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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari 

uraian bab sebelumnya dalam menjawab Rumusan Masalah dengan judul Fungsi 

Pengawasan Bali Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru 

Terhadap Peredaran Kosmetik Import Yang Tidak Memiliki Izin edar, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

1. Diketahui berdasarkan hasil wawancara bahwa, Salah satu staff yang ada 

di Balai POM Kota Pekanbaru melalui: 

a. Pengawasan Pre-Market.  

Dalam melakukan pengawasannya, pre-market sudah cukup maksimal 

terhadap pelaksanaannya. Namun dari data observasi yang peneliti 

lakukan dilapangan, masih terdapat beberapa kekurangan dan 

kelemahan dalam pengawasan produk kosmetik yang tidak memiliki 

surat Izin Edar (Nomor Notifikasi). Karena masih ada produk yang 

tidak memenuhi standar pendaftaran, namun lolos uji. Dikarena pihak 

bea cukai yang kurang teliti dalam mengawasinya, atau terdapat 

kecurangan ketika melakukan pendaftaran. 

b. Pengawasan Post-Market. 

Pengawasan post-market yang dilakukan Balai POM Pekanbaru sudah 

terlaksana sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang ada. Kerjasama 

nya dengan lintas sector dan instansi terkait sudah cukup baik. Namun 

masih belum maksimal. Hal ini terbukti karena masih banyak penjual 
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nakal yang tidak memikirkan efek samping dari bahan-bahan yang 

terkandung di dalam produknya dan juga masih terdapat produk 

kosmetik beredaran dipasar yang tidak layak konsumsi atau tidak 

memenuhi syarat. Masih banyak produk kosmetik yang beredar tanpa 

Nomor Notifikasi, bahkan masih ada produk kosmetik yang 

mengandung bahan berbahaya. 

 

6.2 Saran  

Adapun saran-saran yang di berikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Meskipun letak geografis Provinsi Riau yang memungkinkan produk 

masuk secara ilegal dari daerah atau negara lain, pihak BBPOM di 

Pekanbaru untuk selalu rutin mengadakan pengawasan kosmetik 

menangani masalah produk kosmetik yang mengandung bahan 

berbahaya dan tidak memiliki surat izin. 

2. Untuk kedepannya diharapkan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) dalam menanggulangi peredaran kosmetik dapat 

ditingkatkan lagi kedepannya. Serta Sumber Daya Manusia (SDM) 

BBPOM ditambah lagi. 

3. Perlu ditingkatkan kegiatan sosialisai dan informasi kepada konsumen 

atau masyarakat, khususnya kaum wanita mengenai mutu, manfaat dan 

keamanan suatu produk serta efek samping dari produkk yang tidak 

memenuhi syarat. 

4. Kepada konsumen produk kosmetik diharapkan lebih teliti dalam 

memilih produk kosmetik, selain itu diharapkan jika menemukan 
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tindakan penyimpangan agar melaporkan kepada pihak yang 

berwenang yaitu BBPOM agar segera dapat ditindak lanjuti, dan 

begitu juga dengan pelaku usaha diharapkan tidak hanya 

mementingkan keperluan untuk mencari keuntungan, diharapkan 

kesadarannya da memperhatikan hak-hak konsumen agar tidak ada 

pihak yang dirugikan. 

5. Agar pihak BBPOM kota Pekanbaru dapat melakukan kerja sama yang 

lebih baik lagi dengan pihak aparat penegak hukum, konsumen, pelaku 

usaha, bea cukai, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas 

kesehatan, polisi dan pihak-pihak terkait lainnya. 

 


