
 
 

 
 

 

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 

KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG 

PENYELENGGARAAN OPTIKAL TERHADAP 

KEPEMILIKAN REFRAKSIONIS OPTISIEN 

PADA OPTIK DI KOTA SEMARANG 

 
SKRIPSI 

 
Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

Oleh 

Dina Wahyu Pritaningtias 

8111416121 

 
 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2020 



 
 

ii 



 
 

 
 

iii 



 



 



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO 

 
Bila kamu mengabaikan restu orang tuamu pasti kamu tak akan bahagia walau 

mungkin mimpimu terwujud (Merry Riana). 

There are not secrets to succes. It is the result of preparation, hard work, and 

learning from failure (Colin Powell). 

PERSEMBAHAN 

 
Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat dan 

rahmat-Nya skripsi ini saya persembahkan untuk: 

1. Untuk orang tua saya Ibu Salmiyati Sri Rahayu dan Alm. Bapak Karyoso. 

 

2. Untuk kakak saya, Sandi. 

 

3. Untuk almamaterku, Universitas Negeri Semarang. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

vi 



KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan 

karunia-Nya Penulis dapar menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Optikal Terhadap Kepemilikan Refraksionis Optisien Pada 

Optik di Kota Semarang” dalam rangka memenuhi syarat kelulusan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum Program S-1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum, Universitas Negeri Semarang. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. 

Besar harapan penulis, smeoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi 

pembaca pada umumnya. 

Akan sangat sulit bagi penulis untuk membuat skripsi tanpa bimbingan  

dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan beberapa pihak. 

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan 

rasa hormat kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum selaku Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd.,S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. 

3. Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan bimbingn, kritik, saran, dan motivasi sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 

 
vii 



4. Dr. Ali Masyhar, S.H.,M.H. selaku dosen wali yang sudah memberikan 

semangat kepada penulis. 

5. Ibu saya Salmiyati Sri Rahayu yang senantiasa memberikan doa, motivasi, 

dan dukungannya dengan tulus kepada Penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Kakak saya Sandityas Danu Adi S. yang senantiasa memberikan doa, 

dukungan, dan semangat untuk penulis. 

7. Ibu Retno selaku Kasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota 

Semarang yang sudah menjadi informan wawancara dalam penelitian ini. 

8. Ibu Surya selaku staff Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota 

Semarang yang sudah menjadi informan wawancara dalam penelitian ini. 

9. Bapak Puriyoso selaku Ketua Ikatan Refraksionis Optisien (IROPIN) Kota 

Semarang yang sudah menjadi informan wawancara dalam penelitian ini 

dan memberikan motivasi. 

10. Untuk teman-teman selama di Fakultas Hukum UNNES atas dukungan 

dan perhatiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 



ABSTRAK 

Pritaningtias, Dina Wahyu, 2020. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal Terhadap Kepemilikan 

Refraksionis Optisien Pada Optik di Kota Semarang. Dosen Pembimbing Dr. 

Duhita Driyah Suprapti, S.H.,M.Hum. 

Kata Kunci: Konsumen, Pelaksanaan, Pengawasan, Refraksionis Optisien, 

Optik 

Community Eye Health Journal menyatakan pada tahun 2016, 

diperkirakan 480 juta orang diseluruh dunia dianggap mengalami gangguan 

penglihatan, karena mereka tidak memiliki akses untuk menggunakan kacamata. 

Pada tahun 2050, myopia diperkirakan akan mempengaruhi 5 (lima) miliar orang, 

yang merupakan setengah dari proyeksi global populasi pada saat itu. Sehingga 

hal ini yang mendorong meningkatnya industri optik di Kota Semarang. Untuk 

melindungi masyarakat dari pelayanan optikal yang dapat merugikan atau 

mengganggu kesehatan, maka Menteri Kesehatan mewajibkan dalam Pasal 10 

ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Optikal, setiap pelaku usaha optikal wajib memiliki seorang 

refraksionis optisien sebagai penanggung jawab. Terdapat tiga kewenangan 

refraksionis optisien yaitu melakukan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan 

pelayanan lensa kontak. Permasalahan pada penelitian ini yaitu (1) Bagaimana 

pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Optikal terhadap kepemilikan refraksionis optisien pada optik di 

Kota Semarang (2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kota 

Semarang terhadap kepemilikan refraksionis optisien pada optik. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan jenis 

penelitian yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, Ikatan Refraksionis Optisien Kota Semarang, dan 16  (enam  belas) 

optik di Kota Semarang. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data 

sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. 

 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelaksanaan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal terhadap 

kepemilikan refraksionis optisien pada optik di Kota Semarang belum terlaksana 

secara optimal. Terdapat kendala yang dihadapi adalah ketidaktahuan sebagian 

pelaku usaha optik mengenai permenkes, tidak adanya masyarakat dalam hal ini 

konsumen yang mengeluh kemudian melaporkan pada Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, dan kendala pada biaya yang dikeluarkan cukup tinggi untuk seorang 

refraksionis optisien (2) Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Semarang terhadap 

kepemilikan refraksionis optisien pada optik di Kota Semarang dilaksanakan 

melalui pengawasan periodik, pengawasan tinjauan langsung berdasarkan laporan, 

dan pengawasan inspeksi mendadak. Apabila ditemukan optik yang tidak sesuai 

dengan permenkes maka Dinas Kesehatan akan memberikan sanksi administratif, 

yaitu teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara optikal, dan 

pencabutan izin penyelenggaraan optikal. 
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BAB I 
 
 

 
1.1. Latar Belakang 

PENDAHULUAN 

 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan negara sesuai dengan cita-cita bangsa 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, 

setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, 

partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi 

pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan 

daya saing bangsa, serta pembangunan nasional (Bunga Agustina, 2015:83). 

Dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

diperlukan upaya pemenuhan kebutuhan sebagai wujud menciptakan kondisi 

kesehatan yang baik. Salah satu kebutuhan masyarakat saat ini adalah 

perangkat digital, perkembangan teknologi yang pesat menuntut masyarakat 

untuk melakukan aktivitas kesehariannya menatap layar gawai dan monitor. 

Meningkatnya kebutuhan akan penggunaan barang-barang tersebut 

memberikan kemudahan akses dalam berkomunikasi dan mendapatkan 

informasi dengan lebih cepat dan mudah. Terlepas dari adanya kemudahan, 

hadirnya kebutuhan diatas dapat berpengaruh negatif bagi kesehatan mata. 

Kondisi yang mengharuskan manusia untuk menatap layar monitor maupun 
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layar gawai untuk jangka waktu yang lama menyebabkan mata menjadi cepat 

lelah. 

Menurut Santosa dan Sundari (2018:2) dalam jurnalnya, bahwa mata 

adalah indera penglihatan yang berfungsi mempersepsikan bentuk, ukuran, 

warna, maupun kedudukan suatu objek. Fungsi mata sangat penting bagi 

kehidupan manusia, namun perhatian yang kurang terhadap kesehatan mata 

berpotensi menimbulkan gangguan, salah satunya adalah gangguan tajam 

penglihatan. Tajam penglihatan atau visus adalah suatu kemampuan  mata 

atau daya refraksi mata untuk melihat suatu objek. Tajam penglihatan normal 

adalah kemampuan mata atau daya refraksi mata untuk membedakan dua titik 

secara terpisah dengan membentuk sudut satu menit pada jarak enam meter 

(Ilyas dan Yulianti,2014:64). Gangguan tajam penglihatan dalam bahasa 

medis disebut kelainan refraksi. 

Kelainan refraksi adalah kondisi dimana cahaya yang masuk ke dalam 

mata tidak dapat difokuskan dengan jelas. Hal ini membuat bayangan benda 

terlihat buram atau tidak tajam. Sehingga perlu adanya pemeriksaan lebih 

lanjut pada mata yang terkena gangguan penglihatan. Terdapat empat jenis 

kelainan refraksi yaitu myopia (mata minus), hipermetropia (mata plus), 

astigmatisma (mata silinder), dan presbyopia. Badan Kesehatan Dunia 

(WHO) memperkirakan sebanyak 253 juta orang di seluruh dunia mengalami 

gangguan penglihatan, 36 juta mengalami kebutaan dan 217 juta mengalami 

gangguan penglihatan sedang hingga berat. Angka ini menunjukkan tinggi 

kejadian kelainan refraksi di sekitar kita (www.p2ptm.kemenkes.go.id). Salah 

satu  jenis  kelainan  refraksi  adalah  myopia  (rabun  jauh),  menurut  dokter 

http://www.p2ptm.kemenkes.go.id/


3 
 

 

 

 

spesialis mata Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sardjito yang berada di 

Jogja, Profesor Suhardjo, rabun jauh berpotensi memicu risiko penyakit 

kelainan mata lainnya, seperti glaukoma, katarak, dan kelainan retina, seperti 

retina yang menipis sehingga mudah robek. Ketiga kelainan mata tersebut 

berpotensi menyebabkan kebutaan jika tidak dicegah dan diatasi sejak dini. 

(https://jogja.idntimes.com/news/jogja/pito-agustin-rudiana/hati-hati- 

kemajuan-teknologi-picu-myopia-booming/1, di akses pada 27 Juli 2020). 
 

Gambar 1.1. Populasi penderita rabun jauh 
 

 
Sumber: Community Eye Health Journal 

 

Myopia (rabun jauh) sudah menjadi tantangan kesehatan masyarakat 

yang utama. Pada tahun 2016, diperkirakan 480 juta orang diseluruh dunia 

dianggap mengalami gangguan penglihatan, karena mereka tidak memiliki 

akses untuk menggunakan kacamata sehingga menjadikan myopia sebagai 

penyebab utama gangguan penglihatan dan kebutaan di seluruh dunia. Pada 

tahun 2050, myopia diperkirakan akan mempengaruhi 5 (lima) miliar orang, 

yang merupakan setengah dari proyeksi global populasi pada saat itu. 

Sehingga ini akan menempatkan sebuah beban yang lebih besar pada layanan 

kesehatan untuk diberikan kacamata dan untuk mencegah serta mengelola 

kondisi yang berhubungan dengan myopia (Hasan Minto, dkk, 2019:1) 

https://jogja.idntimes.com/news/jogja/pito-agustin-rudiana/hati-hati-kemajuan-teknologi-picu-myopia-booming/1
https://jogja.idntimes.com/news/jogja/pito-agustin-rudiana/hati-hati-kemajuan-teknologi-picu-myopia-booming/1
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Semakin tingginya aktivitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

gangguan tajam penglihatan terhadap seseorang mengakibatkan tingginya 

angka kelainan refraksi, dengan kondisi tersebut menyebabkan seseorang 

akan memerlukan kacamata, hal ini yang mendorong untuk ditingkatkannya 

industri optik di dalam negeri (Setiawan, 2017:39). Adanya tempat usaha 

optik atau dalam bahasa medis disebut optikal pada kondisi demikian tentu 

membantu masyarakat sebagai konsumen yang mengalami gangguan 

penglihatan untuk dapat memeriksakan kondisi mata nya. Sesuai dengan 

definisi optikal pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal: 

“Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau 

pelayanan lensa kontak.” 

 

Optik dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat karena 

kehadirannya yang memberikan pilihan dari segi kualitas dan segi harga. 

Hadirnya pilihan tersebut diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan 

masyarakat, baik kalangan menengah keatas maupun masyarakat kalangan 

menengah kebawah, sehingga tidak terjadi diskriminasi atas kebutuhan 

masyarakat. Namun, pada kenyataannya kegiatan optikal ini tidak seluruhnya 

memberikan pelayanan yang sama, kualitas akan sesuai dengan harga yang 

ditetapkan oleh pelaku usaha. Meskipun demikian, hal yang paling penting 

adalah kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang sudah diatur oleh 

pemerintah, karena ketika peraturan ditaati maka kepentingan para  pihak 

yang ada didalamnya pasti terpenuhi begitu pula jika peraturan tidak ditaati 

maka kepentingan para pihak terbengkalai. Setiap penyelenggaraan sarana 
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kesehatan apapun bentuknya Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah 

membuat pedoman perundang-undangan mengenai pedoman 

penyelenggaraan khususnya di bidang optikal telah diatur dalam perundang- 

undangan yang berlaku (Setiawan, 2017:40). 

Kegiatan optikal diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal, didalamnya telah diatur hal-hal 

yang harus dilakukan maupun dilarang dilakukan oleh penyelenggara optikal. 

Salah satunya terkait tenaga kesehatan, bahwa segala bentuk pemeriksaan 

yang berkaitan dengan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap 

orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki 

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan 

yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 

kesehatan. Sama halnya dengan pemeriksaan di rumah sakit maupun fasilitas 

kesehatan lainnya, pemeriksaan di optik harus dilakukan oleh tenaga ahli 

dibidang tersebut dalam hal ini tenaga ahli refraksi optisi atau yang disebut 

Refraksionis Optisien (RO). 

Sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal mengenai 

kewajiban penyelenggara optikal memiliki satu penanggung jawab 

refraksionis optisien, disebutkan bahwa: 

“Setiap optikal harus memiliki seorang Refraksionis Optisien atau 

Optometris sebagai penanggung jawab.” 
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Optikal, pada Pasal 1 angka 3 memberikan definisi refraksionis optisien atau 

optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi atau 

optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hadirnya tenaga kesehatan dibidang tersebut bertujuan agar terciptanya 

optik yang sehat, sesuai dengan peraturan, melindungi konsumen dengan 

ketepatan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli dibidangnya, dan 

mengurangi resiko terjadinya kesalahan pemeriksaan yang berdampak buruk 

bagi kesehatan mata. Ketentuan terkait kewenangan dalam penyelenggaraan 

Refraksionis Optisien diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan 

Optometris, mengenai kewenangan refraksionis optisien: 

“Pasal 13 Refraksionis Optisien atau Optometris dalam 

melaksanakan pekerjaannya, memiliki kompetensi minimal 

untuk melakukan: 

a. pelayanan refraksi; 

b. pelayanan optisi; dan/atau 

c. pelayanan lensa kontak.” 

Berdasarkan pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa kewenangan 

seorang refraksionis optisien begitu luas dan perlu pendidikan khusus untuk 

dapat membantu konsumen melakukan pemeriksaan mata agar mendapatkan 

hasil yang tepat dan tidak merugikan siapapun. Untuk mendapatkan informasi 

mengenai kepemilikan tenaga kesehatan tersebut, konsumen dapat 

mengetahuinya melalui papan nama yang dipasang di optik dengan 

bertuliskan bahwa optik tersebut memiliki refraksionis optisien. Hal ini 

merupakan suatu kewajiban pelaku usaha penyelenggara optikal, dimana 
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tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Optikal. 

Data dari Ikatan Refraksionis Optisien Kota Semarang, sampai dengan 

Januari 2020 terdapat 222 refraksionis optisien di Kota Semarang yang 

memiliki surat izin praktek. Kuantitas refraksionis optisien di Kota Semarang 

berbanding terbalik dengan realitas di lapangan. Kewajiban akan kehadiran 

tenaga kesehatan tersebut tidak dilaksanakan oleh seluruh pelaku usaha 

optikal di Kota Semarang, masih ada penyelenggara optik yang tidak 

memiliki penanggung jawab seorang refraksionis optisien namun tetap 

melakukan kegiatan pemeriksaan mata, pemesanan kacamata hingga 

penjualan kacamata. Pelaku usaha juga tidak memberikan informasi atas 

kepemilikan tenaga ahli sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu 

kewajibannya yang harus dipenuhi. Bagi konsumen, informasi tentang barang 

dan/atau jasa merupakan kebutuhan pokok, sebelum ia menggunakan sumber 

dananya (gaji, upah, honor atau apa pun nama lainnya) untuk mengadakan 

transaksi konsumen tentang barang dan/atau jasa tersebut (Kristiyanti, 

2009:70). 

Hal ini sudah menyimpang dari regulasi yang ada. Selain melanggar 

Pasal 10 ayat (1) mengenai kewajiban optik memiliki refraksionis optisien, 

pada Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Optikal, juga dijelaskan lebih detail mengenai apa saja yang 

dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha optikal. 

“Penyelenggara optikal dilarang: 

a. mempekerjakan refraksionis optisien atau optometris yang 
tidak memiliki SIP-RO atau SIPO; 
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b. menggunakan optikal untuk kegiatan usaha lainnya yang 

tidak berkaitan dengan pelayanan refraksi, pelayanan 

optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak; atau 

c. mengiklankan harga/diskon kacamata koreksi, lensa 

koreksi, lensa kontak, dan cairan pembersih lensa kontak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

 
Selain tidak tersedianya tenaga kesehatan refraksionis optisien, 

konsumen juga harus berhati-hati sebab tak sedikit pemilik optik yang 

memberikan bimbingan kepada tenaga kerja yang bukan tenaga ahli refraksi 

optisi untuk memeriksa kondisi mata konsumen. Dampaknya buruk ketika 

mata konsumen diperiksa oleh orang yang tidak mempunyai keahlian di 

bidang refraksi, ukuran kacamata dapat salah sehingga hal itu berdampak 

pada penyakit mata yang serius. Pemeriksaan mata yang tidak dilakukan oleh 

refraksionis optisien dapat dimungkinkan optik tersebut belum aman dan 

memiliki potensi membahayakan masyarakat yang memeriksakan kondisi 

matanya. 

Ketika dikaitkan dengan perlindungan konsumen, tentu merugikan 

konsumen karena hak konsumen atas informasi, kenyamanan, keamanan serta 

keselamatan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen telah terciderai. Konsumen dilindungi oleh Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui 

dari bahan apa suatu produk itu dibuat, bagaimana proses pembuatannya serta 

strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya, maka 

diperlukan kaidah hukum yang dapat melindungi. Perlindungan itu 

sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan 
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pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling 

membutuhkan (Wulandari dan Tadjuddin, 2018:23). 

Untuk mengetahui terlaksananya peraturan penyelenggaraan optikal 

terhadap kepemilikan refraksionis optisien pada optik dengan baik ataupun 

tidak, maka diperlukan penindakan lebih lanjut berupa pembinaan dan 

pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan tujuan menjaga dan mengukur 

kepatuhan terhadap apa yang dilakukan dan menetapkan tingkat 

penyimpangan yang terjadi terhadap apa yang direncanakan sebelumnya. 

Dengan kata lain, pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan 

apakah telah dilaksanakan dengan benar atau tidak (Dedi dan Ratna, 

2007:41). Pengawasan dalam konteks perlindungan konsumen mengandung 

makna memastikan terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen yang 

lebih, melalui kepatuhan produsen-pelaku usaha melindungi konsumen dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya (Sidobalok, 2014:164). Maka dari itu, perlu 

adanya pengawas yang bertugas mengawasi jalannya peraturan tersebut. 

Bukan hendak membatasi ruang gerak pelaku usaha, namun persoalan 

kesehatan merupakan hal penting yang harus mengacu pada regulasi yang 

jelas. 

Lemahnya posisi konsumen tersebut disebabkan antara lain oleh 

perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman. Peraturan 

perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung 

melindungi kepentingan konsumen. Terlebih, penegakan hukum (law 

enforcement) itu sendiri dirasakan kurang tegas (Barkatullah, 2016:61). 

Adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak 
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dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-undang 

perlindungan konsumen justru dapat mendorong iklim usaha yang sehat dan 

mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan 

yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. 

Pengaturan pembinaan dan pengawasaan dari pemerintah, tercantum 

dalam BAB VII Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu peran 

pemerintah juga disebutkan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Perlindungan Konsumen, bahwa pembinaan perlindungan konsumen yang 

diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk menjamin 

diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban 

masing-masing sesuai asas keadilan dan asas keseimbangan. Perihal 

pengawasan juga tercantum dalam pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal, yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan berwenang 

melakukan pengawasan. Pengawasan merupakan unsur yang penting dalam 

hal terlaksananya perlindungan konsumen. Dalam artian ini, produsen-pelaku 

usaha senantiasa harus diawasi supaya mereka bertindak sesuai dengan aturan 

yang berlaku sehingga produsen-pelaku usaha benar-benar memenuhi 

kewajibannya (Sidobalok, 2014:165). 

Pengawasan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan oleh 

menteri-menteri terkait. Dengan demikian, tugas pembinaan dan pengawasan 

dari pemerintah dapat dilaksanakan oleh menteri-menteri terkait sekaligus. 

Pengawasan yang dilakukan oleh unsur pemerintah bermaksud untuk 



11 
 

 

 

 

memastikan terselenggaranya perlindungan kepada konsumen sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah mengawasi 

kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan 

memberi sanksi apabila ditemukan pelanggaran (Sidobalok, 2014:170). 

Berdasarkan konsideran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Optikal, bahwa dibentuknya peraturan ini dalam 

rangka melindungi masyarakat dari pelayanan optikal yang dapat merugikan 

atau mengganggu kesehatan. 

Unsur kata “melindungi masyarakat” memberikan definisi terkait 

masyarakat sebagai konsumen yang juga dilindungi oleh Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Untuk mewujudkan perlindungan tersebut perlu 

didukung oleh pengawas sebagai penegak hukum untuk menjamin 

kepentingan hukum konsumen dan pelaku usaha penyelenggara optikal sebab 

hukum dapat ditegakkan secara sempurna jika terdapat pengawasan yang 

optimal. Sehubungan dengan permasalahan diatas inilah yang mendorong 

penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENTANG PENYELENGGARAAN OPTIKAL TERHADAP 

KEPEMILIKAN REFRAKSIONIS OPTISIEN PADA OPTIK DI KOTA 

SEMARANG”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

menemukan masalah-masalah yang perlu diidentifikasi antara lain: 
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1. Meningkatnya angka kelainan refraksi yang menyebakan peningkatan 

industri optik. 

2. Banyaknya bermunculan optik di Kota Semarang yang tidak memiliki 

tenaga kesehatan seorang Refraksionis Optisien. 

3. Data terakhir Januari 2020 terdapat 222 refraksioins optisien di Kota 

Semarang. 

4. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap 

kepemilikan atas Refraksionis Optisien pada optik tidak terpenuhi. 

5. Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan terancam 

tidak terpenuhi dengan tidak hadirnya Refraksionis Optisien pada optik. 

6. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen jasa optik dalam 

melindungi hak-haknya sebagai konsumen yang telah dilanggar oleh 

pelaku usaha. 

7. Kendala untuk menyediakan tenaga kesehatan seorang Refraksionis 

Optisien pada optik. 

8. Pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Semarang terhadap 

kepemilikan refraksionis optisien. 

1.3. Pembatasan Masalah 

 
Untuk mengetahui fokus penelitian ini supaya tidak terlalu meluas, 

maka penulis perlu memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan 

diteliti. Adapaun pembatasan masalah tersebut, sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Optikal Terhadap Kepemilikan Refraksionis Optisien 

Pada Optik di Kota Semarang. 
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2. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Semarang terhadap 

kepemilikan refraksionis optisien pada optik. 

1.4. Rumusan Masalah 

 
Setelah penulis mengungkapkan hal-hal di atas, maka penulis 

berkeinginan untuk meneliti, mempelajari, serta membahas tentang 

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Optikal Terhadap Kepemilikan Refraksionis Optisien di 

Kota Semarang. Adapun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Optikal terhadap kepemilikan refraksionis 

optisien pada optik di Kota Semarang? 

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Semarang 

terhadap kepemilikan refraksionis optisien pada optik? 

1.5. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan penelitian yang diangkat oleh penulis di dalam karya 

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

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal terhadap 

kepemilikan refraksionis optisien pada optik di Kota Semarang. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kota 

Semarang terhadap kepemilikan refraksionis optisien pada optik. 

1.6. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan 

dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

 

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan 

ilmu hukum tentang perlindungan konsumen pada umumnya dan 

khususunya terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal terhadap 

kepemilikan refraksionis optisien pada optik di Kota Semarang dan 

pelaksanakan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang 

terhadap pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Semarang 

terhadap kepemilikan refraksionis optisien pada optik. Serta sebagai 

landasan untuk peneliti berikutnya yang tertarik dalam mengkaji 

permasalahan terkait pelaksanaan penyelenggaraan optikal. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi Peneliti 

 

Peneliti dapat mengetahui permasalahan dan penyelesaian terkait 

ketentuan penyelenggaran optik, alasan pelaku usaha optik yang 

tidak memenuhi ketentuan regulasi, dan bentuk tanggung jawab 

pemerintah melalui pembinaan dan pengawasaan sebagai upaya 

perlindungan konsumen. 

b. Bagi Masyarakat 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat sebagai konsumen bahwa masih ada pelaku usaha yang 

menyelenggarakan usaha di bidang optikal tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sehingga hak konsumen terciderai. Selain itu 
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dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan kepada konsumen bahwa pemeriksaan mata yang tepat 

dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan bernama Refraksionis 

Optisien, sehingga diharapakan konsumen dapat lebih peduli atas  

hak yang mereka miliki agar terhindar dari pemeriksaan mata yang 

merugikan dirinya. 

c. Bagi Pelaku Usaha 

 

Pelaku usaha dapat mengetahui kewajiban dan hak yang harus 

dipenuhi terutama pelaku usaha optikal yang harus melaksanakan 

kewajibannya mentaati regulasi yang berlaku sebagai wujud 

kepatuhan sebagai warga negara dan upaya perlindungan konsumen. 

Sehingga diharapkan penyelenggaraan optik berjalan sesuai 

ketentuan. 

d. Bagi Pemerintah 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi 

sebagai tindak lanjut tanggung jawab pemerintah dengan melakukan 

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dinas terkait, mengenai 

adanya ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang dapat 

merugikan konsumen. 



 

 

BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 
Untuk menghindari adanya kesamaan penelitian yang pernah 

dilakukan dengan milik penulis, maka akan diuraikan penelitian terdahulu 

yang pernah dilakukan dan memiliki keterkaitan dengan penulis. 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

1. Gabey Perlindungan Peneliti juga Penelitian terdahulu 
 Freschilia Hukum Terhadap membahas lebih menekankan 
 Permata Pemeriksaan Mata mengenai optik pada praktek 
 Sari, 2013, Pada Optikal dan konsumen perlindungan hukum 
 Skripsi, Yang Tidak  bagi konsumen 
 Universitas Memiliki Tenaga  terhadap optik yang 
 Hasanuddin Refraksionis  tidak memiliki 
 Makassar Optisien  Refraksionis Optisien 
    dan tanggung jawab 
    penyelenggara optik 
    jika pasien mengalami 
    kerugian dengan 
    ditinjau dari Undang- 
    Undang Perlindungan 
    Konsumen. 
    Sedangkan pada 
    penelitian yang akan 
    peneliti lakukan, lebih 
    menenkankan pada 
    pelaksanaan Peraturan 
    Menteri Kesehatan 
    Nomor 1 Tahun 2016 
    tentang 
    Penyelenggaraan 
    Optikal terhadap 
    kepemilikan 
    refraksionis optisien 
    di Kota Semarang dan 
    pengawasan yang 
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    dilakukan oleh Dinas 

sebagai upaya 

perlindungan 
konsumen. 

2. Asri Elies Perlindungan Peneliti juga Pada penelitian 
 Alamanda, Hukum Pasien membahas terdahulu membahas 
 2017, Terhadap mengenai optik mengenai upaya 
 Skripsi, Penyelenggaraan dan konsumen hukum yang dapat 
 Universitas Optikal ditinjau  dilakukan oleh pasien 
 Negeri Dari Keputusan  jika mengalami 
 Semarang Menteri  kerugian serta 
  Kesehatan No.  perlindungan hukum 
  1424/MENKES/X  pada pasien. 
  I/2002 tentang  Penelitian ini 
  Pedoman  merupakan lanjutan 
  Penyelenggaraan  dari penelitian 
  Optikal.  terdahulu yang 
    memberikan 
    kesimpulan bahwa 
    masih ada 
    penyelenggara optik 
    tidak sesuai dengan 
    standar dan saran dari 
    peneliti adalah 
    perlunya pengawasan 
    terhadap fasilitas 
    layanan kesehatan. 
    Perbedaan penelitian 
    terletak pada kebaruan 
    peraturan yang 
    digunakan dan lebih 
    menekankan pada 
    pelaksanaan Peraturan 
    Menteri Kesehatan 
    Nomor 1 Tahun 2016 
    tentang 
    Penyelenggaraan 
    Optikal terhadap 
    kepemilikan 
    refraksionis optisien 
    pada optik di Kota 
    Semarang dan 
    pengawasan yang 
    dilakukan oleh Dinas 
    sebagai upaya 
    perlindungan 
    konsumen 

Sumber: hasil penelitian yang telah diolah. 
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Tabel diatas merupakan penelitian yang telah dilakukan dan dijadikan sebagai 

sumber referensi dalam penelitian ini. Adapun penjelasan dari tabel tersebut, 

sebagai berikut: 

1. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemeriksaan Mata 

Pada Optikal Yang Tidak Memiliki Tenaga Refraksionis Optisien”, yang 

ditulis oleh Gabey Freschilia Permata Sari mahasiswi fakultas hukum 

Universitas Hasanuddin pada tahun 2013. Penelitian tersebut membahas 

tentang perlindungan hukum kepada konsumen optik yang tidak memiliki 

tenaga ahli Refraksionis Optisien dan tanggung jawab penyelenggara 

optikal kepada konsumen. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil, bahwa 

salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen dengan adanya garansi 

yang diberikan oleh optik kepada konsumen kacamata. Dan bentuk 

pertanggungjawaban penyelenggara optikal berupa pemeriksaan mata 

kembali, pengaturan ulang lensa, dan bingkai agar kacamata lebih nyaman 

untuk digunakan, serta memberikan penggantian dengan potongan biaya. 

Penyelenggara optikal bersedia memberikan pertanggungjawaban selama 

kesalahan tersebut berasal dari pihak optikal. Sedangkan penelitian yang 

akan penulis lakukan berfokus pada pelaksanaan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal 

terhadap kepemilikan refraksionis optisien pada optik di Kota Semarang 

dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagai upaya perlindungan 

konsumen. 

2. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pasien Terhadap 

Penyelenggaraan Optikal Ditinjau Dari Keputusan Menteri Kesehatan No. 
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1424/MENKES/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal”, 

yang ditulis oleh Asri Elies Alamanda mahasiswi fakultas hukum 

Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017. Penelitian tersebut 

membahas tentang perlindungan hukum kepada konsumen sebagai pasien 

terhadap penyelenggaraan optikal dan upaya hukum yang dapat dilakukan 

konsumen ditinjau dari Keputusan Menteri Kesehatan No. 

1424/MENKES/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal. Dari 

penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa, perlindungan hukum pasien 

ditinjau dari Keputusan Menteri Kesehatan No. 1424/MENKES/XI/2002 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal diwujudkan dalam hal 

penyelenggaraan optik, optik yang digunakan sebagai tempat usaha harus 

mempunyai Surat Izin Pendirian Optik sehingga pasien dapat puas dengan 

pelayanan yang diberikan. Namun, pasien nyatanya lebih memilih 

memeriksakan mata dioptik yang tidak mempunyai izin dikarenakan harga 

yang murah. Dan hasil penelitian yang kedua mengenai upaya hukum, 

pasien yang dirugikan dapat menyelesaikan melalui Penyelesaian sengketa 

melalui litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi dengan musyawarah 

antara penyelenggara optik dengan pasien. Sedangkan penelitian yang 

akan penulis lakukan berfokus pada pelaksanaan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal 

terhadap kepemilikan refraksionis optisien di Kota Semarang dan 

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagai upaya perlindungan 

konsumen. 
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2.2. Landasan Teori 

 

2.2.1. Teori Bekerjanya Hukum 

 
Chambliss dan Seidman menggambarkan teori bekerjanya hukum 

seperti di bawah ini: 

Gambar 2.1. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 
 
 

 

Sumber: Sudarwanto dan Ciptorukmi , 2012:67 

Bekerjanya hukum menurut Teori Chambliss dan Seidman 

(Rahardjo, 1990:27) : 

 

a) Pemegang Peran 

 

Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana 

seorang pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan 

bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai 

respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi 

peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi- 

sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta 

keseluruhan kompleks sosial, politik, dan lain-lainnya 

mengenai dirinya. 
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b) Lembaga Penerap Sanksi 

 

Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak 

sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi 

peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, 

sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, 

politik,dan lain-lainya mengenai diri mereka serta umpan 

balik yang datang dari pemegang peran. 

c) Lembaga Pembuat Hukum 

 

Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak 

merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah 

laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks 

kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainya yang 

mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari 

pemegang peran serta birokrasi. 

Pada skripsi ini, penulis akan menganalisis permasalahan 

menggunakan teori bekerjanya hukum untuk mengetahui hukum 

dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Optikal telah terlaksana sebagaimana 

tujuan dibentuknya peraturan ataukah belum terlaksana. Dengan 

adanya kesesuaian teori dan permasalahan yang penulis pilih, bahwa 

suatu peraturan dapat bekerja dengan baik apabila diikuti oleh 

ketepatan tiga faktor yakni pemegang peran, lembaga penerap sanksi, 

dan lembaga pembuat hukum. Ketiga faktor tersebut memiliki 

keterkaitan dengan permenkes tentang penyelenggaraan optik, pelaku 
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usaha optik, masyarakat, dan dinas kesehatan yang memiliki peran 

untuk mewujudkan tujuan dibentuknya permenkes tentang 

penyelenggaraan optikal. 

2.2.2. Teori Pengawasan 

 
Menurut Sujamto, pengawasan adalah suatu usaha untuk 

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai 

pelaksanaan tugas, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak 

(Sujamto, 1986:19). Dalam melakukan pengawasan harus 

diutamakan adanya kerjasama dan dipeliharanya rasa kepercayaan, 

sehingga dapat tercapai tujuan dari pengawasan yaitu untuk 

mengetahui perbedaan antara rencana dengan pelaksanaan dalam 

waktu yang tepat sehingga dapat diadakan perbaikan-perbaikan 

dengan segera mencegah berlarut-larutnya kesalahan. (Sujamto, 

1986:122). Terdapat beberapa jenis pengawasan, antara lain : 

1) Pengawasan Preventif 

 

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan 

sebelum pelaksanaan atau kegiatan, jadi dapat dikatakan 

pengawasan preventif ini merupakan pengawasan yang 

dilakukan terhadap sesuatu yang masih rencana (Sujamto, 

1986: 85). 

2) Pengawasan Represif 

 

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan 

setelah pelaksanaan atau kegiatan tersebut berlangsung. 
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Pengawasan represif ini juga merupakan pengawasan atas 

jalannya pemerintahan (Sujamto, 1986:87). 

Menyangkut bentuk pengawasan perlindungan konsumen 

secara konkrit dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, 

masyarakat, dan LPKSM dengan mengadakan penelitian, pengujian 

atau survey terhadap barang atau jasa yang diduga tidak memenuhi 

unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan 

konsumen dan hasilnya disebarluaskan kepada masyarakat 

(Nurjannah,2013:6). 

Ketentuan tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Perlindungan Konsumen. Bahwa untuk menciptakan 

iklim usaha yang sehat antar pelaku usaha dan konsumen dilakukan 

atas koordinasi Menteri dengan Menteri teknis terkait, antara lain 

dengan melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang 

menyangkut perlindungan konsumen (Miru dan Yodo, 2004:182). 

Seperti penelitian yang akan penulis kaji bahwa pengawasan 

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang bertujuan 

untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan kepemilikan refraksionis 

optisien pada optik. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan 

tersebut telah sesuai atau belum sesuai dan Dinas Kesehatan Kota 

Semarang dapat bertindak lebih lanjut terhadap ketidaksesuaian 

penyelenggaraan optikal. 
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2.3. Landasan Konseptual 

 

2.3.1. Tinjauan Umum Penyelenggaraan Optikal 

 

2.3.1.1. Optikal 

 
Pasal 1 angka (1) Peraturan menteri Kesehatan Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal, memberikan definisi 

bahwa optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau 

pelayanan lensa kontak. Dalam kegiatannya, fasilitas kesehatan mata 

ini harus memiliki satu penanggung jawab seorang Refraksionis 

Optisien. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan optikal, para 

pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 3 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Optikal, yaitu: 

a. fotokopy KTP pemohon; 

 

b. fotokopi NPWP/SIUP/TDP perusahaan atau pemohon; 

 

c. pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau optometris 

untuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan 

didirikan; 

d. fotokopi STR Refraksionis Optisien atau Optometris; 

 

e. fotokopi SIP atau surat keterangan SIP dalam proses 

penerbitan izin dari instansi yang berwenang menerbitkan 

SIP; 

f. daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan; 



25 
 

 

 

 

g. fotokopi perjanjian kerja sama dengan laboratorium 

dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium; 

h. rekomendasi dari asosiasi optikal setempat; 

 

i. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota 

setempat atau pejabat yang ditunjuk; dan 

j. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

Dalam menyelenggarakan kegiatan optikal, pelaku usaha 

dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan dengan maksud menciptakan iklim usaha 

yang sehat. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal, 

penyelenggara optikal dilarang: 

a. mempekerjakan refraksionis optisien atau optometris yang 

tidak memiliki SIP-RO atau SIPO; 

b. menggunakan optikal untuk kegiatan usaha lainnya yang 

tidak berkaitan dengan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, 

dan/atau pelayanan lensa kontak; atau 

c. mengiklankan harga/diskon kacamata koreksi, lensa koreksi, 

lensa kontak, dan cairan pembersih lensa kontak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2.3.1.2. Kelainan Refraksi 

 
Kelainan refraksi adalah kondisi dimana cahaya yang masuk 

ke dalam mata tidak dapat difokuskan dengan jelas. Hal ini membuat 
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bayangan benda terlihat buram atau tidak tajam. Kelainan refraksi 

ada 4 macam, yaitu miopia (mata minus), hipemetropia (mata plus), 

astigmatisma (silinder), dan presbiopia (plus untuk baca). Penjelasan 

lebih lanjut adalah sebagai berikut (Irkham, 2017:142-144): 

1) Miopia (Mata Minus) 

 

Keadaan dimana seseorang ketika melihat objek yang  jauh 

terlihat kabur, dan akan nampak jelas bila objeknya didekatkan. 

Kelainan refraksi ini dapat dibatasi dengan memberikan kacamata 

dengan lensa minus. Miopia dalam perkembangannya mempunyai 

kecenderungan untuk bertambah, terutama kalau sejak kecil 

dibiasakan membaca terlalu intens. Inilah yang disinyalir oleh 

banyak pakar sebagai penyebab seseorang yang pada masa kanak- 

kanan mempunyai minus 0,5 saat dewasa muda jadi miopia berat 

(>minus 7). 

2) Hipermetropia (Mata Plus) 

 

Keadaan dimana pandangan seseorang kabur ketika melihat 

benda pada jarak jauh (6 meter) dan akan menjadi lebih kabur 

apabila objek dimajukan ke jarak dekat. Kelainan ini dikoreksi 

dengan kacamata plus. 

3) Astigmatisma (Silinder) 

 

Kelainan ini disebabkan oleh perbedaan kelengkungan kornea 

(selaput bening mata) yang ekstrem pada 2 (dua) meridian  

kornea, yang saling tegak lurus. Bila terjadi astigmatisma, 

seberkas cahaya yang masuk ke dalam mata, dibiaskan pada 2 
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(dua) titik yang berbeda. Salah satu di antaranya mungkin bisa 

mencapai bintik kuning di retina (pusat penglihatan). Keadaan ini 

akan menyebabkan keluhan penglihatan kabur, atua dobel, atau 

titik cahaya tampak pecak (glare). Astigmatisma dapat dikoreksi 

dengan lensa kacamata silinder. 

4) Presbiopia 

 

Ketidakmampuan mata dalam melihat suatu benda yang berjarak 

jauh maupun jarak dekat yang pada umumnya diderita oleh lanjut 

usia. 

2.3.1.3. Refraksionis Optisien 

 
Definisi Refraksionis Optisien menurut Pasal 1 angka (3) 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Optikal, bahwa Refraksionis optisien atau 

optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi 

optisi atau optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. Refraksionis Optisien merupakan salah satu tenaga 

kesehatan yang melakukan pekerjaannya dibidang pelayanan 

kesehatan mata. Hadirnya tenaga kesehatan ini merupakan suatu 

kewajiban penyelenggara optikal yang tercantum dalam Pasal 10 

ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Optikal, sebagai berikut: 

1) Setiap optikal harus memiliki seorang Refraksionis Optisien 

atau Optometris sebagai penanggung jawab; 
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2) Refraksionis Optisien atau Optometris dapat menjadi 

penanggung jawab paling banyak untuk 2 (dua) optikal. 

Kewajiban memiliki tenaga kesehatan Refraksionis Optisien 

pada optik, harus diikuti dengan kepemilikan STRRO atau STRO. 

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris, bahwa Refraksionis 

Optisien atau Optometris untuk dapat melakukan pekerjaannya harus 

memiliki STRRO atau STRO. Surat Tanda Registrasi Refraksionis 

Optisien selanjutnya disebut STRRO adalah bukti tertulis yang 

diberikan oleh Pemerintah kepada Refraksionis Optisien yang telah 

memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Sedangkan Surat Tanda Registrasi Optometris selanjutnya 

disebut STRO adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah 

kepada Optometris yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain tanda registrasi, 

seorang Refraksionis Optisien atau Optometris yang melakukan 

pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki Surat 

Izin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya (SIKRO) dan Surat Izin 

Kerja Optometris selanjutnya (SIKO). Ketentuan tersebut tercantum 

dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan 

Refraksionis Optisien dan Optometris. 
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Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya (SIKRO) 

disebut SIKRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk 

menjalankan pekerjaan Refraksionis Optisien pada Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan. Surat Izin Kerja Optometris selanjutnya 

disebut SIKO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk 

menjalankan pekerjaan Optometris pada Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan. Standar Profesi Refraksionis Optisien dan Optometris 

adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai 

oleh Refraksionis Optisien atau Optometris untuk dapat 

melaksanakan pekerjaan Refraksionis Optisien atau Optometris 

secara profesional yang diatur oleh Organisasi Profesi. 

Sesuai dengan Pasal 13 hingga Pasal 16 Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris bahwa dalam 

melaksanakan pekerjaannya seorang refraksionis optisien harus 

memiliki kompetensi minimal untuk melakukan: 

1) Pelayanan refraksi, meliputi: 

 

a. Persiapan pelayanan refraksi 

 

b. Pemeriksaan anamnesa dan pendahuluan 

 

c. Pemeriksaan mata dasar 

 

d. Pemeriksaan refraksi objektid dan subjektif monokuler 

 

e. Pemeriksaan penglihatan binokuler 

 

f. Pemeriksaan kelainan mata yang perlu dirujuk 
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g. Penyuluhan/bimbingan pemeliharaan penglihatan 

(vision care) 

h. Penetapan ukuran lensa dan/atau jenis  terapi 

penglihatan yang diperlukan untuk mencapai 

penglihatan binokuler yang single, jelas dan nyaman 

serta memenuhi kebutuhan visual pasien 

i. Evaluasi pelayanan refraksi 

 

j. Pencatatan pelayanan refraksi 

 

k. Memimpin satuan unit kerja refraksi 

 

2) Pelayanan optisi, meliputi: 

 

a. Penerjemah resep kacamata dari dokter spesialis mata 

maupun hasil pemeriksaan sendiri/rekan sejawat 

refraksionis optisien/optometris 

b. Merekomendasikan jenis alat penglihatan (eyewear) 

sesuai kebutuhan visual pasien 

c. Pemesanan lensa kacamata 

 

d. Penilaian kacamata 

 

e. Pemotongan lensa kacamata 

 

f. Pengecekan lensa hasil processing 

 

g. Penyesuaian/penyetelan kacamata standar 

 

h. Pengepasan kacamata ke wajah klien/pasangan 

 

i. Penyuluhan dan bimbingan pemakaian kacamata 

 

j. Evaluasi pelayanan optisi 

 

k. Memimpin satuan unit kerja optisi 
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3) Pelayanan lensa kontak, meliputi: 

 

a. Persiapan pelayanan lensa kontak 

 

b. Pemeriksaan pendahuluan pelayanan lensa kontak 

 

c. Penilaian fitting lensa kontak 

 

d. Pemesanaan lensa kontak 

 

e. Bimbingan pemakaian dan perawatan lensa kontak 

 

f. Pemeriksaan lanjutan/kunjungan ulang 

 

g. Menentukan rujukan 

 

h. Evaluasi pelayanan lensa kontak 

 

i. Pencatatan pelayanan lens akontak 

 

j. Memimpin satuan unit kerja lensa kontak 

 

2.3.1.4. Pemeriksaan Mata 

 
Pemeriksaan mata dapat dilakukan secara subyektif dan 

obyektif. Pemeriksaan subyektif dilakukan dengan kartu Snellen dan 

pemeriksaan obyektif dapar dilakukan dengan retinoskopi, 

autorefraktor, tes Placido untuk mengetahui permukaan kornea yang 

ireguler, teknik fogging dan Jackson’s crosscylinder (Budiono dkk, 

2013:11). Kartu Snellen adalah kartu yang berisi angka atau huruf 

atau “E” illiterate (untuk orang yang buta huruf) dengan sudut 5° 

busur dari sumbu penglihatan berjumlah sebanyak 10 baris yang 

makin ke bawah makin kecil ukurannya (Budiono dkk, 2013:166). 

Untuk pemeriksaan secara obyektif dengan menggunakan komputer 

atau mesin, lebih mengutamakan kecepatan serta ketepatan dari 

proses pemeriksaan itu sendiri (www.optikmelawai.com). 

http://www.optikmelawai.com/
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Gambar 2.2. Autorefraktometer 
 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis 

 

 
Gambar 2.3.  Kartu Snellen 

 

 

Sumber: e-journal umri 

 

2.3.2. Tinjauan Umum Konsumen 

 

2.3.2.1. Pengertian Konsumen 

 
Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer 

(Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian 
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dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia 

berada. Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari 

produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan 

penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen 

kelompok mana pengguna tersebut (Az Nasution, 2001:3). 

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsuemn dalam Pasal 1 ayat (2), 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. 

Menurut Munir Faudy (2002:227) adalah “pengguna akhir” 

(end user) dari suatu produk yaitu setiap pemakai barang dan/atau 

jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 

untuk diperdagangkan. Menurut Inosentius Samsul (dalam Zulham, 

2013:16) menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai 

akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui 

cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan. Berdasarkan dari 

beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, 

maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu: 

1. Konsumen komersial (commercial consumer), adalah setiap 

orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang 
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digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain 

dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 

2. Konsumen antara (intermediate consumer), adalah setiap 

orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang 

digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan 

tujuan mencari keuntungan. 

3. Konsumen akhir (ultimate consumer/end user), adalah 

setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang 

dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan 

pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya 

dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk 

mencari keuntungan kembali (Zulham, 2013:17-18). 

2.3.2.2. Hak Konsumen 

 
Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap 

orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Menurut 

Vernon A. Musselman dan Jhon H. Jackson (dalam Zulham 

2013:47-48) Presiden Jhon F. Kennedy mengemukakan empat hak 

konsumen yang harus dilindungi yaitu: 

1) Hak memperoleh keamanan (the right to safety) 

 

Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen dari 

pemasaran barang dan/jasa yang membahayakan 

keselamatan konsumen. Pada posisi ini, intervensi, 

tanggungjawab dan peranan pemerintah dalam rangka 

menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat 
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penting. Karena itu pula, pengaturan dan regulasi 

perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk menjaga 

konsumen dari perilaku produsen yang nantinya dapat 

merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen. 

2) Hak memilih (the right to close) 

 

Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prerogatif 

konsumen apakah ia akan membeli atau tidak membeli 

suatu barang dan/ atau jasa. Oleh karena itu, tanpa ditunjang 

oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat 

pendidikan yang patut, dan penghasilan yang memadai, 

maka hak ini tidak akan banyak artinya. Apalagi dengan 

meningkatkan teknik penggunaan pasar, terutama iklan, 

maka hak untuk memilih ini lebih banyak ditentukan oleh 

faktor-faktor diluar diri konsumen. 

3) Hak untuk mendapatkan 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 sesuatu barang 

yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinya, haruslah 

diberikan selengkap mungkin dan dengan penuh kejujuran. 

Informasi baik secara langsung maupun secara umum 

melalui berbagai media komunikasi seharusnya disepakati 

bersama agar tidak menyesatkan konsumen. 
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4) Hak untuk didengar (the right to be heard) 

 

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa 

kepentingan harus diperhatikan dan tercemin dalam 

kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut didengar dalam 

pembentukan kebijaksanaan tersebut. Selain itu, konsumen 

juga harus didengar keluhannya dan harapannya dalam 

mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dipasarkan 

produsen. 

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan 

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas 

barang dan/atau jasa yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan 

upaya penyelesaian sengketa perlindugan konsumen 

secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan 

konsumen; 
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g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya; 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan lainnya. 

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat 

bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen 

merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan 

konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak 

memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau 

membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk 

diedarkan dalam masyarakat (Barkatullah, 2010:34). 

2.3.2.3. Kewajiban Konsumen 

 
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen adalah sebagai berikut: 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi 

keamanan dan keselamatan; 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa; 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
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d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patuh. 

2.3.3. Tinjauan Umum Pelaku Usaha 

 

2.3.3.1. Pengertian Pelaku Usaha 

 
Secara yuridis, definisi pelaku usaha menurut Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada 

Pasal 1 angka (1) bahwa pelaku usaha adalah setiap orang 

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 

Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi. 

Menurut Az Nasution (dalam Kristiyanti, 2009: 41) 

menyebutkan bahwa dalam penjelasan Undang-Undang yang 

termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, 

koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Namun 

dalam pengertian pelaku usaha ini tidak disbeutkan adanya eksportir 

atau pelaku usaha di luar negeri. Hal ini terjadi karena Undang- 

Undang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan 

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum, hanya yang ada dan didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia (Miru dan Yodo, 2004:19). 
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2.3.3.2. Hak Pelaku Usaha 

 
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen adalah sebagai berikut: 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad tidak baik; 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara 

hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibarkan oleh 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 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 e, sesungguhnya, merupakan hak-hak 

yang lebih banyak berhubungan dengan aparat pemerintah dan/atau 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengadilan dalam 

tugasnya melakukan penyelesaian sengketa (Miru dan Yodo, 2004 

:50). 
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2.3.3.3. Kewajiban Pelaku Usaha 

 
Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut: 

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

 

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif; 

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu 

barang dan/atau jasa yang berlaku; 

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, 

dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta 

memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat 

dan/atau yang diperdagangkan; 

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

kerugian akibat penggunaan, pemakaian 

Sedangkan Menurut Kristiyanti (2009:44), kewajiban pelaku usaha 

adalah memberikan informati yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang/atau jasa serta member penjelasan 

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena 

informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena 

ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha 
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merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi),  yang 

akan sangat merugikan konsumen. 

2.3.3.4. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha 

 
Ada 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 

ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, yakni : 

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. 

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. 
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f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, 

etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang 

dan/atau jasa tersebut. 

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka 

waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas 

barang tertentu. 

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 

sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan 

dalam label. 

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang 

yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau 

netto, komposisi, aturan pakai, tanggal  pembuatan, 

akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta 

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut 

ketentuan harus dipasang/dibuat. 

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk 

penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, 

cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi 

secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. 

3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi  

dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, 
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Wajib Memiliki Refraksionis 

Optisien Sebagai Penanggung 

Jawab 

Konsumen Pelaku Usaha 

(Penyelenggara Optik) 

Optik Tidak 

Memiliki 

Refraksionis 

Optisien 

Optik Memiliki 

Refraksionis 

Optisien 

Dinas Kesehatan 

Tugas dan Fungsi di Bidang 

Kesehatan 

Timbulnya Hak dan Kewajiban 

 

 

 

dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan 

benar. 

4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan 

 

(2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut 

serta wajib menariknya dari peredaran. 

2.4. Kerangka Berfikir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Kerangka Berfikir 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Optikal 

Pembinaan dan Pengawasan 

terhadap Penyelenggaraan 

Optik 

Alasan Pelaku Usaha Tidak 

Memiliki Refraksionis 

Optisien 



 

 

BAB V 
 
 

 

 

5.1. Kesimpulan 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Optikal terhadap kepemilikan refraksionis optisien di Kota Semarang, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Optikal terhadap kepemilikan refraksionis 

optisien di Kota Semarang belum terlaksana secara optimal. Masih 

ditemukannya optik yang tidak memiliki refraksionis optisien dan 

optik yang memiliki refraksionis namun pemeriksaan dilaksanakan 

oleh pekerja non refraksionis optisien menunjukkan penyelenggara 

optik masih mengabaikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Optikal terkait kewajiban penyelenggara optik memiliki refraksionis 

optisien sebagai penanggung jawab. Kendala belum terlaksananya 

secara optimal adalah ketidaktahuan sebagian pelaku usaha optik 

mengenai permenkes ini untuk memiliki refraksionis optisien, tidak 

adanya masyarakat dalam hal ini konsumen yang mengeluh kemudian 

melaporkan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan kendala pada 

biaya yang dikeluarkan cukup tinggi untuk seorang refraksionis 

optisien. 
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2) Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Semarang terhadap kepemilikan 

refraksionis optisien pada optik dilaksanakan melalui pengawasan 

periodik satu kali dalam satu tahun, pengawasan tinjauan langsung 

berdasarkan laporan, dan pengawasan inspeksi mendadak. Apabila 

ditemukan optik yang tidak sesuai dengan permenkes maka Dinas 

Kesehatan akan memberikan sanksi dengan mengacu Pasal 12 ayat (3) 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Optikal, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, 

penghentian kegiatan sementara optikal, dan pencabutan izin 

penyelenggaraan optikal. Meskipun demikian, nyatanya masih banyak 

pelanggaran yang terjadi, maka pelaksanaan pengawasan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Semarang terhadap kepemilikan refraksionis optisien 

pada optik belum terlaksana secara optimal, terlebih Dinas Kesehatan 

Kota Semarang masih kurang tegas dalam menindak optik yang tidak 

memiliki refraksionis optisien dengan pemberian sanksi teguran lisan 

dan pembinaan ditempat dan masih toleransi terhadap optik yang tidak 

memiliki refraksionis optisien. 

5.2. Saran 

 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1) Untuk pelaku usaha penyelenggara optikal sebaiknya mengetahui, 

memahami, dan melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal sebelum 

menyelenggarakan kegiatan optikal. Namun tidak berarti memenuhi 
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ketentuan permenkes hanya sebagai persyaratan administratif saja 

melainkan benar-benar dilaksanakan, sehingga masyarakat tidak perlu 

khawatir dan dapat merasa aman serta nyaman dengan pemeriksaan 

yang diberikan. 

2) Untuk konsumen sebaiknya lebih berhati-hati dan selektif dalam 

memilih optik, mengingat masih banyak optik yang dapat 

dimungkinkan belum aman. Konsumen dapat memilih optik yang 

memiliki refraksionis optisien karena perihal pemeriksaan, ia memiliki 

kompetensi dibidangnya. Untuk mengetahui optik tersebut memiliki 

refraksionis optisien atau tidak, konsumen dapat melihat papan nama 

yang terpasang di luar atau dalam optik dan menanyakan kehadirannya 

pada pekerja ataupun pemilik optik. 

3) Untuk Dinas Kesehatan Kota Semarang agar memperketat pengawasan 

bagi optik, tidak hanya optik yang terdaftar saja melainkan seluruh 

optik yang ada di Kota Semarang, termasuk optik yang tidak memiliki 

refraksionis optisien. Karena bagi optik yang belum terdaftar dan 

belum memiliki refraksionis optisien inilah yang seharusnya 

mendapatkan pengawasan intensif mengingat hanya melalui inspeksi 

mendadak, dinas kesehatan melaksanakan pengawasan. Padahal jika 

pengawasan ini dilaksanakan merata dengan jangkauan seluruh optik 

di Kota Semarang dan tidak terfokus pada administratif saja, maka 

diharapkan dapat menekan pihak-pihak yang masih kurang kompeten 

di dalam bidangnya yang bersangkutan dengan kegiatan optik. 
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4) Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian 

lebih lanjut dari hasil penelitian ini, karena memunculkan 

permasalahan baru. Terkait optik yang memiliki refrkasionis optisien 

namun perihal pemeriksaan dilakukan oleh non-refraksionis optisien, 

dimana hal ini tidak sesuai dengan permenkes penyelenggaraan 

optikal. 
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