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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil

kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perinduntrian dan Perdagangan terhadap

penerapan Ukuran, Takaran,  Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)

pada pedagang pasar Cik Puan Pekanbaru telah dilakukan melalui

beberapa upaya pengawasan yang dilakukan diantaranya membuka

pelayanan tera dan tera ulang timbangan, baik itu timbangan dan alat ukur

pedagang yang manual dan elekrik. Namun pengawasan untuk pasar

tradisional belum terlaksana secara efektif, hal ini berdasarkan

perlindungan konsumen  terhadap UTTP sebagaimana yang telah

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 antara lain

hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan UTTP, hak atas informasi

yang benar, jelas dan jujur dalam transaksi jual beli, hak mendapatkan

kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang

diterima tidak sesuai dengan UTTP.

2. Karena terlalu luasnya wilayah kerja Disperindag sehingga upaya hukum

yang dapat dilakukan dalam memberikan hak-hak konsumen belum

terlaksana. sanksi bagi pelaku usaha belum memberi efek jera atas

temuan hasil pengawasan penerapan UTTP, masih rendahnya kesadaran
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pelaku usaha dalam menaati undang-undang, kurangnya kerja sama dari

konsumen, produsen dan lembaga pemerintah, Kurangnya anggaran

biaya, serta kurangnya sosialisasi kebijakan dan pengetahuan wajib tera

pada pedagang pasar tradisional.

B. SARAN

1. Untuk kedepannya diharapkan Disperindag lebih mengingatkan

pengawasan metrologi pada pasar-pasar tradisional secara

berkesinambungan mengingat banyaknya jumlah dan jenis alat ukur yang

digunakan dalam transaksi perdagangan dalam rangka mendorong

terciptanya tertib ukur disektor perdagangan dan konsisten dalam

pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk menjamin adanya perlindungan hukum.

2. Pemerintah harus lebih serius dalam penegakan hukum perlindungan

konsumen dan melakukan penegakan hukum secara tegas atas temuan

hasil pengawasan publik supaya membentuk efek jera bagi pelaku usaha

yang tidak tertib UTTP. Bagi konsumen perlukan pemahaman dan

keberanian untuk mempertahankan hak-haknya dan kepada para pelaku

usaha diharapkan tidak hanya mementingkan keperluan untuk mencari

keuntungan, diharapakan kesadarannya untuk lebih bermoral serta

memperhatikan hak-hak konsumen agar tidak ada pihak yang dirugikan.


