 

import tanpa label bahasa Indonesia. 

2. Tanggung jawab pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas 

informasi penjualan kosmetik import yang tidak mencantumkan label 

bahasa Indonesia. 

 

 



 

 

 

 

 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

       Dari identifikasi masalah dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana impelementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/215 Tentang kewajiban 

Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia terhadap penjualan 

produk kosmetik Impor di kota Semarang? 

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha penjual kosmetik 

impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia? 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

        Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis di dalam karya 

tulis ini, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan implemetasi peraturan 

menteri perdagangan republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/216 

Tentang kewajiban Pencantuman Label Bahasa Indonesia terhadap 

penjualan produk kosmetik impor.  

2. Untuk memahami bagaimana tanggungjawab pedagang penjual 

kosmetik impor yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia 

ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen. 

 

 



 

 

 

 

 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

       Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan 

dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

1. Berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum 

perlindungan konsumen 

2. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan sumbangan 

pemikiran-pemikiran yang akan dijadikan arah atau pedoman untuk 

penelitian yang lebih lanjut di masa dating 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pelaku Usaha Kosmetik Import 

       Penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan pengarahan 

untuk para pelaku usaha kosmetik impor yang menjual produk yang 

tidak terdapat label bahasa Indonesia untuk memberikan label bahasa 

Indonesia terhadap produk yang dipasarkannya. 

b. Bagi Masyarakat 

       Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat lebih memahami 

dan mengetahui terhadap adanya pengaturan hukum yang diberikan 

oleh Pemerintah dalam hal ini adalah KEMENDAGRI  

 

 

 



 

 

 

 

c. Bagi Pemerintah 

       Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam 

mengawasi pengaturan hukum bagi penjualan produk kosmetik impor 

yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia di kota Semarang. 

1.7 Sitematika Penulisan Skripsi 

       Penulisan skripsi terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian 

pokok, bagian akhir skripsi. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut : 

1.7.1 Bagian Awal Skripsi 

       Bagian awal skripsi ini nantinya terdiri atas sampul, lembar kosong 

berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 13 cm, lembar 

judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan 

peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar , dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Pokok Skripsi 

       Skripsi ini nantinya akan memuat 5 (lima) bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

      Pada bab ini Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, pembatasan masalah, 

ruang lingkup materi dan wilayah studi, serta sistematika penulisan.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

       Pada bab ini dijelaskan mengenai pustaka - pustaka yang menjadi 

landasan teori untuk mendukung penelitian. Landasan teori 



 

 

 

 

menjelaskan teori-teori jalan, teori analisis yang akan dipakai, maupun 

teori tentang penentuan pengujian lapangan untuk mengetahui 

pengaturan hukum yang dikeluarkan pemerintah dalam kewajiban 

pencantuman label bahasa Indonesia dan pertanggungjawaban pelaku 

usaha penjual produk Kosmetik impor di Kota Semarang. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

       Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan validitas data, 

analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

       Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang sudah di 

lakukan oleh peneliti. 

BAB V : PENUTUP 

       Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian 

dan saran-saran berkaitan dengan penelitian ini. 

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi 

        Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Isi daftar 

pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan 

keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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                      BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 Penelitian Terdahulu 

       Untuk menunjukan keaslian penelitian, peneliti meninjau penelitian 

yang terdahulu sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyamai 

penelitian sebelumnya. Contoh dari penelitian tersebut antara lain : 

a. Skripsi yang ditulis oleh Anastasia Marisa R Hutabarat pada tahun 

2011 dari Universitas Indonesia dengan judul Perlindungan 

Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Import Tanpa Izin Edar Dari 

Badan POM Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Di 

Indonesia. Skripisi ini membahas mengenai bagaimana perlindungan 

konsumen terhadap produk kosmetik import tanpa izin edar dari badan 

POM dan apakah pelaku usaha perseorangan dapat dimintai 

tanggungjawab dianalisis dengan uu nomor 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen. Dan penelitian yang dilakukan diperoleh 

hasil, bahwa pelaku usaha perorangan yang menjual kosmetik impor 

tanpa memiliki izin dari Badan POM untuk mengedarkan di dalam 

Indonesia dapat dimintai dan harus bertanggungjawab. Hal ini 

dikarenakan barang yang dia jual kepada konsumen telah 

menimbulkan kerugian. Pelaku usaha juga telah melakukan perbuatan 

yang melawan hukum yaitu memasukkan suatu produk impor tidak 

melalui distributor resmi yang tealh ditunjuk dan memiliki ijin 
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b. Skripsi yang ditulis oleh Izhar Akhyat Setiawan, pada tahun 2014 dari 

Universitas Negeri Semarang dengan judul Perlindungan Konsumen 

terhadap Label Pada Produk Kecantikan Ditinjau Dari Undang-

undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Pada 

Larissa Skin Di Kota Semarang). Skripsi ini membahas mengenai 

bagaimana pemenuhan hak atas informasi terhadap konsumen produk 

kosmetik yang tidak mencantumkan label komposisi dikaitkan dengan 

uu rahasia dagang. Pada skripsi ini diperoleh hasil, bahwa pelaku 

usaha tidak mengimplementasikan Undang-undang Perlindungan 

Konsumen sesuai yang seharusnya dimana dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen Pasal 8 huruf (i) tidak memasang label atau 

membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, 

berat/isi bersih/netto, komposisi, atau aturan pakai, tanggal 

pembuatan, akibat efek sampingan, nama alamat pelaku usaha serta 

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut harus 

dipasang/dibuat. Jadi perlindungan konsumen atas implementasi 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi dimana 

dalam hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan 

jujur tidak didapatkan, karena pelaku usaha tidak mencantumkan 

komposisi yang telah diatur dalam pasal 8 huruf (i) dan hak konsumen 

pasal 4 huruf (c).     
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c. Skripsi yang ditulis oleh Aziza Hasanah pada tahun 2015 Yang 

berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Atas 

Hak Informasi Terhadap Produk Kecantikan Import Menurut UU 

N0.8 Tahun 1999 (Studi Pada Innovatio Sun Star Plaza Medan). 

Skripsi ini membahas mengenai payung hukum untuk memenuhi 

perlindungan konsumen khususnya terhadap hak informasi, dan 

diperoleh hasil bahwa Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 hadir 

sebagai payung hukum untuk memenuhi perlindungan konsumen 

khususnya terhadap hak informasi. Pengaturan tersebut diikuti dengan 

berbagai peraturan perundang-undangan lainnya dan pengawasan 

yang dilakukan oleh pemerintah, instansi non pemerintah, lembaga 

swadaya konsumen, dan masyarakat untuk mendukung perlindungan 

konsumen atas hak informasi terhadap produk kecantikan impor.  

       Ketiga penelitian terdahulu sudah jelas bahwa penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sangat berbeda. Dalam penelitian ini peneliti 

membahas mengenai bagaimana implementasi permendagri nomor 73 

tahun 2015 tentang kewajiban pencantuman label bahasa Indonesia pada 

barang serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha 

yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia pada produk kosmetik 

impor terhadap konsumen. Selain itu, penelitian ini menggunakan 

peraturan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen dan peraturan mentri perdagangan nomor 73/M-Dag/Per/2015 

tentang kewajiban pencantuman label bahasa Indonesia pada barang.  
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2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Implementasi 

       Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk 

dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Ia juga bukan suatu 

hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk menjadi bahan pengkajian 

secara logis-rasional. Hukum diciptakan untuk dijalankan. “hukum yang 

tidak pernah dijalankan, pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum”, 

demikian menurut Scholten.  

       Kemudian hukum bukanlah suatu hasil karya pabrik yang begitu 

keluar dari bengkelnya langsung akan dapat bekerja. Kalau hukum 

mengatakan bahwa jual-beli tanah harus dilakukan di hadapan pejabat 

yang ditunjuk untuk melakukan pencatatannya, tidak berarti, bahwa sejak 

saat itu orang yang melakukan jual-beli itu akan memperoleh pelayanan 

seperti ditentukan adanya beberapa langkah yang memungkinkan 

ketentuan tersebut dijalankan.  

       Pertama, harus ada pengangkatan pejabat sebagaimana ditentukan di 

dalam peraturan hukum tersebut. Kedua, harus ada orang-orang yang 

melakukan perbuatan jual-beli tanah. Ketiga, orang-orang tersebut 

mengetahui adanya peraturan tentang keharusan bagi mereka untuk 

menghadapi pegawai yang telah ditentukan untuk mencatatkan peristiwa 

tersebut. Keempat, bahwa orang-orang itu bersedia pula untuk berbuat 

demikian.  
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       Dengan perkataan lain dapat dikatakan, bahwa hukum itu hanya akan 

dapat berjalan melalui manusia. Manusialah yang menciptakan hukum, 

tetapi juga untuk pelaksanaan dari pada hukum yang telah dibuat itu 

masih diperlukan campur tangan manusia pula.  

       Di dalam membicarakan penerapan hukum pada masyarakat-

masyarakat yang kompleks (menurut Chambliss & Seidman untuk 

masyarakat modern) mereka mengatakan, bahwa ciri pokok yang 

membedakan masyarakat primitip dan transisional dengan masyarakat 

kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui 

organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokratis dengan 

maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan 

keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis.  

       Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau 

adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, 

tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan.(Nurdin Usman. 2002:70) 

 Pengertian Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan 

dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk 

kemudian dijalankan sepenuhnya.Kalau diibaratkan dengan sebuah 

rancangan bangunan yang dibuat oleh seorangInsinyur bangunan tentang 

rancangan sebuah rumah pada kertas kalkirnya makaimpelemntasi yang 

dilakukan oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuattadi dan 
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sangat tidak mungkin atau mustahil akan melenceng atau tidak sesuai 

denganrancangan, apabila yang dilakukan oleh para tukang tidak sama 

dengan hasilrancangan akan terjadi masalah besar dengan bangunan yang 

telah di buat karenarancangan adalah sebuah proses yang panjang, rumit, 

sulit dan telah sempurna darisisi perancang dan rancangan itu. 

 Maka implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan 

sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya untuk 

dijalankan dengan segenap hati dan keinginan kuat, permasalahan besar 

akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau 

menyimpang dari yang telahdirancang maka terjadilah kesia-sian antara 

rancangan dengan implementasi.Rancangan kurikulum dan impelemntasi 

kurikulum adalah sebuah sistem danmembentuk sebuah garis lurus dalam 

hubungannya (konsep linearitas) dalam artiimpementasi mencerminkan 

rancangan, maka sangat penting sekali pemahaman guruserta aktor 

lapangan lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar sebagai 

intikurikulum untuk memahami perancangan kuirkulum dengan baik dan 

benar. 

Dalam hukum sendiri implementasi menurut Mazmanian dan 

Sabatier merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga 

berbentuk dalam perintah, keputusan, atau putusan pengadilan. Proses 

pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahap 

pengesahan undang-undang dan kemudian output dalam bentuk 
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pelaksanaan keputusan kebijakan, dan sampai seterusnya kebijakan 

korektif yang bersangkutan.  

Bekerjanya hukum dimulai dengan pembuatan hukum, pembuatan 

hukum merupakan pencerminan model masyarakatnya. Menurut 

Chambliss dan Seidman, model masyarakat dapat dibedakan dalam 2 

model, yaitu : 

1.     Model Kesepakatan Nilai-nilai (value consensus) 

Bahwa pembuatan Hukum adalah menetapkan nilai-nilai yang 

berlaku dalam masyarakat. Pembuatan hukum merupakan 

pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh warga masyarakat. 

2.      Model Masyarakat konflik 

Bahwa pembuatan Hukum dilihat sebagai proses adu kekuatan, 

negara merupakan senjata di tangan lapisan masyarakat yang 

berkuasa. Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai, Negara tetap 

dapat berdiri sebagai badan tidak memihak (value-neutral). 

Teori yang digunakan untuk melakukan analisis teoritis tentang 

pembentukan hukum dan implementasinya (tentang bekerjanya hukum) 

didayagunakan untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum  

sekaligus juga untuk melakukan analisis terhadap implementasi hukum. 

Menurut teori ini, pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan 

lepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, 

terutama pengaruh atau asupan kekuatan sosial politik. Itulah sebabnya 

kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya 
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kekuatan-kekuatan dan personal tersebut, terutama kekuatan-kekuatan 

politik pada saat hukum itu dibentuk.  

Dari model bekerjanya hukum tersebut, oleh Seidman dirumuskan 

beberapa pernyataan teoretis sebagai berikut: 

(1)     Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang 

bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;  

(2)      Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran 

sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan 

dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-

sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari 

seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang 

bekerja atas dirinya;  

(3)     Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai 

respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung 

dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-

sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan 

lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik 

yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;  

Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-

undang  sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung 

dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari 

sanksi-saksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan 
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lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang 

datang dari pemegang peran dan birokrasi. 

       Dengan demikian, hukum dan politik yang berpengaruh dan tak 

dapat dipisahkan dari hukum yang bekerja di dalam masyarakat. Bahwa 

hukum itu untuk masyarakat, sebagaimana teori living law. Fungsi-fungsi 

hukum hanya mungkin dilaksanakan secara optimal, jika hukum 

memiliki kekuasaan dan ditunjang oleh kekuasaan politik. Meskipun 

kekuasaan politik memiliki karakteristik tidak ingin dibatasi, sebaliknya 

hukum memiliki karakteristik untuk membatasi segala sesuatu melalui 

aturan-aturannya. Yang demikian agar tidak timbul penyalahgunaan 

kekuasaan dan kesewenang-wenangan, sebaliknya kekuasaan politik 

menunjang terwujudnya fungsi hukum dengan “menyuntikan‟ kekuasaan 

pada hukum, yaitu dalam wujud sanksi hukum.  

       Legitimasi hukum melalui kekuasaan politik, salah satunya terwujud 

dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Meskipun demikian, jika 

sudah menjadi hukum, maka politik harus tunduk kepada hukum, bukan 

sebaliknya. Demikian konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia 

adalah Negara Hukum”.  Demikian hukum dan politik saling bergantung 

dan berhubungan satu sama lainnya, dan saling mendukung ketika 

hukum bekerja dalam masyarakat, sebagaimana teori Chambliss dan 

Seidman. 
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2.2.2 Kosmetik  

Berdasarkan Peraturan BPOM Pasal 1 angka 11 nomor 12 tahun 2015 

pengertian kosmetik yaitu  

“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 berasal dari Bahasa Yunani yakni “kosmetikos” yang 

berarti keahlian dalam menghias” dan kosmos berarti hiasan,( Rostamailis. 

2006:8) sedangkan kosmetik berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang 

No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU 

Kesehatan) disebutkan bahwa “kosmetik termasuk dalam sediaan 

farmasi.Sediaan farmasi sendiri adalah obat, bahan obat, obat 

tradisional,dan kosmetika”. Kosmetik mempunyai beberapa manfaat yang 

dapat berguna atau bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat dalam 

penggunaan kosmetik itu sendiri adalah : 

1. Membersihkan kulit tubuh atau kulit kepala. 

2. Mencegah timbulnya keriput 

3. Mengencangkan kulit – kulit kriput 

4. Menyuburkan rambut. 

5. Menghindari beberapa gangguan kulit baik dari luar maupun dari 

dalam, seperti noda – noda, flek, bintik – bintik, dan sebagainya 

6. Menghaluskan kulit. 

7. Mempercantik seseorang. 
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8. Merubah seseorang, (memperbaiki kekurangan–kekurangan yang 

terdapat pada seseorang), sehingga orang tersebut mengalami 

perubahan. 

2.2.3 Label 

1. Pengertian Label 

       Label adalah tulisan, gambar, atau kombinasi kedua-duanya yang 

disertakan pada wajah atau kemasan suatu produk dengan cara 

dimasukkan ke dalam, ditampalkan atau dicetak dan merupakan bahagian 

dari kemasan tersebut untuk memberikan informasi menyeluruh dari isi 

wadah/kemasan produk tersebut. Pelabelan pada kemasan produk harus 

dipersyaratkan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah tertanggal, tidak 

mudah luntur atau rusak serta terletak pada bagian kemasan yang mudah 

untuk dilihat dan dibaca dengan jelas. 

       Label adalah identiti suatu produk. Tanpa label kita tidak dapat 

membedakan antara produk dengan satu produk yang lain. Label adalah 

bagian yang sangat penting dari suatu produk agar pengguna memperoleh 

produk sesuai yang diharapkan dan sihat serta selamat digunakan. 

Beberapa Industri besar yang memerlukan  label untuk produk–produk 

mereka adalah : Industri Makanan & Minuman, Pharmacy, Penjagaan 

diri, Kosmetik/kecantikan, Mainan, Elektronik,  Bahan kimia (Chemical), 

Rumah Tangga dan lain-lain lagi 
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       Label merupakan keterangan yang melengkapi suatu kemasan 

barang yang berisi tentang bahan-bahan yang digunakan  untuk membuat 

barang tersebut ,cara pengggunaan,efek samping dan sebagainya. 

2. Bentuk label 

a)  Tanda dengan tulisan. 

b)  Gambar pada kemasan makanan minuman dan barang yang lain. 

c)  Brosur atau selebaran yang dimasukkan kedalam wadah atau  

pembungkus. 

3. Fungsi Label 

a) Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para 

konsumen yang baru.yang berupa pelaksanaan tertib suatu undang-

undang bahan makanan dan minuman atau obat.dalam hal ini 

pemerintah mewajibkan produsen untuk melekatkan label/etiket 

pada hasil produksinya sesuai dengan peraturn yang tercantum 

dalam undang-undang bahan makan. 

b) Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan berarti produsen 

memberikan keterangan yang diperlakukan oleh para konsumen 

agar dapat emilih memebeli serta meneliti secara bijaksana 

c) Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak 

berbahaya bila digunakan ,untuk megatasi hal ini maka para 

konsumen mmembiasakan diri untuk membaca label terlebih 

dahulu sebelum membelinya 
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d) Bagi produsen label dipergunakan untuk alat promosi dn 

perkenalan terhadap barang tersebut. 

       Dengan demikian para konsumen membiasakan diri untuk membaca 

label tersebut karena dengan mambaca label akan diketahui isi 

bungkusan /wadah barng tersebut.hampir semua makanan jadiyang dijual 

berada dalam kemasan sehingga konsumen tidak dapat memeriksa apa 

dan bagaimana keadaan isinya waktu membeli. 

4. Kewajiban Pencantuman Label Bahasa Indonesia Pada Barang 

       Berdasarkan Permendagri Nomor 73 setiap pelaku usaha yang 

memasarkan produk barang impor wajib untuk mencantumkan label 

bahasa Indonesia pada produk nya yang dipasarkan di pasar Indonesia. 

Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dengan tidak 

mencantumkan label bahasa Indonesia maka akan dikenakan sanksi 

administratuf berupa pencabutan perijinan di bidang perdagangan dan 

atau pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang. 

 penggolongan penandaan label bahasa Indonesia pada kosmetik 

impor adalah sebagai berikut: 

1. Penandaan label bahasa Indonesia pada produk kosmetik impor yang 

penggunaannya sudah umum dan lazim misal sabun maka pada 

kosmetik sabun tidak wajib mencantumkan label bahasa Indonesia 

mengenai tata cara pemakian dan peringatan/bahaya namun apabila 

pada uji lab ditemukan terdapat bahan yang berbahaya atau bisa 
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menimbulkan efek samping maka pada produk tersebut wajib 

memberikan peringatan dengan bahasa Indonesia 

2. Penandaan label bahasa Indonesia pada produk kosmetik impor yang 

penggunaannya tidak lazim atau tidak diketahui masyarakat secara 

umum wajib mencantumkan label bahasa Indonesia mengenai tata cara 

penggunaan karena dikhawatirkan bila tidak tercantum cara 

penggunaan maka dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh 

masyarakat yang tidak mengetahui secara pasti cara penggunaan 

kosmetik tersebut dan bisa mengakibatkan efek samping seperti kulit 

iritasi dan merah-merah contoh produk kosmetik jenis tersebut adalah 

cream jenis sun screen. 

2.2.4 Hukum Perlindungan Konsumen 

       Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hokum 

konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan 

juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun 

hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 

hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu 

sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam 

pergaulan hidup. Az. Nasution mengakui, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum 

yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai 

bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia menyebutkan, seperti 

hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi (negara) 
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dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan 

kepentingan-kepentingan konsumen.(Sidharta. 2006:12)  

2.2.5 Tanggung Jawab 

a. Pengertian Tanggungjawab 

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab 

adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa 

boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya).  

Menurut Black’s Law Dictionary, tanggung jawab (liability) 

mempunyai tiga arti, antara lain: 

1.      An obligation one is bound in law or justice to perform. 

2.      Condition of being responsible for a possible or actual loss. 

3.      Condition which creates a duty to perform an act immediately o 

in the future. 

       Tanggung jawab hukum (legal liability) menurut Black’s Law 

Dictionary mempunyai arti: “Liability which court recognize and 

enforce as between parties litigant.” 

       Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi 

seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan 

kepadanya.(Andi Hamzah. 2005:18) 

       Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas 

konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan 

dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.(Soekidtjo 

Notodmojo. 2010:25) 
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       Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam 

kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan 

istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko 

atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin 

meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial 

seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang 

menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.  

       Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan 

kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-

undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, 

istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu 

tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, 

sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban 

politik.(Ridwan HR. 2010:30) 

       Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus 

mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum 

bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang 

melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi 

pertanggungjawabannya.(Shinta Febrian, Titik Triwulan. 2010:48) 

b. Teori Tanggung Jawab Hukum 

    Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat 

penting dalam perlindungan konsumen. Secara umum prinsip-prinsip 
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dalam tanggung jawab dapat dibedakan menjadi: (Pratristo 

Teguh.2008:8) 

1. Kesalahan (liability based on fault) 

       Prisip tanggung jawab berdasarkan kesalahan adalah prinsip 

yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya pasal 1365, 1366, 

dan 1367, prinsip ini dipegang dengan teguh. Prinsip ini menyatakan 

seorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara 

hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan 

adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” 

tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku saja melainkan pada kepatutan dan kesusilaan dalam 

masyarakat. 

2. Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability) 

       Prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung 

jawab (presumption of liability prinsiple), sampai ia dapat 

membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada 

penggugat. 

3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of non 

liability) 

       Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip yang kedua. Prinsip 

praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam 

ruang lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan 
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pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat 

dibenarkan. 

4. Tanggung jawab mutlak (strict liability) 

       Prinsip ini sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab 

absolut. Adapun perbedaan dari strict liability adalah prinsip 

tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor 

yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang 

memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya 

force majeure.  

       Prinsip ini biasa digunakan untuk menjerat pelaku usaha 

(produsen barang) yang memasarkan produknya yang merugikan 

konsumen/ product liability 

       Product liability dapat dilakukan berdasarkan tiga hal: (1) 

melanggar jaminan, misal khasiat tidak sesuai janji, (2) Ada unsur 

kelalaian (negligence), lalai memenuhi standar pembuatan obat yang 

baik, (3) Menerapkan tanggung jawab mutlak (strict liability) 

       Tanggung jawab produk adalah istilah hukum berasal dari alih 

bahasa istilah product liability, yakni tanggung jawab produk 

disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan 

orang lain). Dengan kata lain tanggung jawab produk timbul sebagai 

akibat dari “product schade” yaitu kerugian yang disebabkan oleh 

barang-barang produk, yang dipasarkan oleh produsen. Tanggung 

jawab ini sifatnya mutlak (strict-liability) atau semua kerugian yang 
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diderita seorang pemakai produk cacat atau membahayakan (diri 

sendiri dan orang lain) merupakan tanggung jawab mutlak dari 

pembuat produk atau mereka yang dipersamakan dengannya. 

Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak itu, produsen telah 

dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen akibat 

produk cacat yang bersangkutan (tanggung jawab tanpa kesalahan 

“liability without fault”), kecuali apabila ia dapat membuktikan 

sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan produsen sehingga 

tidak dapat dipersalahkan padanya.  Tujuan peraturan perundang-

undangan tentang tanggung jawab produk adalah untuk: 

a.  Menekan tingkat kecelakaan karena produk cacat; atau 

b. Menyediakan saran ganti rugi bagi (korban) produk cacat yang 

tak dapat dihindari. 

       Dalam hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban harus 

mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus 

(wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut 

hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap 

peristiwa hukum. 

       Secara teoritis pertanggungjawaban yang terkait dengan 

hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut 

pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung 

jawab dapat dibedakan menjadi:  
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a.   Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir 

karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan 

hukum, tindakan yang kurang hati-hati. 

b.   Pertanggungjawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab 

yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh 

seorang pengusaha atas kegiatan usahanya.   

       Sedangkan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh 

konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa 

kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa 

ketentuan, yang secara garis besar hanya ada dua kategori, yaitu 

tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan wanprestasi dan tuntutan 

ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum. 

       Pertanggungjawaban mutlak ini tentunya dapat melindungi 

konsumen dari pelaku usaha yang lalai dalam memasarkan 

produknya. Pelaku usaha dipaksa untuk mematuhi aturan dalam 

memasarkan produk seperti yang tercantum dalam Pasal-pasal pada 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. Barang yang dipasarkan harus dalam keadaan baik dan 

tidak boleh melanggar sesuai dengan yang tercantum jelas dalam 

Pasal 8 UUPK. Jika produk yang digunakan konsumen cacat dan 

menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha wajib 

mengganti kerugian tanpa perlu adanya pembuktian adanya 

kesalahan. 



32 

 

 

 

       Setelah mengetahui prinsip-prinsip pertanggungjawaban ini, 

konsumen dapat menggugat pelaku usaha tanpa perlu pembuktian 

adanya kesalahan. Hal ini dapat membuat konsumen merasa 

terlindungi dari pelaku usaha yang „nakal‟ dan tidak memiliki itikad 

baik. 

5. Pembatasan tanggung jawab (Limitation of liability) 

       Prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan 

sebagai kalusula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. 

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan 

secara sepihak oleh pelaku usaha.  

2.2.6 Konsumen  

       Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, istilah 

“konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan, 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.Menurut 

AZ. Nasution (dalam Kristiyanti, 2009 : 22) menjelaskan bahwa istilah 

konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumen (Inggris-

Amerika), atau consument/konsument (Belanda).Pengertian dari 

consumer atau consument itu tergantung dalam posisimana ia berada. 

Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap 
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orang yang menggunakan barang .Tujuan penggunaan barang atau jasa 

nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna 

tersebut. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi kata arti 

consumer sebagai pemakai ataukonsumen.Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Politik Monopoli dan 

Persaingan Tidak Sehat juga mengulas definisi tentang konsumen yaitu 

“Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang atau 

jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri dan/atau kepentingan orang 

lain”.Unsur-unsur definisi konsumen menurut Shidarta(2006:5) dalam 

bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia 

adalah sebagai berikut: 

1. Setiap Orang 

 Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orangyang 

berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah“orang” 

sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya, orang individual 

yang lazim disebu natuurlijke persoon atau termasuk juga badan hukum 

(rechtspersoon). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan 

untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 Angka (3) yang secara eksplisit 

membedakan kedua pengertian persoondiatas,dengan menyebutkan 

kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling 

tepat tidak membatasi Pengertian konsumen itu sebatas pada orang 

perseorangan. Namun konsumen harus mencakup juga badan usaha, 

dengan makna lebih luas daripada badan hukum. 
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2. Pemakai 

       Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen 

adalah konsumen akhir (ultimateconsumer). Istilah “pemakai” dalam 

hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus 

menunjukkan, barang dan/atau jasa yangdipakai tidak serta merta hasil 

dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak 

selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang 

untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar 

hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus 

kontraktual. 

3. Barang dan/atau jasa 

       Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti 

terminologi tersebut digunakan kata produk saat ini“produk” sudah 

berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada 

pengertian barang. Dalam dunia perbankan,misalnya, istilah produk 

dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan. Undang-

Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap 

benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun 

tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, 

yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen. Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, 
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dipergunakan, atau dimanfaatkan”.Sementara itu, jasa diartikan sebagai 

setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan 

bagi masyarakatuntuk dimanfaatkan oleh konsumen. 

4. Yang tersedia dalam masyarakat 

       Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah 

harus tersedia dipasaran (lihat juga bunyi Pasal 9 Ayat (1)huruf (e) 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Dalam perdagangan yang 

makin kompleks dewasa ini; syarat itu tidakmutlak lagi dituntut oleh 

masyarakat konsumen. Misalnya,perusahaan pengembang (developer) 

perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum 

bangunannya jadi. 

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk 

hiduplain. 

       Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yangdiletakkan 

dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. 

Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, 

tetapi juga barang dan/atau jasa itu di peruntukkan bagi orang lain 

(diluar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, 

seperti hewan dantumbuhan. 

6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan 

       Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu 
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sudah dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai 

negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baikuntuk 

mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen,walaupun dalam 

kenyataannya, sulit menerapkan batas-batasseperti itu. 

       Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur 

mengenai ketentuan umum yang meliputi pengertian-pengertian 

dasarseputar perlindungan konsumen agar tidak terjadi salah tafsir. 

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan 

mengenai hak-hak serta kewajiban dari konsumen maupun pelaku 

usaha.Perlindungan hukum tentang hak-hak konsumen secara umum 

dikenal ada empat hak dasar konsumen (Shidarta, 2006:19) yakni, 

hakuntuk mendapatkan keamanan (the right to safety), hak untuk 

mendapatkan informasi (the right to be informed), hak untuk 

memilih(the right to choose), dan hak untuk di dengar (the right to be 

heard).Sedangkan menurut Sri Redjeki Hartono (2000:83) dalam 

bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Ekonomi, menyatakan 

bahwa hak-hak konsumen universal harus dilindungi dan dihormati 

yaitu: 

1. Hak keamanan dan keselamatan 

2. Hak atas informasi 

3. Hak untuk memilih 

4. Hak untuk didengar 

5. Hak atas lingkungan hidup 
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Hak-hak konsumen sesuai yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen antara lain: 

Pasal 4 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkanbarang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dankondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenaikondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barangdan/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 untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujurserta tidak 

diskriminatif; 

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ataupenggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidaksesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan 

lainnya. 

 

       Selain adanya hak konsumen, konsumen juga mempunyai 

kewajiban, kewajibannya sebagai kontrol atau pengendali hak-hak yang 

dimiliki, dalam hal ini agar konsumen tidak menggunakan hak-haknya 

secara bebas tanpa ada batasan. Oleh karena itu untuk memperoleh 

balance, konsumen juga mempunyai kewajiban konsumen yangterdapat 

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen antara lain: 
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Pasal 5 

 

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 

keselamatan;  

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa; 

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

 

 Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam 

hubungan hukum dengan pelaku usahan berangkat dari doktrin atau teori yang 

dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen. (Shidarta 

2004 : 61-64) 

a) Let the buyer beware 

Doktrin Let the buyer beware atau caveat emptor sebagai embrio 

dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini 

berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang 

sangat seimbang sehingga tidak perlu adanya proteksi apapun 

bagi konsumen. Doktrin yang mengatakan Let the buyer beware 

itu ditentang oleh pendukung gerakan perlinddungan konsumen 

(konsumerisme). Menurut prinsip ini, dalan suatu hubungan jual 

beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli. Adalah 

kesalahan pembeli (konsumen) jika ia sampai membeli atau 

mengkonsumsi barang-barang yang tidak layak. Dengan adanya 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kecenderungan caveat 

emptor dapat mulai diarahkan sabaliknya menuju kepada caveat 

emptor (pelaku usaha yang perlu berhati-hati). 
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b) The due care theory 

Doktrin (prinsip atau teori) ini menyatakan, pelaku usaha 

memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan 

produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati dengan 

produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Jika di tafsirkan secara 

a-contratio, maka untuk mempersalahkan pelaku usaha, 

seseorang harus dapat membuktikan, pelaku usaha tersebut 

melanggar prinsip kehati-hatian. Dalam realita agak sulit bagi 

konsumen untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat 

gugatannya. Sebaliknya, pelaku usaha dengan berbagai 

keunggulannya (secara ekonomis,sosial, psikologi, bahkan 

politis), relatif lebih mudah berkelit, menghindar dari gugatan 

demikian. Disini letak kelemahan teori ini. 

c) The Privity of Contract 

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban 

untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan 

jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan  kontraktual. 

Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal diluar yang 

diperjanjikan. Artinya, konsumen dapat menggugat berdasarkan 

wanprestasi (contractual liability). Ditengah minimnya peraturan 

perundang-undangan di bidang konsumen, sangat sulit menggugat 

dengan dasar perbuatan melawan hukum (tortious liability). 
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d) Kontrak bukan Syarat 

Seiring dengan bertambah kompleksnya transaksi konsumen, 

prinsip the privity of contract tidak mungkin lagi dipertahankan 

secara mutlak antar mengatur hubungan untuk pelaku usaha dan 

konsumen. Jadi, kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk 

menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Sekalipun 

demikian, ada pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukan 

syarat hanya berlaku untuk obyek transaksi berupa barang. 

Sebaliknya, kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi 

konsumen dibidang jasa 

2.2.7 Pelaku Usaha 

       Pelaku usaha bukan hanya produsen yang memproduksi barang 

dan/atau jasa tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menyalurkan 

barang dan jasa kepada konsumen. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa  

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang 

ekonomi”.  

 

Menurut Az Nasution ( Kristiyanti, 2009: 41) menyebutkan bahwa 

dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha 

adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, 

distributor, dan lain-lain. Dalam Pasal 3 Product Liability Directive 
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(pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa) ditentukan bahwa 

Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan 

mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang 

memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain 

pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.  

       Dalam rangka menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku 

usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada 

konsumen, maka pelaku usaha juga memiliki hak-haknya. Hak-hak 

Pelaku Usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen antara lain: 

Pasal 6 

 

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik; 

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;  

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan 

lainnya. 

 

       Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa 

iktikad baik lebih ditekankan kepada pelaku usaha, karena meliputi 

semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Kewajiban 

pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang 

dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan. Kewajiban Pelaku 
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Usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen antara lain: 

Pasal 7 

 

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku; 

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan; 

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan; 

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

 

       Sedangkan Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti (2009:44), 

kewajiban pelaku usaha yaitu: 

“Memberikan informati yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, 

perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi 

disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan 

informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah 

satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat 

merugikan konsumen”. 

       Konsumen di Indonesia ini telah dihadapi permasalahan yang 

cukup rumit, karena tidak hanya sekedar bagaimana mengkonsumsi 

barang akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut 

pada kesadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, pemerintah 



43 

 

 

 

maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan 

konsumen. Pelaku usaha sangat menyadari bahwa mereka harus 

menghargai hak-hak konsumen yakni dengan cara memproduksi 

barang dan/atau jasa yang berkualitas, aman dan telah berstandar yang 

berlaku. Pada Pasal 8 Bab IV Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu:  

Pasal 8 

 

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 

dan ketentuan peraturan Perundang-undangan; 

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 perUndang-

undangan yang berlaku. 

 



44 

 

 

 

       Untuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang berkaitan 

dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk 

kosmetik impor yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia 

adalah mengenai perbuatanya dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf (j) 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi tidak 

mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam 

bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan yang 

berlaku. 

       Pelaku usaha juga memiliki kewajiban seperti halnya konsumen. 

Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang 

Perlindungan Konsumen adalah :  

Pasal 7 
  

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;   
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;   
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif;   
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku;   

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan;   

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan;   

g. memberi kmpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian.  
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  Pelaku usaha bukan hanya produsen yang memproduksi barang 

dan/atau jasa tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menyalurkan barang 

dan jasa kepada konsumen. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa  

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, 

baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. 

 

 Menurut Az Nasution (dalam Kristiyanti, 2009: 41) menyebutkan bahwa 

dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha 

adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, 

distributor, dan lain-lain. Dalam Pasal 3 Product Liability Directive 

(pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa) ditentukan bahwa 

Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan 

mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang 

memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada 

produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.  
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2.3 Kerangka Berfikir 

Secara umum kerangka berfikir yang hendak di bangun dapat dilihat dalam 

bagan sebagai berikut: 

Bagan 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen; 

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 

1999 tentang Label dan Iklan Pangan 

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

73/M-Dag/Per/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman 

Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang 

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang 

Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke daslam 

Wilayah Indonesia 

 

- Adanya produk kosmetik mimpor 

yang tidak mencantumkan label 

bahasa Indonesia pada produknya 

yang jika terjadi salah 

penggunaan pada  kosmetik 

tersebut akan menyebabkan 

suatu dampak buruk bagi 

kesehatan konsumen. 

 

Badan Pengawasan Obat dan 

Makan 

dan 

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa 

Tengah 

Perlindungan Konsumen 

Akibat Samping:  

Dampak negatif dengan adanya 

produk kosmetik impor tidak 

berlabel bahasa Indonesia yaitu 

kemungkinan terjadinya salah cara 

pemakaian oleh konsumen yang 

tidak mengerti bahasa asing dan 

informasi yang diperoleh konsumen 

mengenai komposisi yang 

tercantum pun tidak terpenuhi 

apabila terjadi salah pemakaian 

maka dapat menyebabkan 

kerugian/efek samping bagi 

konsumen seperti mengalami iritasi 

kulit peradangan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada pembahasan di atas, dapat 

diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Permendag Nomor 73 Tahun 2015 tentang kewajiban 

pencantuman label bahasa Indonesia pada barang terhadap penjualan 

produk kosmetik impor di kota Semarang oleh Dinperindag  belum 

berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan jumlah staf yang berkualitas 

untuk melaksanakan pembinaan kurang jumlahnya. Selain itu kewenangan 

dari Dinperindag untuk menindak/memberi sanksi pelaku usaha yang 

melanggar permendag kurang karena di Permendag yang memiliki 

wewenang untuk menindak adalah menteri, di sisi lain menteri dirasa 

sangat lamban dalam mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang 

melanggar permendag. 

2. Teori tanggungjawab atas dasar kesalahan menunjukkan bahwa pedagang 

kosmetik impor tidak berlabel bahasa Indonesia harus bertanggungjawab 

apabila ada korban karena telah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan 

nomor 73 tahun 2015, tentang kewajiban pencantuman label pada barang 

Pasal 2 ayat 1, dimana pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor 

barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan 

label bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan.. Jika ada konsumen yang mengalami kerugian atas kasus 

tersebut, konsumen dapat meminta ganti rugi kepada pedagang kosmetik 

dan bentuk tanggung jawab yang akan diberikan oleh  pedagang kosmetik 

yaitu memberikan perawatan kepada konsumen tersebut sesuai dengan 

UUPK. 

5.2 Saran  

 Setelah meneliti dan membahas mengenai masalah penjualan kosmetik 

impor tanpa label bahasa Indonesia, saran yang dapat penulis berikan adalah: 

5.2.1 Untuk Konsumen 

Konsumen harus lebih hati-hati apabila ingin melakukan pembelian 

terhadap produk kosmetik impor yang belum jelas dan tidak tercantum 

cara pemakaian dan efek samping dalam bahasa Indonesia. Konsumen 

jangan mudah tergoda dengan harga yang lebih murah dan jangan suka 

mencoba-coba. Konsumen harus sadar bahwa keselamatan dan 

kesehatannya adalah hal yang penting. 

5.2.2 Untuk Pelaku Usaha 

Pedagang,importir,dan produsen seharusnya melaksanakan apa yang 

tertera dalam peraturan perundang-undangan dimana tertulis bahwa 

dilarang untuk memperdagangkan produk tanpa mencantumkan label 

dalam bahasa Indonesia. 
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5.2.3 Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

Meningkatkan kualitas staf dengan melakukan pembekalan dan pendidikan 

untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi di lapangan agar dapat 

dilaksanakan dengan maksimal. 
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