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ABSTRAK 

 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA 

KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA 

DI PROVINSI LAMPUNG 

 

OLEH 

AVIS SARTIKA 

 

Salah satu zat berbahaya yang sering terdapat dalam bahan kosmetik pada umumnya 

adalah merkuri. Merkuri inorganik dalam krim pemutih (yang mungkin saja tidak 

tercantum pada label) bisa menimbulkan keracunan dan berdampak buruk pada tubuh 

jika digunakan dalam waktu yang lama. Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) mengatakan ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, 

antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh 

manusia. Dalam skripsi ini dibahas dua pokok permasalahan. Pertama, Bagaimana 

penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik yng mengandung bahan 

berbahaya di Provinsi Lampung. Kedua, Apakah faktor yang menghambat penegakan 

hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di 

Provinsi Lampung.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan yuridis 

normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data 

dianalisi secara deskriftif kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Untuk 

mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik yang 

megandung bahan berbahaya di provinsi lampung, untuk mengeahui faktor-faktor 

yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik yang 

mengandung bahan berbahaya dan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang 

langkah-langkah apa yang ditempu oleh aparatur hukum terhadap pelaku usaha 

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. 

 



Avis Sartika 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis penegakan 

hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di 

provinsi lampung secara umum dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan Pasal 62 ayat (1) bahwa pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan dapat dipidana dengan pidana paling lama lima tahun penjara atau pidana 

denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah. Kemudian melalui 

penegak hukum  pula ada penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan untuk dijadikan 

barang bukti, bila diperlukan untuk diadakan penahanan, kemudian diajukan ke 

kejaksaan, lalu ke pemgadilan untuk diadili dan diputus. Berdasarkan contoh kasus 

yang terjadi di Bukit Kemuning bahwa pelaku usaha di selidiki lalu dilakukan 

penyitaan agar mendapatkan barang bukti, lalu pelaku usaha ditahan dan diutus 

hukuman penjara selama 3 bulan dan denda sebanyak Rp 3.000.000. faktor 

penghambatnya antara lain faktor Undang-undang, faktor penegak hukum, faktor 

masyarakat, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor kebudayaan. 

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya aparat penegak hukum untuk lebih tegas 

dalam menanggulangi tindak pidana terhadap pelaku usaha kosmetik yang 

mengandung bahan berbahaya di Provinsi Lampung, dan masyarakat lebih  

mengetahui dampak-dampak dari penggunaan kosmetik dan bahaya dari penggunaan 

nya tersebut. Masyarakat itu sendiri pun diharapkan untuk lebih berhati-hati dan teliti 

dalam membeli produk-produk kosmetik yang beredar di pasar-pasar. 

Kata kunci : penegakan hukum, kosmetik, bahan berbahaya  
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MOTTO 

 

“Lebih baik kamu terlambat daripada tidak datang sama sekali” 

(Avis Sartika) 

 

“Jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan,  

karna kesalahan yang membuat kita tahu apa itu kebenaran” 

(Avis Sartika) 

 

“everybody deserve a second chance, but not to a third chance” 

(AS) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu membuat keinginan manusia 

khususnya wanita untuk tampil cantik dan menarik. Hal itu merupakan hal 

yang wajar jika melihat era sekarang yang semakin maju. Selain itu 

kehidupan modern masyarakat saat ini menuntut nilai-niai untuk tetap tampil 

cantik dan menarik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak 

diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke 

salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles 

wajahnya agar terlihat cantik, putih dan mulus. 

 

Konsumen adalah setiap orang pemakai atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
1
  Kita harus menyadari 

bahwa konsumen tidak mau tahu tentang masalah sehari-hari di dalam 

perusahaan tersebut, yang mereka pikirkan adalah apa yang mereka butuhkan 

harus terpenuhi.
2
 

 

                                                           
1
Ahmadi Miru, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Rajawali Pers. hlm. 19 

2
Wira Sutedi, 2007, Konsumen panduan layanan konsumen, Penerbit Gramedia, hlm. 1 



2 

 

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di 

pasaran dengan berbagai jenis merek. Ketidaktahuan konsumen terhadap 

berbagai bahan kimia yang terdapat pada kosmetik mengundang banyak 

keprihatinan, dan keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak 

dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan 

memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi 

persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat.  

 

Produk-produk kosmetik yang ada dipasar Indonesia khususnya bagi daerah 

Bandar Lampung ini juga banyak menjual kosmetik yang dengan 

mengatasnamakan merk atau produk kosmetik ternama yang terdaftar dalam 

BPOM, dengan menawarkan harga yang lebih murah dibanding dengan 

produk aslinya inilah yang membuat masyarakat khususnya wanita menjadi 

tergiur untuk membelinya. 

 

Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab pelaku usaha atau produsen 

untuk suatu produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran yang 

menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacad yang ada pada 

produk tersebut.
3
 Salah satu zat berbahaya yang sering terdapat dalam bahan 

kosmetik pada umumnya adalah merkuri.  

 

Merkuri inorganik dalam krim pemutih (yang mungkin saja tidak tercantum 

pada label) bisa menimbulkan keracunan dan berdampak buruk pada tubuh 

                                                           
3
 Wahyu sasongko, S.H., M.H, 2016, Ketentuan-Ketentuan Hukum Pokok Hukum Perlindungan 

Konsumen, Penerbit: Universitas Lampung 2016 
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jika digunakan dalam waktu yang lama.
4
 Walaupun sudah berkali-kali 

dikampanyekan bahwa cantik itu tidak ditentukan oleh kulit putih, tetapi 

masih banyak wanita yang mengejar memiliki kulit putih secara instant. 

 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan ada sejumlah 

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan 

Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia 

Obat (BKO) tersebut antara lain seperti obatobatan jenis antibiotik, 

deksametason, hingga hidrokuinon.  

 

Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya dalam kosmetik adalah bahan 

kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan 

kosmetik.
5
karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu 

penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam 

pembuatan kosmetik dilarang. 

 

Kepala Balai Basar POM Bandar Lampung Setia Murni mengatakan, 

kosmetik banyak kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang masih 

beredar di pasar.
6
 Diantaranya kosmetik bermerek Temulawak Widya Day 

Cream dan Nigh Cream, Mirocell Nigh Cream, Icome Night Cream. 

Kosmetik ini mengandung merkuri yang bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh  

 

                                                           
4
Dian Putriyanti,dkk, 100% Cantik. Best Publisher. Jakarta. Hlm. 104 

5
Dian Putriyanti,dkk, 100% Cantik, Best Publisher. Yogyakarta. Hlm. 101 

6
 http://lampung.tribunnews.com/2017/01/21/kosmetik-berbahaya-beredar-di-pasar 
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bahkan bisa menyebabkan kanker. Kosmetik tersebut berhasil ditemukan 

BPOM selama 2016. Kosmetik dan obat yang berbahaya ini didapat dari 

berbagai daerah di Lampung. Hampir di semua kota Kabupaten Kota 

ditemukan.
7
  

 

Contoh kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

beberapa bulan lalu terjadi di daerah Bukit Kemuning, Lampung Utara yang 

dilakukan penyelidikan langsung oleh Polda Lampung. Selain mengandung 

bahan berbahaya, peredaran kosmetik ini juga mengandung pada pemalsuan 

merek ternama, logo dipalsukan, dan dibuat sama persis seperti aslinya.
8
 

Contoh kasus lainnya yang terjadi beberapa bulan lalu juga terjadi di daerah 

Kalianda tepatnya dikota Jeram, bahkan telah dilakukan penyelidikan dan 

penahanan kepada pelaku usaha yang mengandung kosmetik berbahaya ini 

selama 2 kali.
9
 

 

Penegakan hukum yang tidak terlalu keras menyebabkan pelaku usaha merasa 

tidak kapok untuk mengedarkan kosmetik berbahaya yang tidak mengandung 

izin edar ini. Denda yang tidak terlalu diberatkan kepada pelaku usaha kecil 

ini pun juga membuat penegakan hukum membuat tidak ditakuti oleh pelaku 

usaha ini. Oleh karena itu, BPOM menghimbau masyarakat agar berhati-hati 

membeli produk. Barang yang terdaftar akan memiliki nomor registrasi POM 

CD diikuti 10 digit untuk produk dalam negeri. Sedangkan produk luar negeri 

memiliki nomor registrasi POM CL diikuti 10 digit. 

                                                           
7
 Lampung.tribunnews.com/amp/2017/01/21/kosmetik-berbahaya-beredar-di-pasar 

8
 Hasil wawancara dengan Mansur B sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada 

tanggal 7 maret 2017, pukul 09.30 WIB 
9
 Ibid, wawancara dengan Mansur B 
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Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi 

konsumen di Indonesia. Disinilah peran pemerintah dalam menangani 

pengawasan peredaran kosmetik di masyarakat. Pemerintah dalam upaya 

perlindungan konsumen mempunyai peran penting selaku penengah antara 

kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, agar masing-masing 

pihak dapat berjalan seiring tanpa merugikan satu sama lain. Pemerintah juga 

harus bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, untuk menjamin diperolehnya hak konsumen.  

 

Pelaku usaha dalam usaha harus sesuai dengan aturan yang berlaku Pasal 62 

ayat (1) menegaskan : “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dalam Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan Pasal 18 dipidana dengan 

penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar 

rupiah”
10

 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan 

pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pasal 67 Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2013
11

 menyebutkan bahwa, BPOM mempunyai 

tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan 

                                                           
10

Uupk nomor 8 Tahun 1999 
11

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketujuh atas 
Keputusan Presiden 
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makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

 

Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan 

pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM 

berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha 

untuk tidak menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan BPOM 

akan menarik kosmetik tersebut dari peredaran. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam skripsi ini adalah: 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

A. Permasalahan 

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha 

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Provinsi lampung? 

2. Apakah faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap 

pelaku kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Provinsi 

Lampung? 

 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian hukum pidana yang dibatasi pada kajian 

mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik yang 

mengandung bahan berbahaya di Provinsi Lampung, yang mengacu pada 

UUPK Tahun 1999 dan KUHP. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha 

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan 

hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan 

berbahaya di Bandar Lampung 

 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan 

hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan 

penjelasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha 

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Provinsi Lampung  

khususnya Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang 

mengandung bahan berbahaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan penelitian ini agar dapat memberikan manfaat untuk kepentingan 

perlindungan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparat 

pelaksana penegak hukum yang melaksanakan tugas-tugas mulianya dan 

mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan. 

 



8 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka teoritis 

Kerangka teori ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

bagi perkembangan ilmu dalam bidang Hukum Dagang, khususnya Hukum 

Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi 

konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.Teori-teori 

yang digunakan dalam menjawab persoalan sesuai dengan rumusan masalah 

diatas adalah sebagai berikut: 

 

a. Teori Penegakan Hukum 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 menegaskan bahwa 

Perlindungan Konsumen berasakan manfaat, keadilan, keseimbangan, 

keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
12

 Hal ini 

menunjukan bahwa sistem penegakan hukum sebagai lembaga yang 

berorientasi sebagai lembaga yang berorientasi pada masyarakat. 

Teori yang digunakan oleh Soejono Soekanto untuk menjawab 

permasalahan ini, yaitu : 

1. Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap 

penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai 

dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat 

penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-

undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang. 

                                                           
12

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 
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Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus 

memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna.  

2. Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap 

penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai 

dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat 

penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-

undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-undang 

dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegakan hukum harus 

memegang teguh nilai-nilai keadilan daya guna. Tahap kedua ini dapat 

juga disebut tahap kebijakan yudikatif. 

3. Tahap Eksekusi adalah penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara 

konkret oleh aparat pidana yang bertugas menegakan peraturan pidana 

yang ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksanaan dalam 

menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-

undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.
13

 

 

 

b. Teori Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum 

Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan 

penetapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak 

secara ketat diatur oleh kaidah hukum.
14

 

penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-

undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya 

                                                           
13

 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm.24. 
14

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta Citra 
Niaga Perguruan Tinggi, hlm. 5 
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adalah demikian. Kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan 

hukum sebagai pelaksanan keputusan-keputusan hakim. 

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum: 

1) Faktor Perundang-undangan (substansi hukum) 

Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam 

penegakan hukum berlakunya kaedah hukum di masyarakat 

ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri,. 

2) Faktor Penegak Hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah 

mentalitas tau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam 

kerangka penegakan hukum dan impelementasi penegakan hukum 

bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu 

kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu 

kemunafikan. 

3) faktor sarana dan fasilitas 

sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia 

yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan 

yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas 

yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan 

lancar dan penegakan hukum tidak mungkin mejalankan peranan 

semestinya. 

4) Faktor masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan 

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari 
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masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. 

Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah 

kesadaran hukum masyarakat. 

5) Faktor kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar (perundang-undangan) 

harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. 

Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara 

peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, 

maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.
15

 

  

Penegakan Hukum dapat menjamin kepastian hukum. Sebagai proses 

kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat beradab. 

Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk 

masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk 

melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. 

 

2. Konseptual 

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah yang diteliti atau diketahui.
16

 

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

                                                           
15

ibid, hlm. 8. 
16

Ibid, hlm. 132 
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a) Penegakan Hukum Pidana adalah sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup
17

 

b) Pelaku Usaha adalah setiap orang perseoranga atau badan usaha, 

baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan 

usaha dalam berbagai ilmu ekonomi
18

 

c) Kosmetik adalah  sediaan atau paduan bahan yang siap untuk 

digunakan pada bagian luar badan untuk menambah daya tarik, 

atau mengubah penampilan
19

 

d) Bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal 

maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan
20

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui dan memahami skripsi secara keseluruhan, maka 

seistematika penulisannya sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
17

Soerjono soekanto,1983, faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit 
Rajawali Pers hlm. 5. 
18

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
19

 Retno Iswari Tranggono, SpKK. Buku Pegangan Ilmu Kosmetik, Penerbit PT Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta 2007, hlm. 6. 
20

Dian Putriyanti,dkk, 100% Cantik, Best Publisher. Bandung. Hlm. 101 
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I. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini memuat latar belakang, permasalahan, dan ruang lingkup, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta 

sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini berisikan tentag pengertian-pengertian dari istilah sebagai 

latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dan membahas hasil 

penelitian yang terdiri antara penegakan hukum, pelaku usaha, dan 

pengertian kosmetik. 

III. METODE PENELITIAN  

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam 

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan 

serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bagian ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian 

tehadap permasalahan yang ada dalam penulisa skripsi ini dengan studi 

kepustakaan dan studi lapangan. 

V. PENUTUP 

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari 

penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang 

diberikanberdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian skripsi. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjai kenyataan, yaitu 

hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar atau aturan 

yang dianut oleh negara adalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, 

yakni dengan melarang apa yang bertenatnagn dengan hukum (On Recht) dan 

mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar pelanggaran 

tersebut.
21

 

 

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh faktor-

faktor hukum, yaitu : 

a. Fakor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukun penegakan hukum. 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

                                                           
21

 Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung hlm.80. 
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e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

 

 

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum 

yang dimulai dari perencanaan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan 

hukum pada hakikatnya  merupakan interaksi antara berbagai perilaku 

manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam 

bingkai aturan yang telah disepakati bersama. 

 

Penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses 

penegakan  hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat 

tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi  perilaku 

manusia. Hukum meruupakan kekuasaan yang dimiliki otoritas untuk 

mengontrol masyarakat, sehingga akan dapat dicapai kondisi masyarakat, 

sehingga akan dapat dicapai kondisi masyarakat yang penuh dengan 

ketertiban dan keteraturan.
22

 

 

Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pnadangan menilai yang mantap 

dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir. Untuk menciptakan (sebagai “social engineering), memelihara dan 

mempertahankan (sebagai “social control”),  kedamaian pergaulan hidup.
23

 

                                                           
22

 Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, Hukum Dalam Masyarakat, Yogyakarta, Penerbit: Graha 
Ilmu, hlm.15. 
23

 Purnadi Purbacaraka, Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan, Bandung, Alumni, 
1997, hlm.34. 
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dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan 

hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau 

penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik mealui 

prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme 

penyelesaian sengketa lainnya.  

 

Dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup 

pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah 

normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dan segala aspek 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar dan sungguh-sungguh 

dijalankan sebagaimana mestinya.
24

 

 

Penegakan hukum di dalam upaya menegakannya dibutuhkannya paling tidak 

4 (empat) faktor, yaitu: 

1) Hukum atau peraturan itu sendiri, kemungkinannya adalah bawha tidak 

terjadi ketidakcocokan dalam peratutan perundang-undangan mengenai 

bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adakah 

ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum 

tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara 

hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya. 

2) Mentalitas petugas yang menegakan hukum, penegak hukum antara lain 

mencakup hakim, polisi, jaksa, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. 

Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental 

                                                           
24

Kelik Pramudya 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 
1. 
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penegak/aparat hukum kurang baik, makan akan terjadi gangguan pada 

sistem penegakan hukum. 

3) Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum. Kalau 

peraturan perundang-undangan sudah baik dan mentalitas penegak 

hukum baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran-

ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan 

semestinya. 

4) Kesadaran hukum, kepatuhan dan perilaku warga masyarakat.
25

  

Penegakan hukum pidana bila dilihat sebagai bagian dari mekanisme 

penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa juga 

diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses 

kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu 

untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap 

yaitu: 

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang 

2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang 

3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang 

 

 

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti 

pelaksanaan Undang-undangan. Walaupun alam kenyataan di Indonesia 

kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement 

begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan 

hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang 

                                                           
25

 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.36. 
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sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-

undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi justru malah menganggu 

kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.
26

 

 

Selain itu penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut 

obyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti 

sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, 

penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan 

hukum tertentu untuk menjamin dan menjamin dan memastikan bahwa suatu 

aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.  

 

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak 

hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam artii luas, 

proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap 

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau 

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri 

pada norma hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau mengakan 

aturan hukum. 

 

Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, 

yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup pula 

nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam masyarakat. Tetapi, dalam artti 

                                                           
26

 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm 5. 



19 

 

sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang 

formal dan tertulis saja. 

 

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana 

cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai appa yang 

dilakukan oleh aparatur penegak hukum. Oleh karena itu, dalam menangani 

masalah-masalah dalam menegakkan hukum pidana yang terjadi dalam 

masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal 

(tanpa mengenakan hukum pidana).  

 

dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan 

penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk 

menjadikan hukum,  baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti 

materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, 

baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur 

penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-

Undang menjamin berfungsinya anorma-norma hukumyang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

 

B. Pengertian Pelaku Usaha  

Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa: 

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
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berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”
27

 

 

Unsur-unsur definisi pelaku usaha adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha 

a) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan 

usahanya sendiri 

b) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama 

melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya badan usaha dikelompokan ke 

dalam dua kategori, yaitu badan hukum, yang menurut hukum 

merupakan badan usaha yang dapat dikelompokan ke dalam kategori 

badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi. 

Kemudian, badan usaha yang bukan badan hukum dapat 

dikelompokan ke dalam kategori seperti sekelompok orang yang 

melakukan kegiatan usaha. 

 

2. Kewajiban Pelaku Usaha 

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 

                                                           
27

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku 

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

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

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

diperdagangkan 

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

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan 

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

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

Berdasarkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan 

manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk 

menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha itu sendiri. 

 

3. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha 

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk 

mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut 

berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang 

dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. 

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang 
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dan/atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai 

larangan sebagai berikut:
28

 

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; 
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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 perundangundangan 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, 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. 
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4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus 

berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu 

pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari 

penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.
29

  

 

Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk 

produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau 

menyebabkna kerugia karena cacat yang melekat pada produk tersebut. 

Didalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan sistem tanggung 

jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu 

ketentuan pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen sebagai 

berikut: 

1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan. 

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau pemberian 
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santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3. Pemberian gantit rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari 

setelah selesai transaksi  

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 

berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure 

kesalahan. 

ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat 

membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupaka kesalahan 

konsumen.
30

 

 

Seorang konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kemudian 

menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat menggugat atau 

meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian.Pihak yang 

menimbulkan kerugian di sini yaitu bisa produsen, pedagang besar, 

pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, 

tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian bagi 

konsumen.Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan 

Konsumen, menyebutkan bahwa: 

1. Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan 

kualitas yang baik serta aman. Dengan hak ini berarti konsumen 

harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kuantitas dan 
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kualitas yang bermutu. Ketidaktahuan konsumen atas suatu produk 

barang yang dibelinya sering kali diperdayakan oleh pelaku usaha. 

Konsumen sering dihadapkan pada kondisi “jika setuu beli, jika 

tidak silahkan cari di tempat yang lain”. Dalam situasi yang 

demikian, biasanya konsumen terpaksa mencari produk alternatif 

(bila masih ada), yang mungkin kualitasnya lebih buruk. 

2. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Jika barang yang dibelinya 

dirasakan cacat, rusak, atau telah membahayakan konsumen, ia 

berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Namun, jenis 

ganti kerugian yang diklaimnya untuk barang yang cacat atau 

rusak, tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau 

atas kesepakatan masing-masing pihak, artinya konsumen tidak 

dapat menuntut secara berlebihan dari barang yang dibelinya 

dengan harga yang dibayarnya, kecuali barang yang dikonsumsinya 

itu menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat 

pada tubuh konsumen, maka tuntutan konsumen dapat melebihi 

dari harga barang yang dibelinya.
31

 

 

Pasal 19 mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan 

dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan 

bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang 
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atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau 

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus 

telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 

transaksi.
32

 

 

Dasar pertanggungjawaban ini terutama karena adanya syarat yang 

ditentukan di dalam pasal tersebut, yaitu; apabila pelaku usaha lain yang 

menjual barang dan/atau jasa hasil produksinya kepada konsumen tidak 

melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut, atau apabila 

pelaku usaha lain yang melakukan transaksi jual beli dengan produsen, tidak 

mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh 

produsen, atau produsen yang bersangkutan telah memproduksi barang 

dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi yang 

diperjanjikan sebelumnya.
33

 

 

Berkaitan dengan Pasal 24 ayat (2) Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani 

mengemukakan bahwa: Jika pelaku usaha lain yang membeli barang 

dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan 

perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut, maka tanggung jawab atas 
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tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen dibebankan sepenuhnya 

kepada pelaku usaha lain yang telah melakukan perubahan tersebut.
34

 

 

Selanjutnya, berkaitan dengan dua pasal lainnya Gunawan dan Ahmad Yani 

menyebutkan bahwa: Pasal 25 dan pasal 26 berhubungan dengan layanan 

purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

Dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab 

sepenuhnya atas jaminan dan/atau garansi yang diberikan, serta penyedia 

suku cadang atau perbaikan. 

 

Istilah pelaku usaha umumnya dikenal dengan sebutan pengusaha. 

Pengusaha adalah  setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha, 

memproduksi, menawarkan, menyampaikan, atau mendistribusikan suatu 

produk kepada masyarakat luas selaku konsumen. Pelaku usaha tidak hanya 

diartikan sebagai pembuat atua pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi 

mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga 

sampai ke tangan konsumen.  

 

Demikian jelas bahwa pengertian Pelaku usaha menurut Undang-undang 

Perlindungan Konsumen sangat luas, bukan hanya pelaku usaha melainkan 

hingga kepada pihak terakhir yang menjadi perantara antara pelaku usaha 

dan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer atau konsumen 

perantar. 
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C. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen 

Konsumen dan pelaku usaha merupakan subyek hukum dalam UUP 

Transaksi antara kedu subyek hukum itu akan menentukan adanya hubungna 

hukum dan menjadi syarat pokok untuk menentukan apakah suatu tuntutan 

atau gugatan dapat diajukan berdasarkan UUPK atau tidak, sehingga dapat 

dikualifikasi sebagai tuntutan konsumen.
35

 

 

Hubungan pelaku usaha dan konsumen dapat terjadi secara langsung dan 

tidak langsung. Hubungan langsung dapat terjadi apabila antara pelaku usaha 

dengan konsumen langsung terikat karema adanya perjanjian yang mereka 

buat atau karena adanya perjanjian yang mereka buat atau karena ketentuan 

Undang-Undang.  

 

Apabila hubungan itu terjadi dengan perantaraan pihak lain, maka terjadi 

hubungan tidak langsung. Hubungan pelaku usaha dengan konsumen pada 

dasarnya berlansung terus menerus dan berkesinambungan karena keduanya 

saling membutuhkan. 

 

1. Hubungan Langsung 

Menurut Ahmadi Miru dalam bukunya Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum 

Bagi Konsumen di Indonesia, menyatakan sebagai berikut: 

“Hubungan langsung yang dimaksudkan adalah hubungan antara produsen 

dan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Tanpa 
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mengabaikan jenis perjanjian-perjanjian lainnya, pengalihan barang dari 

produsen kepada konsumen, pada umumnya dilakukan dengan perjanjian 

jual beli, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis”.
36

 

 

2. Hubungan tidak langsung 

Menurut Ahmadi Miru hubungan tidak langsung adalah sebagai berikut: 

“Hubungan tidak langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah 

hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung 

terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak diantara pihak konsumen 

dengan produsen.  

 

Ketiadaan hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara pihak 

produsen dengan konsumen ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang 

dirugikan tidak berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen dengan 

siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian, karena dalam hukum 

perikatan tidak hanya perjanjian yang melahirkan (merupakan sumber) 

perikatan, akan tetapi dikenal ada dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan 

undang-undang.  

 

Sumber perikatan yang berupa undang-undang ini masih dapat dibagi lagi 

dalam undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia, 

yaitu yang sesuai hukum dan yang melanggar hukum.Berdasarkan 

pembagian sumber perikatan tersebut, maka sumber perikatan yang terakhir, 
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yaitu undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar hukum 

merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan perlindungan 

konsumen”.
37

 

 

D. Pengertian Kosmetik 

1. Pengertian kosmetik 

kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan 

perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma 

tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran beragam 

senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan 

dari bahan sintesis. Dengan kata lain Kosmetik adalah obat (bahan) untuk 

mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan 

pemerah bibir. Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara 

mempercantik wajah, kulit dan rambut.
38

  

 

Menurut Syarif M. Wasitaatmadja, mengemukakan mengenai pengertian 

kosmetik, yaitu,  Kosmetik dalam bahasa Yunani yaitu “kosmetikos” berarti 

keterampilan menghias, sedang “kosmos” berarti hiasan.
39

Selanjutnya, 

menurut Federal Food and Cosmetic Act (1958) pengertian kosmetik yaitu, 

Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, 

dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, 

dipergunakan pada badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, 
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memelihara, menambah daya tarik dan mengubah rupa dan tidak termasuk 

golongan obat. Zat tersebut tidak boleh mengganggu kulit atau kesehatan 

tubuh secara keseluruhan.Dalam definisi tersebut jelas dibedakan antara 

kosmetik dengan obat yang dapat mempengaruhi struktur dan faal tubuh.
40

 

 

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1175 / MenKes / PER / VIII / 2010 tentang Notifikasi 

Kosmetika, menyebutkan juga mengenai pengertian kosmetik yaitu, 

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan 

pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ 

genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk 

membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki 

bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. 

 

 

2. Pengawasan 

pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas 

yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

Jenis-jenis pengawasan adalah: 

a. Pengawasan Internal (intern) adalah pengawasan yang dilakukan 

oleh orang ataupun badan yang ada terdapat didalam lingkungan 

unit organisasi/lembaga yang bersangkutan.  
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b. Pengawasan Eksternal (ekstern) adalah pemeriksaan yang 

dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit 

organisasi/lembaga yang diawasi. 

 

Menurut Sukarno pengawasan tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan renana yang 

digariskan 

b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan 

instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan. 

c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam 

bekerja. 

d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien. 

e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitankesulitan, 

kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan kearah perbaikan.
41

 

 

pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi agar nantinya 

dapat menjadi pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran 

yang optimal. Mengawasi bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, akan 

tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, 

bahkan harus disertai dengan pengalaman. 
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Selanjutnya, pengawasan juga dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis 

dengan tinjauan dari beberapa segi, antara lain: 

 

1. Pengawasan dilihat dari segi cara pelaksanaannya dibedakan atas: 

a. Pengawasan langsung  

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan 

dengan cara mendatangiatau melakukan pemeriksaan di tempat 

terhadap objek yang diawasi. 

b. Pengawasan tidak langsung  

Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan 

langsung, yaitu dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan 

pekerjaan atau objek yang diawasi.  

 

Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen 

yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana 

ataupun sumber lain. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa: 

a) Laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun 

laporan insidentil. 

b) Surat pengaduan dari masyarakat. 

c) Berita atau artikel dari media massa. 
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3. Jenis-jenis bahan berbahaya yang digunakan untuk kosmetik 

Kepala BPOM, Roy Sparringa mengatakan, setidaknya ada 7 bahan 

kosmetik berbahaya, seperti: 

 

a. Merkuri (Hg) 

Merkuri sering disalahgunakan pada krim atau lotion pemutih kulit. 

Merkuri merupakan logam berta yang berbahaya yang dalam 

konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun. 

Pemakaian merkuri dapa menimbulkan berbagai hal mulai dari 

perubahan warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik 

hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan 

saraf otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin (teratogenik). 

Paparan jangka pendek dalam dosis tinggi menyebabkan diare, 

muntah-muntah, dan kerusakan ginjal. Merkuri juga merupakana zat 

karsinogenik (menyebabkan kanker) 

 

b. Hidrokinon 

Zat ini tidak boleh digunakan untuk kulit dan rambut, hanya boleh 

untuk pengeras kuku. Namun hidrokinon sering disalahgunakan pada 

krim atau lotion pemutih kulit. 

Hidrokinon adalah zat reduktor yang mudah larut dalam air. 

Kemampuan hidrokinon untuk menghambat pembentukan melanin (zat 

pigmen kulit) membuat bahan tersebut digunakan sebagai pencerah 

kulit (skin lightening) yang populer. Namun pengguna hidrokinon 

dalam jangka panjang dan dosis tinggi dapat menyebabkan 



36 

 

hiperpigmentasi terutama pada daerah kulit yang terkena sinar 

matahari langsung dan dapat menimbulkan ochrinosiss (kulit berwarna 

kehitaman). 

Hal ini akan terlihat setelah 6 (enam) bulan dan kemungkinan bersifat 

irreversible (tidak dapat pulih kembali). Bahan ini dilarang digunakan 

dalam kosmetika perawatan kulit dan rambut karena pada penggunaan 

jangka menengah (mid-term) dapat menyebabkan vitiligo/leukoderma 

(kehilangan pigmen sehingga kulit menjadi pucat secara tidak 

beraturan). 

Krim yang mengandung hidrokinon akan terakumulasi dalam kulit 

yang dapat menyebabkan mutasi dan kerusakan DNA, sehingga 

kemungkinan pada pemakaian jangka panjang bersifat karsinogenik. 

 

c. Asam Retinoat/Tretinoin/Retionic acid 

Asam Retinoat/Tretinoin/Retionic Acid banyak disalahgunakan pada 

obat peeling (pengelupasan kulit), obat jerawat dan pemutih dengan 

mekanisme kerja pengelupasan kulit. Zat ini dapat menyebabkan kulit 

kering, rasa terbakar dan teratogenik. 

 

d. Resornisol 

Resornisol dapat menyebabkan iritasi kulit dan mengganggu sistem 

imun. Bahaya pemakaian resornisol pada kulit atau teriritasi berupa 

gejala dermatitis, iritasi mata, kulit, tenggorokan, saluran pernafasan 

atas, methemoglobinemia, cyanosis, konvulsi, peningkatan detak 

jantung, dispepsia, hipotermia, hematuria. 
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e. Bahan pewarna  

Bahan Pewarna Merah K.3 (CI 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan 

Jingga K.1 (CI 12075) sering disalahgunakan pada produk lipstik atau 

sediaan dkoratif lain (pemulas kelopak mata dan perona pipi) karena 

warnanya yang cerah. Bahan pewarna sintesis ini umumnya digunakan 

sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna ini merupakan zat 

karsinogenik. Rodhamin b dalam konsentrasi tinggi dapat 

menyebabkan kerusakan hati. 

 

f. Diethylene Glycol (DEG) 

Diethylene Glycol (DEG) merupakan sesepora (trace element) yang 

terdapat pada bahan baku gliserin dan atau polietilen oksida yang 

digunakan pada pembuatan kosmetika misalnya pasta gigi. 

Jadi kadar DEG dalam gliserin dan polietilen  glikol tidak boleh 

melebihi batas kadar yang ditentukan. DEG merupakan racun bagi 

manusia dan binatang karena dapat menyebabkan depresi sistem saraf 

pusat, keracunan pada hati dan gagal ginjal. 

 

g. Timbal (pb) 

Pb atau Timbal merupakan bahan yang dilarang digunakan pada 

sediaan kosmetika. Pada annak-anak, timbal dapat menyebabkan 

kerusakan permanen pada otak dan sistem saraf dan memicu problem 

dalam tingkah laku dan belajar, menurunkan IQ dan pendengaran, 

menghambat pertumbuhan dan menyebabkan anemia. 
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Sedangkan pada dewasa, timbal dapat menyebabkan gangguan sistem 

saraf pusat, kardiovaskuler (meningkatkan tekanan darah dan 

hipertensi) dan menurunkan fungsi ginjal. Namun demikian, sebagai 

cemaran, timbal (Pb) dibatasi dalam kosmetika dengan kadar maksimal 

20 ppm.
42

 

 

4. Dampak Penggunaan Kosmetik Berbahaya 

Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik adalah : 

1. Iritasi kulit 

Iritasi kulit mungkin merupakan efek yang ringan dari pemakaian 

kosmetik. Biasanya iritasi kulit ini akan menimbulkan jerawat, kulit 

kemerah-merahan, serta kulit akan mengelupas. 

2. Kulit berjerawat 

Dikarenakan bahan-bahan yang dipakai dalam kosmetik tersebut 

memicu timbulnya jerawat pada kulit.  

3. Sakit kepala 

Pemakaian kosmetik yang salah bisa membuata seseorang merasa 

pusing. Karena beberapa kosmetik memakai bahan baku merkuri atau 

bahan logam  berbahaya lainnya. 

4. Menimbulkan flek hitam pada kulit  

Pemakaian produk kecantikan dengan campuran merkuri sangat kurang 

baik untuk kesehatan. Dalam jangka panjang dapat menimbulkan flek 
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hitam. Flek hitam memang pada awalnya bisa hilang tapi lama 

kelamaan akan membuat flek hitam semakin lebar dan permanen.  

5. Fotosensititasi 

Reaksi negatif muncul setelah kulit yang ditempeli kosmetik terkena 

matahari karena salah satu atau lebih dari bahan, zat pewarna, zat 

pewangi yang dikandung oleh zat kosmetik itu bersifat photosensitizer. 

6. Intoksisasi 

Keracunan dapat terjadi secara lokal maupun sistemik melalui 

penghirupan lewat melalui hidung dan hidung, atau penyerapan lewat 

kulit. Terutama jika salah satu lebih bahan yang dikandung kosmetik itu 

bersifat toksik 

7. Pori-pori tampak mengecil dan halus 

Ini sebenarnya disebabkan lapisan kulit terluar wajah kita telah tipis dan 

tergores oleh logam merkuri, tampak sepintas terlihat mengecil dan 

halus. Untuk mengujinya bisa mencobanya pada sinar matahari, kulit 

terasa terbakar, gatal disertai kemerahan, hal ini disebabkan karena kulit 

wajah sudah tidak dapat mendapat perlindungan dan melanin yang 

berfungsi melindungi wajah kita dari radiasi matahari. 

8. Memicu terjadinya kanker kulit 

Tidak hanya itu, kandungan merkuri dalam kosmetik jika dipakai dalam 

jangka waktu yang lama bisa menyebabkan kanker kulit. 
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9. Memperlambat pertumbuhan janin 

Menurut penelitian medis, penggunaan merkuri pada tubuh beresiko 

menyebabkan keterlambatan pertumbuhan pada janin bahkan dapat 

berakibat pada keguguran.
43

 

 

E. faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana 

Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah 

yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap 

akhir, untuk mencipatakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup.
44

  

 

Selanjutnya soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa masalah pokok dari 

penegakan hukum pidana sebenarnya terletak pad faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu : 

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa Undang-undang 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

yang menerapkan hukum 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut dilakukan 

atau diterapkan 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia dalam hidup. 
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Kemudian Al. Wisnubroto dalam bukunya yang berjudul hakim dan 

Peradilan Indonesia memuat beberapa faktor interal yang mempengaruhi 

hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan, adalah : 

1. Faktor Subjektif 

a. Sikap atau apriori 

Seringkalihakim dalam mengadili suatu perkara sejak awal 

dihinggapi suatu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa atau 

tergugat bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai 

pihak yang kalah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang 

dijunjung tinggi dalam peradilan modern, yakni atas praduga tak 

bersalah (presumtion of innocence), terutama dalam perkara pidana. 

Sikap yang bersifat memihak salah satu pihak dan tidak adil ini bisa 

saja terjadi karena hakim terjebak oleh rutinitas penanganan perkara 

yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang. 

b. Sikap emosional 

Perilaku hakim yang mudah tersinggung, pendendam, dan pemarah 

akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar 

dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas sangat 

berpengaruh pada hasil puutusannya. 

c. Sikap Arrogence Power  

Hakim yang memiliki sikap arogan, merasa dirinya berkuasa dan 

pintar melebihi orang lain seperti jaksa, penasihat hukum apalagi 

terdakwa atau pihak-pihak bersengketa lainnya, seringkali 

mempengaruhi keputusannya. 
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d. Moral  

Faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi insan penegak 

keadilan, terutama hakim. Faktor ini berfungsi membentengi 

tindakan hakim terhadap cobaan-cobaan yang mengarah pada 

penyimpangan, penyelewengan, dan sikap tidak adil lainnya. 

 

2. Faktor Objektif 

a. Latar belakang dan sosial budaya 

Latar belakang soal hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. 

Dalam beberapa kajian sosiologis menunjukan bahwa, hakim yang 

berasal dari status sosial yang tinggi berbeda cara memandang suatu 

permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan hakim yang 

berasal dari status sosial menengah atau rendah. 

b. Profesionalisme 

Profesionalisme yang mempengaruhi knowledge (penegtahuan 

wawasan) dan skills (keahlian atau eterampilan) yang ditunjang 

engan ketekunan dan ketelitian merupakan faktor yang 

mempengaruhi cara hakim mengambil keputusan masalah 

profesionalisme ini juga sering dikaitkan dengan kode etik di 

lingkungan peradilan. Oleh sebab itu hakim menangani suatu perlara 

dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan mengasilkan 

putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.
45
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, 

baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis 

maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. 

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelittian hukum merupakan suatu 

kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematikan dan pemikiran 

tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum 

tertentu dengan cara menganalisinya.
46

 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

pendekatan, yaitu: 

a. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan masalah yang 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan 

konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahaan yang akan 

diteliti. 

b. Pendekatan Yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum 

dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang 

berkaitan serta hubungannya dengan penulisan penelitian ini. 
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B. Sumber Data dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian iniadalah data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Secara 

langsung dari hasil penilitian lapangan, baik melalui pengamatan dan 

wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak 

yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan proposal 

skripsi ini.
47

 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan menulusuri 

literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi.  

Data sekunder terdiri dari :
48

 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang 

terdiri dari: 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Nomor 73 Tahun 

1958 Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 

1981  

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

4. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu sebagai bahan hukum yang 

berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti Peraturan 
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Menteri Kesehatan Nomor 22/Men.Kes/Per/IX/76 Tentang 

Produksi dan Pengedaran Kosmetika & Alkes. Dan Pasal 62 

Nomor 8 Tahun 1999. 

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya 

melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat 

menjadi lebih jelas, seperti kamus hukum, literatur-literatur yang 

menunjang dalam skripsi ini, media masa dan sebagainya. 

 

C. Penentuan Narasumber 

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk 

memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. PPNS BPOM pada provinsi Lampung   = 1 orang 

2. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang  = 1 orang 

3. Kepolisian pada Polda  Lampung    = 1 orang 

4. Dosen Bagian hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  = 1 orang+ 

Jumlah        = 4 orang  

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview) : yakni penulis mengadakan tanya jawab 

dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang 
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dibahas seperti Polisi atau Jaksa selaku penegak hukum, dan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku narasumber. 

b. Dokumen (document) : pengambilan data melalui dokumen tertulis 

maupun elektronik dari lembaga/institusi. Dokumen diperlukan 

untuk mendukung kelengkapan data yang lain. 

 

2. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan 

data yang dimaksud meliputi: 

1. Editing data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa 

dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu 

sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat 

terhindar dari adanya kesalahan data dan kebenaran data yang di 

terima serta relevansi bagi penelitian. 

2. Interprestasi data, yaitu menghubungkan data-data yang diperoleh 

sehingga menghasilkan serta uraian yang kemudian dapat ditarik 

kesimpulan. 

3. Sistemasi data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai 

dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga 

memudahkan untuk menganalisis data. Sehingga mempermudah 

dalam membuat kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan 

suatu interprestasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah 

analisis data kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode 
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induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, 

kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan 

dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan 

kenyataan sebagai gejalan data primer yang dihubungkan dengan teori-teori 

dalam data sekunder. Data disajikan dengan deskritif, yaitu dengan 

menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait 

dengan penulisan skripsi ini. 

 

 

 



 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut : 

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik yang 

mengandung bahan berbahaya pada tahap Formulasi adanya Peraturan 

perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 pasal 62 ayat (1) bahwa pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 17 ayat 

(1) huruf a, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 

5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 

(dua miliar rupiah), dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dpat 

menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen di 

Indonesia. Pada tahap Aplikasi terdapat pihak kepolisian dalam hal ini 

Polda Lampung melakukan tindakan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dengan 

melakukan tahap yaitu, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

pengumpulan barang bukti, penyitaan, lalu diajukan ke Pengadilan. 
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Selanjutnya tindak pidana itu akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh 

Majelis Hakim. Seperti contoh kasus yang ada di Bukit Kemuning, 

penegak hukum melakukan penyelidikan lalu sampai ke tahap 

penyitaan untuk mengamankan barang bukti yang ada yaitu kosmetik 

yang mengandung bahan berbahaya. Lalu tahap Eksekusi akan 

dilakukan penahanan yaitu 3 bulan penjara. Diberikan hukuman bisa 

kurungan penjara dan pidana denda. 

 

2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap 

pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di 

Provinsi Lampung yang paling berdampak adalah faktor peran 

aparatur penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor penghambat di 

Indonesia dalam hal kualitas dan kuantitas. Kualitas terdiri dari, masih 

rendahnya tingkat pendidikan, masih rendahnya kualitas SDM 

(sumber daya manusia), dan masih rendahnya tingkat kesehatan. 

Sehingga kesemuanya itu pada akhirnya mengarah pada rendahnya 

pendapatan perkapita masyarakatnya. Dalam kuantitas juga 

berdasarkan umur dan jenis kelamin, pertumbuhan penduduk, dan 

jumlah penduduk. Keterangan pelaku yang mengaku  mereka (pelaku 

usaha) hanyalah sebagai penjual kecil biasa yang tidak mengetahui 

apa saja bahan yang terkandung dalam kosmetik tersebut dan pelaku 

usaha tersebut memberi kesaksian bahwa mereka adalah penjual dari 

tangan ke tangan bukan sebagai pabriknya menjadi hambatan untuk 

peran penegak hukumnya sendiri untuk memberikan sanksi sesuai 

dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Serta kendala dari 
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Balai POM dengan kurangnya ketersediaan seperti peralatan 

laboraturium dan sebagainya juga menjadi penghambat dalam faktor 

penegak hukum. Dan faktor masyarakat juga berperan banyak untuk 

penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik yang mengandung 

bahan berbahaya ini, yaitu dengan rendahnya pengetahuan masyarakat 

tentang bahayanya penggunaan kosmetik baik legal maupun ilegal, 

dan dengan bagaimana dan kepada siapa mencari  perlindungan 

hukum terhadap bahaya kosmetik ilegal ini masyarakat masih minim 

pengetahuan. Dan kurangnya pengawasan masyarakat kepada dampak 

bahaya dari penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya 

yang dijual dipasar-pasar. 

 

B. Saran  

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hendaknya Aparat penegak hukum disarankan untuk lebih tegas 

dalam menanggulangi tindak pidana terhadap pelaku usaha kosmetik 

yang mengandung bahan berbahaya di Provinsi Lampung, dan lebih 

adil untuk menegakan hukum walaupun hanya pelaku usaha kecil 

atau pedagang kaki lima dengan tahap formulasi, aplikasi, maupun 

eksekusinya. Agar terciptanya rasa aman pada masyarakat khususnya 

wanita yang lebih berperan untuk menggunakan kosmetik dalam 

aktivitas sehari-hari. 

 

2. Diharapkan kepada aparatur penegak hukum untuk lebih dekat 

dengan masyarakat untuk lebih menghimbau lagi dalam kegiatan 
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pembelian atau penggunaan kosmetik itu sendiri. Hendaknya juga 

aparatur penegak hukum bekerja sama dengan ahli kosmetik untuk 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya wanita 

mengenai hukum produk kosmetik atau bahan-bahan kosmetik yang 

sering digunakan sehari-hari agar masyarakat lebih mengetahui 

dampak-dampak dari penggunaan kosmetik dan bahaya dari 

penggunaan nya tersebut. Masyarakat itu sendiri pun diharapkan 

untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam membeli dan menggunakan 

kosmetiknya itu sendiri, dan lebih peka terhadap bahaya penggunaan 

kosmetik ilegal yang beredar di pasar-pasar. 
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