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ABSTRAK 

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA SALON TERHADAP 

KONSUMEN AKIBAT PENGGUNAAN PRODUK YANG TIDAK 

BERSERTIFIKAT  MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 

1999TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

(Studi di Kota Mataram) 

 

IRMA TILA RUKMIN 

D1A 111 133 

 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab 

perusahaan jasa salon terhadap konsumen akibat penggunaan produk yang tidak 

bersertifikat dan mengetahui peranan BPOM dalam memberikan perlindungan 

konsumen akibat penggunaan produk yang tidak bersertifikat. Adapun metode 

yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

bentuk pertanggungjawaban jasa salon yaitu dengan cara memberikan perawatan 

dan potongan setengah harga kepada konsumen yang mendapatkan perawatan 

yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun peranan BPOM dalam 

memberikan perlindungan konsumenyaitu dengan cara memberikan bimbingan 

atau pelajaran ke konsumen agar bisa membedakan dan tahu cici-ciri mana produk 

yang sudah terdaftar sertifikasinya dengan yang tidak, Dengan cara melakukan 

penyuluhan kepada masyarakat setiap satu kali dalam sebulan. 

 

Kata Kunci: Tanggungjawab Salon, Perlindungan Konsumen 

 

 

ABSTRAC 

 

THE SALON COMPANY RESPONSIBILITIES TO CONSUMERS ON THE 

UNCERTIFIED PRODUCT EFFECTS ACCORDING TO LAW POLICY 

NUMBER 8 1999 ON CONSUMER SECURITY RIGHTS 

The purpose of this research is to find out all the responsibilities that Salon 

Company owes to their consumers due to non certified products that are not 

certified and to find the BPOM role to give a secure satisfaction to consumer for 

using uncertified products. The methods used for this research is a normative 

empires’ ye and the result of the research indicates that salon companies gives 

responsibilities to consumer by giving better treatment and 50 % discount to 

consumers that are not satisfied on their result expectations. The (BPOM) roles to 

consumer are by explaining the differences on the products characteristics that are 

certified and products that are not certified once every month. 

Keywords: Salon Responsibilities, Consumer Security Rights.  
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I. PENDAHULUAN 

Di era globalisasi dan perkembangan dunia usaha pada saat ini 

khususnya di Indonesia terjadi krisis yang berkepanjangan sejak Tahun 

1997.Krisis ini di awali dengan naiknya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, 

yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi perekonomian di 

Indonesia.Akibat dari lemahnya perekonomian Indonesia, banyak bidang 

usaha yang mengalami kelesuan.Namun ada pula bidang usaha yang tetap 

bertahan dengan kondisi lemahnya perekonomian.Jenis usaha ini yang 

bergerak di bidang jasa, khususnya jasa salon kecantikan. 

Usaha jasa salon kecantikan ini tetap mampu bertahan di masa krisis 

dikarenakan pada era modernisasi kecantikan merupakan suatu kebutuhan 

sekunder yang akan mendekati kebutuhan pokok. Kebutuhan akan kecantikan 

menimbulkan munculnya berbagai macam produk kosmetik pada usaha jasa 

salon.  

Kosmetik merupakan bagian terpenting dalam kecantikan seorang 

perempuan, di zaman sekarang perempuan yang baru menginjak remaja sudah 

terbiasa menggunakan kosmetik untuk kecantikan wajah dan kulitnya, dengan 

perkembangan zaman yang semakin maju sekarang para  pengusaha-

pengusaha membuat perusahaan salon kecantikan di setiap sudut kota 

menawarkan jasa dengan harga murah, dengan demikian para remaja tidak 

perlu lagi mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan kecantikan yang 

diinginkan  dengan banyaknya pertumbuhan perusahaan salon di kota-kota. 
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Seiring dengan pesatnya perkembangan perusahaan jasa salon akan 

berdampak dengan persaingan tidak sehat, seperti menjual barang kecantikan 

yang harga murah namun dengan kualitas yang rendah/belum bersertifikat 

atau barang kosmetik yang di larang beredar oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM). Perusahaan salon semestinya tahu bahwa konsumen selain 

memiliki kewajiban konsumen juga memiliki hak-hak yang harus diberikan 

seperti yang tertuang dalam pasal 4 huruf a Undang-undang Perindungan 

Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi “hak atas 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau 

jasa”.
1
 

Berdasarkan pasal tersebut bahwa hak konsumen dalam memakai 

barang atau jasa harus diutamakan keselamatan konsumen, jangan sampai 

dengan memakai produk kosmetik atau jasa salon yang lainnya akan  

menyebabkan dampak buruk pada konsumen pada jangka waktu tertentu, 

bukan mendapat kecantikan melainkan kerusakan pada wajah dan kulit 

konsumen. 

Sebenarnya perjanjian yang terjadi antara pelaku usaha jasa salon 

dengan konsumen adalah perjanjian perawatan, oleh sebab itu jika pelaku 

usaha salon tidak memenuhi kewajibannya dia dapat dituntut melakukan 

wan/prestasi.Berikutnya pengusaha jasa salon dapat juga dituntut atas dasar 

perbuatan melawan hukum Onrecht Matige Daad (pasal 1365 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata).Persoalannya ialah, bagaimanakah tanggung jawab 

                                                           
1
Indonesia Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, 

Pasal 4 huruf(a). 
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pelaku usaha jasa salon yang menggunakan produk-produk yang tidak 

bersertifikat, itulah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. 

Pada bulan Februari tahun 2013 di Ampenan Mataram Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Polda NTB berhasil 

mengamankan ribuan kosmetik yang berbahaya atau jenis kream kecantikan 

disebuah klinik kesehatan di kawasan Ampenan Maratam, dari klinik tersebut 

diamankan kosmetik yang berbentuk kream yang sudah dikemas dan juga 

berbentuk kapsul yang diminum.
2
 

Gejala-gejala yang sering di alami konsumen akibat pemakaian produk 

yang tidak  bersertifikat adalah dapat menimbulkan akibat seperti perubahan 

warna kulit yang bisa menjadi bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi 

kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, membuat kulit panas,dan 

terkelupas. dengan akibat yang berbahaya seperti ini seharusnya konsumen 

tidak berpikir untuk cantik dengan harga yang murah.
3
 

Seiring berjalannya waktu tampak jelas kosmetik ilegal sekarang 

mudah dijumpai dan dengan harga murah membuat konsumen khususnya 

remaja tergiur untuk membelinya atau memakainya disetiap salon kecantikan 

tanpa tahu akibat yang akan ditimbulkan nantinya. Hal ini perlu pengawasan 

ketat bagi orang-orang yang berperan penting seperti pemerintah dan orang 

tua para remaja tersebut.Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah bentuk tanggung 

jawab perusahaan jasa salon terhadap konsumen akibat penggunaan produk 
                                                           

2
https://www.facebook.com/lombok tv/posts/ 206251302849578:0 diakses pada hari 

Rabutanggal 28 Januari 2015 pukul 09.00 WITA. 
3
http://nasional.kompas.com/read/2008/11/26/14312010/kosmetik.berbahaya.bisa 

akibatkan.kerusakan.otak.diakses pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 pukul 70.00 WITA. 

https://www.facebook.com/lombok%20tv/posts/%20206251302849578:0
http://nasional.kompas.com/read/2008/11/26/14312010/kosmetik.berbahaya.bisa%20akibatkan.kerusakan.otak
http://nasional.kompas.com/read/2008/11/26/14312010/kosmetik.berbahaya.bisa%20akibatkan.kerusakan.otak
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yang tidak bersertifikat? 2. Bagaimanakah peranan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) dalam memberikan perlindungan konsumen akibat 

penggunaan produk yang tidak bersertifikat?Tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab 

perusahaan jasa salon terhadap konsumen akibat penggunaan produk yang 

tidak bersertifikat. 2. Untuk mengetahui peranan Badan Pengawan Obat dan 

makanan (BPOM) dalam memberikan perlindungan konsumen akibat 

penggunaan produk yang tidak bersertifikat.Manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini yaitu: 1. Secara praktis, untuk memenuhi persyaratan dalam 

mencapai derajat S-1 program Studi Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum 

Universitas Mataram. Hasil yang di harapkan mampu menambah refrensi bagi 

Fakultas Hukum Universitas Mataram dan juga menambah refrensi bacaan 

bagi para pihak yang membutuhkan serta berminat untuk mengembangkannya 

dalam taraf lebih lanjut.Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan dan informasi dari para pelaku usaha khususnya jasa 

salon di wilayah Kota Mataram agar dapat mengetahui dan memaahami 

bentuk tanggung jawab perusahaan jasa salon terhadap konsumen akibat 

penggunaan produk yang tidak bersertifikat.Metode penelitian ini tergolong 

dalam jenis penelitian normatif empiris. Adapun pendekatan yang digunakan 

yaitu: 1. Pendekata undang-undang/perundang-undangan (Statue Approach). 

2. Pendekatan konseptual (Conseptual Approacch). Pendekatan sosiologis. 

Jenis dan sumber data berupa: 1. Data primer. 2. Data sekunder. 3. data tersier. 

Teknik pengumpulan data menggunakan: 1. Studi kepustakaan. 2. Studi 

lapangan. 
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II. PEMBAHASAN 

Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Salon Terhadap Konsumen 

Akibat Penggunaan Produk Yang Tidak Bersertifikat 

Definisi atau pengertian perusahaan adalah istilah ekonomi yang 

dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan 

perundang-undangan diluar KUHD.Namun, dalam KUHD sendiri tidak 

dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu.Definisi perusahaan secara 

resmi dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 

tentang Wajib Daftar Perusahaan.Sebelum undang-undang ini, tidak dijumpai 

devinisi perusahaan.Oleh karna itu, para penulis hukum berusaha merumuskan 

definisi perusahaan berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh secara 

empiris.
4
 Beberapa pengertian perusahaan menurut para sarjana adalah sebagai 

berikut: Menurut Menteri Kehakiman Belanda (Minister van Justitie 

Nederland), dalam memori jawaban kepada Parlemen menafsirkan pengertian 

perusahaan sebagai: “Barulah dikatakan adanya perusahaan apabila pihak 

yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan, 

dan didalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.
5
 

Menurut Mahkamah Agung (Hoge Road), perusahaan adalah seseorang yang 

mempunyai perusahaan, jika secara teratur melakukan perbuatan-perbuatan 

yang bersangkut-paut dengan perniagaan dan perjanjian.
6
 

                                                           
4
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Cet. 4, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 7 
5
Zaeni Asyhadi dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, cet. 17, Jakarta 

Erlangga, hlm. 10  
6
Zainal  Asikin, Hukum Dagang, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014 hlm.6 
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Tanggung jawab produk merupakan terjemahan bebas dalam bahasa 

Indonesia yang secara popular sering disebut dengan “product liability” adalah 

suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan memberikan perlindungan 

kepada konsumen yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban 

untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam 

proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk 

memberikan ganti rugi.
7
Tanggung jawab yang dipergunakan pada pengertian 

tanggung jawab produk diatas karena dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung 

jawab tersebut sudah dipakai secara umum oleh masyarakat untuk terjemahan 

responsibility dan liability dalam Bahasa Inggris.
8
 

Pengertian tanggung jawab menurut para sarjana, yaitu:
9
Ridwan Halim 

mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dari 

pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban 

ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban 

untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu.Purbacaraka 

berpendapat bahwa tanggung jawab bersumber atau lahir atas penggunaan 

fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak 

atau/dan melaksanankan kewajibannya.Lebih lanjut ditegaskan, setiap 

pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik yang dilakukan 

                                                           
7
Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Penerbit CV 

Mandar Maju, Bandung 40222 hlm. 22 
8
Http:://www.scribd.com/doc/44297065/Product-Liability-dalam-Hukum-Perlindungan 

Konsumen.Diakses pada hari Sabtu 02 Mei 2015 pukul 09.00 WITA. 
9
file:///D:/pengertian tanggung jawab.htm diakses pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2015 

pukul 12.00 WITA. 
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secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya 

tetap harus disertai dengan pertanggungan jawab. 

Selain itu, tanggung jawab adalah kewajiban atau beban yang harus 

dipikul dan dipenuhi, sebagai akibat perbuatan pihak yang berbuat, atau 

sebagai akibat perbuatan pihak lain, kewajiban beban itu ditujukan untuk 

kebaikan pihak yang berbuat sendiri atau pihak lain. Tanggung jawab 

perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggung jawab 

perusahaan jasa salon. 

Salon adalah ruang atau kamar yang diatur dan dihias dengan baik 

untuk menerima tamu dan sebagainya.atau dengan kata lain salon merupakan 

penyedia jasa untuk memberikan berbagai jasa seperti merawat kecantikan, 

merias muka, dan lain sebagainya, selain memberikan jasa, perusahaan salon 

juga menyediakan fasilitas seperti menyewakan pakaian adat, perias pengantin, 

dan lain-lain.
10

 

Tujuan perusahaan jasa salon adalah untuk memberikan jasa, 

baikmerupakan perawatan kecantikan, perawatan tubuh, maupun jasa sewa 

seperti menyewakan fasilitas untuk perlengkapan pesta pernikahan, ulang 

tahun, dan wisuda.Segala kesalahan atau kelalaian pelaku usaha yang dapat 

menimbulkan kerugian pada konsumen khususnya, atau kepada masyarakat 

umumnya haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang 

ditimbulkannya.
11

Kasus-kasus yang terjadi sebagai akibat para konsumen tidak 

                                                           
10

File:///E:/Deninisi Salon, Arti Kata salon. htm 
11

Zaeni Asyhadie, Op.cit, hlm. 205 

file:///E:\Deninisi
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jeli dalam memilih dan memilah produk kosmetik yang digunakan adalah 

produk palsu yang tidak memiliki sertifikat BPOM RI. 

Salah satu contoh kasus yang terjadi disalah satu salon besar yang 

berlokasi di Kota Mataram yaitu Salon Risa Jalan Pagutan Lingkar Asri, 

Mataram. Kasus yang terjadi salah satu konsumen yang komplain di Salon 

Risa setelah melakukan perawatan wajah, wajahnya bukan semakin halus 

melainkan sebaliknya wajahnya berubah menjadi merah-merah, bengkak, 

timbulnya benjolan jerawat besar dan menilbulkan flek-flek hitam. Kasus 

lainya di salon yang sama yaitu salah satu konsumen komplain yang setelah 

meluruskan rambut (smoothing) rambutnya menjadi rusak seperti kering, 

patah-patah tengah (bercabang), dan berubah warna menjadi kemerahan. 

Karena, kelalaian salah satu karyawan yang memakaikan produk atau obat 

rambut yang melampaui batas waktu pemakaian.
12

 

Berdasarkan kasus di atas Bentuk tanggung jawab salon tersebut (Salon 

Risa) kepada salah satu konsumen yang rusak wajahnya ialah dengan 

memberikan perawatan kembali dengan memakaikan produk yang sesuai 

dengan jenis kulit konsumen yang komplain dan memberikan potongan 

setengah harga sampai kulit wajah konsumen normal kembali. Sedangkan, 

konsumen yang rabutnya rusak dari pihak salon (Salon Risa) memberikan 

perawatan kembali dengan memakaikan produk yang sama tetapi dengan 

pemakaian waktu yang tepat dan memberikan potongan setengah harga sampai 

rambut konsumen normal kembali. 

                                                           
12

 Berdasarkan hasil wawancara, dengan Ita, selaku mantan pegawai di Salon Risa, pada 

hari Rabu tanggal 17 Maret 2015 pukul 12.00 WITA.  
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Kasussama yang terjadi tetapi di salon yang berbeda terdapat disalah 

satu salon besar juga yang berlokasi di kota Mataram yaitu Salon Wily jalan 

Soromandi Lawata, Mataram kasusnya ialah konsumen komplain setelah 

melakukan reibonding rambutnya menjadi rusak seperti pecah-pecah tengah 

(bercabang), keras, berubah warna menjadi merah, dan kering.
13

 Kasus lainnya 

yang terjadi di salon yang sama dan kasus yang sama tetapi mendapatkan 

pertanggungjawaban yang berbeda. Bentuk tanggung jawab dari salon tersebut 

ialah dengan memberikan perawatan dan potongan harga sebesar 10%, 

sedangkan kasus konsumen komplain yang lainnya tidak ada respon dari pihak 

salon (tidak diperdulikan).
14

 

Berdasarkan kasus kedua salon di atas bentuk pertanggungjawaban 

yang diberikan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) menurut Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pelaku usaha bertanggungjawab memberikan 

ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

Ayat (2) ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang 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.Jadi 

dalam hal ini pertanggungjawaban kedua salon tersebut tidak sesuai dengan 

                                                           
13

Berdasarkan hasil wawancara dengan Winda, selaku Konsumen, pada hari Rabu tanggal 

17 Maret 2015 pukul 15.00 WITA. 
14

Bedasarkan hasil wawancara dengan Nini, selaku Konsumen, pada hari Kamis tanggal 

18 Maret 2015 pukul  10.00 WITA. 
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ketentuan peraturan yang berlaku.Dalam hal ini seharusnya pelaku usaha jasa 

salon tahu hak-hak dan kewajiban konsumen. 

Peranan Bpom Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Akibat 

Penggunaan Produk Yang Tidak Bersertifikat 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga 

pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi 

produk obat dan makanan yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, 

penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan 

produk lainnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan 

POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi 

peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini 

menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration (FDA) di 

Amerika Serikat.Fungsi Badan POM berfungsi antara lain:
15

Pengaturan, 

regulasi, dan standardisasi; Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi 

berdasarkan Cara-cara Produksi yang Baik; Evaluasi produk sebelum 

diizinkan beredar;  Post marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian 

laboraturium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan 

penegakan hukum; Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk; Riset 

terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan;Komunikasi, 

informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik. 

Badan Pengawas Obat Makanan adalah lembaga non departemen yang 

bertanggung jawab langsung pada Presiden RI dalam menjalankan tugas dan 

                                                           
15

http://nindyappdianhusada.blogspot.com/p/pengertiantujuan-dan-fungsi-

pengawasan.html, diakses pada hari Minggu Tanggal 3 Mei 2015 pukul 15.00 WITA. 
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fungsinya. Dengan memakai atribut “Obat dan Makanan”, sudah pasti 

pengawasan yang di fokuskan oleh BPOM ini adalah dua komiditi 

tersebut.Tujuan Pengawasan Obat dan makanan : 1. Kepastian perlindungan 

kepada konsumen masyarakat terhadap produksi, peredaran dan penggunaan 

sediaan farmasi dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, 

keamanan, khasiat. 2. Memperkokoh perekonomian nasional dengan 

meningkatkan daya saing industri farmasi dan makanan yang berbasis pada 

keunggulan. 

Adapun Tugas dan Wewenanang BPOM adalah melakukan 

pengawasan sediaan Informasi makanan dan revistonal kosmetik yang beredar 

dimasyarakat yang secara premarket dan posmarket, yang dimaksud dengan 

premarket ialah sebelum mengajukan izin pendaftaran seseorang (masyarakat) 

harus melewati serangkaian tahapan untuk mendapatkan izin edar diantaranya 

yaitu berupa pengujian sedangkan yang posmarket ialah setelah produsen 

mendapatkan izin edar otomatis produknya beredar dan BPOM juga disana 

melakukan pengawasan berupa sampling dan kemudian melakukan 

pemeriksaan sarsana yang memproduksi sama dijalur distribusinya.
16

 

Peranan BPOM dalam memberikan perlindungan konsumen akibat 

penggunaan produk yang tidak bersertifikat adalah dengan cara memberikan 

bimbingan atau pembelajaran ke konsumen agar bisa membedakan dan tahu 

cici-ciri mana produk yang sudah terdaftar sertifikasinya dengan yang tidak, 

Dengan cara setiap satu kali dalam sebulan BPOM mengerahkan beberapa 
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anggota untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada 

masyarakat/konsumen yang menggunakan produk-produk kosmetik.  selain itu 

BPOM juga memberikan perlindungan hukum, yang dimana perlindungan 

hukum itu bisa terbagi menjadi dua bentuk yaitu bentuk perlindungan hukum 

secara preventif (pencegahan) yakni bentuk perlindungan hukum yang dimana 

kepada masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang 

definitive atau dengan sosialisasi. Dan bentuk perlindungan hukum secara 

represif (pemaksaan) yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan 

dalam penyelesaian sengketa dengan cara penegakan hukum.
17
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III. PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Salon Terhadap Konsumen Akibat 

Penggunaan Produk Yang Tidak Bersertifikat yaitu perusahaan jasa salon 

memberikan perawatan dan potongan setengah harga kepada konsumen yang 

mendapatkan perawatan yang tidak sesuai dengan hasil yang 

diinginkan/diharapkan. 2. Peranan BPOM dalam memberikan Perlindungan 

Konsumen Akibat Penggunaan Produk Yang Tidak Bersertifikat yaitu dengan 

cara memberikan bimbingan atau pembelajaran ke konsumen agar bisa 

membedakan dan tahu cici-ciri mana produk yang sudah terdaftar 

sertifikasinya dengan yang tidak, dengan cara setiap satu kali dalam sebulan 

BPOM mengerahkan beberapa anggota untuk melakukan sosialisasi atau 

penyuluhan kepada masyarakat/konsumen yang menggunakan produk-produk 

kosmetik. Selain itu BPOM juga memberikan perlindungan hukum, yang 

dimana perlindungan hukum itu bisa terbagi menjadi dua bentuk yaitu bentuk 

perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) yakni bentuk perlindungan 

hukum yang dimana kepada masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan 

keberatan, keluhan atau pendapatnya, bisa jugasdengan sosialisasi. Dan bentuk 

perlindungan hukum secara represif (pemaksaan) yaitu bentuk perlindungan 

hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa dengan cara 

penegakan hukum. 
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Saran 

Setelah penyusun mengemukakan pembahasan di atas, maka penyusun 

akan mengemukakan saran yang terkait dengan bentuk perusahaan jasa salon 

terhadap konsumen akibat penggunaan produk yang tidak bersertifikat sebagai 

berikut: 1. Kepada pelaku usaha jasa salon seharusnya lebih mengetahui dan 

memahami bentuk-bentuk pertanggung jawaban terhadap konsumen yang 

memang seharusnya konsumen dapatkan ketika melakukan perawatan yang 

hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau dengan kata lain konsumen 

yang dirugikan. Dan harusnya lebih tahu dan memahami hak-hak sekaligus 

kewajiban konsumen serta mementingkan keamanan, kenyamanan, dan 

keselamatan konsumen dalam menggunakan produk yang diperdagangkan, dan 

menomor satukan kualitas dan kuantitas produk yang akan diedarkan. 2. 

Kepada konsumen harus lebih cermat dan jeli dalam memilih produk-produk 

kosmetik yang aman dan nyaman untuk digunakan. 3. Kepada BPOM harus 

lebih tegas dan berperan aktif dalam melakukan tugas-tugas dan wewenangnya 

untuk menekan atau meminimalisir terjadinya peredaran produk-produk yang 

belum bersetifikat. 
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