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BABIV 


PENUTUP 


1. Kesimpulan 

a. 	 Dalam praktik suntik silikon ini, banyak aturan hukum yang 

dilanggar. Dalam Undang undang no 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen diantaranya atas 

keamanan, kenyamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan atau jasa telah dilanggar oleh pelaku usaha. Disamping 

itu, kewajiban-kewajiban pelaku usaha seperti beritikad baik dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya tidak diindahkan oleh 

pengusaha salon. Selain dilanggarnya Undang undang 

Perlindungan Konsumen, para pengusaha salon yang menawarkan 

jasa suntik silikon juga melanggar Undang undang no 23 tahun 

1992 tentang Kesehatan. Keberanian pengusaha salon 

menyuntikkan silikon kedalam tubuh pasien telah melanggar pasal 

mengenai tenaga kesehatan. Disamping itu penggunaan salon 

sebagai tempat melaksanakan praktik suntik silikon juga telah 

melanggar pasal mengenai sarana kesehatan yang telah diatur 

dalam undang undang kesehatan. 
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b. 	 Pada dasarnya hukum memberi perlindungan yang cukup terhadap 

konsumen praktik suntik silikon yang mengalami kerugian. Upaya 

hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam pemenuhan 

ganti rugi dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun diluar 

pengadilan. Diluar pengadilan dilakukan melalui perdamaian dan 

melalui Badan penyelesaian sengketa konsumen, sedang melalui 

pengadilan dapat dilakukan gugatan berdasar wanprsetasi serta 

perbuatan melanggar hukum. Akan tetapi juga harus diperhatikan 

adanya kesalahan sendiri yang dilakukan konsumen yang juga 

menimbulkan kerugian. Disini dilakukan pengurangan tanggung 

gugat terhadap pengusaha salon. Dalam undang undang 

perlindungan konsumen sendiri sanksi yang dapat dijatuhkan 

terhadap pelaku usaha terdiri dari tiga macam, yaitu sanksi 

administratif, sanksi pidana pokok dan atau sanksi pidana 

tambahan. Selain itu undang undang kesehatan juga memberikan 

sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan tindakan medis 

yang bukan merupakan wewenangnya serta penggunaan salon 

kecantikan sebagai tempat praktik suntik silikon yang bukan 

merupakan sarana kesehatan. 

2. 	 Saran 

a. 	 Kurangnya pengawasan terutama oleh pemerintah, menyebabkan 

terus berkembangnya praktik suntik silikon ilegal dengan 
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menggunakan silikon cair yang dilakukan oleh salon-salon 

kecantikan. Pengawasan ini seharusnya dilakukan oleh instansi 

yang terkait diantaranya Departemen Kesehatan yang dapat 

dilakukan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan. Disamping 

itu sudah waktunya dibuatkan suatu peraturan perundang

undangan yang melarang secara tegas penggunaan silikon cair 

yang termasuk bahan berbahaya yang mempunyai kemungkinan 

untuk disalahgunakan dalam suatu tindakan yang dapat 

mengancam keselamatan masyarakat sebagai konsumen. 

Disamping itu, pengawasan juga perlu dilakukan oleh lembaga 

swadaya masyarakat serta masyarakat itu sendiri terhadap barang 

dan atau jasa yang beredar \ sehingga ada keaktifan dari pihak 

konsumen pada umumnya. Disamping itu, sudah seharusnya 

masyarakat sebagai konsumen secara sadar dapat membedakan 

mana hal-hal yang bersifat perawatan yang cukup diperoleh dari 

jasa salon-salon kecantikan, serta mana hal-hal yang berhubungan 

dengan tindakan operasi bedah yang harus dilakukan oleh ahlinya 

yang dalam hal ini adalah dokter ahli bedah plastik yang 

berwenang. 

Badan Penyelesaian Sengketab. 	 Perlu segera dibentuknya 

Konsumen, karena dalam jalur penyelesaian sengketa diluar 

pengadilan terdapat peran penting Badan Penyelesaia., sengketa 
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Konsumen sebagai alternatif penyelesaian sengketa bila jalan 

damai tidak berhasil dilakukan menurut para pihak. Hasil putusan 

8adan Penyelesaian sengketa konsumen memiliki suatu daya 

hukum yang cukup dan putusan tersebut digunakan sebagai bukti 

permulaan bagi penyidik. Hal terpenting adalah Undang undang 

Perlindungan Konsumen memberikan wewenang kepada Badan 

Penyeleaian Sengketa Konsumen untuk menjatuhkan sanksi 

administratif kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen. 

Sehingga konsumen dapat memperoleh ganti rugi secara cepat 

tanpa proses peradilan yang cukup rumit dan memakan banyak 

waktu. 




