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ABSTRAK 

Husni Mubarok. 2017. “Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Produk Perawatan 

Kulit Yang Menyesatkan Di Media Internet”. Skripsi bagian hukum Pedata-Dagang, 

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Duhita Driyah S, 

S.H. M.Hum dan Pembimbing II: Andry Setiawan, S.H., M.H. 

Kata Kunci: Iklan, Produk, Pelaku Usaha 

 Media  sebagai salah satu sarana dalam penyampaian informasi mempunyai 

berbagai jenis seperti surat kabar, televisi, radio dan internet. Media  internet sebagai 

salah satu media  merupakan sarana penyampaian informasi yang sudah 

memasyarakat dan cepat. Pelaku usaha dalam memasarkan produk perawatan kulit 

atau produk kosmetik dapat menggunakan media  internet baik website, facebook, 

instagram, twitter dan lain-lain untuk pemasangan iklan. Iklan yang ditawarkan oleh 

pelaku usaha untuk memperluas pasarnya agar memliki nilai jual yang tinggi 

terkadang pelaku usaha menghalalkan segala cara. Salah satunya dengan melalui 

iklan yang memuat janji yang muluk-muluk mengenai kegunaan dan manfaat produk 

yang sesuai dengan kebutuhan konsumen meskipun pada kenyataannya bahwa 

produk tersebut kegunaan dan manfaatnya tidak sesuai dengan janji yang terdapat 

dalam iklan tersebut. 

 

 Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana 

perlindungan konsumen terhadap iklan produk perawatan kulit yang menyesatkan di 

media internet dan 2)  Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap iklan yang 

menyesatkan dimedia intenet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bentuk perlindungan hukum yang diperoleh konsumen dari iklan produk perawatan 

kulit yang menyesatkan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha atas 

iklan yang menyesatkan di media internet 

 Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan 

pendekatan yuridis sosiologis, dalam metode ini data primer diperoleh dari Balai 

Besar Pegawas Obat dan Makanan Semarang. Data sekunder di peroleh dari sumber 

kepustakaan serta dari responden yaitu konsumen pengguna produk kosmetik yang 

membeli melalui media internet. 

 Hasil dan pembahasan penelitian: Perlindungan hukum terhadap iklan produk 

perawatan kulit/produk kosmetik sudah baik, hal ini dibuktikan dengan ditemukan 

iklan-iklan produk perawatan kulit/ produk kosmetik yang sudah dicabut.. Serta 

dalam melakukan tanggung jawab pelaku usaha menggunakan pertanggung jawaban 
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secara mutlak (strict liability) sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Kepala BPOM Nomor 

1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika. 

 Penulis memberikan saran 1) Konsumen  seharusnya mengetahui hak-hak 

yang ia miliki sehingga tidak mudah tertipu oleh iklan kosmetik atau produk 

perawatan kulit yang ditampilkan oleh pelaku usaha, 2) Seharusnya pelaku usaha 

dalam mengiklankan produkperawatan kulit atau produk kosmetik memberikan 

informasi yang benar, tidak boleh memuat informasi yang menyesatkan dan tidak 

memberikan janji-janji yang belum pasti. 3) Pemerintah dalam hal ini BPOM perlu 

membuat divisi atau seksi khusu yang menangangi langsung bagian pengawasan 

iklan kosmetik/produk perawatan kulit dan terkait iklan produk kometik di media 

internet seharusnya Kominfo juga ikut berperan dalam mengatasi iklan yang 

menyesatkan terkait produk kosmetik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Era globalisasi saat ini perkembangan komunikasi dan informasi berjalan 

sangat pesat sejalan dengan laju pembangunan di segala bidang. Hal tersebut 

menuntut suatu gerak manusia yang cepat, efisien, dan mudah agar segala 

kebutuhan dapat segera terpenuhi. Globalisasi informasi dalam bidang politik, 

ekonomi, sosial dan budaya berkembang dengan baik karena cepatnya 

jaringan informasi. 

Pesatnya pembangunan disegala bidang mendorong meningkatnya 

mobilitas gerak manusia yang cepat dan dinamis sehingga meminta 

penyampaian informasi yang cepat dan dinamis pula. Media  sebagai salah 

satu sarana dalam penyampaian informasi mempunyai berbagai jenis seperti 

surat kabar, televisi, radio dan internet. 

Perkembangan teknologi telah berkembang sangat pesat hingga sekarang. 

Dulunya banyak daerah-daerah terpencil yang tidak terjamah oleh teknologi, 

kini dapat merasakan juga teknologi informasi yang beredar saat ini dimana 

saja yang kita mau. Teknologi Informasi sudah hadir sejak dahulu, dulu 

manusia menciptakan teknologi karena dorongan akan hidup lebih baik, 

sehingga mendorong manusia untuk membuat sebuah teknologi yang dapat 
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membantu mereka dalam hal pekerjaan. Sehingga munculnya teknologi 

hingga sekarang. 

Saat ini Teknologi informasi masih berkembang pesat di segala aspek 

kehidupan. Dari yang sederhana, hingga yang mutakhir. Di berbagai negara 

maju dan berkembang, hadir teknologi-teknologi baru yang dapat membantu 

kita dalam hal perkerjaan salah satunya yaitu teknologi komunikasi. 

Teknologi komunikasi yang saat ini digunakan masyarakat  untuk mengakses 

segala informasi secara cepat dan mudah dilakukan dengan media internet. 

Media  internet sebagai salah satu media  merupakan sarana penyampaian 

informasi yang sudah memasyarakat dan cepat. Pelaku usaha dalam 

memasarkan produknya dapat menggunakan media  internet baik website, 

facebook, instagram, twitter dan lain-lain untuk pemasangan iklan. 

Iklan yang ditawarkan oleh pelaku usaha untuk memperluas pasarnya agar 

memliki nilai jual yang tinggi terkadang pelaku usaha menghalalkan segala 

cara. Salah satunya dengan melalui iklan yang memuat janji yang muluk-

muluk mengenai kegunaan dan manfaat produk yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen meskipun pada kenyataannya bahwa produk tersebut kegunaan dan 

manfaatnya tidak sesuai dengan janji yang terdapat dalam iklan tersebut. 

Sehingga iklan tersebut telah membohongi konsumen atau masyarakat. 

Seperti contoh cream Deoonard 7 days yang dalam iklannya mengatakan 

terbuat dari bahan alami, aman dan tanpa efek samping bahkan dalam iklan 

cream tersebut mengatakan dapat menghilangkan segala jenis jerawat, cream 
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Natural 99 dalam iklannya mengatakan bahwa wajah akan tampak bersih 

selama 4-7 hari, cream Syahrini dalam mengiklankan produknya mengatakan 

cream yang sangat ampuh mengangkat sel kulit mati. 

Fakta yang terjadi saat ini sering kali ditemukan  bahwa sebuah produk 

perawatan kulit mempromosikan dengan bunyi iklan memberikan manfaat 

terbaik untuk kulit ataupun sering kali menyebutkan dengan cara alami, tetapi 

perlu diketahui “se-alami produk tersebut dibuat tak terlepas bahwa formula 

dan bahan baku tetap akan terbentuk pada sebuah proses kimia” ujar Kepala 

Badan POM Lucky S Slamet. Memahami sebuah komponen bahan dasar 

amatlah penting, dikarekan banyaknya pelaku usaha nakal yang membuat 

sebuah cream pemutih dengan mengunakan sembarang bahan baku, yang 

dapat kemungkinan besar akan memberikan dampak dan berefek buruk pada 

kesehatan. Terlebih kadang pelaku usaha tidak mencamtumkan nomor 

sertifikasi BPOM atau hanya mencamtumkan nomor sertifikasi BPOM 

seakan-akan produk tersebut sudah teruji oleh BPOM padahal lebel nomor 

sertifikasi dari BPOM sangatlah penting bagi suatu produk perawatan kulit 

karena dari situ konsumen bisa mengetahui apakah produk perawatan kulit 

tersebut sudah teruji di BPOM belum. 

Konsumen perlu diberikan suatu perlindungan khusus terhadap iklan-iklan 

yang menyesatkan. Perlunya peraturan yang mengatur perlindungan 

konsumen karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi pelaku 

usaha, karena mengenai proses sampai hasil produksi barang atau jasa yang 
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telah dihasilkan campur tangan konsumen sedikitpun. Sehingga kenyataannya 

konsumen selalu berada dalam posisi yang dirugikan. 

Mengenai periklanan belum ada peraturan yang mengatur secara khusus, 

tetapi masalah iklan terdapat dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). 

Pasal yang mengatur tentang periklanan sebagai sarana promosi seperti Pasal 

9 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang secara langsung atau tidak 

langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain, dilarang menggunakan kata-

kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko 

atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap dan dilarang 

menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti maka dengan 

beredarnya iklan produk perawatan kulit yang mengiklankan produk dengan 

menggunakan kata-kata berlebihan dan menawarkan suatu produk yang 

mengandung janji yang belum pasti membuat konsumen dirugikan dari 

beredarnya iklan produk perawatan kulit tersebut. Sebagai contoh produk 

cream natural 99 dalam iklannya mengatakan bahwa wajah akan nampak 

bersih selama 4-7 hari dan masih banyak produk perawatan kulit dalam 

mengiklankan masih melakukan pelanggaran. 

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menyebutkan, bahwa pelaku usaha dalam 

menawarkan barang dan jasa dilarang menawarkan, mempromosikan, 

mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan 
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mengenai bahaya penggunaan barang dan jasa. Sebagai contoh Cream 

Syahrini dalam mengiklankan produknya menatakan bahwa cream tersebut 

aman, padahal dalam produk cream tersebut belum tercantum nomor BPOM 

dimana jika suatu produk sudah terdaftar dalam BPOM dan mendapatkan 

nomor untuk sebuah produk makan produk tersebut bisa dikatakan aman.  

Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi 

Elektonik pada Pasal 28 mengatakan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa 

hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 

kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik namun dalam prakteknya 

masih banyak terdapat iklan produk perawatan kulit yang mengiklankan 

produknya dengan informasi yang bohong yang belum ada bukti nyatanya. 

SK Menteri Kesehatan RI no 368/Men.Kes/SK/IV/1994 tentang Pedoman 

Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, 

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Makanan-Minuman menyebutkan 

didalamnya bahwa Kosmetika yang tidak mengandung bahan aktif tidak dapat 

diiklankan dengan menyatakan kegunaan dari bahan aktif yang dimaksud dan 

dalam Etika Pariwara Indonesia menyatakan dalam isi iklan Tidak boleh 

diolah atau dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tampilannya dapat 

menyesatkan khalayak. 

Selanjutnta Peraturan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika pada Pasal 3 Iklan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus:   



6 
 

6 
 

a. Obyektif, yaitu memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang 

ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan, cara penggunaan dan 

keamanan Kosmetika; 

b. Tidak menyesatkan, yaitu memberikan informasi yang akurat dan 

bertanggungjawab serta tidak memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan 

suatu masalah kesehatan; dan  

c. Lengkap, yaitu mencantumkan spot Iklan “Baca Cara Penggunaan dan 

Peringatan”, jika dipersyaratkan. 

Meskipun ketentuan mengenai periklanan secara umum telah ada tetapi 

untuk periklanan di media internet tidak diatur secara khusus, namun pada 

kenyataannya masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang telah 

dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen. Oleh karena itu 

penulis tertarik  mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna penyusunan 

skripsi yang diberi judul: “Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Produk 

Perawatan Kulit Yang Menyesatkan Di Media Internet” 

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan hal tersebut penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi 

sebagai berikut : 

1. Terdapat pelaku usaha yang mengiklankan produk perwatan kulit yang 

menyesatkan di media internet. 
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2. Pelaku usaha mengabaikan apa yang menjadi hak konsumen dan 

kewajibannya dalam menjalankan usaha menjadikan konsumen hanya sebagai 

objek bisnis. 

3. Hak atas informasi konsumen terhadap produk perawatan kulit tidak 

terpenuhi. 

4. Perlu adanya tanggung jawab pelaku usaha dalam mengiklankan produk 

perwatan kulit yang menyesatkan di media internet. 

 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Pada dasarnya setiap orang mempunyai argumen yang berbeda-beda untuk 

itu, dalam mengkaji suatu masalah perlu diberikan batasan yang jelas agar 

tidak terjadi kekaburan dan cara pandang yang berbeda, hal ini dilakukan agar 

permasalahan dapat dikaji secara mendalam. Dalam penelitian ini, oleh karena 

banyaknya permasalahan maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Adapun 

pembatasan masalah yang penulis kemukakan adalah: 

1. Menganalisis iklan produk perawatan kulit yang menyesatan di media internet 

periode tahun 2016. 

2. Menganalsis bentuk tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha terhadap 

konsumen dari iklan produk perawatan kulit yang di iklankan. 

 

1.4 RUMUSAN MASALAH 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap iklan produk perawatan kulit 

yang menyesatkan di media internet?  

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap iklan produk perawatan 

kulit yang menyesatkan di media internet? 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis di dalam karya 

tulis ini, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diperoleh konsumen dari 

iklan produk perawatan kulit yang menyesatkan. 

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha atas iklan yang 

menyesatkan di media internet. 

 

1.6 MAMFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan 

dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

1. Berguna untuk perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum 

perlindungan konsumen 
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2. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan sumbangan 

pemikiran-pemikiran yang akan dijadikan arah atau pedoman untuk 

penelitian yang lebih lanjut di masa datang. 

2. Secara Praktis 

1. Bagi Pelaku Usaha produk perawatan kulit 

Penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan pengarahan untuk 

para pelaku usaha produk perawatan kulit yang menjual produk untuk 

mengiklankan produknya sesuai dengan produk itu sendiri. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat lebih memahami dan 

mengetahui terhadap adanya pengaturan hukum yang diberikan oleh 

Pemerintah. 

3. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi 

pengaturan hukum bagi penjualan produk perawatan kulit yang 

mengiklankan produk dengan menyesatkan para konsumen 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Penulisan skripsi terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian 

pokok, bagian akhir skripsi. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut : 

1.7.1 Bagian Awal Skripsi 
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Bagian awal skripsi ini nantinya terdiri atas sampul, lembar kosong 

berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 13 cm, lembar judul, 

lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, 

lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar , dan 

daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Pokok Skripsi 

Skripsi ini nantinya akan memuat 5 (lima) bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Pada bab ini Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, pembatasan masalah, ruang lingkup 

materi dan wilayah studi, serta sistematika penulisan.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini dijelaskan mengenai pustaka - pustaka yang menjadi 

landasan teori untuk mendukung penelitian. Landasan teori menjelaskan 

teori-teori jalan, teori analisis yang akan dipakai, maupun teori tentang 

penentuan pengujian lapangan untuk mengetahui perlindungan hukum 

untuk konsumen terhadap iklan produk perawatan kulit yang 

menyesatkan di media internet. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan validitas data, 

analisis data. 

 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang sudah di 

lakukan oleh peneliti. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan 

saran-saran berkaitan dengan penelitian ini. 

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Isi daftar 

pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan 

keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB 11 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Untuk menunjukan keaslian penelitian, peneliti meninjau 

penelitian yang terdahulu sehingga penelitian yang dilakukan tidak 

menyamai penelitian sebelumnya. Contoh dari penelitian tersebut antara  

lain : 

    Tabel 1 

Nama 

Hani Aisah Fara 

(2014) Universitas 

Diponegoro. 

Aziza Hasanah (2015) 

Universitas Negeri 

Medan. 

Husni Mubarok 

(2017) Universitas 

Negeri Semarang. 

Judul 

Perlindungan 

Konsumen Terhadap 

Pariwara Yang 

Dilarang Untuk 

Ditayangkan. 

Tinjauan Yuridis 

Pelaksanaan 

Perlindungan 

Konsumen Atas Hak 

Informasi Terhadap 

Produk Kecantikan 

Import Menurut UU No 

8 Tahun 1999 (Studi 

Pada Innovatio Sun Star 

Plaza Medan). 

Perlindungan 

Hukum Terhadap 

Peoduk Iklan 

Perawatan Kuit di 

Media Internet. 

Fokus 

Penelitian 

Penelitian ini untuk 

mengetahui 

mekanisme 

pengawasan terhadap 

pariwara yang 

dilarang untuk 

ditanyangkan dan 

bagaimana 

perlindungan 

konsumen terhadap 

pariwara yang 

dilarang untuk 

Untuk mengetahui 

payung hukum 

perlindungan konsumen 

khususnya terhadap hak 

informasi dan 

bagaimana 

perlindungan konsumen 

terhadap hak informasi 

atas produk kecantikan 

import. 

Penelitian ini 

berfokus pada 

bagaimana 

perlindungan 

konsumen terhadap 

iklan produk 

perawatan kulit yang 

menyesatkan di 

media internet dan 

bagaimana tanggung 

jawab pelaku usaha 

terhadap iklan yang 

menyesatkan di 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan 

hukum di Indonesia. Perlindungan konsumen tidak dibatasi dengan 

mewadahinya dalam satu jenis Undang-Undang, seperti Undang-

Undang tentang Perlindungan Konsumen saja. Menurut Shidarta (2004: 

1) hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi 

ditanyangkan. media internet. 

Permasalahan 

Adanya pariwa yang 

masih ditayangkan.  

Terdapat pelanggaran 

terhadap konsumen atas 

hak infoemasi atas 

produk kecantikan 

import. 

Masih terdapat iklan 

produk perawatan 

kulit yang 

menyesatkan di 

media internet. 

Hasil 

Penelitian 

Hasil penelitian 

dihasilkan simpulan 

mekanisme 

pengawasan terhadap 

pariwara yang 

dilarang untuk 

ditayangkan diawasi 

oleh KPI dan 

perlindungan 

konsumen terhadap 

pariwara yang 

dilarang untuk 

ditayangkan adalah 

dengan tidak 

menanyangkan 

pariwara itu lagi. 

Hasil penelitian dihasil 

simpulan bahwa 

konsumen mendapatkan 

perlindungan dari hak 

atas informasi terhadap 

produk kecantikan 

import yang telah diatur 

dalam UU No 8 Tahun 

1999 tentang 

perlindungan 

konsumen. 
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dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap 

bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang 

berpredikat “konsumen”. Dengan mengacu pengertian konsumen, maka 

perbedaan antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen 

berbeda. Pembedanya yakni, hukum umum yang berlaku dapat pula 

merupakan hukum konsumen sedangkan bagian-bagian tertentu yang 

mengandung sifat-sifat membatasi dan/atau mengatur syarat-syarat 

tertentu perilaku kegiatan usaha dan/atau melindungi kepentingan 

konsumen, merupakan hokum perlindungan konsumen (Az. Nasution 

dalam NHT Siahaan, 2005: 31). Dalam pendapatnya Az. Nasution 

dalam Celina (Celina, 2009: 13) mengatakan bahwa, Hukum Konsumen 

adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur 

hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan 

dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. 

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, bahwa “Perlindungan Konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen”.  Namun Az. Nasution dalam 

Shidarta (Shidarta, 2006: 11) berpendapat lagi bahwa hukum 

perlindungan konsumen merupakan bagian dari hokum konsumen yang 

memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga 

mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun 

hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-
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kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai 

pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, 

di dalam pergaulan hidup. Az. Nasution mengakui, asas-asas dan 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen 

itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak 

tertulis. Ia menyebutkan, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum 

pidana, hukum administrasi (negara) dan hukum internasional, terutama 

konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan 

konsumen. (Shidarta, 2006:12). 

2.2.2 Konsumen  

Menurut AZ. Nasution (Kristiyanti, 2009 : 22) menjelaskan bahwa 

istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumen (Inggris-

Amerika), atau consument/konsumen (Belanda). Pengertian dari 

consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. 

Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap 

orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa 

nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna 

tersebut. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia member kata arti 

consumer sebagai pemakai atau konsumen. Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Politik Monopoli dan 

Persaingan Tidak Sehat juga mengulas definisi tentang konsumen yaitu 

“Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang atau 

jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri dan/atau kepentingan orang 



17 
 

17 
 

lain”. Unsur-unsur definisi konsumen menurut Shidarta (2006:5) dalam 

bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia 

adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Setiap Orang 

 Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang 

berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” 

sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya, orang individual 

yang lazim disebu natuurlijke persoon atau termasuk juga badan 

hukum (rechtspersoon). Hal ini berbeda dengan pengertian yang 

diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 Angka (3) yang secara 

eksplisit membedakan kedua pengertian persoon diatas, dengan 

menyebutkan kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu 

yang paling tepat tidak membatasi Pengertian konsumen itu sebatas 

pada orang perseorangan. Namun konsumen harus mencakup juga 

badan usaha, dengan makna lebih luas daripada badan hukum.  

2. Pemakai 

 Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 Angka (2) Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, 

konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah 

“pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan 

tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai 
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tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan 

sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan 

cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. 

Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku 

usaha tidak perlu harus kontraktual.  

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindunag 

Konsumen pasal 1 ayat 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai 

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 

lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

a. Hak Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 adalah:  

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam   

mengkonsumsi barang da/atau jasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan/ataujasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakannya; 
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5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan 

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 

secara patut; 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan 

konsumen; 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif; 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya; 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.  

b.  Kewajiban Konsumen 

 Selain adanya hak konsumen, konsumen juga mempunyai 

kewajiban sebagai kontrol atau pengendali hak-hak yang dimiliki, 

dalam hal ini agar konsumen tidak menggunakan hak-haknya 

secara bebas tanpa ada batasan. Oleh karena itu untuk 

memperoleh balance, konsumen juga mempunyai kewajiban 

konsumen yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sabagai berikut: 
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1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan; 

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa; 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

 

2.2.3 Pelaku Usaha 

 Pelaku usaha bukan hanya produsen yang memproduksi barang 

dan/atau jasa tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menyalurkan 

barang dan jasa kepada konsumen. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “pelaku usaha 

adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, 

baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Menurut 

Az Nasution (dalam Kristiyanti, 2009: 41) menyebutkan bahwa dalam 

penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah 

perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, 

distributor, dan lain-lain. Dalam Pasal 3 Product Liability Directive 
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(pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa) ditentukan bahwa 

Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan 

mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang 

memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada 

produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.  

  Pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 3 adalah setiap orang 

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, 

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

Dalam hal ini, pedagang kosmetik impor juga disebut sebagai pelaku 

usaha karena pada industri farmasi, apoteker bertugasdi bidang 

penjualan dan pemasaran kosmetik. 

a. Hak Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen  pasal 6 adalah: 

1 Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

2 Hak untuk mendapat perlindungan hukum daritindakan 

konsumen yang beritikad tidak baik; 
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3 Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 

4 Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara 

hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

5 Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

b. Kewajiban Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 adalah: 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif; 

4. Menjamin mutu barang barang dan/atau jasa yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu 

barang dan/atau jasa yang berlaku. 

5. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau 

menciba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan; 



23 
 

23 
 

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak 

sesuai dengan perjanjian. 

c. Larangan bagi pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  pasal 8 adalah pelaku 

usaha dilarang dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa yang: 

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan 

2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan 

jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam 

label atau etikel barang tersebut 

3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah 

dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya 

4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut 

5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu 
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sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut. 

6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut. 

7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang 

tertentu; 

8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 

sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam 

label; 

9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 

penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat 

10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku 

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasa 19 adalah: 

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat 
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mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan 

2. Ganti rugi sebagaiman dimaksud dapat berupa pengembalian 

uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau 

setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 

(tujuh) hari setelah tanggal transaksi 

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 

ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan 

pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya 

kesalahan 

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak 

berlaku apabila pelaku usaha membuktikan bahwa kesalahan 

tersebut merupakan kesalahan konsumen 

2.2.4 Iklan 

Iklan adalah bagian dari bauran promosi (promotion mix) dan 

bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran (marketing mix). 

Secara sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan 

suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) menyebutkan 
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:“Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi 

suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap 

barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan”. 

 Sedangkan periklanan (advertising) adalah segala biaya yang 

harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi 

nonpribadi dalam bentuk gagasan, barang atau jasa (kotler and 

amstrong, 2002:153). Periklanan merupakan pesan-pesan penjualan 

yang paling persuasive yang diarahkan kepada calon pembeli yang 

paling potensial atas produk barang atau jasa tertentu dengan biaya 

yang semurah-murahnya (Jefkins, 1997:5). Sedangkan iklan adalah 

promosi barang, jasa, perusahaan, dan ide yang harus dibayar oleh 

sponsor (Supriyanto, 2008:19). Sponsor dalam hal ini merupakan 

perusahaan tertentu yang nantinya menjadi klien penyedia jasa promosi. 

2.2.4.1 Fungsi Periklanan  

Secara umum, periklanan dihargai karena dikenal sebagai 

pelaksana beragam fungsi komunikasi yang penting bagi perusahaan 

bisnis dan organisasi lainnya, antara lain (Shimp, 2003:357) : 

a. Informing (memberi informasi)  

Periklanan membuat konsumen sadar (aware) akan merek-

merek baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan 

manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan merek yang 

positif. Karena merupakan suatu bentuk komunikasi yang 

efektif, kemampuan menjangkau khalayak luas dengan biaya 
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per kontak yang relatif rendah, periklanan memfasilitasi 

pengenalan (introduction) merek-merek baru, meningkatkan 

jumlah permintaan terhadap merek-merek yang telah ada, dan 

meningkatkan puncak kesadaran dalam benak konsumen 

(TOMA-top of mind awareness) untuk merek-merek yang 

sudah ada dalam kategori produk yang matang. Periklanan 

menampilkan peran informasi bernilai lainnya baik untuk 

merek yang diiklankan maupun konsumennya dengan 

mengajarkan manfaat-manfaat baru dengan merek-merek yang 

telah ada. 

 

b. Persuading  

Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi (membujuk) 

pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. 

Terkadang persuasi berbentuk mempengaruhi permintaan 

primer, yakni menciptakan permintaan bagi keseluruhan 

kategori produk. Lebih sering iklan berupaya mambangun 

permintaan sekunder, yakni pernintaan bagi merek-merek 

perusahaan yang spesifik. 

c. Reminding  

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam 

ingatan konsumen. Periklanan yang efektif juga meningkatkan 

minat konsumen terhadap merek yang sudah ada dan 
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pembelian sebuah merek yang mungkin tidak akan dipilihnya. 

Periklanan lebih jauh, didemonstrasikan untuk mempengaruhi 

pengalihan merek (brand swictching) dengan mengingatkan 

para konsumen yang akhir-akhir ini belum membeli suatu 

merek yang tersedia dan mengandung atribut-atribut yang 

menguntungkan. 

d. Adding Value  

Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa 

member nilai tambah bagi penawaran-penawaran mereka : 

inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi 

konsumen. Ketiga komponen nilai-tambah tersebut benar-benar 

independen.  

Inovasi tanpa kualitas adalah semata-mata hal yang baru. 

Persepsi konsumen tanpa kualiatas dan/atau inovasi adalah 

semata-mata reklame yang berlebihan. Dan keduanya, inovasi 

dan kualitas, jika tidak diterjemahkan ke dalam persepsi-

persepsi konsumen, seperti suara pohon terkenal yang tumbang 

dihutan yang kosong.  

Periklanan memberi nilai tambah pada merek dengan 

mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan yang efektif 

menyebabkan merek dipandang sebagai lebih elegan, lebih bergaya, 

lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari tawaran pesaing. 

a. Bantuan untuk upaya lain perusahaan  
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Peran lain dalam periklanan adalah membantu perwakilan 

penjualan. Iklan mengawali proses penjualan produk-produk 

perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi 

wiraniaga sebelum melakukan kontak personal dengan para 

pelanggan yang prospektif. Upaya, waktu, dan biaya periklanan 

dapat dihemat karena lebih sedikit waktu yang diperlukan 

untuk member informasi kepada prosperk tentang 

keistimewaan dan keuntungan produk. Terlebih lagi, iklan 

melegitimasi atau membuat apa yang dinyatakan (klaim) oleh 

perwakilan penjualan menjadi lebih kredibel (lebih dapat 

dipercaya). 

Sebagai penyampaian pesan, iklan umumnya ditempatkan 

pada tempat-tempat dimana audience (peminat) dapat dengan 

mudah atau sering mengaksesnya baik dalam bentuk visual 

(gambar) atau audio (suara) (supriyanto, 2008:20). Menurut 

Lamb, et.al. (2001:205) iklan memiliki dua jenis utama yaitu :  

3. Periklanan Institusi (institutional advertising)  

Didesain untuk meningkatkan citra sebuah perusahaan 

daripada mempromosikan suatu produk tertentu. Bentuk dari 

periklanan institusi dikenal dengan periklanan sokongan 

(advocacy advertising), digunakan untuk mengungkapkan 

pandangannya mengenai pokok-pokok persoalan atau 

merespon terhadap serangan media. 

4. Periklanan Produk 
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Digunakan untuk mempromosikan manfaat suatu 

produk maupun jasa tertentu. Tahap produk ini dalam siklus 

hidupnya sering kali menentukan jenis iklan produk yang 

digunakan, antara lain : 

a) Periklanan Perintisan (pioneering advertising)  

Bentuk periklanan yang didisain untuk merangsang 

permintaan primer terhadap produk atau kategori produk 

baru. 

 

b) Periklanan Bersaing (competitive advertising) 

Bentuk periklanan yang di desain untuk 

mempengaruhi permintaan suatu merek tertentu. 

c) Periklanan Perbandingan (comparative advertising) 

Bentuk periklanan yang membandingkan dua atau 

lebih merek yang bersaing yang dinamai atau ditunjukan 

secara khusus dalam satu atau lebih atribut tertentu. 

Selain dua jenis iklan utama tersebut, masih terdapat jenis 

iklan lain yang sering dijumpai khalayak umum (Machfoedz, 

2010:154), antara lain : 

a. Iklan Ritel atau Lokal  

Iklan yang digunakan olah pedagang untuk menjual 

produk secara langsung kepada konsumen. Periklanan ritel 

disebut juga periklanan lokal karena pasar sasarannya adalah 

konsumen setempat. Periklanan local berbeda dengan 
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periklanan merek yang bersifat nasional. Beberapa perbedaan 

itu diantaranya : 

1. Periklanan ritel ditujukan kepada mereka yang tinggal 

dikota tempat toko berada, sedangkan periklanan merek 

yang bersifat nasional menyampaikan pesan yang 

berhubungan secara luas dengan pemakaian suatu produk 

tertentu. 

2. Konsumen periklanan merek yang bersifat nasional hanya 

mendukung merek sponsor, sedangkan periklanan ritel 

dapat mempromosikan beberapa merek yang berbeda atau 

bahkan merek yang bersaing. 

3. Periklanan ritel ditujukan kepada masyarakat lokal yang 

mempunyai bebagai kepentingan yang saling 

berhubungan secara terpadu. Segala sesuatu yang 

berhubungan dengan iklan ditekankan pada perilaku 

konsumen, khususnya yang berkunjung ke toko. Karena 

itu, periklanan ritel meliputi informasi harga, alamat, 

nomor telepon, syarat penjualan, warna, ukuran, dan 

sebagainya. Sedangkan periklanan merek nasional lebih 

berkenaan dengan citra, alamat, dan perubahan sikap. 

4. Periklanan ritel yang diterapkan oleh toko-toko lokal pada 

umumnya berkenaan dengan informasi yang bersifat 

umum, seperti nama toko, nomor telepon, alamat, dan jam 

beroperasinya toko. 
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b. Iklan antar-perusahaan  

Periklanan yang ditujukan kepada pelaksana dalam 

operasi perusahaan yang membeli untuk keperluan 

perusahaan. Tipe iklan antar-perusahaan antara lain : 

1. Iklan perindustrian 

Kebutuhan informasi didasarkan pada alasan pembelian 

produk. 

2. Iklan perdagangan 

Digunakan untuk menyampaikan persuasi kepada 

pedagang besar, perantara, dan pengecer di pasar 

konsumen agar membeli stok produk dari pabrik. 

3. Iklan pertanian 

Mempromosikan berbagai produk dan jasa, seperti produk 

kesahatan hewan, benih, mesin dan peralatan pertanian, 

dan pupuk. 

4. Iklan profesi  

Iklan yang ditujukan kepada kalangan profesi seperti 

akuntan, pengacara, dokter, dan sebagainya. Pemasang 

iklan bermaksud melibatkan kalangan profesi dalam 

penerbitan seperti jurnal manajemen. 

2.2.4.2 Regulasi Iklan Yang Menyesatkan 

Dalam pengertian iklan menyesatkan, terangkum 2 (dua) pihak 

yang akan merasakan dampak iklan menyesatkan tersebut, yaitu 

konsumen sebagai sasaran utama pembuatan iklan, dan pelaku usaha 
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lain sebagai kompetitor dari produk yang diiklankan yang akan 

mengalami kerugian. Dalam jangka panjang konsumen akan kehilangan 

seluruh kepercayaannya terhadap setiap pesan iklan yang disampaikan 

pelaku usaha, walaupun sebenarnya pesan iklan tersebut disampaikan 

dengan jujur.  

Seperti halnya Amerika Serikat, New Zealand, maupun Australia, 

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia–pun 

tidak merumuskan dengan tegas pengertian iklan menyesatkan, namun 

dalam Pasal 10 Bab IV Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, 

meneegaskan:  

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan. 

Mempromosikan, mengiklankan atau membuat penyataan yang tidak 

benar atau menyesatkan mengenai: Harga atau tarif suatu barang 

dan/atau jasa; Kegunaan suatu barang dan/atau jasa; Kondisi, 

tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau 

jasa; Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 

Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa”. 

Tampaknya, apa yang dirumuskan dalam Pasal 10 UUPK tersebut 

berkaitan dengan adanya “fakta material” dalam suatu iklan, di mana 

pernyataan menyesatkan mengenai harga, kegunaan, kondisi, 

tanggungan, jaminan, tawaran potongan harga, hadiah, maupun bahaya 
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penggunaan barang dan/atau jasa dapat mempengaruhi konsumen 

dalam memilih atau membeli produk yang diiklankan. 

Kriteria iklan yang menyesatkan apabila merujuk pada perspektif 

hukum positif di Indonesia antara lain yaitu: i) Iklan yang mengelabui 

konsumen (misleading) mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan, 

harga, tarif, jaminan dan garansi barang dan/atau jasa dimana pelaku 

usaha tidak bisa bertanggungjawab dan memenuhi janji-janji 

sebagaimana dinyatakan dalam iklan yang di tayangkan. ii) 

Mendeskripsikan/memberikan informasi secara keliru, salah, maupun 

tidak tepat (deceptive) mengenai barang dan/atau jasa. iii) Memberikan 

gambaran secara tidak lengkap (ommision) mengenai informasi barang 

dan/atau jasa. iv) Hal lain yang dilarang dan melanggar ketentuan 

hukum oleh pelaku usaha adalah memberikan informasi yang 

berlebihan (puffery) mengenai kualitas sifat, kegunaan, kemampuan 

barang dan/atau jasa dan membuat perbandingan barang dan/atau jasa 

yang menyesatkan konsumen. 

2.2.4.3 Standar Penentuan Informasi Iklan Menyesatkan 

Pada dasarnya standar kriteria periklanan di Indonesia sedikit 

banyaknya telah disesuaikan dengan standar kriteria yang berlaku di 

negara-negara maju, misalnya di Amerika Serikat, yaitu dengan telah 

mempergunakan unsur-unsur fakta material sebagaimana tertuang 

dalam Pasal 10 UUPK serta konsumen rasional sebagaimana terdapat 

dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a dan b UUPK. Tetapi keberadaan fakta 



35 
 

35 
 

material dan konsumen rasional tersebut belum cukup jelas diatur 

dalam ketentuan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga pada 

prakteknya belum secara tegas dijadikan sebagai dasar penentuan iklan 

menyesatkan. 

Sedikitnya kasus-kasus periklanan yang sampai ke pengadilan, 

maupun keterbatasan peran serta hakim yang hanya bertindak “sebagai 

corong undang-undang” dalam proses beracara di pengadilan, juga 

menjadi penyebab standar kriteria iklan tersebut belum dapat diterapkan 

secara maksimal dalam menangani kasus-kasus periklanan serta 

perkembangannya berjalan dengan lambat. 

a. Adanya Penyesatan Informasi 

Untuk menentukan adanya penyesatan informasi dalam suatu 

iklan maka akan dilihat apakah dalam iklan tersebut terdapat 

pernyataan yang secara eksplisit atau implisit bertolak belakang 

dengan fakta, atau jika informasi penting untuk mencegah 

terjadinya penyesatan informasi dalam suatu praktek, klaim, 

representasi, atau kepercayaan yang rasional tidak dipaparkan, 

sedangkan dalam EPI dijelaskan bahwa praktek pemberian 

informasi yang menyesatkan dapat berupa memberikan keterangan 

yang tidak benar, mengelabui dan memberikan janji yang 

berlebihan. 

b. Fakta Material 
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Selain terdapatnya unsur penyesatan (misleading), untuk 

menentukan standar informasi iklan yang menyesatkan juga 

didasarkan adanya fakta material yang dapat mempengaruhi 

konsumen dalam memutuskan untuk melakukan pembelian. Iklan 

tidak hanya harus memuat informasi secara jujur, juga harus tidak 

menyesatkan konsumen rasional mengenai materi dan tujuan 

barang dan atau jasa. Apabila fakta material tersebut dikaitkan 

dengan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen, maka fakta 

material tersebut harus memuat keterangan yang dapat 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih atau membeli 

suatu produk. 

c. Fakta Tersebut Mempengaruhi Konsumen Rasional 

Kriteria ini perlu dipertimbangkan karena iklan dibuat untuk 

ditujukan kepada khalayak sasaran tertentu, berdasarkan tingkat 

pendidikan, kapasitas intelektual, kerangka pemikiran, dan 

sebagainya. Misalnya jika sebuah perusahaan memasarkan obat 

untuk penyakit mematikan, maka iklan obat tersebut akan 

dievaluasi dengan melihat bagaimana efeknya terhadap anggota 

suatu kelompok tertentu, yang menderita penyakit mematikan 

tersebut. Konsumen dengan penyakit tersebut tentunya akan 

terpengaruh dengan klaim-klaim penyembuhan yang dibesar-

besarkan (Spilsbury, 1998). Demikian pula iklan suatu produk 

otomotif yang menawarkan berbagai fitur keselamatan dan 
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keamanan dalam berkendara dari segala bahaya kecelakaan di jalan 

raya. Evaluasi akan dilakukan dengan melihat efek iklan produk 

otomotif tersebut dengan pilihan konsumen dalam melakukan 

pembelian produk otomotif. 

d. Pembenaran Terhadap Klaim-Klaim Iklan 

Bentuk-bentuk pelanggaran iklan dengan cara menonjolkan 

klaim-klaim produk tanpa disertai pembuktian kongkrit, 

merupakan salah satu bentuk penyesatan informasi yang cukup 

banyak ditemukan di berbagai media cetak maupun elektronik. 

Melalui penonjolan klaimklaim produk tersebut, pelaku usaha 

berusaha menginformasikan keunggulan, kemanjuran dan manfaat 

yang akan diperoleh konsumen serta kadangkala 

memperbandingkannya dengan produk lain milik kompetitor. 

Beberapa klaim produk yang ditemukan cenderung bersifat 

subyektif, misalnya “lebih putih, terbaik, menjadikan masakan 

lebih enak, mencuci lebih bersih, dan sebagainya”. Klaim–klaim 

seperti ini cenderung melebih-lebihkan kemampuan produk 

(puffery) dari kemampuan sebenarnya.  

Apabila melihat dampak dari klaim iklan berlebihan 

(puffery) tersebut terhadap konsumen, maka bentuk iklan seperti 

ini tidak akan berdampak menyesatkan konsumen rasional, karena 

unsur klaim berlebihan tersebut nyata terlihat oleh konsumen.  
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2.2.5 Kosmetik  

Kosmetik menurut Peraturan BPOM Pasal 1 Angka 11 Nomor 12 

Tahun 2015 adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk 

digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, 

bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa 

mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah 

penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau 

memelihara tubuh pada kondisi baik. 

Kosmetik berasal dari Bahasa Yunani yakni “kosmetikos” yang 

berarti keahlian dalam menghias” dankosmos berarti hiasan 

(Rostamailis, 2005: 8), sedangkan kosmetik berdasarkan Pasal 1 Angka  

4 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang 

selanjutnya disebut UU Kesehatan) disebutkan bahwa kosmetik 

termasuk dalam sediaan farmasi.Sediaan farmasi sendiri adalah obat, 

bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika. Bahan-bahan dalam 

kosmetik  yang dilarang penggunaannya meliputi merkuri, asam 

retinoat, Merah K3, Merah K10, Dietilen Glikol (DEG), dan kadar 

Hidrokinon yang melebihi batas menurut Peraturan Kepala BPOM 

Nomor HK.00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetik 

Kosmetik mempunyai beberapa manfaat yang dapat berguna atau 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat dalam penggunaan 

kosmetik itu sendiri adalah : 

1. Membersihkan kulit tubuh atau kulit kepala. 
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2. Mencegah timbulnya keriput 

3. Mengencangkan kulit – kulit kriput 

4. Menyuburkan rambut. 

5. Menghindari beberapa gangguan kulit baik dari luar maupun dari 

dalam, seperti noda – noda, flek, bintik – bintik, dan sebagainya 

6. Menghaluskan kulit. 

7. Mempercantik seseorang. 

8. Merubah seseorang, (memperbaiki kekurangan–kekurangan yang 

terdapat pada seseorang), sehingga orang tersebut mengalami 

perubahan. 

Keamanan untuk sebuah produk kosmetik dilihat jika produk 

tersebut sudah mendapatkan nomor notifikasi dari BPOM. Nomor 

notifikasi merupakan sebuah kode kosmetik yang dikeluarkan oleh 

BPOM. Sebelum mengeluarkan nomor notifikasi, BPOM melakukan  

proses seperti pengecekan seluruh dokumen berkaitan dengan produk 

tersebut dan mengecek komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam 

pembuatan kosmetik tersebut. Produk yang lolos uji BPOM akan 

mendapatkan nomor notifikasi. 

Kosmetik setidaknya harus mencantumkan penandaan antara lain: 

Nama kosmetik, Komposisi, ukuran, isi atau berat bersih, tanggal 

kadaluarsa, nomor notifikasi berdasarkan Peraturan Kepala BPOM 

Nomor 44 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPOM 

Nomor HK.03.1.23.10.12459 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. 



40 
 

40 
 

 
2.2.6  Media Internet 

Tidak mudah untu mendefinisikan tentang apa itu interet, sebab tiap 

orang akan berpendapat lain jika ditanya tentang pengertian internet. 

Istilah interne merupakan akronim dari  Interconnecting networking, 

dalam dunia globalisasi internet diartikan sebagai global network of 

computer network (Johnny Ibrahim, 2005: 324). Internet adalah sumber 

daya informasi yang menjangkau seluruh dunia. 

Sumber daya informasi tersebut sangat luas dan sangat besar, 

sehingga tidak ada satu orang, satu organisasi, bahkan satu negara yang 

dapat menanganiya sendiri. Inernet adalah “a network of computer 

neorks”, kita dapat memikirkannya sebagai suatu sistem yang 

mengkombinasi berbagai komputer dari seluruh dunia kedalam satu 

komputer raksasa yang dapat dioprasikan dari komputer personal 

didepan kita. 

a. Beberapa Pengertian Internet Menurut Beberapa Literatur 

1. Dalam sebuah situs di internet yaitu MyPersonalLibraryOn 

Line.com, “internet” didefinisikan sebagai jaringan komputer 

yang meghubungkan situs akademik, pemerintah, komersil, 

organisasi maupun perorangan. 

2. The US Supreme Court,  mendefinisikan internet sebagai 

“internasional network of interconnected computers” jaringan 

internasional dari komputer-komputer yang saling 

berhubungan. (Reno V ACLU, Labib, 2007: 317) 
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3. Agus Rahardjo mengistilahkan internet sebagai jaringan 

komputer antar negara atau antar benua yang berbasis 

protocol, transmission control protocol/internet protocol 

(TCP/IP) (Agus Rahardjo, 2002: 59 dalam Abdul Wahid dan 

Moh. Labib, 2007: 31). 

4. Internet adalah sebuah jaringan mengglobal yang terbentuk 

dari berbagai jaringan komputer, masing-masing jaringan 

tersebut terbentuk secara terdesentralisasi namun saling 

terkoneksi melalui protokol yang disebut TCP/IP (John 

December, 2006: 2). Internet adalah produk teknologi, maka 

pendefinisiannya pun sebaiknya mengikuti terminologi teknis. 

Terdapat kecenderungan untuk melakukan penyederhanaan 

terhadap definisi internet. Istilah internet lalu dianggapmewakili 

medium tunggal, bukannya jaringan atau infrastruktur bagi pertukaran 

data digital atau ”information superhighway”. Pernyederhanaan 

tersebut dilakukan pula oleh sebagian pengamat/ilmuwan dari disiplin 

ilmu komunikasi, yang menyebutkan internet sebagai new media dalam 

konteks sebuah medium tunggal, namun kadang memisahkan konteks 

Internet dengan new media. 

John December dalam  Journal of Computer Media 

Communication. December dalam artikelnya Defining Units of Analysis 

for Interet-based Communication menawarkan bahwa kajian 

komunikasi berbasis Internet harus diarahkan pad bagian-bagian yang 
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lebih spesifik, karena Internet bukan medium tunggal naun memiliki 

berbagai bentuk media didalamnya. 

Internet communication is not single medium sharing common time, 

distribution, and sensory characteristics, but acollectin of media that 

effect in these variable. I define of analysis called a media space, which 

uses the client-server-content triad as the basis for its definition. 

Thisconcept of media space is one way to describe how the internet 

consists of a range of media (John December, 2006: 5).  

John December berpendapat bahwa Internet diposisikan sebagai 

infrastruktur telekomiakasi data digital, sementara yang dimaksud new 

media adalah aplikasi-aplikasi komunikasi antar-manusia yang 

menggnakan jaringan internet sebagai saluran pertukaran datanya. 

Internet diasosiasikan seagai sistem jalan raya yang digunakan orang 

untuk membawa benda-benda dari satu tempat kempat lain. Jika 

jaringan jalan raya di dunia nyata digunakan untuk memindagkan 

benda-benda fisik berbasis atom, maka internet digunakan untuk 

memindahkan material digital interbet telah mengubah jarak dan waktu 

menjadi tak terbatas. 

Media internet menjadikan orang dapat melakukan berbagai 

aktivitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan karena terbatas ruang 

dan waktu, menjadi lebih mudah. Seiring dengan semakin populernya 

internet sebagai “the network of the network’, masyarkat penggunanya 
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yang disebut interet global community (netizen) seakan-akan mendapati 

dunia baru yang dinamakan “cyber space”. 

Howard Rheingold mengatakan cyber space adalah sebuah “ruang 

imajiner” atau “maya” yang bersifat atifacial, dimana setiap orang 

melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial 

sehari-hari dengan cara yang baru (Abdul Wahid dan Moh. Labib, 

2007: 32). 

Lain Howard, agus rahardjo menyebut cyber space sebagai sebuah 

dunia komunikasi berbasis komputer (computer mediatec 

comunication) yang menawarkan realitas baru dalam keidupan manusia 

yang disebut realitas virtual (maya). 

Terdapat teknologi lanjutan yang berlandaskan pada teknologi web, 

email dan chatting adalah teknologi yang melahirkan ruang interaksi 

antar manusia melalui perantara jaringan internet. Teknologi web 

melahirkan world wide web, teknologi email melahirka sistem 

persuratan elektronik, teknologi chatting/percakapan tersinkron 

(synchronous) diruang maya. Ketiga aplikasi ini merupakan aplikasi 

yang paling sering digunakan sebagian besar pengakses internet, itulah 

sebanya Internet sering diartikan sama dengan world wide web, email 

dan chatting. Pada perkembangannya sekarang teknologi web bahkan 

telah mampu mengintegrasikan fungsi email dan chatting dalam satu 

halaman web. 

b. Kelebihan Dan Kelemahan Media Internet 
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Secara umum, media internet memiliki kelebihan 

dibandingkan media lain yang selama ini ada, diantaranya adalah: 

1) Kelibihan media internet: 

a. Efsien dalam hal waktu; 

b. Tanpa batas, penjelajahan memalui internet tidak 

mengenal batas, baik ruang/tempat maupun waktu 

(Absence of boundaries); 

c. Terbuka dalam 24 jam (24 hours online), internet dapat 

diakses selama 24 jam, jadi sewaktu-waktu penjelajahan 

dunia virtual dapat melakukan penjelajahan; 

d. Interaktif, terdapat banyak situs-situs yang menyediakan 

faasilitas interaktif dapat diakses pnjelajahannya; 

e. Terjalin dalam sekejap (Hypeink), informasi yang tersedia 

tersaji dalam bentuk hyperlink, berarti pengunjung dapat 

melompat dari satu informasi ke infomasi yang lain baik 

yang mempunyai ikatan langsung maupun tidak memiliki 

ikatan (Johnny Ibrahim, 2005: 326) 

2) Kelemahan media internet: 

a. Kesenjangan digial (Digital Divide) 

Kesenjangan digital adalah adana jarak/kesenjangan antara 

mereka yang memiliki akses terhadap teknologi digital 

dengan meraka yang tidak memiliki akses; 

b. Content Credibilitz 
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Internet dapat dakses oleh hampir semua orang pada 

wilayah yang amat sangat tersebar. Telah lama dipercaya 

bahwa konten yang beredar melalui jaringan internet dapat 

diubah oleh siapa saja dengan menyembunyikan identitas 

diri, sehinga kredibilitas konten menjadi sangat lemah. 

 

 

2.2.7 Regulasi Iklan Kosmetik 

Periklanan sediaan kosmetika adalah untuk meningkatkan daya 

saing dalam menjual produk kepada sebanyak mungkin konsumen. 

Dalam hal ini iklan merupakan bentuk komunikasi yang efektif untuk 

menjembatani produsen dan konsumen. Dalam proses membujuk, pesan 

merupakan salah satu unsur penting yang perlu mendapat perhatian 

khusus. Untuk mendapatkan pesan yang mudah diingat, Jamieson dan 

Campbell mengemukakan beberapa bentuk daya tarik pesan, yaitu: 

“merek dagang, kemasan dan slogan, model iklan, musik dan repetisi”. 

Bila diamati iklan yang ditayangkan saat ini, banyak di antaranya 

menggunakan teknik kait dalam slogannya. Teknik ini merupakan 

upaya untuk mempengaruhi daya panggil memori konsumen dengan 

cara mengaitkan produk dengan atribut atau kata-kata tertentu. Hasil 

yang diharapkan adalah agar “kait” tersebut menjadi akrab dan menjadi 

perbendaharaan kata dalam kehidupan masyarakat. 
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Untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan peredaran 

sediaan kosmetika yang tidak memenuhi syarat akibat label dan 

periklanan yang tidak obyektif, menyesatkan atau tidak lengkap, 

pemerintah antara lain melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan 

Peraturan tentang periklanan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No. 386/Menkes/SK/IV/1994 tentang Periklanan obat bebas, obat 

tradisional, alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah 

tangga dan makanan minuman. Disamping itu ada Peraturan Kepala 

BPOM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan 

Iklan Kosmetika. 

Lampiran Keputusan Menkes tersebut dinyatakan bahwa 

kosmetika tidak boleh diiklankan seolah-olah sebagai obat, mendidik, 

sesuai dengan norma kesusilaan yang ada, tidak boleh diiklankan 

dengan menggunakan kata-kata “mengobati”, “menyembuhkan” atau 

seolah-olah untuk mengobati suatu penyakit; kosmetika tidak boleh 

diiklankan seolah-olah dapat mempengaruhi fungsi fisiologis dan atau 

metabolisme tubuh, tidak boleh diiklankan yang menyatakan kegunaan 

dari bahan yang tidak jelas, kosmetika dari bahan alami tertentu hanya 

dapat diiklankan mengandung bahan alami dimaksud; yang 

mengandung bahan kimia tidak boleh diiklankan sebagai kosmetika 

tradisional, yang mengandung vitamin yang berfungsi bukan sebagai 

vitamin tidak boleh diiklankan dengan menyatakan fungsi vitamin 

tersebut, yang mengandung bahan tabir surya namun bukan untuk 
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berjemur, tidak boleh diiklankan dengan menyebutkan nilai SPF (Sun 

Protector Factor). Iklan kosmetika tidak boleh diperagakan dan atau 

ditujukan untuk bayi, kecuali kosmetika golongan sediaan bayi. 

Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 1 

Tahun 2016 bahwa iklan kosmetika harus obyektif yaitu menyatakan 

hal yang benar sesuai dengan kenyataan, tidak menyesatkan dan 

lengkap. Tidak menyesatkan dalam arti tidak berlebihan perihal asal, 

sifat, kualitas, kuantitas, komposisi, kegunaan, keamanan dan batasan 

kosmetika, sedangkan lengkap yaitu tidak hanya mencantumkan 

informasi tentang kegunaan dan cara penggunaan tetapi juga 

memberikan informasi tentang peringatan dan hal lain yang harus 

diperhatikan oleh pemakai. Kosmetika tidak boleh diiklankan dengan 

menggunakan rekomendasi dari suatu laboratorium, instansi 

pemerintah, organisasi profesi kesehatan atau tenaga kesehatan. Selain 

itu tidak boleh diiklankan dengan menggunakan peragaan tenaga 

kesehatan atau yang mirip dengan itu. 

2.3  Kerangka Berfikir 

Secara umum kerangka berfikir yang hendak dibangun dapat 

dilihat dalam bagan dibawah ini: 

 

 

  

• Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

• Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

• Peraturan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis 

Pengawasan Iklan Kosmetika 
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Adanya iklan produk kosmetik yang menyesatkan konsumen di media internet 

Perlindungan konsumen  Tanggung jawab pelaku usaha  

 Konsumen 

 BPOM 

Pelaku usaha 

Perlindungan konsumen terhadap iklan produk perawatan kulit 

yang menyesatkan di media internet 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan 

Hukum Terhadap Iklan Produk Perawatan Kulit Yang Menyesatkan Di Media 

Internet, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Perlindungan konsumen tehadap iklan produk perawatan kulit yang 

menyesatkan di media internet sudah baik, hasil temuan peneliti di lapangan 

ditemukan sudah ada iklan produk perawatan kulit di media internet yang 

diblokir. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang iklan 

kosmetik ada pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2016. Mengacu 

pada Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2016 iklan produk 

kosmetik atau produk perawatan kulit itu harus: 

a. Obyektif, yaitu memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang 

ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan, cara 

penggunaan dan keamanan Kosmetika; 

b. Tidak menyesatkan, yaitu memberikan informasi yang akurat dan 

bertanggungjawab serta tidak memanfaatkan kekhawatiran 

masyarakat akan suatu masalah kesehatan; dan 

c. Lengkap, yaitu mencantumkan spot Iklan “BACA CARA 

PENGGUNAAN DAN PERINGATAN”, jika dipersyaratkan.  
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2. UUPK mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan 

ganti rugi kepada konsumen barang dan/jasa yang mengalami kerugian 

sebagai akibat dari mengkonsumsi atau memakai barang dan/atau jasa yang 

disediakan oleh pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen tersebut menganut prinsip tanggung jawab mutlak 

(strict liability). Peraturan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2016 juga 

menegaskan bahwa pertanggungjawaban iklan kosmetika dipegang oleh 

pemegang nomor notifikasi, pemegang nomor notifikasi juga wajib 

memantau dan memastikan iklan yang dipublikasikan sesuai dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

5.2 Saran 

Setelah meneliti dan membahas mengenai masalah iklan produk kosmetik 

yang menyesatkan di media internet, saran yang dapat penulis berikan adalah: 

5.2.1 Untuk Konsumen 

1. Perlunya kesadaran bahwa konsumen memilki hak, kewajiban serta 

perlindungan hukum yang harus diberdayakan, khususnya hak atas 

informasi produk perawatan kulit atau kosmetik yang akan digunakannya. 

Konsumen harus mengetahui bahwa produk kosmetik yang aman adalah 

produk yang mencamtumkan nomor notifikasi dari BPOM 

2. Konsumen harus lebih hati-hati apabila melihat iklan produk perawatan 

kulit atau produk kosmetik dan berlanjut akan membeli produk tersebut. 

Konsumen jangan mudah tergoda dengan harga yang lebih murah dan 
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jangan suka mencoba-coba. Konsumen harus sadar bahwa keselamatan 

dan kesehatannya adalah hal yang penting. 

5.2.2 Untuk Pelaku Usaha 

Pelaku usaha yang mengiklankan produk perawatan kulit atau produk 

kosmetik harus memberikan informasi yang benar dari produk tersebut, 

dalam konten iklan tidak boleh memuat informasi yang menyesatkan, tidak 

memberikan janji-janji yang belum pasti. Iklan yang ditampilkan harus 

obyektif, lengkap dan diberikan peringatan jika setelah menggunakan krim 

tersebut ada proses misalkan proses detox. 

5.2.3 Untuk Pemerintah 

1. Perlu dibuat divisi atau seksi yang menangani langsung bagian 

pengawasan iklan di BPOM, karena selama ini BPOM dalam melakukan 

pengawasan iklan di berbagai media salah satunya media internet masih 

ikut dalam seksi pemeriksaan. 

2. Pemerintah yang terkait pengawasan iklan di media internet adalah 

Kominfo untuk membuat sistem dimana sistem tersebut bisa mendeteksi 

dan menyaring jika terdapat iklan khususnya iklan produk perawatan kulit 

yang dalam konten iklan tersebut memuat janji-janji yang berlebih bahkan 

untuk mendeteksi iklan yang dalam kontennya terdapat isu SARA.  
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