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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka sampai

pada simpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap peredaran mainan anak-anak yang membahayakan

dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat yang bertanggung jawab atas pembinaan

penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak

konsumen dan pelaku usaha, serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan

pelaku usaha (Pasal 30 Ayat (1) UUPK). Pembinaan penyelenggaraan

perlindungan konsumen tersebut meliputi:

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 meningkatkan kegiatan

penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

2. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan

bahwa tanggungjawab hukum pelaku usaha terhadap mainan anak-anak yang
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membahayakan dapat memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan

atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang

dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti kerugian tersebut dapat berupa

pengembalian barang sambil menuntut kembali harga pembelian, atau

penukaran barang yang baik mutunya. Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan

kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan

jasa untuk menyalurkan barang/produk dari produsen kepada pihak penjual

(penyalur) berkewajiban menjamin kualitas produk yang mereka pasarkan.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas kerugian yang timbulkan akibat dari

mainan anak-anak yang membahayakan, diatur dalam UUPK Pasal 45 Ayat

(1), terdapat dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut,

yaitu:

a. Melalui lembaga yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara konsumen

dan pelaku usaha; serta

b. Melalui peradilan yang berada di lingkup peradilan umum.

Selain itu, penyelesaian perkara juga dapat dilakukan diluar pengadilan yaitu:

1. Arbitrase. Penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan formil

yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak

yang bersengketa.

2. Konsiliasi.Penyelesaian sengketa ini banyak memiliki kesamaan dengan

arbitrase, dan juga menyerahkan permasalahan kepada pihak ketiga untuk

memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para

pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak

mengikatnya seperti putusan arbitrase.
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3. Mediasi. Alternatif penyelesaian sengketa dimana permasalahan

diserahkan kepada seorang mediator yang memberikan pandangan-

pandangan hukumnya mengenai sengketa yang sedang dipermasalahkan.

B. SARAN

Setelah penulis meneliti dan mengamati permasalahan sebagaimana tersebut

diatas, maka penulis mencoba untuk mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Perlunya pengawasan dan penjagaan yang ketat dari pemerintah atau instansi

terkait terhadap keluar masuknya barang dan/atau jasa, baik di darat, laut,

maupun udara.

2. Sebaiknya pemerintah atau instansi terkait melakukan sosialisasi kepada

masyarakat, khususnya para orangtua untuk memberikan pemahaman

mengenai mainan anak-anak yang dapat membahayakan kesehatan dan

keselamatan anak, sehingga masyarakat dapat menyadari akan hak dan

kewajibannya baik sebagai pelaku usaha ataupun konsumen.

3. Masyarakat ikut berperan serta, yang dalam hal ini sebagai konsumen dalam

mengawasi dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib, apabila terdapat

pelaku usaha yang melanggar aturan yang sudah di tetapkan di dalam UUPK.

4. Diperlukan adanya suatu sanksi yang tegas terhadap pada pelaku usaha yang

nakal, yang masih memperdagangakan suatu barang dan/atau jasa yang dapat

membahayakan keselamatan dan menganggu kesehatan, khususnya pada anak.


