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KESADARAN AKAN HAK KONSUMEN DI INDONESIA MASIH MINIM

Jakarta, 1 Oktober 2013-Kesadaran akan hak konsumen di Indonesia masih minim. Kementerian Perdagangan 

(Kemendag) mencatat bahwa 89% masyarakat Indonesia tidak mengetahui bahwa hak

konsumen dilindungi oleh Undang-undang (UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Hal ini 

cukup mengejutkan karena UU tentang Perlindungan Konsumen sudah diterapkan sejak tahun 20

momentum untuk meningkatkan kesadaran tersebut adalah Hari Hak untuk Tahu (Right to Know Day) yang jatuh 

pada tanggal 28 September tiap tahunnya.

 

Hari Hak untuk Tahu mulai diperingati secara internasional sejak 28 September 2002 di Sofia, B

sebuah pertemuan internasional para pembela hak akses atas informasi publik. Tujuan dari ‘Hari Hak untuk 

Tahu’ ini adalah untuk memunculkan kesadaran global tentang hak individu dalam mengakses informasi dan 

mekampanyekan bahwa akses terhada

untuk Tahu’ sebagaimana diungkapkan Open Society Justice Initiative adalah bahwa akses terhadap informasi 

adalah hak setiap orang. Mereka mengusulkan dan menyepakati satu hari didedik

ke seluruh dunia kebebasan memperoleh informasi. Momen penting ini dapat

kesadaran masyarakat Indonesia sebagai konsumen yang harus lebih peka dan jeli terhadap produk yang dibeli

misalnya cat. 

Penelitian IPEN Asian Lead Paint Elimination Project

22 Agustus 2013, menunjukkan bahwa 

aman bagi konsumen karena mengandung timbal pada tingkat yang tidak aman bagi kesehatan. 

kemasan produk dengan kandungan timbal tinggi tidak mencantumkan informasi

maupun peringatan akan bahayanya. Hal ini te

tumbuh kembang anak. “Dalam jumlah kecil sekalipun, paparan timbal dapat mengurangi kecerdasan dan 

prestasi belajar anak serta menimbulkan masalah perilaku. Karena it

perhatian serius bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi negara karena menyangkut kualitas generasi bangsa. 

Dampak kesehatan yang terjadi dapat berpengaruh seumur hidup dan tidak bisa sepenuhnya disembuhkan,”

kata Yuyun Ismawati, Senior Advisor Bali

Oleh karena itu, gerakan konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab sangat penting. Hal ini 

dapat dilakukan melalui edukasi konsumen

pemberian informasi yang efektif dan terus menerus

cat yang mengandung kandungan timbal

konsentrasi kandungan timbal di kaleng 

konsumen Indonesia. Peringatan Hari Hak untuk Tahu hendaknya dapat dijadikan momentum untuk menggugah 

dan meningkatkan kesadaran akan kesetaraan antara konsumen dan pelaku usaha 

menghasilkan produk cat yang aman bagi konsumen.

 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan 

Sonia: 085228623286/ 087782378890 
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Kesadaran akan hak konsumen di Indonesia masih minim. Kementerian Perdagangan 

masyarakat Indonesia tidak mengetahui bahwa hak-hak mereka sebagai 

undang (UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Hal ini 

cukup mengejutkan karena UU tentang Perlindungan Konsumen sudah diterapkan sejak tahun 20

momentum untuk meningkatkan kesadaran tersebut adalah Hari Hak untuk Tahu (Right to Know Day) yang jatuh 

pada tanggal 28 September tiap tahunnya. 

Hari Hak untuk Tahu mulai diperingati secara internasional sejak 28 September 2002 di Sofia, B

sebuah pertemuan internasional para pembela hak akses atas informasi publik. Tujuan dari ‘Hari Hak untuk 

Tahu’ ini adalah untuk memunculkan kesadaran global tentang hak individu dalam mengakses informasi dan 

mekampanyekan bahwa akses terhadap informasi adalah hak asasi manusia. Salah satu prinsip dasar dari ‘Hak 

untuk Tahu’ sebagaimana diungkapkan Open Society Justice Initiative adalah bahwa akses terhadap informasi 

adalah hak setiap orang. Mereka mengusulkan dan menyepakati satu hari didedikasikan untuk mempromosikan 

ke seluruh dunia kebebasan memperoleh informasi. Momen penting ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat Indonesia sebagai konsumen yang harus lebih peka dan jeli terhadap produk yang dibeli

Asian Lead Paint Elimination Project dan Yayasan BaliFokus , yang dipublikasikan pada tanggal 

menunjukkan bahwa sebagian besar cat dekoratif enamel yang beredar di Indonesia tidak 

mengandung timbal pada tingkat yang tidak aman bagi kesehatan. 

produk dengan kandungan timbal tinggi tidak mencantumkan informasi mengenai kandungan timbal 

Hal ini tentu saja menjadi ancaman pada konsumen, terutama

tumbuh kembang anak. “Dalam jumlah kecil sekalipun, paparan timbal dapat mengurangi kecerdasan dan 

prestasi belajar anak serta menimbulkan masalah perilaku. Karena itu, kadar timbal tinggi pada cat perlu menjadi 

perhatian serius bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi negara karena menyangkut kualitas generasi bangsa. 

Dampak kesehatan yang terjadi dapat berpengaruh seumur hidup dan tidak bisa sepenuhnya disembuhkan,”

BaliFokus, di Jakarta.  

Oleh karena itu, gerakan konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab sangat penting. Hal ini 

konsumen, pembentukan jejaring komunitas perlindungan konsumen dan 

pemberian informasi yang efektif dan terus menerus ke pasar dan konsumen, terutama informasi tentang bahaya 

kandungan timbal. Pemasangan label informasi mengenai adanya penggunaan dan 

kaleng cat merupakan hak yang seharusnya diperoleh dan disadari oleh 

Peringatan Hari Hak untuk Tahu hendaknya dapat dijadikan momentum untuk menggugah 

kan kesadaran akan kesetaraan antara konsumen dan pelaku usaha industr

yang aman bagi konsumen.  

*** 

nformasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: 

 & sonia@balifokus.asia  

Kesadaran akan hak konsumen di Indonesia masih minim. Kementerian Perdagangan 

hak mereka sebagai 

undang (UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Hal ini 

cukup mengejutkan karena UU tentang Perlindungan Konsumen sudah diterapkan sejak tahun 2000. Salah satu 

momentum untuk meningkatkan kesadaran tersebut adalah Hari Hak untuk Tahu (Right to Know Day) yang jatuh 

Hari Hak untuk Tahu mulai diperingati secara internasional sejak 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria, dalam 

sebuah pertemuan internasional para pembela hak akses atas informasi publik. Tujuan dari ‘Hari Hak untuk 

Tahu’ ini adalah untuk memunculkan kesadaran global tentang hak individu dalam mengakses informasi dan 

p informasi adalah hak asasi manusia. Salah satu prinsip dasar dari ‘Hak 

untuk Tahu’ sebagaimana diungkapkan Open Society Justice Initiative adalah bahwa akses terhadap informasi 

asikan untuk mempromosikan 

digunakan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat Indonesia sebagai konsumen yang harus lebih peka dan jeli terhadap produk yang dibeli, 

yang dipublikasikan pada tanggal 

cat dekoratif enamel yang beredar di Indonesia tidak 

mengandung timbal pada tingkat yang tidak aman bagi kesehatan. Seluruh 

mengenai kandungan timbal 

, terutama dalam hal 

tumbuh kembang anak. “Dalam jumlah kecil sekalipun, paparan timbal dapat mengurangi kecerdasan dan 

u, kadar timbal tinggi pada cat perlu menjadi 

perhatian serius bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi negara karena menyangkut kualitas generasi bangsa. 

Dampak kesehatan yang terjadi dapat berpengaruh seumur hidup dan tidak bisa sepenuhnya disembuhkan,” 

Oleh karena itu, gerakan konsumen cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab sangat penting. Hal ini 

perlindungan konsumen dan 

, terutama informasi tentang bahaya 

penggunaan dan 

merupakan hak yang seharusnya diperoleh dan disadari oleh 

Peringatan Hari Hak untuk Tahu hendaknya dapat dijadikan momentum untuk menggugah 

industri cat dalam 


