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ABSTRAK 

Sari, Intan Puspita. 2020. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP 

PRODUK KOSMETIKA SHARE IN JAR YANG TIDAK MEMILIKI IZIN 

EDAR. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: 

Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum 

 

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Share In Jar, BBPOM Semarang 

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan penting untuk sebagian besar 

wanita, atas dasar tersebut banyak industri kosmetik terus berusaha memenuhi 

kebutuhan konsumen akan kosmetik dengan berbagai macam inovasi sesuai 

dengan permintaan pasar. Pada tahun 2016 ide baru untuk mengikuti pasar 

menyediakan produk sample bagi konsumen yang ingin mencoba sebuah produk 

kemasan asli yaitu share in jar. Praktik share in jar merupakan kegiatan produksi 

menurut BBPOM Semarang maka dari itu wajib memiliki izin edar dari lembaga 

terkait seperti BPOM supaya keamanan dan mutu sebuah produk kosmetika 

tercapai. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bentuk pengaturan 

perlindungan konsumen terhadap produk kosmetika share in jar yang tidak 

memiliki izin edar. (2) Pengawasan oleh Balai Besar POM untuk mencapai 

perlindungan konsumen share in jar. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-

empiris yang dilakukan menggunakan wawancara secara daring. Data primer 

berupa hasil wawancara dengan pelaku usaha dan perwakilan dari instansi Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang, sedangkan data sekunder 

berupa referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Bentuk pengaturan share in jar 

di Indonesia adalah Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 

tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika. Sesuai peraturan 

tersebut, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran untuk mendapat nomor 

notifikasi dan izin edar dengan mengikuti persyaratan dari BPOM.  (2) Masih 

banyak ditemukan produk share in jar yang dijual di e-commerce dan media 

sosial yang tidak memiliki izin edar sehingga produk kosmetika tersebut tidak 

memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sesuai ketentuan perundang-

undangan. Karena semua informasi mengenai pelaku usaha share in jar terdapat di 

media sosial, BBPOM mengalami banyak kendala dalam melakukan pengawasan. 

Simpulan dari penelitian ini bahwa pelaku usaha belum memahami tentang 

perlindungan konsumen dan tidak mengetahui adanya kewajiban untuk 

melakukan pendaftaran izin edar kepada semua produk kosmetika terlebih share 

in jar. Balai Besar POM Semarang dalam melaksanakan tugasnya untuk 

mengawasi mengalami kendala dalam mencari informasi pelaku usaha mengenai 

lokasi produksi, nama pemilik, dll sehingga perlu dilakukan investigasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan penting untuk sebagian besar 

wanita. Selain untuk alasan kecantikan, kosmetik sering dikaitkan dengan 

profesionalitas dimana para pekerja profesional dituntut untuk berpenampilan 

menarik sehingga pemakaian kosmetik menjadi salah satu cara untuk menunjang 

penampilan. Kosmetik tidak hanya peralatan untuk merias wajah. Kosmetik 

seperti produk perawatan wajah atau yang biasa disebut skincare juga digunakan 

para wanita untuk merawat wajah. Atas dasar tersebut, banyak industri kosmetik 

terus berusaha memenuhi kebutuhan konsumen akan kosmetik dengan berbagai 

macam inovasi produk yang disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan. 

Untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen, setiap hari 

semakin banyak ragam produk kecantikan yang ada, baik skin care maupun make 

up. Di antaranya, pasti ada saja produk yang terlihat menarik dan mengundang 

rasa penasaran hingga kita ingin sekali membelinya. Apalagi jika ada klaim yang 

terdengar menjanjikan, namun yang menjadi keluhan wanita dewasa ini adalah 

sering kali produk yang diincar itu hanya tersedia dalam satu ukuran yang cukup 

besar. Jika tidak ada sample atau kemasan ekonomis, akan menyebabkan 

pemborosan kalau membeli ukuran besar tetapi ternyata tidak cocok untuk kulit 

konsumen. 

Pada tahun 2016 terdapat ide baru yaitu share in jar solusi untuk 

konsumen yang ingin membeli produk sample atau kemasan ekonomis untuk 
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produk yang tidak menjual kemasan ekonomisnya. Konsep share in jar adalah 

membagi (share) isi sebuah produk ke dalam (in) beberapa kontainer (jar) kecil. 

Tujuannya agar seseorang bisa membeli sebuah produk untuk dicoba tanpa harus 

langsung membeli produk dalam ukuran aslinya. Sangat familiar dengan konsep 

sample, hanya saja memang tidak semua produk menyediakan sample, apalagi 

untuk dijual. Dan beberapa jar pun umumnya punya isi yang lebih banyak. Jadi 

produk tersebut bisa diuji dengan dipakai sampai beberapa kali untuk melihat 

cocok atau tidaknya dengan kulit. 

Dari segi harga, jelas share in jar jauh lebih murah ketimbang membeli 

produk ukuran full. Tapi kalau dibagi harga per gram tentu share in jar lebih 

mahal. Soal harga memang jadi plus minus-nya. Lebih murah kalau dilihat dari 

kacamata seberapa banyak uang yang dikeluarkan, namun lebih mahal karena 

produk yang didapat sedikit. Tapi, kelebihan lainnya, konsumen jadi tidak 

melakukan pemborosan saat produk yang dibeli ternyata tidak cocok dan 

membuangnya. Saat termyata produk yang kita beli cocok, share in jar juga dapat 

berfungsi sebagai kemasan yang travel friendly. 

Karena share in jar ini mengharuskan produk untuk dikeluarkan dari 

kemasannya, kemudian dipindahkan ke kemasan lain, sudah pasti ada kontak 

dengan udara, dan kemungkinan produk terkena kotoran menjadi lebih besar. 

Apalagi kalau diambil dengan jari tangan, potensi bakteria masuk ke dalam 

produk pun semakin tinggi. 

Tren make up kini semakin beragam berkat hadirnya profesi beauty 

influencer. Sosok ini berperan memberikan pengaruh bagi para pengikutnya di 
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media sosial untuk mencoba beragam make up dan skin care yang menurutnya 

memberikan hasil positif. Di saat yang sama hadir pula tren make up share in jar 

yang bertujuan agar kaum hawa dapat mencoba sebuah produk make up atau skin 

care tanpa harus membeli kemasan asli yang berukuran besar. Disampaikan 

Soraya Hylmi selaku beauty influencer, make up share in jar memiliki risiko yang 

harus diwaspadai para perempuan. 

Dalam Beauty Talk Purbasari di AEON BSD, Sabtu (2/2/2019) Soraya 

Hylmi berkomentar tentang share in jar “Aku concern banget soal make up share 

in jar. Itu kan isi make up atau skin care dipindahkan dari kemasan asli ke 

kemasan mini, kita nggak tahu apakah kemasan mininya sudah disterilisasi atau 

belum, ada kontak udara juga, jadi berisiko” Soraya Hylmi menambahkan, kontak 

udara ketika proses pemindahan produk make up atau skin care bisa mengubah 

tekstur warna dan fungsi produk. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi kulit 

Anda. (https://www.suara.com/lifestyle/2019/03/02/181500/lagi-ngetren-make-

up-share-in-jar-ini-risiko-yang-harus-diwaspadai) Di Akses Pada Tanggal 4 

Februari 2020 Pukul 9:27 WIB 

Seperti pada kejadian yang dialami oleh Nadya Chrismonika yaitu 

konsumen yang membeli produk kosmetik dalam kemasan kontainer (share in 

jar), dimana ia membeli produk tersebut melalui media online yaitu online-shop, 

namun produk yang dijual dalam kemasan kontainer (share in jar) tersebut tidak 

mencantumkan keterangan apapun dalam kemasan produk tersebut, sehingga ia 

tidak mengetahui tanggal kadaluarsa dan larangan, efek samping maupun keaslian 

dari produk tersebut, akibatnya setelah pemakaian dilakukan pertama kali 

https://www.suara.com/lifestyle/2019/03/02/181500/lagi-ngetren-make-up-share-in-jar-ini-risiko-yang-harus-diwaspadai
https://www.suara.com/lifestyle/2019/03/02/181500/lagi-ngetren-make-up-share-in-jar-ini-risiko-yang-harus-diwaspadai
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wajahnya mengalami jerawat yang sangat meradang, setelah itu ia tidak berani 

untuk memakai kembali produk tersebut. Hasil Wawancara pada tanggal 26 Mei 

2019. (Rani & Yasa, 2019:4) 

Praktik share in jar merupakan produksi menurut BBPOM Semarang, 

dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM No. 

HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan 

Peredaran Kosmetika pada Pasal 1 ayat (2) “Produksi adalah kegiatan atau proses 

menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan atau mengubah 

bentuk sediaan kosmetika” dengan begitu produsen share in jar dalam melakukan 

produksi diharapkan dapat mengikuti alur dan peraturan dari pemerintah. 

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 105 

ayat (2) menentukan “Sediaan Farmasi berupa obat tradisional dan kosmetika 

serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang 

ditentukan” selanjutnya dalam Pasal 106 ayat (1) berbunyi “Sediaan Farmasi dan 

Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar” Menurut 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 

H.K.00.05.1.23.3516, Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk 

obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang 

dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar 

produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.  

Kosmetik yang telah memiliki izin edar artinya kosmetik tersebut telah 

sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu, serta manfaat dari kosmetik 

tersebut. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang 
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ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan 

jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara materi ataupun 

psikis. Sebaliknya suatu kosmetik yang tidak memiliki izin edar tentu saja belum 

melewati tahap pemeriksaan oleh pihak yang berwenang memeriksanya. 

Kosmetik yang tidak memiliki izin edar jika dikonsumsi dapat menyebabkan 

kerugian konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dan mengonsumsi produk 

kosmetik tersebut. 

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (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 perundang-undangan” maka dari itu untuk mendukung 

kepastian hukum, peraturan mengenai izin edar dinilai penting untuk mewujudkan 

produk-produk yang memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga 

menjamin keamanan dan mutu sebuah produk, sehingga dapat bersaing secara 

internasional pula. 

Karena dalam proses produksi sebuah produk kosmetika yang di share in 

jar ada campur tangan dan udara yang dapat mengurangi kualitas dan 

kemungkinan bakteri masuk ke dalam produk share in jar, maka penerapan 

persyaratan dalam mendapatkan izin edar ini dinilai sangat penting karena 

menyangkut mutu dan keamanan sebuah produk share in jar yang masih 

diabaikan oleh pelaku usaha share in jar dan menyebabkan kerugian kepada 

konsumen. 
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Berdasarkan pemaparan di atas share in jar merupakan fenomena yang 

tergolong baru dan penulis merasa perlu untuk diteliti tentang perlindungan 

hukum bagi konsumen terhadap produk share in jar, maka penulis mengangkat 

judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar 

Yang Tidak Memiliki Izin Edar” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang ada, maka peneliti 

mengklasifikasikan masalah yang mungkin muncul, yakni: 

1. Kegiatan Repacking Kosmetika atau Share In Jar merupakan kegiatan 

produksi; 

2. Produk share in jar wajib memiliki izin edar dari BPOM; 

3. Pengawasan terhadap produksi Repacking Kosmetika atau share in jar; 

4. Pelaku usaha dan konsumen tidak memahami Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 

5. Kerugian imateriil oleh produsen resmi sebuah produk yang dikemas 

kembali oleh pelaku usaha share in jar. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini pembatasan masalah dimaksudkan untuk 

memfokuskan penelitian sehingga pembahasan yang dibuat oleh penulis lebih 

terarah dan konteks tidak terlalu luas. Pembatasan masalah yang dijelaskan 

penulis adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Menganalisis Peraturan Yang Memuat Perlindungan Hukum Bagi 

Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Share In Jar Yang Tidak Memiliki 

Izin Edar. 

1.3.2 Menganalisis Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan 

Untuk Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Share In Jar Yang Tidak 

Memiliki Izin Edar. 

1.4 Rumusan Masalah 

1.4.1 Bagaimana Pengaturan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Share 

In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar? 

1.4.2 Bagaimana Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan 

Untuk Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Share In Jar Yang Tidak 

Memiliki Izin Edar? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Mengdeskripsikan Pengaturan Perlindungan Konsumen Terhadap 

Produk Share In Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar. 

1.5.2 Mendeskripsikan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan 

Makanan Untuk Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Share In 

Jar Yang Tidak Memiliki Izin Edar. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

a. Memberikan hasil-hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau nilai 

guna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata maupun 

bagi perkembangan lembaga pemerintah non departemen dan Hukum 

Nasional Indonesia. 

b. Penelitian ini diharapkan ditemukan informasi yang belum diketahui 

masyarakat luas sehingga menambah wawasan mengenai repacking 

kosmetika atau share in jar yang belum memiliki izin edar serta 

mengetahui pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan di Semarang. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman mengenai 

perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetika share in jar 

yang tidak memiliki izin edar. 

b. Bagi Pelaku Usaha 

Dapat memberikan kesadaran hukum dan sumbangan pemikiran 

bahwa produk kosmetika yang diproduksi harus melalui prosedur izin yang 

ditetapkan pemerintah demi penyelenggaraan perlindungan konsumen. 
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c. Masyarakat 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya 

sebuah produk kosmetika share in jar untuk memiliki izin edar demi 

penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Kajian dan penelitian tentang Perlindungan Konsumen telah banyak 

beredar di dalam karya tulis seperti buku, jurnal, dan skripsi maupun karya ilmiah 

yang lain. Sehingga untuk menemukan orisinalitas dari tulisan Penulis dalam 

penelitian ini, maka penulis perlu mengidentifikasi dan mendeskripsikan 

penelitian-penelitian yang memiliki kaitan dan relevansinya dengan masalah pada 

tulisan yang akan menjadi objek penelitian. Berdasarkan hasil dari penelusuran 

yang dilakukan yang dilakukan maka ditemkan beberapa tulisan yang memiliki 

substansi yang berbeda, sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

Fokus 

Penelitian 

Permasalahan 

Hasil 

Penelitian 

1. Ni Kadek Diah 

Sri Pratiwi 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Udayana 

Tahun 2019 

“Perlindungan 

Banyaknya produk 

kosmetik impor 

yang dipasarkan 

melalui media 

online 

menyebabkan 

sulitnya 

pengawasan dari 

bagaimana 

pengaturan 

hukum bagi 

konsumen 

terhadap produk 

kosmetik impor 

tanpa izin edar 

yang dijual 

Implementasi 

perlindungan 

hukum terhadap 

konsumen atas 

produk kosmetik 

impor yang dijual 

secara online 

belum efektif 
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No Peneliti 

Fokus 

Penelitian 

Permasalahan 

Hasil 

Penelitian 

Hukum Bagi 

Konsumen 

Terhadap 

Produk 

Kosmetik 

Impor Tanpa 

Izin Edar Yang 

Dijual Secara 

Online” 

BPOM mengenai 

produk kosmetik 

impor yang 

dipasarkan kepada 

masyarakat, maka 

diperlukan 

perlindungan 

terhadap konsumen 

dan bentuk 

pengawasan yang 

dilakukan BBPOM 

Denpasar atas 

produk kosmetik 

impor yang dijual 

bebas secara online. 

secara online 

dan pengawasan 

yang dilakukan 

BBPOM 

Denpasar 

mengenai 

masalah 

tersebut. 

diterapkan karena 

masih banyaknya 

produk kosmetik 

impor yang dijual 

secara online 

tidak memenuhi 

standar mutu 

yang ditetapkan 

BPOM 

2.  Indah Dwi 

Rahmawati, I 

Made Udiana, 

I Nyoman 

Mudana 

Universitas 

Fokus kepada 

upaya hukum yang 

ditempuh jika 

konsumen 

mengalami 

kerugian akibat 

Bagaimana 

perlindungan 

hukum 

konsumen dan 

upaya hukum 

yang dilakukan 

Konsumen berhak 

mendapatkan 

perlindungan 

hukum jika sudah 

memenuhi 

kewajibannya 



12 
 

 

No Peneliti 

Fokus 

Penelitian 

Permasalahan 

Hasil 

Penelitian 

Udayana 

Tahun 2019 

Dengan Judul 

“Perlindungan 

Hukum 

Konsumen 

Pengguna 

Kosmetik 

Tanpa Izin 

Edar Dalam 

Perspektif 

Undang-

Undang 

Nomor 8 

Tahun 1999 

Tentang 

Perlindungan 

Konsumen” 

 

pelaku usaha 

memperdagangkan 

sediaan farmasi 

yang rusak, cacat 

dan atau bekas atau 

sediaan farmasi 

tanpa izin edar. 

ketika 

konsumen 

mengalami 

kerugian akibat 

menggunakan 

kosmetik tanpa 

izin edar. 

untuk berhati-hati 

dan teliti dalam 

membeli 

kosmetik seperti 

memeriksa label, 

komposisi, 

tanggal 

kadaluwarsa, dan 

nomor registrasi 

akan 

mendapatkan 

ganti rugi. 

Atau upaya 

hukum lain 

melalui 

penyelesaian 

sengketa pada 

BPSK dengan 3 

tahapan, apabila 

yang ditempuh 

pada 3 tahap 
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No Peneliti 

Fokus 

Penelitian 

Permasalahan 

Hasil 

Penelitian 

tersebut maka 

konsumen dapat 

mengajukan 

gugatan kepada 

peradilan 

ditempat 

kedudukan 

konsumen berada.  

3. Nur Hidayah 

Utami, 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Negeri 

Semarang 

Tahun 2016 

Dengan Judul 

Perlindungan 

Hukum 

Konsumen 

Terhadap 

Pelaksanaan 

pengawasan Badan 

Pengawasan Obat 

dan Makanan 

Semarang dalam 

hal memberikan 

perlindungan 

hukum bagi 

konsumen atas 

produk kosmetik 

yang tidak 

mempunyai izin 

edar dan tindakan 

Faktor kosmetik 

tanpa izin edar 

masih banyak 

beredar di 

pasaran, 

Pengetahuan 

masyarakat 

tentang 

kosmetika 

terhadap 

kesehatan 

masyarakat dan  

Hambatan yang 

Beredarnya 

kosmetik yang 

tidak memiliki 

izin edar dan 

mengandung 

Bahan Kimia 

berbahaya di 

pasaran 

menandakan 

bahwa 

Pengawasan yang 

dilakukan 

BBPOM 
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No Peneliti 

Fokus 

Penelitian 

Permasalahan 

Hasil 

Penelitian 

Kosmetik 

Yang Tidak 

Memiliki Izin 

Edar (Studi 

Pada Balai 

Besar 

Pengawas 

Obat Dan 

Makanan 

Semarang) 

yang dilakukan 

oleh BBPOM 

Semarang terhadap 

peredaran kosmetik 

yang tidak  

memiliki izin edar. 

dihadapi 

Penyidik 

Pegawai Negeri 

Sipil Balai 

Besar Pengawas 

Obat dan 

Makanan 

Semarang 

dalam 

menanggulangi 

peredaran 

kosmetik illegal 

SDM 

berkualitas. 

Semarang belum 

maksimal dan 

kurang efektif. 

Diperlukan 

pengawasan 

secara berkala 

dan teratur untuk 

dapat 

memutuskan 

rantai peredaran 

obat tradisional 

yang 

mengandung 

Bahan Kimia 

Obat tersebut. 

4. Ni Nyoman 

Rani, Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Udayana 

Tahun 2019 

Fokus kepada 

perlindungan 

konsumen terhadap 

produk share in jar 

yang tidak 

mencantumkan 

Perlindungan 

hukum bagi 

konsumen yang 

mengalami 

kerugian akibat 

dari penjualan 

Penjualan produk 

dalam kemasan 

share in jar ini 

tidak memberikan 

identitas yang 

jelas dan akurat 
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No Peneliti 

Fokus 

Penelitian 

Permasalahan 

Hasil 

Penelitian 

Dengan Judul 

“Perlindungan 

Hukum 

Terhadap 

Konsumen 

Atas Penjualan 

Produk 

Kosmetik 

Dalam 

Kemasan 

Kontainer 

(Share In Jar)” 

informasi apapun 

dalam kemasan 

produk sehingga 

konsumen tidak 

mengetahui tanggal 

kadaluarsa dan 

larangan, efek 

samping maupun 

keaslian isi dari 

produk tersebut 

yang berakibat 

wajah konsumen 

mengalami 

kerugian berupa 

jerawat yang parah. 

produk 

kosmetik 

kemasan 

kontainer (share 

in jar) dan 

tanggung jawab 

pelaku usaha 

terhadap 

kerugian yang 

dialami 

konsumen yang 

menggunakan 

produk 

kosmetik 

kemasan 

kontainer (share 

in jar). 

membuat 

konsumen merasa 

dirugikan. 

Tanggung jawab 

yang harus 

dilakukan oleh 

pelaku usaha 

akibat dari 

kerugian yang 

dialami 

konsumen sudah 

sepatutnya untuk 

mengganti 

kerugian yang 

ditimbulkan. 

5. Intan Puspita 

Sari, Fakultas 

Hukum 

Universitas 

dalam proses 

produksi  

sebuah produk 

kosmetika yang di 

Bagaimana 

pengaturan 

perlindungan 

hukum 

Kegiatan 

repacking 

kosmetika atau 

share in jar 
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No Peneliti 

Fokus 

Penelitian 

Permasalahan 

Hasil 

Penelitian 

Negeri 

Semarang 

Tahun 2020 

Dengan Judul 

“Perlindungan 

Konsumen 

Terhadap 

Produk 

Kosmetika 

Share In Jar 

Yang Tidak 

Memiliki Izin 

Edar” 

share in jar ada 

campur tangan dan 

udara yang dapat 

mengurangi 

kualitas dan 

kemungkinan 

bakteri masuk ke 

dalam produk share 

in jar, maka 

penerapan 

persyaratan dalam 

mendapatkan izin 

edar ini dinilai 

sangat penting 

karena menyangkut 

mutu dan keamanan 

sebuah produk 

share in jar yang 

masih diabaikan 

oleh pelaku usaha 

share in jar dan 

konsumen 

terhadap produk 

share in jar serta 

bagaimana 

pengawasan 

oleh balai besar 

pengawas obat 

dan makanan 

terhadap produk 

kosmetika share 

in jar 

merupakan 

kegiatan produksi 

sehingga wajib 

memiliki izin 

edar. Pengawasan 

oleh balai besar 

pengawas obat 

dan makanan 

belum berjalan 

sesuai PERKA 

BPOM No. 

HK.02.1.23.11. 

12.10052 tahun 

2011. 
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No Peneliti 

Fokus 

Penelitian 

Permasalahan 

Hasil 

Penelitian 

menyebabkan 

kerugian kepada 

konsumen 

 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Tinjauan Perlindungan Konsumen  

Sementara itu pengertian perlindungan konsumen menurut UUPK, adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen. (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999) 

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh 

karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat 

mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan 

hubungan pelbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan 

saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah. (Az. 

Nasution, 2002:19) 

Hukum Perlindungan Konsumen (merupakan bagian dari hukum 

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

melindungi kepentingan konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan 

konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan 

hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. (Firman, 2016:52) 
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Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Politik hukum 

perlindungan konsumen, adalah politik hukum yang mengarahkan kepada segala 

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 

kepada konsumen yang diarahkan kepada ius constituendum atau hukum yang 

seharusnya berlaku. (Firman, 2016:53) 

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan 

pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan 

sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain: 

a. Let the buyer beware (caveat emptor) 

Doktrin let the buyer beware atau caveat emptor merupakan dasar dari 

lahirnya sengketa bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa 

pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, 

sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. 

Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan 

konsumen tidak mendapat informasi yang memeadai untuk menentukan 

pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut 

dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau 

ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. 

Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku 

usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian 

konsumen sendiri. 

b. The due care theory 
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Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban 

untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. 

Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat 

dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka 

ia yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum 

privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan 

Pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang 

mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau 

membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka 

diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. 

c. The privity of contract 

Doktrin 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 diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen 

dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya 

perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjia saja. 

(Sidharta, 2006:61) 

 Ada lima asas perlindungan konsumen menurut Pasal 2 UUPK, yaitu: 

1. Asas Manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 

upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen 
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dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa 

pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen tidak 

dimaksudkan untuk menempatkan saah satu pihak diatas pihak lain 

atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-

masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya. 

Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakkan 

hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan 

masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan bangsa. 

2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa 

melalui pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen 

ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak 

dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-undang 

ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha 

(produsen). 

3. Asas Keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 

materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku 

usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang 

dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen. 

Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan 
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harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan 

kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan 

atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai 

komponen bangsa dan negara. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki 

adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat 

dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaiknya bahwa produk 

itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta 

bendanya. Karena itu, undang-undang ini membebankan sejumlah 

kewajiban yang harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan 

mengedarkan produknya. 

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. Artinya undang-undang ini mengharapkan bahwa 

aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung didalam 

undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga masing-masing pihak memperoleh pengadilan. (Sidabolok, 

2010) 
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2.3  Landasan Konseptual 

2.3.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen  

2.3.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen  

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Keinginan 

yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa 

aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. (Yusuf, 2013:30) 

Berdasarkan pada pengertian konsumen, maka perbedaan antara hukum 

konsumen dan hukum perlindungan konsumen memiliki perbedaan. Pembedanya 

yakni, hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen 

sedangkan bagian-bagian tertentu yang mengandung sifat-sifat membatasi 

dan/atau mengatur syarat-syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan/atau 

melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen 

(Az Nasution dalam NHT Siahaan, 2005) 

Menurut (Sidharta, 2004) hukum perlindungan konsumen selalu 

berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lainnya, 

karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang 

berpredikat “konsumen”. Sedangkan manfaat penegakan hukum perlindungan 

konsumen adalah untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat 

(konsumen), karena dengan dilaksanakannya penegakan hukum perlindungan 

konsumen maka dampak hukum bagi korporasi (pelaku usaha) akan berhati-hati 

terhadap resiko hukum, secara tidak langsung para pelaku usaha akan berusaha 

untuk meningkatkan kualitas mutu produksinya. (Ali Mansyur, 2015) 
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Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang 

Perlindungan Konsumen (Guidelines for Consumer Protection), merumuskan 

berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi: 

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan 

keamanannya; 

b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen; 

c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk 

memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai 

kehendak dan kebutuhan pribadi; 

d. Pendidikan konsumen; 

e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif; 

f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi 

lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi 

tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan 

keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. (Imaniyati, 2009) 

Dalam pendapatnya Az. Nasution dalam (Celina, 2009) mengatakan 

bahwa, Hukum Konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 

hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama 

lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. 

Menurut Abdul Halim Barkatullah pengaturan perlindungan konsumen 

dilakukan dengan: 

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses 

dan informasi, serta menjamin kepastian hukum; 
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2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan 

seluruh pelaku usaha pada umumnya; 

3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; 

4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang 

menipu dan menyesatkan; 

5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan 

perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada 

bidang-bidang lainnya (Barkatullah, 2010) 

Az. Nasution mengakui, bahwasannya asas-asas dan kaidah-kaidah hukum 

yang mengatur mengenai hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam 

berbagai bidang hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Ia 

menyebutkan, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum 

administrasi (negara) dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi yang 

berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen. (Sidharta, 2006) 

Diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang bertujuan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri; 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
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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. 

2.3.1.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

Asas hukum mengandung nilai-nilai etis yang berfungsi menghilangkan 

dan menetralisir kemungkinan terjadinya suatu konflik dalam tatanan sistem 

hukum yang berlaku. Oleh karena asas hukum merupakan ratio-logis dari 

peraturan hukum, asas hukum tetap saja ada dan akan terus mampu melahirkan 

peraturan hukum secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan. Asas-asas 

hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan estetis. Hukum sebagai suatu sistem 

tidak menghendaki adanya suatu konflik dalam sistem hukum itu, maka asas-asas 

hukumlah berfungsi untuk menyelesaikan konflik itu. 

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, terdapat 

beberapa asas yang menjadi pedoman bagi UUPK. Asas-asas ini dirumuskan 

dalam Pasal 2 UUPK yang isinya “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, 

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian 

hukum”. 
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Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan bahwa perlindungan konsumen 

diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan 

dalam pembangunan nasional, yaitu: 

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku 

usaha secara keseluruhan; 

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil; 

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 

materiil ataupun spiritual; 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 

dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; 

5. Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. 
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Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengaju 

pada filosofis pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia. (Miru, 

2011:72) Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan 

substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu: 

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan 

keselamatan konsumen; 

2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan 

3. Asas kepastian hukum 

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan 

dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan 

konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak 

dini. Tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas 

penciptaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. 

Perlindungan hukum diperlukan bagi konsumen karena pada umumnya 

kedudukan konsumen berada pada kondisi yang lemah, baik karena pengetahuan 

mengenai hukum maupun kemampuan daya tawar dari pengusaha. Menurut Pasal 

3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 tujuan 

Perlindungan Konsumen yaitu: 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri; 
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2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi; 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; 

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

Dengan memperhatikan kepentingan dan keperluan konsumen di berbagai 

negara, khususnya di negara-negara sedang berkembang, harus diakui bahwa 

konsumen mengalami kondisi ketidak seimbangan ekonomi, tingkat pendidikan, 

daya tawar menawar, dan dengan memperhatikan bahwa pada dasarnya konsumen 

mempunyai hak terhadap produk yang tidak berbahaya, juga mempunyai hak 

untuk memajukan pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan 

secara adil dan berkesinambungan, maka rambu-rambu perlindungan konsumen 

ini mempunyai tujuan sebagai berikut: (Sadar & Makaro, 2012:1) 

1. Membantu pemerintah mencapai dan mempertahankan perlindungan 

yang memadai bagi masyarakat sebagai konsumen; 
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2. Memfasilitasi pola produksi dan distribusi yang responsive terhadap 

kebutuhan konsumen; 

3. Membuat kode etik produksi serta distribusi barang dan jasa kepada 

konsumen; 

4. Membantu pemerintah mencegah praktik bisnis yang kotor dari seluruh 

pelaku usaha secara nasional dan internasional yang berdampak pada 

konsumen; 

5. Memfasilitasi pembuatan lembaga konsumen independen; 

6. Mewujudkan kerjasama internasional dalam bidang perlindungan 

konsumen; 

7. Membangun kondisi pasar yang memberikan kesempatan kepada 

konsumen dengan pilihan yang luas dengan harga yang murah; 

8. Meningkatkan konsumsi yang berkelanjutan. 

2.3.2 Tinjauan Umum tentang Konsumen 

2.3.2.1 Pengertian Konsumen 

Pengertian dan consumer (Inggris-Amerika) atau consument (Belanda) itu 

tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah 

(lawan dan produsen) setiap orang yang menggunakan barang. (Kristiyanti, 2009) 

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang 

diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan 

barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. 

(Sidabalok, 2010:17) Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan 

termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Pengertian “konsumen” 
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di Amerika Serikat dan MEE, kata “konsumen” yang berasal dari consumer 

sebenarnya berarti “pemakai”. (Andi&Nurdiyana, 2018:19) 

Pengertian konsumen dalam arti umum yaitu pemakai, pengguna dan atau 

pemanfaatan barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian 

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarkat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 

lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Barkatullah, 2010) 

Berdasarkan pengertian diatas yang menunjukan ciri khusus dari 

konsumen itu sendiri yaitu “tidak untuk diperdagangkan” atau yang dikenal 

dengan sebutan “konsumen akhir”. Dalam dunia pasar masyarakat ada yang 

membeli barang maupun jasa untuk dijualbelikan kembali biasanya para 

pedagang-pedagang sembako yang menjual kembali di warung-warung pedesaan. 

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”. 

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli 

hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi 

terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan 

antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai 

akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan 

konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai 
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terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang 

mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya. (Nugroho, 2011:61) 

Lalu Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, 

yakni: (Andi&Nurdiyana, 2018:21) 

1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa 

digunakan untuk tujuan tertentu. 

2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang 

dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau 

untuk diperdagangkan (tujuan komersial) 

3) Konsumen akhir; adalah setiap orang yang mendapat dan 

menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan 

hidupnya pribadi, keluarga atau rumah tangga dan untuk 

diperdagangkan kembali (non komersial). 

Pengertian Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pasal 1 Ayat (2) yakni: 

“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 Shidarta (Shidarta, 2006) unsur-unsur definisi konsumen dalam 

bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia adalah sebagai 

berikut: 

1. Setiap Orang 
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Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang 

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

sebenarnya menimbulkan keraguan, apakah hanya, orang individual 

yang lazim disebut 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 persoon diatas, dengan 

menyebutkan berupa kata-kata: “orang perseorangan atau badan 

usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen 

itu sebatas pada orang perseorangan. Namun konsumen juga harus 

mencakup badan usaha, dengan makna yang lebih luas daripada badan 

hukum. 

2. Pemakai 

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

Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen 

adalah konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah “pemakai” dalam 

hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus 

menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai 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. 
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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. 

4. Yang tersedia dalam masyarakat 

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus 

tersedia dipasaran (dapat dilihat pada bunyi Pasal 9 Ayat (1) huruf (e) 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Dalam perdagangan yang 

makin kompleks dewasa ini; syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh 

masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (developer) 

perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum 

bangunannya jadi. 

5. Bagi kepentigan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain 

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan 

dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. 
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Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan 

keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang 

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

lain, seperti hewan dan tumbuhan. 

6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan 

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah dipakai 

dalam peraturan perlindungan konsumen diberbagai negara. Secara 

teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang 

lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit 

menerapkan batas-batas seperti itu. 

Apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, maka 

penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha tersebut dapat 

dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (di luar 

pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi berpedoman pada 

UUPK sedang penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi diatur dalam 

UUPK dan pengaturan Hukum Acara Perdata. (Fibrianti, 2015: 112) 

2.3.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen 

Setiap individu diberikan hak dan kewajibannya masing-masing tidak 

terkecuali hak dan kewajiban sebagai pengguna barang dan/atau jasa. 

Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak 

sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tatanan yang diciptakan oleh hukum 
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itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani 

kewajiban. 

Hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi 

yang isinya disatu pihak hak, sedang dipihak lain kewajiban. Tiada hak tanpa 

kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hak itu memberikan 

kenikmatan dan keleluasaan pada individu dalam melaksanakannya, sedangkan 

kewajiban merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol ialah segi 

aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak. (Suryadi, 2007:19) 

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. 

Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun 

materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan 

terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan 

konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum 

tentang hak-hak konsumen. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen yang tertuang 

dalam Pasal 4 yaitu: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa seta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 
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c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara 

patut; 

e. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

g. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan 

lainnya. 

Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UndangUndang 

Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen 

sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika serikat J.F. 

Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yang terdiri dari: 

1. Hak memperoleh keamanan (the right of safety); 

Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen dari pemasaran 

barnag dan/atau jasa yang membahayakan kesalamatan konsumen. 

Pada posisi ini, intervensi, tanggung jawab pemerintah dalam rangka 

menjamin kesalamatan dan keamanan konsumen sangat penting. 

2. Hak memilih (the right to choose); 
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Bagi konsumen, hak mememilih merupakan hak prerogratif konsumen 

apakah ia akan kembali membeli atau tidak membeli suatu barang 

dan/atau jasa. Oleh karena itu tanpa, tanpa ditunjang oleh hak untuk 

mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut, dan 

penghasilan yang memadai, maka hak ini tidak akan banyak artinya. 

3. Hak mendapat informasi (the right to be informed);  

Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi konsumen bila 

dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan ekonominya. Setiap 

keterangan mengenai suatu barang yang akan dibelinya atau akan 

megikat dirinya, haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan 

penuh kejujuran. 

4. Hak untuk didengar (the right to be heard). 

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa 

kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam kebijaksanaan 

pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan 

kebijaksanaan tersebut. Selain itu, konsumen juga harus didengar 

setiap keluhnya dan harapannya dalam mengonsumsi barang dan/atau 

jasa yang dipasarkan oleh prodsen atau pelaku usaha. 

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi 

Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing 

pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia 

(Organization of Consumer Union - IOCU) ditambahkan empat hak dasar 

konsumen lainnya, yaitu: (Miru&Yodo, 2010:47) 
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1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 

2. Hak untuk memperoleh ganti rugi; 

3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; 

4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 

Menurut Sri Redjeki Hartono (Hartono, 2000) 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. 

Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, 

secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:  

1. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik 

kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; 

2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; 

dan 

3. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan 

yang dihadapi. 

Terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal 

berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku 

usaha. Kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. Jika semua 
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hak-hak yang disebutkan itu disusun kembali secara sistematis mulai dari asumsi 

paling mendasar, akan diperoleh urutan sebagai berikut: 

a. Hak Konsumen Mendapat Keamanan 

b. Hak untuk Mendapat Informasi Yang Benar 

c. Hak untuk Didengar 

d. Hak untuk Memilih 

e. Hak untuk Mendapatkan Produk Barang Dan/Atau Jasa Sesuai Dengan 

Nilai Tukar Yang Diberikan 

f. Hak untuk Mendapat Ganti Kerugian 

g. Hak untuk Mendapatkan Penyelesaian Hukum 

h. Hak untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat 

i. Hak untuk Dilindungi Dan Akibat Negatif Persaingan Curang 

j. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan Konsumen 

 

 Konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi selain 

daripada pemenuhan haknya. Kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 

menyebutkan: 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 

keselamatan; 

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa; 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

Menyangkut kewajiban konsumen beriktikad baik hanya tertuju pada 

transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena 

bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat 

melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha 

kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang 

dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha). 

2.3.3 Tinjauan Umum Pelaku Usaha 
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2.3.3.1 Pengertian Pelaku Usaha 

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 1 angka 3 meyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-

perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam 

pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, 

pedagang, distributor, dan lain-lain. 

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan 

produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan 

maupun badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah 

mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK hanya 

membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 

hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia 

(Barkatullah, 2010) 

Dalam defenisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undangundang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlndungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama 

dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara eropa khususnya belanda, 

karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang. Dalam Pasal 

3 Directive Product Liability Directive (selanjutnya disebut Directive) sebagai 
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pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefenisikan Pelaku 

usaha/produsen adalah (Miru & Yodo, 2010:9) : 

1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan 

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

memasang nam, merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada 

peroduk, mejadikan dirinya sebagai produsen. 

2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang 

mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk 

leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya 

dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam 

arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen. 

3. Dalam hal suatu produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap 

leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali 

ia memberitahukan orang yang menderiata kerugian dalam waktu yang 

tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang 

menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku 

dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang 

bersangkutan tidak menunjukan identitas importir sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan. 

2.3.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan 

Konsumen menyebutkan enam hak pelaku usaha diantaranya: 
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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 beretikad tidak baik; 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam 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 oleh ketentuan perundang-undangan lainnya. 

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai 

tukar barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang 

memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa 

yang sama. Menyangkut hak yang terdapat pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya 

merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan aparat pemerintah 

dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/dan pengadilan dalam tugasnya 

elakuan pnyelesaian sengketa. (Miru & Yodo, 2010:50) 

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mereka yang 

mengembannya, dalam hal ini Kewajiban Pelaku Usaha beriktikad baik dalam 

melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum 

perikatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW. Untuk itu, dalam 

menjamin terciptanya upaya perlindungan konsumen yang efektif maka, Undang-

undang Perlindungan Konsumen secara ekplisit menentukan dalam Bab III Pasal 

7 terkait kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.  

Ada enam kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlndungan Konsumen Pasal 7 diantaranya:  

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

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan 

penggunaan, pebaikan, dan pememeliharaan; 

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 diperdagangkan. 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai 

dengan perjanjian.   

Sedangkan Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti (Kristiyanti, 2008), 

kewajiban pelaku usaha yaitu: “Memberikan informasi 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” 

2.3.3.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlndungan Konsumen 

Bab VI mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, mengatur mengenai 

tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila konsumen mengalami 

kerugian akibat pelaku usaha. 

Adapun tanggung jawab pelaku usaha yang dalam Undang-undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang pada intinya: 
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1. Tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, 

dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau 

jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 Ayat (1)); 

2. Tanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang 

ditimbulkan iklan tersebut Pasal 20; 

3. Tanggung jawab sebagai pembuat barang (importir) dan/atau penyedia 

jasa yang diimpor apabila importasi barang dan/atau jasa tersebut tidak 

dilakukan oleh agen atau perwakilan luar negeri (Pasal 29 ayat (1) dan 

(2); 

4. Pelaku usaha 1 yang menjual produk kepada pelaku usaha 2, 

berkewajiban memenuhi ganti rugi konsumen apabila produk yang 

diperoleh dari pelaku usaha 2 (tidak merubahan produk) merugikan 

konsumen (Pasal 24); 

5. Pelaku usaha berkewajiban menyediakan suku cadang dan/atau 

fasilitas purna jual apabila pemanfaatan barang lebih dari 1 tahun 

(Pasal 25). 

2.3.3.4 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha 

Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak 

konsumen yaitu dengan cara memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas, 

aman dan telah berstandar yang berlaku. Tujuan perlindungan konsumen 

sebagaimana untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen dengan maksud agar 

mengindari hal-hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/ 

atau jasa yang diperjualbelikan dari segala aktifitas oleh para pelaku usaha. 
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Sebagai upaya untuk mengindari dari aktifitas perdagangan pelaku usaha dari 

akibat negative pemakaian barang dan/atau jasa, maka Pada Pasal 8 Bab IV 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat perbuatan yang dilarang bagi 

pelaku usaha, yaitu: 

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 per 

Undang-Undangan 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. 
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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. 

Menurut Nurmadjito, larangan tersebut pada dasarnya untuk 

mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan 

produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi 

pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. (Syawali, 

2000:18) 

2.3.4 Tinjauan Umum tentang Kosmetika 

2.3.4.1 Pengertian Kosmetika 

Kosmetik berasal dari kata Yunani yaitu kosmetikos yang berarti 

menghias, mengatur. Pada dasarnya kosmetik adalah bahan campuran yang 

kemudian diamplikasikan pada anggota tubuh bagian luar seperti epidermis kulit, 

kuku, rambut, bibir, gigi dan sebagainya dengan tujuan untuk menambah daya 

tarik, melindungi, memperbaiki sehingga penampilannya lebih dari semula. 

(Haynes, 1997:184) 

Selain tentang produksi dan distribusi kosmetik dalam kebenaran 

informasi yang akan diterima, maka perlu diperhatikan pula mengenai etiket. 

Etiket adalah keterangan berupa tulisan dengan atau tanpa gambar yang 

dilekatkan, dicetak, diukur, dicantumkan dengan cara apapun pada wadah atau 
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dan pembungkus. Pada etiket wadah dan atau pembungkus harus dicantumkan 

informasi atau keterangan mengenai. 

a. Nama produk 

b. Nama dan alamat produsen atau importer / penyalur 

c. Ukuran, isi atau berat bersih 

d. Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kodeks kosmetik 

Indonesia atau nomenklatur yang berlaku 

e. Nomor izin edar 

f. Nomor batch / kode produksi 

g. Kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas 

penggunaannya 

h. Bulan dan tahun kadaluwarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang 

dari 30 bulan 

i. Penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu. 

Sejarah penggunaan kosmetik membentang panjang dari sejak era Mesir 

kuno yang digunakan untuk perlindungan kulit dari sengatan matahari, sesuai 

sistem kelas / kasta, ataupun rasa keindahan. Salah satu bentuk sediaan kosmetik 

yang banyak digunakan adalah produk perawatan kulit. Kini, penggunaan 

kosmetik hadir di hampir setiap belahan bumi dan fakta diketahui bahwa sekitar 

15% dari populasi dunia berinvestasi pada produk pencerah kulit. (Retno, 2017:2) 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika, kosmetika adalah 

bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh 
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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. 

Menurut Yatimah (2014:30), kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta 

persyaratan lain yang ditetapkan. 

b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik. 

c. Terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Republik Indonesia No.HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik Pasal 3, Produk 

kosmetik dibagi menjadi 2 (dua) golongan: 

1. Kosmetik golongan I adalah: 

a. Kosmetik yang digunakan untuk bayi; 

b. Kosmetik yang digunakan disekitar mata, rongga mulut dan mukosa 

lainnya;  

c. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan 

penandaan;  

d. Kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta 

belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. 

2. Kosmetik golongan II adalah kosmetik yang tidak termasuk golongan I. 

2.3.4.2 Izin Edar Kosmetika 

Keamanan konsumen dalam menggunakan kosmetik sangat penting. Oleh 

karena itu, sebelum beredar ke masyarakat kosmetik harus memiliki persyaratan 

antara lain: 

a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu 

yang ditetapkan; 

b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik; 
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c. Terdaftar dan mendapat izin edar dari BPOM. 

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 

19 Tahun 2015, Persyaratan Teknis Kosmetika Meliputi: 

a. Persyaratan Keamanan Kemanfaatan dan Klaim Kosmetika harus 

memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan 

melalui hasil uji dan/atau referensi empiris/ilmiah lain yang relavan. 

Kosmetika yang mencantuman klaim kemanfaatan harus mengacu 

pada pedoman klaim kosmetika; 

b. Persyaratan Mutu Kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu 

sebaaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia, standar 

lain yang diakui, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Persyaratan Penandaan Penandaaan harus berisi informasi mengenai 

kosmetika secara lengkap, obyektif sesuai dengan kenyataan yang ada, 

tidak menyimpang dari sifat kemanan kosmetika, dan tidak 

menyesatkan. 

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya 

hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi 

yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub 

standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi 

akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara sangat cepat. Untuk itu 

Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang 

efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-

produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan 
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konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk 

BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan 

penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. 

Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, 

penjualan, dan penyediaan di tempat serta penyimpanan baik untuk perdagangan 

atau bukan perdaganagn. Kriteria produk kosmetika yang boleh beredar adalah 

yang aman serta memperoleh izin edar dari BPOM. Izin edar akan diberikan oleh 

BPOM apabila kosmetik tersebut lolos dalam persyaratan teknis kosmetik 

(BPOM, 2015)  

Dalam setiap kemasan makanan, obat-obatan dan kosmetik ditemukan 

nomor izin edar BPOM. BPOM adalah badan resmi yang dibentuk oleh 

pemerintah untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan, termasuk 

kosmetik di wilayah Indonesia. BPOM berwenang memberikan atau menarik izin 

produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian 

terhadap suatu produk. Di Indonesia, setiap produk obat, makanan, dan kosmetik 

yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat harus memiliki izin produksi dan 

izin edar dari BPOM.  

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke 

Dalam Wilayah Indonesia Pasal 1 Angka (14), “Izin edar adalah bentuk 

persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan 

untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia” 
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Hampir sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 

Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan 

dan Makanan yang bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan atau 

Mengandung Alkohol  Pasal 1 Angka (1), “izin edar adalah bentuk persetujuan 

registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan 

makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.” 

Dengan adanya Izin Edar dari BPOM maka produsen tidak dapat seenaknya 

memproduksi sesuatu, apalagi yang mengadung bahan berbahaya yang dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika setiap kosmetika 

hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, izin edar sebagaimana 

dimaksud berupa notifikasi. Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh 

pemohon kepada Kepala Badan. Demikian ini, upaya standardisasi mutu barang 

diharapkan kepada pelaku usaha untuk mampu mewujudkan kelancaran 

perdagangannya dan mewujudkan iklim usaha yang sehat. (Ali & Irsan, 2015:4) 

2.3.5 Tinjauan Umum tentang Share In Jar 

2.3.5.1 Pengertian Share In Jar  

Pelaku  usaha  dewasa ini  banyak  terinspirasi  dari  minat konsumen  

dalam  mecoba sample produk tersebut sehingga penjual memiliki inspirasi  untuk 

menjual produk dagangannya dalam bentuk kemasan kontainer (share  in  jar). 
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Share In Jar merupakan pembagian isi produk yang sudah diedarkan di pasaran 

lalu dibagi kedalam kemasan yang lebih kecil dengan atau tanpa ditambahkan 

bahan baku lain biasanya digunakan untuk membagi isi dari produk skincare dan 

make up. (Rani, 2018:3) 

Dengan tujuan untuk menarik minat konsumen yang ingin mencoba 

sebuah produk baru yang belum tentu cocok untuk kulit konsumen, karena 

biasanya toko kosmetik tidak menyediakan sample lengkap sehingga konsumen 

akan lebih tertarik dengan share in jar. Selain dijual dalam bentuk yang lebih 

kecil harga pun juga pasti jauh lebih murah. Faktor harga dalam hal ini juga 

mempengaruhi pembeli lebih tertarik untuk membeli produk dalam kemasan mini 

tersebut. (Rani, 2018:3) 

Masih lemahnya para konsumen dibandingkan para produksi kosmetik 

yang membuat para pelaku usaha semakin banyak menjual atau memproduksi 

produk dengan tidak memperhatikan hak-hak konsumen. Seperti yang bisa 

dilakukan oleh pelaku usaha yaitu menjual barang tiruan/palsu yang kemudian 

dikemas dalam kemasan kontainer (share in jar). (Rani, 2018:7) 

Menurut Bambang Prishardoyo (2005:26), mendefinisikan produksi 

sebagai berikut, “produksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dengan menghasilkan barang atau meningkatkan nilai guna 

suatu barang dan jasa”. Jika menurut Peraturan Kepala BPOM No. 

HK.03.1.23.11.12.10052 Pasal 1 Ayat (2) “produksi adalah kegiatan atau proses 

menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah 
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bentuk sediaan kosmetika.” Maka kegiatan share in jar merupakan kegiatan 

produksi yang dilakukan oleh distributor, penjual, dan/atau pengecer. 

2.3.6 Tinjauan Umum tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

2.3.6.1 Pengertian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga Pemerintah pusat yang 

dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

Latar belakang terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan 

yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, 

kosmetika dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut produk-

produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan 

menjangkau seluruh strata masyarakat. Semakin banyaknya produk yang 

ditawarkan mempengruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi produk. 

Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat 

memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak 

iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi 

secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. 

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya 

hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi 

yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub 
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standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi 

akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. 

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan 

Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah 

dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, 

keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. 

Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki 

jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan 

memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. (www.pom.go.id di akses 28 

Agustus 2020 21:54 WIB) 

2.3.6.2 Tugas, Wewenang, dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan 

Sesuai dengan Pasal 73 KEPPRES Nomor 166 Tahun 2000, yaitu untuk 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangnan yang berlaku. Dalam hal ini tugas 

pelaksanaan BPOM di kordinasi oleh menteri kesehatan dan menteri kesejahtraan, 

secara khusus juga terdapat SKB Menteri Kesehatan dan Men-PAN Nomor 

264A/Menkes/SKB/VII/2003. Yang dikeluarkan 4 juli 2003, yang mengatur 

tentang tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pengawasan obat dan makanan. 

Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yaitu: 

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

http://www.pom.go.id/
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3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM; 

4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan 

instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di 

bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan 

rumah tangga; 

Diatur pula dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 69 

tentang wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu: 

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 

2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan; 

3. Penetapan sistem informasi di bidangnya; 

4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu 

untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat 

dan makanan; 

5. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan 

industri farmasi; 

6. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan 

pengawasan tanaman obat. 

2.3.6.3 Pengawasan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Sesuai dengan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang isinya antara lain: 
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Pasal 7 “Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan 

penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh 

pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat.” Pasal 8 Ayat (1) “Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap 

pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, 

pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau 

jasa.” Pasal 8 Ayat (2) “Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan 

penjualan barang dan/atau jasa.” Pasal 8 Ayat (3) “Hasil pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.” Pasal 8 Ayat 

(4) “Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) ditetapkan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait bersama-sama atau 

sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.” Pasal 9 Ayat (1) 

“Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang 

beredar di pasar.” Pasal 9 Ayat (2) “Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.” Pasal 9 

Ayat (3) “Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko 

penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain 

yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

kebiasaan dalam praktik dunia usaha.” Pasal 9 Ayat (4) “Hasil pengawasan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat disebarluaskan kepada masyarakat 

dan dapat disampaikan kepada Menteri dan Menteri teknis.” Pasal 10 ayat (1) 

“Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar 
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di pasar.” Pasal 10 ayat (2) “Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.” Pasal 10 ayat (3) 

“Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan 

barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang 

disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan 

dalam praktik dunia usaha.” Pasal 10 Ayat (4) “Penelitian, pengujian dan/atau 

survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau 

jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan 

keselamatan konsumen.” Pasal 10 Ayat (5) “Hasil pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat 

disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.” Pasal 11 “Pengujian terhadap 

barang dan/atau jasa yang beredar dilaksanakan melalui laboratorium penguji 

yang telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.” 

Pengawasan diartikan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan 

sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of 

measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan 

adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan. The process of ensuring that actual activities 

conform the planned activities.  

Dalam hal ini bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan program 

yang multidimensi, selain kesehatan juga berkaitan dengan dimensi ekonomi. 
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Kegiatan Produksi obat tradisional ilegal dan mengandung bahan berbahaya 

bukan hanya membahayakan kesehatan penggunanya, namun juga menimbulkan 

dampak negatif terhadap sosial dan perekonomian nasional. BBPOM sebagai 

lembaga institusi pemerintahan yang tugasnya mengawasi peredaran berbagai 

produk makanan, obat-obatan (semua jenis obat termasuk obat tradisional), 

kosmetika, dan memberikan penilaian mutu produk-produk tersebut, sangat 

membantu dan melindungi masyarakat dalam menentukan produkproduk yang 

baik untuk dikonsumsi dan tidak beresiko. Namun saat ini masyarakat belum 

sepenuhnya masyarakat menyadari tugas-tugas Badan POM tersebut dapat 

memberikan pengaruh baik dan mempunyai peran penting dalam kehidupan 

masyarakat. Masih banyak masyarakat menganggap kinerja Badan POM tidak 

mendatangkan pengaruh besar dan kurang terlihat hasilnya. Hal tersebut 

tergantung pada kesadaran masyarakat itu sendiri dalam melindungi diri mereka 

dari produk-produk yang beredar dipasaran, serta peran komunikasi antar lembaga 

dan masyarakat. 

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM 

merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market 

dan post-market. Sistem itu terdiri dari: pertama, standardisasi yang merupakan 

fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan 

Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk 

menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi 

membuat standar tersendiri. Kedua, penilaian (pre-market evaluation) yang 

merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya 
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dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, 

dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. 

Ketiga, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat 

konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan 

melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan 

sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan 

dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan 

secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan post-market 

dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini 

melibatkan Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit 

terjangkau/perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos 

POM). Keempat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan 

risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan 

Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. 

Pada dasarnya tujuan pengawasan obat dan makanan adalah untuk 

kepastian perlindungan kepada konsumen masyarakat terhadap produksi, 

peredaran dan penggunaan sediaan farmasi dan makanan yang tidak memenuhi 

persyaratan mutu, keamanan, khasiat. Selain itu untuk memperkokoh 

perekonomian nasional dengan meningkatkan daya saing industri farmasi dan 

makanan yang berbasis pada keunggulan. Oleh karena itu manusia dalam 

organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, 

tetapi mendidik dan membimbingnya. 

Menurut Maringan, 2004:61 pengawasan terbagi 4 yaitu: 
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1. Pengawasan dari dalam perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh 

atasan untuk mengumpul data atau informasi yang diperlukan oleh 

perusahaan untuk menilai kemajuan dan kemunduran perusahaan. 

2. Pengawasan dari luar perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh 

unit di luar perusahaan . Ini untuk kepentingan tertentu. 

3. Pengawasan Preventif. Pengawasan dilakukan sebelum rencana itu 

dilaksakaan. Dengan tujuan untuk mengacah terjadinya kesalahan/ 

kekeliruan dalam pelaksanaan kerja. 

4. Pengawasan Represif. Pengawasan Yang dilakukan setelah adanya 

pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan. 

Dari jenis-jenis pengawasan diatas maka dapat diketahui bahwa 

pengawasan obat dan makanan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Balai 

Besar Obat dan Makanan (BBPOM) dalam pelaksanaan kegiatan untuk 

meminimalisir kesalahan atau penyimpangan obat dan makanan. Dengan begitu 

dapat diketahui apakah pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau justru menyimpang 

dari ketentuan Balai Besar Obat dan Makanan (BBPOM) tersebut. 

2.3.6.4 Pembinaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pasal 2 “Pemerintah 

bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen 

yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta 
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dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.” Pasal 3 Ayat (1) 

“Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait, yang 

meliputi upaya untuk: 

a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara 

pelaku usaha dan konsumen; 

b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat; dan 

c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya 

kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan 

konsumen.” 

Pasal 3 Ayat (2) “Menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen 

sesuai dengan bidang tugas masing-masing.” Pasal 4 “Dalam upaya untuk 

menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku 

usaha dan konsumen, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan 

perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal: 

a.  Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen; 

b. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang 

berkaitan dengan perlindungan konsumen; 

c. Peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dan lembaga; 
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d. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen 

terhadap hak dan kewajiban masing-masing; 

e. Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, 

keterampilan; 

f. Penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut 

perlindungan konsumen; 

g. Peningkatan kualitas barang dan/atau jasa; 

h. Peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha 

dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, 

dan menjual barang dan/atau jasa; dan 

i. Peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam 

memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa serta 

pencantuman label dan klausula baku.” 

Pasal 5 “Dalam upaya untuk mengembangkan LPKSM, Menteri 

melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri 

teknis terkait dalam hal: 

a. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang 

berkaitan dengan perlindungan konsumen; 

b. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM 

melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan.” 

Pasal 6 “Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang 
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perlindungan konsumen, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan 

perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal: 

a. Peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil di bidang 

perlindungan konsumen; 

b. Peningkatan kualitas tenaga peneliti dan penguji barang dan/atau jasa; 

c. Pengembangan dan pemberdayaan lembaga pengujian mutu barang; 

dan 

d. Penelitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu 

barang dan/atau jasa serta penerapannya.” 

Pembinaan obat dan makanan, dalam hal ini terhadap pelaku usaha yang 

melakukan penyaluran/distribusi Obat, Obat Kuasi, Obat Bahan Alam, Ekstrak 

Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan wajib 

mematuhi ketentuan standar dan persyaratan, perizinan, cara pembuatan/produksi 

yang baik, dan penandaan/label sebagaimana diatur dalam Undang Undang 

bersangkutan. 

Menurut Poerwadarminta, 2010:139 pembinaan adalah yang dilakukan 

secara sadar, terencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan subjek dengan tindakan pengarahan dan pengawasan 

untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini pembinaan dilakukan terhadap kegiatan-

kegiatan pengadaan/produksi distribusi, pelayanan dan penggunaan perbekatan 

farmasi, makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan berdasarkan peraturan 

perundang undangan yang berlaku. Disamping itu upaya pengendalian 

pengawasan dan pembinaan dilakukan melalui kerjasama dengan sektor terkait 
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dengan penekanan pada tugas dan fungsi masing-masing Kewajiban pelaku usaha 

tersebut sering tidak dilakukan, konsumen selalu dijadikan sebagai korban akibat 

perbuatan curang para produsen. Produsen hanya menginginkan keuntungan dan 

tidak memikirkan dampak negatif yang akan muncul akibat perbuatannya tersebut 

oleh karena itu, konsumen jangan hanya diam tetapi harus berani melaporkan atau 

menuntut atas perbuatan curang yang dilakukan oleh produsen. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pembinaan terhadap pelaku usaha obat dan makanan 

adalah suatu yang dilakukan demi mencapai perubahan dengan usaha yang sangat 

keras demi hasil yang lebih baik pula. 
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Kerangka Berfikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan 

Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar yang Tidak Memiliki Izin 

Edar, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika Share In 

Jar yang Tidak Memiliki Izin Edar belum berjalan maksimal 

diakibatkan karena banyak pelaku usaha yang tidak sadar hukum dan 

tidak mengerti mengenai hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha 

share in jar untuk wajib mendaftarkan izin edarnya yang telah diatur 

dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 

2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika demi 

terpenuhinya perlindungan konsumen. 

2. Bahwa Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat 

Dan Makanan Terhadap Produk Kosmetika Share In Jar Di Semarang 

belum sepenuhnya berjalan sesuai Peraturan Kepala BPOM Nomor 

HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan 

Peredaran Kosmetika karena dalam hal ini pelaku usaha share in jar 

lebih banyak beredar di media sosial, maka Balai Besar POM 

mengalami kesulitan dalam pencarian informasi mengenai lokasi 

produksi, nama pemilik, dan lain-lain maka perlu dilakukan investigasi 

sarana daring. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat 

penulis berikan bagi Pemerintah, yakni: 

1. Demi terselenggaranya perlindungan konsumen maka pemerintah yang 

terkait adalah Balai Besar POM di Semarang untuk mengoptimalkan 

pengawasan terhadap pelaku usaha online Repacking Kosmetika (Share In 

Jar) di Semarang yang beredar di media sosial melalui Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan 

Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring. 

5.2.2 Saran yang dapat penulis berikan bagi Pelaku Usaha, yakni: 

1. Bagi pelaku usaha produsen kosmetika untuk memperhatikan keamanan 

dan mutu produksi, dengan memulai mendapatkan izin edar atau notifikasi 

kosmetika sehingga dapat menjamin keamanan dan mutu sebuah produk 

bagi konsumen. 

2. Bagi pelaku usaha produsen share in jar yang belum memiliki izin edar 

alangkah baiknya segera mendaftarkan notifikasi kosmetika dan izin edar 

sesuai Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan dan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM No. HK 

03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan 

Peredaran Kosmetika. Hal ini dimaksudkan supaya memberikan jaminan 

keamanan, dan mutu kosmetika yang sesuai standar mutu kepada 

konsumen dan bagi pelaku usaha pasti akan memberi manfaat karena izin 
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edar dan notifikasi kosmetika dapat memberi citra yang baik terhadap 

perusahaan sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen 

maupun calon konsumen. 
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