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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Aspek yang digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan suatu bangsa 

adalah keberhasilan pembangunan ekonomi, oleh karena itu seyogyanya 

pemerintah Indonesia serta seluruh lapisan masyarkat harus mengelola 

perekonomian di Indonesia sebaik mungkin sesuai dengan apa yang diatur 

dalam konstitusinya dengan tujuan mendapat kepastian hukum dalam sistem 

ekonomi dan mencapai keberhasilan didalam bidang ekonomi sehingga dapat 

bersaing di dunia perdagangan Internasional. Hal ini secara konsitusional diatur 

dalam Pasal 33 UUD RI 1945 yang menentukan bahwa perekonomian 

Indonesia berasaskan kekeluargaan yang ditujukan untuk kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat banyak.  

Kegiatan jual beli menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan 

perdagangan di Indonesia. Menurut pasal 1457 KUHPer Jual beli merupakan 

suatu persetujuan atau perjanjian mengikat penjual dan pembeli, penjual 

mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama, dan 

pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang yang disetujui 

bersama. Produk yang diperjualbelikan sangat beragam, dari pakaian, perabotan 

rumah, alat tulis, tas, kosmetik, dan lain-lain. 

Seiring era perdagangan bebas sekarang ini berbagai jenis kosmetik beredar 

di pasaran dengan berbagai kegunaan dari berbagai merek juga. Produk 

kosmetik yang merupakan hasil dari perkembangan industri obat-obatan saat 
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ini sudah berkembang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat seiring 

dengan perkembangan gaya hidup masyarakat. Para pelaku usaha menghasilkan 

berbagai macam produk kecantikan dengan berbagai macam kegunaan bagi 

masyarakat untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. 

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah 

banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk browsing, 

mencari data dan berita, mengirim pesan e-mail, komunikasi melalui situs 

jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan 

memanfaatkan media internet dikenal dengan e-commerce.1 

Jual beli melalui media atau biasa disebut e-commerce adalah kegiatan 

bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufacturers), 

service providers, dan pedagang perantara (intermediaries) dengan 

menggunakan jaringan-jaringan komputer (computer networks), yaitu E-

commerce sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.2 

Perkembangan e-commerce di Indonesia saat ini sangatlah pesat, terdapat 

banyak situs jual beli online yang dapat menjadi pilihan untuk kita dalam 

membeli serta menjual barang secara online. Mereka pun berlomba-lomba 

untuk menarik minat masyarakat dan menguasai pasar melalui keunggulan 

masing-masing yang dimilikinya. Online shopping adalah pembelian yang 

dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website 

sebagai katalog. Beberapa contoh media dari online shop yang dapat disebut 

sebagai Marketplace (Pasar Online) antara lain, Blibli, Lazada, Tokopedia dan 

 
1 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 
2004, hlm 1.   
2 Niniek Suparni, Cyberspace : Problematika & Antisipasi Pengaturannya, Jakarta : Sinar Grafika, 
2009, hlm. 30 
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lain-lain. Bahkan juga melalui media sosial (Socio-Commerce) seperti 

Instagram, Facebook, Twitter, dll. Marketplace adalah sebuah platform yang 

memfasilitasi penjual dan pembeli bertemu melalui website dan memfasilitasi 

transaksi penjualan barang maupun jasa secara online. 

Hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui 

online yang melibatkan adanya tiga pihak. Pihak pertama yaitu pembeli (buyer), 

penjual (seller) dan situs online seperti Facebook, Instagram, Tokopedia, 

Bukalapak, Blibli, Shopee, dll. Namun situs belanja online tidak terlibat secara 

lansung dalam transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli, karena 

situs online ini hanyalah sebagai media sarana dalam menjalankan usaha yang 

dilakukan oleh penjual.3 

Platform-platform diatas menawarkan berbagai produk-produk untuk dapat 

digunakan oleh konsumen. Produk dapat berupa peralatan dapur, makanan, 

peralatan kantor, pakaian, perawatan diri seperti kosmetik, dan lain-lain. Tidak 

dapat dipungkiri dengan adanya platform ini menarik perhatian para konsumen 

khususnya wanita untuk membeli produk-produk tersebut. Produk kosmetik 

khususnya yang menarik minat para konsumen untuk membeli. Banyak faktor-

faktor yang menjadikan kosmetik merupakan produk yang paling diminati oleh 

wanita. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari kegemaran terhadap 

penggunaan produk kosmetik seperti yang dilakukan oleh para Beauty 

Enthusiast. Faktor lainnya yaitu kosmetik juga menjadi salah satu alat untuk 

 
3 Aditya Ayu Hakiki, dkk, Jurnal: Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli 
Online, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017, hlm. 125 
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pekerjaan seperti Make-up Artist. Faktor yang paling umum adalah karena ingin 

mendapatkan penampilan yang menarik dengan menggunakan kosmetik.  

Mengenai pengaturan transaksi jual beli online diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 (yang selanjutnya 

disebut dengan UU ITE). Dalam UU ITE ini diatur mengenai transaksi 

elektronik dimana salah satunya mengatur mengenai jual beli online. Dalam 

pasal 1 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa “Transaksi Elektronik adalah 

perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan 

Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Dalam kegiatan ini para pihak 

yang melakukan Transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melalukan 

interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik selama transaksi berlangsung.”4 Hal ini menunjukkan bahwa tidak 

hanya pelaku usaha saja yang harus menerapkan asas itikad baik tetapi pihak 

pembeli juga harus menerapkan asas itikad baik. 

Peluang jual beli dengan menggunakan media e-commerce atau dikenal 

dengan jual beli online ini tidak disia-siakan oleh para pengusaha dan pedagang 

produk kosmetik untuk dapat memasarkan produk-produknya kepasaran. 

Sasaran konsumen produk kosmetik adalah wanita, karena wanita lebih banyak 

menggunakan kosmetik dalam kehidupannya sehari-hari dalam beraktifitas. 

Dengan adanya jual beli online memberikan kemudahan bagi pengusaha dan 

penjual untuk memamerkan produk-produk kosmetik dengan berbagai merek, 

 
4 Pasal 17 ayat (2) UU ITE 2008 
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baik yang berasal dari luar negeri maupun produk kosmetik produksi dalam 

negeri. 

Pengertian kosmetik diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang 

izin produksi kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik ialah  “Bahan atau 

sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia 

(epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan 

mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah 

penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara 

tubuh pada kondisi baik”. Pada pasal ini menunjukan bahwa kosmetik adalah 

barang atau perawatan untuk melindungi dan memelihara tubuh dengan baik, 

bukan untuk merusak atau sampai berakibat fatal.  

Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1176/MENKES/PER/2010 tentang Notifikasi Kosmetika juga menjelaskan 

bahwa setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau 

persyaratan mutu keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Ketiga kriteria tersebut memiliki tujuan masing-masing. 

Keamanan yang dinilai dari bahan kosmetik yang digunakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kosmetik yang dihasilkan tidak 

menggangu atau membahayakan kesehatan manusia. Kemanfaatan dinilai dari 

kesesuaian dengan tujuan penggunaan dan klaim yang dicantumkan pada 

produk kosmetik. Mutu yang dinilai dari pemenuhan persyaratan sesuai dengan 

cara pembuatan kosmetik yang baik dan bahan kosmetik yang digunakan sesuai 

dengan aturan perundang-undangan di Indonesia. Dan juga harus terpenuhi 
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unsur penandaan yang berisi informasi lengkap, objektif, dan tidak 

menyesatkan. 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewajiban untuk 

mengawasi dan memberikan izin untuk produk-produk obat maupun makanan 

yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. BPOM merupakan lembaga pemerintah 

non-kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pengawasan obat dan makanan. Lembaga ini berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan, dan di pimpin oleh Kepala BPOM, sesuai 

dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas 

Obat dan Makanan. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan ada dua jenis 

kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu.  

Banyaknya jenis kosmetik yang beredar di pasaran baik kosmetik lokal 

maupun impor membuat para produsen pun mencari berbagai macam cara dan 

upaya agar produk kosmetik tersebut dapat dijual dan menarik minat 

masyarakat untuk mau membeli dan menggunakan produk mereka khususnya 

konsumen wanita. Hal ini juga membuat beragamnya harga kosmetik yang 

ditawarkan oleh para produsen kosmetik.  

Umumnya para konsumen lebih tertarik jika mendapatkan harga yang 

murah, hal ini membuat produsen berlomba-lomba menyediakan produk 

kosmetik dengan manfaat yang sama tetapi dengan harga yang berbeda atau 

lebih murah dari pasaran untuk menarik minat konsumen. Hal ini 

mengakibatkan munculnya persaingan yang memberi peluang bagi para pelaku 
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usaha untuk saling bersaing satu sama lain untuk dapat mempertahankan minat 

konsumen.5 

Keinginan wanita untuk tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku 

usaha yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan lebih dengan 

memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi 

persyaratan untuk diedarkan. Ketertarikan untuk membeli kosmetik dengan 

harga murah serta memiliki hasil yang cepat demi memperoleh wajah yang 

cantik. Oleh karena itu, wanita banyak yang memilih jalan alternatif untuk 

membeli suatu produk dengan harga murah tanpa memperhatikan kelayakan 

dan keaslian dari produk tersebut. Berbagai macam cara dilakukan oleh pelaku 

usaha untuk dapat memasarkan produk kosmetik yang diproduksi, seperti 

mencantumkan bahwa produk kosmetik tersebut merupakan buatan atau 

produksi luar negeri yang di impor langsung ke Indonesia,6 seperti contohnya 

kosmetik impor dari Korea Selatan. 

Kosmetik yang didapatkan dengan harga murah jauh dari harga pasaran, 

karena tidak adanya izin edar dari Badan POM. Bahkan kosmetik yang dijual 

murah seharusnya patut dicurigai telah memasuki kadaluarsa atau merupakan 

kosmetik palsu. Karena harga yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah 

sehingga kosmetik ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Ketidaktahuan 

konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik yang tidak jelas 

kandungan dalam isi produk tersebut, bisa dijadikan suatu alasan bagi 

masyarakat yang masih tetap menggunakan kosmetik tersebut.  

 
5 Rhido Jusmadi, Konsep Hukum Persaingan Usaha, Malang: Setara Press, 2014, hlm 38 
6 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 2002, hlm. 12 
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Hal utama yang menjadi penyebab peredaran kosmetik berbahaya karena 

harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kosmetik yang telah 

mendapatkan izin edar. Mengakibatkan masyarakat menghadapi resiko buruk, 

merugikan konsumen dan juga merugikan negara dari pemasukan pajaknya.7 

Sementara kosmetik yang beredar di pasaran haruslah memenuhi standar 

yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah. Agar 

produk kosmetik tersebut tidak menimbulkan kerugian dan ancaman kepada 

konsumen. Kosmetik yang dibuat dan diedarkan oleh pelaku usaha pada 

dasarnya sudah ditetapkan harus dibuat sesuai dengan aturan kesehatan dan 

bahan-bahan yang aman bagi tubuh manusia. 

Industri kosmetika dalam melakukan kegiatan pembuatan kosmetika wajib 

menerapkan pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik atau disingkat 

CPKB yang meliputi sistem menajemen mutu, pesonalia, bangunan dan 

fasilitas, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit 

internal, penyimpanan, kontrak produksi dan pengujian, dan terakhir 

penanganan keluhan dan penarikan produk. Hal ini terdapat pada Pasal 2 ayat 

(1) dan (2) Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara 

Pembuatan Kosmetika yang Baik. 

Sejauh ini produk kosmetik berbahaya sudah menempuh angka 679 ribu 

yang beredar. Kepala BPOM RI Penny K. Lukito mengatakan terdapat 53 jenis 

produk kosmetik dari merk-merk ternama yang dipalsukan. Adapun jenis 

kosmetiknya berupa lipstik, sabun cuci muka, pomade, penyubur jenggot, dan 

 
7 Haril Sutarjo, Implementasi Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kesehatan Berupa Kosmetik dan 
Persediaan Farmasi Tanpa Izin Edar, Jurnal Reformasi Hukum Vol. 1 No.1, September 2017, hlm. 
133 
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lain-lain. Dengan total barang mencapai 679 ribu.8 Setidaknya ada 113 daftar 

nama produk kosmetik yang dengan merek terkenal lalu dipalsukan yang juga 

mengandung bahan berbahaya telah diterbitkan oleh BPOM, contohnya seperti 

Etude House (salah satu produknya yaitu Dear darling water gel tint) yang 

dipalsukan di Filipina.9 

Terdapat pelaku usaha yang meracik sendiri produk kosmetik dengan 

produk yang seharusnya tidak dapat digunakan untuk kulit. Menurut Direktur 

Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya 

mengungkapkan bahwa ada pelaku yang memalsukan kosmetik yang di 

produksi minyak bulus yang terbuat dari minyak sayur, krim ketiak pemutih 

yang terbuat dari bahan lotion, dan hair tonic yang terbuat dari air ditambahkan 

dengan pewarna makanan. Semua produk tersebut tidak memiliki izin dari 

BPOM.10 

Tidak hanya itu, penjualan melalui marketplace juga menjadi sasaran para 

penjual untuk menawarkan produk kosmetik yang berbahaya. Pada bulan 

Februari 2020, pihak kepolisian di Bandung menemukan pabrik pembuatan 

kosmetik ilegal, penjual mengaku bahwa hasil kosmetik racikannya dijual dan 

ditawarkan di media marketplace seperti Shopee. Produk kosmetik yang 

ditemukan juga tidak memiliki izin edar.11 

 
8 https://tirto.id/53-kosmetik-palsu-tersebar-hingga-luar-jawa-bpom-kami-telusuri-de9d, diakses 
pada 12 Februari 2020. 
9 https://www.tribunnewswiki.com/2019/12/29/deretan-produk-kosmetik-yang-dilarang-bpom-
mengandung-bahan-berbahaya-hingga-dapat-sebabkan-kanker?page=2, diakses pada 12 Februari 
2020. 
10https://nasional.kompas.com/read/2017/08/24/08435641/polisi-ungkap-kosmetik-palsu-
berbahan-dasar-lotion-dan-minyak-sayur?page=all, diakses pada 6 Maret 2020. 
11 https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4908930/bongkar-kosmetik-ilegal-made-in-bandung-
polisi-dijual-di-shopee?_ga=2.73920790.561609711.1589547070-944170004.1589344222, 
diakses pada 7 Maret 2020. 
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Ahmad Miru menyatakan bahwa hal tersebut memungkinkan beredarnya 

kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang 

bisnis bagi pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah 

sampai yang tidak memiliki izin edar. Hal ini seringkali dijadikan lahan bisnis 

bagi pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk akibat posisi konsumen yang 

lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-

hak dari konsumen.12 

Peraturan BPOM (PerBPOM) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan 

Produksi dan Peredaran Kosmetika menjelaskan tentang peredaran. Pada pasal 

1 ayat (4) menjelaskan bahwa “Peredaran adalah setiap kegiatan atau 

serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan kosmetika baik dalam rangka 

perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan”. Kosmetika yang 

akan beredar harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dimaksud 

terhadap legalitas dari kosmetika, keamanan, manfaat dan mutu kosmetika, lalu 

penandaan dan klaim kosmetika, dan yang terakhit promosi dan iklan 

kosmetika.13 Hal ini bertujuan agar mencegah terjadinya pembohongan publik 

dalam pemasaran promosi dan iklan produk kosmetik tersebut. 

Persyaratan lainnya produk kosmetik tersebut harus terdaftar dan 

mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik 

Indonesia sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengatur 

dan mengeluarkan izin edar produk-produk yang dikonsumsi. Selain itu 

pencantuman label suatu produk kosmetik merupakan suatu keharusan bagi 

 
12 Ahmad Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 1. 
13 Pasal 14 PerBPOM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika 
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pelaku usaha, bertujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, 

dan jujur mengenai kondisi suatu produk kosmetik dapat tercapai. Sehingga 

tidak menimbulkan keraguan bagi konsumen pada saat membeli lalu 

menggunakannya. Aturan ini dimaksudkan untuk mengupayakan bahwa barang 

dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar 

seperti memiliki kualitas, manfaat dan mutu.14 Kualitas lainnya yang harus 

sesuai dengan informasi dapat tertera melalui label, etiket, iklan, yang baik 

dapat ditawarkan melalui sarana seperti marketplace. 

Hal ini berkaitan pula dengan kepentingan fisik konsumen kosmetik di 

Indonesia. Kepentingan fisik yang dimaksud oleh disini adalah kepentingan 

badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh 

dan atau jiwa mereka dalam penggunaan barang atau jasa konsumen.15 

Kepentingan fisik konsumen dapat terganggu jika suatu perolehan barang atau 

jasa malah menimbulkan kerugian berupa gangguan kesehatan badan atau 

ancaman pada keselamatan jiwanya. 

Bentuk tanggung jawab dapat dikatakan sebagai tanggung jawab oleh 

pelaku usaha atau produsen dari produk yang telah dibawanya kedalam 

peredaran. Lalu menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang 

ada pada produk tersebut.16 Salah satu zat berbahaya yang sering terdapat dalam 

bahan kosmetik pada umumnya adalah merkuri. 

 
14 Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Mandar Maju, 
2000, hlm. 18 
15 A.Z Nasution, Konsumen dan Hukum, Jakarta: Pustaka SinarHarapan, 1995, hlm 78. 
16 Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Hukum Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 
Lampung:Universitas Lampung, 2016, hlm 10 
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Pada tahun 2019 BPOM juga menemukan produk kosmetik ilegal beredar 

di Semarang dan Magelang, produk kosmetik ini mengandung bahan-bahan 

berbahaya untuk tubuh antara lain, merkuri, asam retinorar, dan hidrokuinon. 

Bahan-bahan ini dapat menyebabkan kanker, kelainan pada janin dan iritasi 

kulit.17  

Bila menggunakan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya 

dapat menghasilkan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan. Pasal 

1 angka 4 Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Mekanisme 

Monitoring Efek Samping Kosmetika menjelaskan bahwa, “Efek tidak 

diinginkan serius adalah efek yang tidak diinginkan setelah penggunaan normal 

kosmetika yang menyebabkan kematian, mengancam jiwa, membutuhkan 

rawat inap, atau menyebabkan cacat permanen”. Hal ini wajib dilaporkan 

kepada Kepala BPOM melalui Direktur Pengawasan Kosmetik. 

Kesehatan merupakan faktor yang penting dalam mengutamakan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Terdapat dalam Pasal 28 H ayat (1) 

UUD RI 1945 yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 

Pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan juga menjelaskan bahwa setiap orang berkewajiban ikut 

mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya. Pada ayat (2) yang menjelaskan kewajiban 

 
17 https://mediaindonesia.com/read/detail/245093-banyak-produk-kosmetik-ilegal-berbahaya-
dijual-secara-daring, diakses pada 8 Maret 2020. 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaanya meliputi upaya kesehatan 

perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan 

kesehatan. Lalu dijelaskan pula pada ayat 10 Undang-Undang ini bahwa setiap 

orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh 

lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. 

Perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik perlu diperhatikan lebih 

lanjut, mengingat semakin maraknya peredaran kosmetik palsu di masyarakat 

yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perlindungan yang 

dimaksud agar konsumen lebih terlindungi dari pelanggaran yang dilakukan 

oleh pelaku usaha kosmetik. Salah satu hal yang patut menjadi pertanyaan 

adalah mengenai informasi-informasi mengenai produk yang ditawarkan oleh 

pelaku usaha, menurut Eli Wuria Dewi, pelaku usaha di dalam menjalankan 

kegiatan usahanya harus selalu mengutamakan kejujuran dan keterbukaan, 

pelaku usaha harus mampu memberikan informasi secara benar, jelas, jujur dan 

transparan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkannya berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang 

ketentuannya telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.18 Pemaparan informasi suatu produk sebaiknya dalam bentuk 

tertulis. Sehingga konsumen dapat lebih diuntungkan dan mempermudah untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. 

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen juga membahas mengenai asas kemanfaatan 

dan keselamatan. Asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan 

 
18 Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm. 58. 
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dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan 

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Oleh 

karena itu maka pelaku usaha dituntut untuk melakukan usaha dengan jujur 

bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.19 

Berkaitan dengan pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar dan 

jelas, maka “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa dengan tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk 

pengunaan barang dalalm bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku”.20 Informasi yang dapat diberikan yaitu 

cara penggunaan produk dan efek samping yang dirasakan setelah 

menggunakan produk tersebut. 

Pihak pelaku usaha yang menawarkan produk kosmetik yang menyebabkan 

kerugian pada konsumen harus bertanggung jawab pada kosmetik yang 

dijualnya. Tanggung jawab dapat berupa ganti kerugian pada kerusakan, 

pencemaran, dan atau kerugian konsumen yang disebabkan karena 

mengkonsumsi produk tersebut. Tanggung jawab dapat juga berupa 

penggantian barang dan/atau jada, atau pengembalian uang atau setara dengan 

nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau memberikan santunan yang sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.21 Tanggung jawab 

tersebut dapat dikatakan sebagai Product Liability, suatu tanggung jawab 

 
19 Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
20 Pasal 8 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
21 Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
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hukum dari orang atau badan yang mengjhasilkan produk (producer, 

manufacture) atau dari badan atau orang yang bergerak dalam proses 

menghasilkan produk (processor, assembler) atau juga dari prang atau badan 

yang menjual atau mendistribusikan (seller, distributor) dari produk-produk 

yang ditawarkan kepada konsumen.22 

Pentingnya perlindungan konsumen secara material maupun formal, 

mengingat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat 

dikatakan sebagai penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas 

barang dan jasa yang dihasilkan sebagai rencana mencapai sasaran usaha. Peran 

pemerintah dalam hal ini juga berusaha mengantisipasi pelanggaran hukum 

berupa peredaran kosmetik yang berbahaya yang tidak memenuhi persyaratan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pihak konsumen 

berhak untuk mendapatkan kemanan dari barang maupun jasa yang ditawarkan. 

Produk barang dan jasa tersebut tidak diperbolehkan membahayakan jika 

dikonsumsi, agar konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan juga 

rohani.23 Informasi adalah hal terpenting yang harus disediakan oleh pelaku 

usaha sebelum mengedarkan produknya. informasi dapat berupa bentuk iklan 

dan juga label Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak mengurangi 

pengaruh dari berbagai mcam informasi pelaku usaha lainnya.24 

Pengaturan mengenai pelaku usaha yang menggunakan media elektronik 

dalam sistem online wajib memberikan informasi yang lengkap, dinyatakan 

 
22 Erman, dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 46 
23 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 
33 
24 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 
71 
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bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik 

harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat 

kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.25 Namun banyak pelaku 

usaha yang mengabaikan pentingnya label Badan Pengawas Obat dan Makanan, 

terutama pada produk kosmetik yang penggunaannya langsung terpapar kepada 

kulit konsumen.  

Pada kenyataannya, baik para pelaku usaha dan juga pihak marketplace 

sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli ini tidak melakukan dan 

melaksanakan sesuai yang diperitahkan oleh Undang-undang baik Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, dan juga terutama 

aturan-aturan khusus mengenai kosmetika. Sehingga hak-hak konsumen untuk 

mendapatkan informasi yang jelas dan benar terhadap produk kosmetik yang 

digunakannya.  

BPOM akhir-akhir ini mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan 

BPOM (PerBPOM) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan 

Makanan yang diedarkan Secara Daring. Pada pasal 1 ayat 1 aturan ini 

menggambarkan bahwa peredaran obat dan makanan secara daring adalah 

setiap kegiatan atau serangkaian kgiatan yang berkaitan dengan penyaluran 

dan/atau penyerahan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan 

pangan olahan dengan menggunakan media transaksi elektronik dalam rangka 

perdagangan. 

 
25 Pasal 9 UU ITE Tahun 2008 
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Setiap tahunnya terjadi penambahan jumlah kosmetik berbahaya yang 

beredar secara online. Kosmetik yang berbahaya dapat dikategorikan sebagai 

kosmetik tanpa izin edar (TIE), mengandung bahan berbahaya, dan kosmetik 

palsu. Dengan berkembangnya industri pemasaran secara online melalui 

marketplace seperti platform-platform yang telah disebutkan diatas, maka 

pengawasan terhadap peredaran kosmetik menjadi sulit. Maka, penulis 

mengambil objek penelitian ini dengan menuangkan dalam bentuk Tesis 

dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Marketplace Terhadap Peredaran 

Produk Kosmetik Berbahaya”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang timbul antara 

lain sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana norma pengaturan peredaran produk kosmetik melalui 

marketplace di Indonesia? 

1.2.2 Bagaimana tanggung jawab hukum marketplace terhadap peredaran 

kosmetik berbahaya ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

176/Pid.Sus/2019/PN.Kln? 

1.3 Tujuan Masalah 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk mengetahui dan memahami norma pengaturan peredaran produk 

kosmetik melalui marketplace di Indonesia. 

1.3.2 Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum marketplace 

terhadap peredaran kosmetik berbahaya ditinjau dari Putusan 

Pengadilan Negeri Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN.Kln. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Secara teoritis, penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma 

berfikir untuk mengetahui, memahami, dan mendalami berbagai aspek 

hukum mengenai tanggung jawab hukum marketplace terhadap 

peredaran produk kosmetik berbahaya. 

1.4.2 Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para penegak hukum 

untuk mengetahui penyelesaian masalah terhadap kasus yang serupa 



 

 19 

dan bermanfaat bagi masyarakat umum atau pembeli untuk berhati-hati 

dalam memilih sebuah produk kosmetik. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti 

diuraikan sebagai berikut: 

 BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode 

penilitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan 

konseptual yang mengandung tentang pengertian-pengertian, teori-teori 

mengenai tanggung jawab hukum, peredaran produk kosmetik melalui 

marketplace juga pengaturan yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di Indonesia. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan metode penelitian, jenis penelitian, 

teknik pengumpulan data seperti bahan hukum yang menjadi acuan, 

pendekatan, sifat analisis, dan hambatan-hambatan dalam penulisan dan 

penanggulangannya.  
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BAB IV     : ANALISA HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti akan menganalisis jawaban dari norma peredaran produk 

kosmetik melalui marketplace dan tanggung jawab hukum marketplace 

terhadap peredaran produk kosmetik berbahaya ditinjau dari Putusan 

Pengadilan Negeri Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN.Kln. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini peneliti akan menulis kesimpulan dan memberi saran terhadap 

permasalahan  yang dituangkan.  

 


