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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perlindungan hukum atas maraknya obat keras di media online 

sangat diperlukan eksistensinya. Indonesia juga telah memiliki undang-

undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mana di dalamnya telah mengatur 

mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen, serta perbuatan-perbuatan yang 

dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan transaksi jual beli, 

tidak terkecuali secara daring. Berdasarkan bukti yang telah ditemukan, 

penulis juga membuktikan bahwa peredaran obat keras tanpa resep dokter 

juga dilakukan bukan oleh ahlinya, hal tersebut telah melanggar Pasal 98 

ayat (2) UU Kesehatan dengan sanksi yang tercantum pada Pasal 198 UU 

Kesehatan. Atas isu tersebut, BPOM pun juga berinisiatif membuat 

Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 yang resmi dikeluarkan pada April 

2020 untuk melindungi konsumen. 

Untuk memberantas oknum-oknum yang telah melanggar ketentuan 

penjualan obat keras secara daring tersebut, BPOM telah melakukan upaya 

pengawasan yang lebih ketat dengan membentuk Direktorat Siber untuk 

mengawasi peredaran obat dan makanan di media online seperti pada e-

commerce, media sosial, serta media online lainnya. Terdapat Pre-market 

dan Post Market dalam pengawasan yang dilakukan BPOM. Selain itu 

BPOM juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa pihak diantaranya 

idEA (Asosiasi E-commerce Indonesia), Kementerian Perdagangan, serta 

Kepolisian RI, juga Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga 

pemilik dari e-commerce. Apabila dalam pengawasannya BPOM 

menemukan dugaan tindak pidana, maka akan dilakukan Tindakan 

penyidikan. 
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Sebagaimana tercantum pada Pasal 26 PBPOM No.8 Tahun 2020, 

pelaku usaha akan diberikan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku 

usaha yang ditemukan telah melakukan pelanggaran. Apabila pelaku usaha 

tersebut tidak dapat dibina, maka akan diberikan dari mulai sanksi 

administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 PBPOM No.8/2020 

sampai dengan dilakukan Tindakan pro-justitia. Dikeluarkannya PBPOM 

No.8/2020 menghasilkan dampak yang cukup signifikan terhadap kasus 

peredaran obat keras di media online, meskipun masih dapat dijumpai, 

namun tidak semasif dulu. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan simpulan yang 

telah penulis uraikan yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk pihak e-commerce, dengan kemudahan yang diberikan dalam 

membuat akun dan mempromosikan barang dan/atau jasa pada platform 

ini, penulis menyarankan agar lebih memperketat pengawasan atas 

produk yang diperdagangkan terkhusus mengenai obat keras yang 

diperjualbelikan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dengan 

melakukan pengecekan sebelum produk tersebut diunggah maupun 

setelah diunggah ke dalam platform e-commerce. 

2. Untuk pelaku usaha, dengan dikeluarkannya PBPOM No.8/2020 yang 

mengatur mengenai pengawasan obat dan makanan secara daring, 

penulis menyarankan agar lebih berhati-hati dalam menjual suatu 

barang terkait bidang Kesehatan, khususnya obat. Serta tetap menaati 

peraturan yang sudah ada agar dapat tercipta keamanan dan ketentraman 

di lingkungan masyarakat. 

3. Untuk masyarakat, meskipun perlindungan hukum bagi konsumen atas 

obat keras yang diperjualbelikan secara bebas sudah terjamin dengan 

adanya UUPK, UU Kesehatan, dan PBPOM No.8/2020, namun penulis 

tetap menyarankan masyarakat untuk dapat bertanggung jawab atas 
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Kesehatan dan keselamatannya sendiri dengan lebih berhati-hati dan 

bijak dalam melakukan pembelian obat. Lebih baik mencari tahu 

terlebih dahulu mengenai obat tersebut atau konsultasikan kepada 

dokter agar mendapat penanganan yang tepat. Penulis juga 

menyarankan kepada masyarakat untuk dapat ikut serta dalam Tindakan 

pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun platform media online 

lainnya dengan memaksimalkan fungsi pelaporan dan mengajukan 

laporan apabila menemukan pelaku usaha yang melakukan tindak 

pidana di bidang Kesehatan khususnya dengan penjual obat keras tanpa 

resep dokter. 
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