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ABSTRAK 

Maulidia, Firlina Alma. 2020. Pelaksanaan Endorsment Melalui Influencer 

Yang Mempromosikan Kosmetik Di Instagram Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999. Skripsi, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Andry Setiawan, S.H.,M.H. 

Kata Kunci : Pelaksanaan; Tanggung Jawab; Influencer. 

 Endorse atau endorsment berarti dukungan atau saran terhadap suatu produk 

barang atau jasa dan merupakan bagian dari bentuk promosi yang didukung oleh 

seseorang yang memiliki kemampuan untuk meng-influence atau mempengaruhi 

orang lain yang disebut dengan influencer. Permasalahan dalam peneletian ini 

adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan endorsement melalui influencer yang 

mempromosikan kosmetik di instagram 2). Bagaimana tanggung jawab hukum 

influencer yang menerima endorsment dengan mempromosikan produk kosmetik 

ilegal di instagram. 

 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif analitis. Penelitian mengambil lokasi di Kota Semarang dan Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan Semarang. Dengan sumber data berasal dari data 

primer, data sekunder dan data tersier. Analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa  : 1). Pelaksanaan endorsment oleh 

influencer ada dua sistem, pertama dengan melalui perantara management dan 

yang ke dua langsung menghubungi influencer, masih ada influencer pada saat 

promosi endorse yang di jalankan tidak sesuai dengan apa yang di atur di dalam 

UUPK mengenai informasi yang di sampaikan terkait dengan produk. 2). 

Tanggung jawab hukum yang dapat dibebankan pada influencer berdasarkan pada 

kebenaran informasi atau isi dari promosi produk endorse apakah sudah sesuai 

dan tidak betentangan dengan peraturan Perunang-Undangan dan bukan pada 

tanggungjawab produk. 

 Simpulan dari hasil penelitian : 1). Permsalahan yang timbul akibat dari 

promosi endorse terletak pada penyampaian informasi dan isi dari promosi pada 

produk, kekurang hati-hatian serta ketelitian influencer dalam menerima tawaran 

endorse. 2). Influencer sebagai pelaku usaha periklanan yang menawarkan jasa 

dengan sistem endorse haruslah berpedoman pada aturan etika terkait dan 

peraturan Perundang-Undangan, UUPK telah menyebutkan sanksi bagi pelaku 

usaha periklanan apabila terbukti melanggar dan bertentangan dengan hukum. 

Penulis memberi saran terhadap influencer untuk lebih selektif dan berhati-hati 

dalam menerima tawaran endorse serta memperhatikan legalitas dan kebernaran 

pesan atau informasi yang akan disampaikan kepada followersnya mengenai 

produk endorse. 

 



 

xi 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................... ii 

PENGESAHAN ............................................................................................... iii 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ............................................ iv 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ............................................ v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii 

ABSTRAK  ....................................................................................................... x 

DAFTAR ISI .................................................................................................... xi 

DAFTAR BAGAN .......................................................................................... xv 

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xvi 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xvii 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xviii 

 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1 

1.2 Identifikasi Masalah .................................................................................. 9 

1.3 Pembatasan Masalah ................................................................................. 9 

1.4 Rumusan Masalah ..................................................................................... 10 

1.5 Tujuan Penelitian ...................................................................................... 10 

1.6 Manfaat Penelitian .................................................................................... 11 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 13 

2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................................. 13 



 

xii 
 

2.2 Landasan Teori ......................................................................................... 17 

2.2.1 Teori Tanggung Jawab .................................................................... 17 

2.3  Landasan Konseptual  ............................................................................... 19 

2.3.1 Perlindungan Konsumn ................................................................... 19 

2.3.1.1 Konsumen ............................................................................ 21 

2.3.1.2 Pelaku Usaha ....................................................................... 22 

2.3.2 Media Internet ................................................................................. 24 

2.3.2.1 Media Sosial ........................................................................ 25 

2.3.2.2 Instagram ............................................................................. 27 

2.3.3 Endorsment ...................................................................................... 33 

2.3.3.1 Pengertian Endorsment ........................................................ 33 

2.3.3.2 Macam-Macam Endorser .................................................... 36 

     2.3.3.3 Perjanjian Endorsment ........................................................ 37 

2.3.3.4 Dampak Penggunaan Endorsment ....................................... 42 

2.3.4 Promosi ............................................................................................ 43 

2.3.4.1 Pengertian Promosi .............................................................. 43 

2.3.4.2 Tujuan Promosi ................................................................... 45 

2.3.5 Tinjauan Kosmetik ........................................................................... 47 

2.3.5.1 Pengertian Kosmetik ........................................................... 47 

2.3.5.2 Kosmetik Ilegal ................................................................... 48 

2.3.5.3 Penggolongan Kosmetik ...................................................... 49 

2.3.6  Influencer ........................................................................................ 51 

2.3.6.1 Pengertian Influencer .......................................................... 51 

2.3.6.2 Pengaruh Influencer di Dunia Digital ................................. 54 



 

xiii 
 

2.3.6.3Atribut Influencer ................................................................. 55 

2.4 Kerangka Berpikir ...................................................................................... 58 

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 60 

3.1 Pendekatan Penelitian ............................................................................... 60 

3.2 Jenis Penelitian ......................................................................................... 61 

3.3 Fokus Penelitian ........................................................................................ 62 

3.4 Lokasi Penelitian ....................................................................................... 63 

3.5 Sumber Data ............................................................................................. 64 

3.6 Teknis Pengambilan Data ......................................................................... 66 

3.7 Validitas Data ........................................................................................... 68 

3.8 Analisis Data  ............................................................................................ 69 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................. 71 

4.1 Hasil Penelitian .......................................................................................... 71 

4.1.1 Deskripsi Fokus Penelitian .............................................................. 71 

4.1.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ................................................ 72  

4.1.2.1 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang ......... 72 

4.1.2.2 Influencer dan Pengguna Instagram .................................... 75 

4.1.3 Pelaksan Endorsment Melalui Influencer yang Mempromosikan 

Kosmetik di Instagram Berdsarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 

 .........................................................................................................  77 

4.1.4 Tanggung Jawab hukum Influencer yang Menerima Endorsement 

Dengan Mempromosikan Kosmetik di Instagram Berdasarkan Undang-

Undang No 8 Tahun 1999 ............................................................... 99 

4.2 Pembahasan ................................................................................................ 108 



 

xiv 
 

4.2.1. Pelaksanaan Endorsment Melalui Influencer yang Mempromosikan 

Kosmetik di Instagram Berdsarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999

 ....................................................................................................... 108 

4.2.1.1 Kedudukan Hukum Influencer Dalam Endorsment ............ 121 

4.2.2. Tanggung Jawab hukum Influencer yang Menerima Endorsement 

Dengan Mempromosikan Kosmetik di Instagram Berdasarkan Undang-

Undang No 8 Tahun 1999 ............................................................... 127 

4.2.2.1 Kendala-Kendala Pertanggungjawaban Influencer Dalam 

Pelaksanaan Endorsment   ................................................... 141 

BAB V PENUTUP .......................................................................................... 150 

5.1 Simpulan .................................................................................................... 150 

5.2 Saran .......................................................................................................... 151 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 153 

LAMPIRAN .................................................................................................... 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 2.4. Kerangka Berpikir ......................................................................... 66 

Bagan 4.1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan .... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1. Pembahasan Penelitian Terdahulu .................................................. 13 

Tabel 4.1 Profil Influencer ............................................................................... 75 

Tabel 4.2 Pengguna Aktif Instagram ............................................................... 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 4.1. Kasus Endorse Artis .................................................................... 100 

Gambar 4.2. Produk ilegal kosmetik Derma Skin Care ................................... 100 

Gambar 4.3. Contoh Management Influncer ................................................... 110 

Gambar 4.4. Contoh insight Instagram ............................................................ 111 

Gambar 4.5. Contoh Mekanisme endorse Melalui Management Influencer ... 113 

Gambar 4.6. Contoh Platform Influencer ........................................................ 115 

Gambar 4.7. Contoh Endorse Karina Yolanda ................................................ 117 

Gambar 4.8.  Endorse Kosmetik Ulfa Alhanif ................................................ 118 

Gambar 4.9. Endorse Kosmetik Claudia Sulfitania ......................................... 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xviii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Instrumen Penelitian 

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Nomor B//524/UN37.1.8/LT/2020 

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Nomor B.HM. 

03.04.104.1041.01.20 

Lampiran 4 Dokumentasi Pada Saat Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Globalisasi ekonomi, merupakan kegiatan ekonomi secara global yang 

melibatkan negara-negara  di dunia  untuk turut serta didalamnya. Memasuki 

era globalisasi artinya memasuki perdagangan bebas yang terbuka luas, 

terbukanya perdagangan bebas mengharuskan pelaku usaha untuk terus 

meningkatkan kompetitifnya apabila ingin tetap bertahan dalam pasar global. 

Sudah dapat dipastikan terbukanya perdagangan bebas mengakibatkan 

adanya persaingan usaha yang semakin ketat, pelaku usaha harus berfikir 

keras agar tetap bisa bertahan mengikuti arus globalisasi. Disamping itu arus 

globalisasi dan terbukanya perdagangan bebas juga didukung dengan 

keterbukaan serta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang 

berkembang sangat pesat. Pesatnya perkembangan teknologi infromasi dan 

komunikasi juga telah memberikan dampak dari berbagai aspek kehidupan 

manusia. 

 Pelaku usaha harus menyusun strategi untuk dapat meningkatkan 

penjualan dan memenuhi permintaan pasar. Strategi yang dapat ditempuh 

pelaku usaha adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi 

dan keterbukaan informasi. Bisnis online dapat menjadi salah satu pilihan 

strategi terbaik untuk memanfaatkan perkembangan teknologi, selain itu juga 

dapat menjadi lahan pekerjaan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-

banyak nya bagi para pelaku usaha. Persaingan usaha juga menjadi tantangan 

bagi pelaku usaha untuk bagaimana agar tetap bisa bertahan ditengah-tengah 
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persaingan usaha yang semakin ketat, salah satu cara yang dapat dilakukan 

pelaku usaha adalah dengan merubah dan menyusun kembali strategi 

pemasarannya, karena pemasaran merupakan aktivits perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan atas program yang dirancang untuk 

menghasilkan transaksi pada target pasar guna memenuhi kebutuhan 

perseorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan melalui 

pemanfaatan produk, harga, promosi dan distribusi (Hery & Khaerul, 

2013:80). 

Peredaran kosmetik yang terjual bebas di pasaran adalah akibat dari 

terbukanya perdagangan bebas, hal tersebut membawa dampak besar dengan 

hadirnya berbagai macam produk kecantikan seperti kosmetik, saat ini jenis 

kosmetik dengan variasi dan merek yang cukup beragam dapat kita jumpai. 

Hal ini juga dilatar belakangi oleh tingkat permintaan di pasaran yang cukup 

tinggi, kaum wanita menjadikan kosmetik sebagai kebutuhan, ini memang 

menjadi pusat perhatian tersendiri bagi kaum wanita untuk mengatur 

penamipilan nya agar selalu tampil cantik, menarik dan menjadi kepuasan 

tersendiri, tingkat permintaan kosmetik yang tinggi di pasaran membuat 

persaingan usaha menjadi semakin ketat, pelaku usaha yang beralih ke bisnis 

online juga harus memikirkan bagaimana strategi pemasaran yang paling 

efektif untuk menunjang usahanya. 

Strategi pemasaran harus dapat mengikuti perkembangan zaman, salah 

satunya dengan memanfaatkan teknologi yaitu dengan menggunakan sistem 

pemasaran digital, saat ini media sosial menjadi salah satu alat promosi usaha 

yang efektif dengan menggunakan media internet atau yang sering dikenal 
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dengan e-marketing. Menurut Tjiptono (2016) e-marketing adalah proses 

strategi, mengembangkan, mendistribusikan, mempromosikan dan menetapkan 

harga barang dan jasa kepada pasar  sasaran melalui internet atau alat digital 

seperti smartphone. E-marketing merupakan sisi pemasaran dari e-commerce 

dalam mempromosikan dan menjual produk melalui internet. Keberadaan e-

commerce telah mereformasi perdagangan konvensional dimana interaksi 

antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung 

menjadi interaksi yang tidak langsung (Bagus, 2007:2). 

Media sosial turut menjadi bagian penting yang dibutuhkan dalam 

aspek pemasaran suatu produk barang ataupun jasa. Pemanfaatan media sosial 

tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk aktualisasi diri namun dapat 

berkembang kearah dunia bisnis, salah satunya adalah media sosial dapat 

menjadi  sarana pemasaran dan juga sebagai sarana untuk mendapatkan review 

atau informasi mengenai produk barang atau jasa yang akan atau sedang 

dipasarkan  untuk menarik minat atau respon dari pelanggan dalam 

memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian. Pengguna internet di 

Indonesia  dengan 87.13%  berada pada posisi kedua, dibawah dari chatting 

dengan presentasi  89.35% hal ini memberikan kesimpulan bahwa aktivitas  

internet masyarakat Indonesia didominasi dengan akses chatting dan akses 

media sosial (Novi, Alexander, 2018:142). 

Pelaku usaha dapat memilih media sosial instagram sebagai media 

komunikasi untuk sarana berbisnis sebagai strategi pemasaran dan promosi 

bagi penggunanya, instagram merupakan aplikasi pertama yang memberikan 

fitur mengunggah, sharing foto dan short vidio. Berdasarkan laporan 
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NapoleonCat (Perusahaan analisis Sosial Marketing yang berbasis di Warsawa, 

Polandia.) Jumlah pengguna aktif bulanan instagram di Indonesia dilaporkan  

sampai dengan November 2019 telah mencapai 61.610.000, artinya 22,6% atau 

nyaris seperempat total penduduk Indonesia adalah pengguna instagram. 

Aktivitas pengguna instagram di Indonesia  yaitu: 

1. 37,3% pengguna instagram di Indonesia berusia 18-24 tahun, 50,8% 

pengguna paling dominan di antaranya perempuan sekitar 23 juta 

pengguna. 

2. 33,9% pengguna instagram di Indonesia berusia 25-34 tahun, 49,2% 

pengguna laki-laki. 

3. 1,6% pengguna instagram di Indonesia berusia 65 tahun ke atas. 

Data tersebut mengungkapkan bukti bahwa pengguna instgram di Indonesia  

sangatlah aktif, dan menunjukan seberapa besar potensi instagram untuk 

dijadikan sebagai media promosi (https://amp.kompas.com, 2019) 

 Instagram selain sebagai media bagi pelaku usaha untuk 

mempromosikan atau mengiklankan usahanya, juga sebagai sarana 

penghubung antara pelaku usaha dengan konsumennya yang berpusat pada 

upaya pelaku usaha. Ketatnya persaingan usaha dalam bisnis online tentu 

membuat pelaku usaha berifkir bagimana cara untuk mendapatkan perhatian 

dari konsumen. Salah satu pilihan yang dapat diambil oleh pelaku usaha untuk 

menunjang kegiatan promosi produknya adalah dengan menggunakan jasa 

influencer dengan sistem endorsement. 

  Digital Influencer, adalah mereka yang memiliki pengaruh yang besar 

disocial media, oleh sebab itu influencer dapat dijadikan pilihan sebagai 

https://amp.kompas.com/
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strategi promosi terbaik untuk menarik perhatian konsumen dan juga untuk 

mendatangkan calon konsumen. Tujuan dari penggunaan jasa influencer dalam 

promosi adalah upaya untuk menyebar luaskan informasi, untuk 

mempengaruhi atau membujuk masyarakat untuk membeli produk yang 

dipromosikan nya disosial media. Serta kemampuan influencer dalam 

menciptakan atau membangun kesan yang baik dari produk yang 

dipromosikan.  

Lily (2011:174). Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan endorse 

adalah promosi menggunakan orang lain dimana orang tersebut mendukung 

atau menyarankan produk yang ditawarkannya. Endorse atau endorsement 

berarti dukungan atau saran yang diberikan kepada produk barang atau jasa 

tersebut, yang dimana dukungan atau saran adalah bagian dari bentuk promosi 

yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk meng-

influence (mempengaruhi), dan khususnya mampu menggiring opini.  

Seseorang yang memiliki kemampuan tersebut dikenal dengan sebutan  

influencer. Influencer bisa berasal dari kalangan artis, tokoh, atau juga bisa 

berasal dari kalangan orang biasa. Endorse merupakan salah satu kegiatan 

penawaran jasa yang berupa promosi yang dimanfaatkan oleh influencer 

sebagai suatu pekerjaan yang menghasilkan uang dengan memanfaatkan 

pengaruh serta kepopuleran nya di media sosial. Contohnya, kegiatan pemilik 

online shop atau pemilik usaha kosmetik yang menggunakan jasa influencer 

untuk promosi atau iklan produk kosmetik misalnya skincare untuk perawatan 

cream wajah, dilakukan dengan cara meng-endorse influencer dan selanjutnya 

influncer akan menjalankan tugasnya untuk mempromosikan  produk kosmetik 
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itu dengan memberikan pernyataan dalam bentuk foto atau vidio influencer 

dengan produk yang diunggah di media sosial instagram pribadinya ditambah 

dengan pemberian caption atau keterangan berupa informasi tentang kosmetik 

itu (kualitas atau kuantitas produk, manfaat atau fungsi produk, keunggulan 

produk atau keterangan-keterangan lain dari produk yang dapat menarik 

perhatian konsumen) dan selanjutnya influencer akan menyematkan nama atau 

me-mention akun online shop yang telah menggunakan jasa nya untuk endorse 

kosmetik. 

Akan tetapi dalam prakteknya menjadi seorang influencer yang 

menerima endorsement, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan tanpa 

resiko. Influencer juga sebagai pelaku usaha seperti yang telah disebutkan 

dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang perlindungan konsumen, 

menyebutkan bahwa : 

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

di dirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi” 

 

 Pada kegiatan endorsment, influencer bukanlah pelaku usaha yang 

berperan dalam produksi produk barang ataupun jasa. Melihat penjelasan pada 

pasal 1 angka (3) UUPK, influencer dapat disebut sebagai pelaku usaha karena, 

disebutkan bahwa “pelaku uaha adalah setiap orang atau perseorangan”, pada 

unsur ini telah terpenuhi karna influencer merupakan perseorangan, kemudian 

“berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia baik sendiri” pada unsur ini juga telah terpenuhi influencer 
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melakukan kegiatan usahanya masih dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, kemudian pada unsur selanjutnya “melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” unsur 

terakhir juga telah terpenuhi influencer sebelum menjalankan kegiatan usaha 

nya berupa promosi di akun media sosialnya, akan dilakukan perjanjian 

terlebih dahulu dengan seseorang yang telah memilihnya dan menggunakan 

jasa nya untuk mempromosikan produk barang maupun jasa. 

Perlu dipahami bahwa influencer bukan sebagai pelaku usaha yang 

memproduksi barang ataupun jasa, tetapi sebagai pelaku usaha periklanan yang 

menawarkan jasa berupa promosi atau iklan melalui media sosial pribadinya. 

Kegiatan usaha yang dijalankan nya juga dapat menimbulkan resiko dan 

merupakan pekerjaan yang sangat beresiko apabila influencer tidak berhati-

hati, karena tanpa disadari promosi atau iklan produk endore yang dibuatnya 

dapat merugikan orang lain, apabila influencer tidak teliti, kurang hati-hati 

serta asal menerima tawaran endorse. Informasi yang diberikan terkait dengan 

produk yang dipromosikan dapat mempengaruhi orang lain untuk membeli 

produk yang sama, promosi itu akan memberikan dampak yang buruk apabila 

informasi yang disampaikan mengenai produk tersebut tidak sesuai dengan 

kualitas, manfaat serta keamanan produk, promosi itu tidak hanya merugikan 

konsumen yang telah melihat postingan influencer dengan me-riview produk 

itu, tetapi juga dapat merugikan influencer itu sendiri, apabila dikemudian hari 

produk yang pernah meng-endorsenya merupakan produk yang tidak memiliki 

legalitas.  
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Ketelitian untuk menggali informasi produk sangat diperlukan bagi 

influencer, apabila tidak ingin menjadi pihak yang juga turut dirugikan oleh 

kenakalan pelaku usaha dalam memproduksi produk nya. Kedudukan yang 

tidak seimbang antara para pihak pun memungkinkan akan timbulnya 

pelanggaran atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh salah satu pihak (Imam, 

2010:1). 

Di Indonesia salah satu contoh kasus influencer yang pernah menerima 

kosmetik ilegal adalah dari kalangan artis yang berprofesi sebagai penyanyi 

dangdut Via Valen dan juga Nela Karisma, serta beberapa artis lain nya yang 

menerima endorse untuk promosi kosmetik Derma Skin Care, setelah di 

selidiki produk tersebut tidak memiliki izin edar (ilegal) dari BPOM. 

(Restudia, Desember 2019) 

Peraturan mengenai peredaran kosmetik telah diatur  dalam Pasal 2 ayat 

(1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika 

menyebutkan bahwa : “seharusnya kosmetik baru boleh beredar dan di 

iklankan apabila telah terdaftar dan mendapatkan izin edar berupa notifikasi 

dari Badan Pengawas Obat” 

   Meskipun ketentuan mengenai periklanan secara umum telah ada, tetapi 

untuk periklanan di media sosial yang melibatkan pelaku periklanan dalam hal 

ini (influencer, baik dari kalangan artis, penyanyi, konten creator, tokoh atau 

selebgram) tidak diatur secara khusus. Pada kenyataannya masih ada promosi 

endorse di media sosial yang dapat merugikan konsumen. Berdasarkan hal-hal 

tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: 
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“PELAKSANAAN ENDORSMENT MELALUI INFLUENCER YANG 

MEMPROMOSIKAN KOSMETIK DI INSTAGRAM BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999” 

1.1 Identifikasi Masalah 

Masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang 

benar-benar terjadi, antara teori dan praktik, penyimpangan antara aturan dengan 

pelaksanaan (Sugiyono, 2009:32) 

Berdasarkan dari uraian, terdapat gambaran bahwa : 

1. Influencer asal menerima tawaran endorse kosmetik. 

2. Adanya kegiatan endorse oleh influencer yang melakukan promosi kosmetik 

ilegal di instagram. 

3. Influencer sebagai pelaku usaha periklanan, tidak memperhatikan etika dan 

ketentuan perundang-undangan mengenai  periklanan. 

4. Perlu adanya tanggung jawab berupa sanksi hukum yang harus di terima 

influencer atas promosi yang dilakukan nya di instagram. 

1.2 Pembatasan Masalah  

Pada hakekatnya, setiap manusia memiliki pemikiran dan argumentasi 

yang berbeda-beda, oleh karena itu dalam mengkaji permasalahan ini perlu 

diberikan batasan. Dalam penulisan ini, pembahasan akan dibatasi dalam 

beberapa masalah yang dianggap menjadi masalah utama dan perlu dikaji lebih 

mendalam lagi untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap terkait 

penelitian penulis terkait Pelaksanaan Endorsment Melalui Influencer Yang 
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Mempromosikan Kosmetik Di Instagram Berdasarkan Undang-Undang No 8 

Tahun 1999, antara lain : 

a. Pelaksanaan endorsment oleh influencer yang mempromosikan kosmetik 

di instagram 

b. Tanggung jawaban influencer yang menerima endorsement dengan 

mempromosikan kosmetik ilegal di instagram dalam perspektif Hukum 

Perlindungan Konsumen. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang permasalahan tersebut 

di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan endorsement melalui influencer yang 

mempromosikan kosmetik di instagram berdasarkan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999? 

2. Bagaimana Tanggung jawab hukum influencer yang menerima endorsment 

dengan mempromosikan produk kosmetik ilegal berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999? 

1.4  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengkaji dan memahami pelaksanaan promosi oleh influencer yang 

menerima endorsement kosmetik berdasarkan  Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999. 



11 
 

 
 

2. Untuk mengkaji dan memahami tanggung jawab hukum terkait influencer 

yang menerima endorsement kosmetik ilegal di instagram berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 

1.5   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, antara lain : 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum 

dan pelaksanaan nya. 

b. Memberikan msukan akan pendapat hukum  (legal opinion) dibidang 

ilmu hukum mengenai pelaksanaan dan tanggung jawab influencer dalam 

mempromosikan produk barang atau jasa di media sosial. 

c. Penelitian ini merupakan sebagai referensi untuk proses peranan 

pemerintah beserta aparatnya dalam menyelesaikan permasalahan 

mengenai tugas kemanusiaan terkait perlindungan hukum bagi para 

konsumen. 

d. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pendorong untuk 

refrensi akan masalah hukum sehingga mampu berfikir kritis. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Memberikan masukan bagi penulis secara pribadi sebab penulisan ini 

bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penulisan 

hukum. 

b. Menambah wawasan bagi para pembaca untuk menjadikan motivasi 

penambahan ilmu tentang hukum serta melakukan penelitian masalah 

hukum. 
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c. Memberikan sumbangan pemikiran dan acuan bagi praktisi hukum untuk 

menangani perkara terkait promosi atau iklan ksmetik di media sosial. 

d. Bagi pemerintah agar dapat melakukan perubahan dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya sesuai dinamika yang terjadi dalam memenuhi 

keadilan dalam masyarakat, sehingga melakukan tugas dan fungsinya 

secara professional dan manusiawi sehubungan dengan periklanan 

endorsement. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian terdahulu, 

penelitian mengenai Pelaksanaan Endorsment Melalui Influencer Yang 

Mempromosikan Kosmetik Di Instagram Berdasarkan Undang-Undang No 

8 Tahun 1999, belum pernah diteliti dalam topik permasalahan yang sama, 

meskipun ada beberapa judul yang memiliki keterkaitan, berikut peneliti 

akan jabarkan penelitian terdahulu yang memiliki keterikatan. Untuk 

memperkuat penelitian ini, peneliti membandingkan dengan penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Pembahasan Penelitian Terdahulu 

No Literatur Judul Pembahasan  

1 Skripsi, oleh 

Farah Mumtaz 

Selian, Tahun 

2018 

Universitas 

Islam Negeri 

(UIN) Jakarta 

“Perjanjian Baku 

Dalam Endorsment  

Di Media Sosial 

Instagram” 

Skripsi tersebut membahas 

mengenai hukum dan 

pencantuman klausula baku 

dalam perjanjian 

endorsement mengenai 

syarat sah nya perjanjian 
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2 Skripsi oleh, 

Dheshye 

Cindy Ala 

Vantika 

Kusuma 

Ningrum, 

Tahun 2019 

Universitas 

Negeri 

Semarang 

“Tinjauan Yuridis 

Tentang Endorse 

Kosmetik Oleh 

Selebgram” 

Skripsi tersebut membahas 

mengenai pengaturan 

terhadap endorse kosmetik 

yang dilakukan oleh 

selebgram dan bagaimana 

perlindungan terhadap 

konsumen mengenai 

endorse kosmetik yang 

dilakukan oleh selebgram. 

3 Skripsi oleh 

Yuliana 

 

“Tinjauan Hukum 

Islam Tentang 

Straegi Pemasaran 

Dengan 

Menggunakan Jasa 

Endorsment Pada 

Klinik Kecantikan” 

Skripsi tersebut membahas 

Pelaksanaan strategi 

pemasaran dengan 

menggunakan jasa 

endorsement pada Surnia 

Clinic dan bagaimana 

strategi pemasaran dalam 

tinjauan hukum islam 

 

Tabel diatas merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan penelitian dan hasil-hasil 

penelitian yang telah ada Penelitian tentang  Pelaksanaan Endorsment Melalui 

Influencer Yang Mempromosikan Kosmetik Di Instagram Berdasarkan 

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 memiliki perbedaan dengan pe1nelitian 

terdahulu, adapun perbedaan nya : 
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1.     Penelitian Farah Mumtaz Selian yang berjudul “Perjanjian Baku Dalam 

Endorsment Di Media Sosial Instagram” penelitian ini membahas 

mengenai hukum dan pencantuman klausula baku dalam perjanjian 

endorsement mengenai syarat sah nya perjanjian. bahwa hukum dan 

pencantuman klausula baku dalam perjanjian endorsement oleh pihak 

endorser (pelaku usaha) dinyatakan sah dan mengikat sebagai Undang-

Undang bagi para pihak sepanjang memenuhi syarat sah nya perjanjian 

yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata dan peraturan lain terkait 

syarat sah perjanjian elektronik pada pasal 47 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem 

dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Perbedaan penelitian dengan 

penelitian sebelumnya adalah peneliti membahas pelaksanaan 

endorsement oleh influencer dan tanggung jawab hukum influencer atas 

promosi kosmetik di instagram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999. 

2. Penelitian Dheshye Cindy Ala Vantika Kusuma Ningrum, yang 

berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Endorse Kosmetik Oleh 

Selebgram” penelitian ini membahas mengenai bagaimana pegaturan 

terhadap endorse kosmetik yang dilakukan oleh selebgram atau 

(selebriti instagram) serta perlindungan terhadap konsumen mengenai 

endorse kosmetik oleh selebgram. Perbedaan penelitian dengan 

penelitian sebelumnya adalah peneliti membahas pelaksanaan 

endorsement oleh influencer dan tanggung jawab hukum influencer atas 
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promosi kosmetik di instagram berdasarkan Undang-Undang No 8 

Tahun1999. 

3.  Penelitian Yuliana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Straegi Pemasaran Dengan Menggunakan Jasa Endorsment Pada Klinik 

Kecantikan” penelitian ini membahas mengenai bagaimana Pelaksanaa 

strategi pemasaran dengan menggunakan jasa endorsement pada Surnia 

Clinic dan bagaimana strategi pemasaran dalam tinjauan hukum islam. 

Bahwa pelaksanaan strategi pemasaran dengan menggunakan jasa 

endorsement di surnia clinic kedua belah pihak tidak teliti dalam 

member maupun menerima endorse. Pelaku bisnis tidak selektif dalam 

merekrut selebriti endors, begitu juga dengan selebriti endorse tidak 

teliti dalam menerima endorse yang semata-mata hanya ingin bayaran 

saja. Selebgram terkesan melebih-lebihkan sampai akhirnya pada 

tingkat kebohongan sehingga konsumen dirugikan. Perbedaan 

penelitian dengan penelitian sebelumnya, peneliti membahas 

pelaksanaan endorsment dengan promosi dan menganalisa tanggung 

jawab influencer atas promosi yang dilakukan dalam perspektif Hukum 

Perlindungan Konsumen, tidak membahas terkait dengan Hukum Islam. 

Ketiga penelitian terdahulu tersebut diatas, sudah jelas berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian membahas 

mengenai pelaksanaan endorsement melalui influencer yang 

mempromosikan kosmetik di instagram berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999. 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Teori Tanggung Jawab 

 Menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum 

menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 

perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, bahwa dia 

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum. (Hans, 2007:81) 

  Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu : 

1. Pertanggung jawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung 

jawab terhadap pelanggaran yang di lakukan nya sendiri; 

2. Pertanggung jawaban kolektif, yaitu  seorang individu bertanggung 

jawab atas suatu pelanggaran yang di lakukan oleh orang lain; 

3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang 

individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukan nya 

karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan 

kerugian; 

4. Pertanggung jawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung 

jawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena tidak sengaja dan 

tidak diperkirakan. 

 

 Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakini 

liability (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat 

kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan responsibility (menunjuk 

pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan 

pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability (Azheri, 

2011:54). Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung 

segala perbuatan nya bila terjadi hal yang tidak di inginkan boleh dituntut, 

dipersalahkan atau diperkarakan (Sri, 2013:199).  
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 Tanggung jawab dalam arti hukum, ialah tangung jawab yang benar-benar 

terkait dengan hak dan kewajiban. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya 

memiliki tanggung jawab terhadap konsumen atas segala tindakan yang dapat 

merugikan konsumen termasuk kerugian yang diderita oleh seorang pemakai 

produk yang cacat atau membahayakan, bahan juga pemakai yang turut menjadi 

korban, merupakan tanggung jawab pelaku usaha (Sigit, 2008:137). 

 Dari uraian tesebut, maka prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang 

sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai 

pertanggungjawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai 

tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat 

penting dalam perlindungan konsumen (shidarta, 2000:58). Secara umum, 

prinsip pertanggungjawaban dalam hukum dibedakan sebagai berikut: 

(Andi&Nurdiyana, 2018:41)  

1. Prinsip Tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian 

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (negligence) adalah prinsip 

tanggung jawab yang bersifat subjektif yaitu tanggung jawab yang 

ditentukan oleh perilaku pelaku usaha. 

2. Prinsip Tanggung jawab mutlak (strict product liability) 

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen 

secara umum untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang, 

yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Dalam 

penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada risk liability. Dalam risk 

liability, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang 

menimbulkan risiko adanya kerugian itu. 

3. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung jawab 

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab 

(presumption of liability principle) sampai tergugat dapat membuktikan 

bahwa ia tidak bersalah. 

4. Prinsip praduga untuk tidak selalu Bertanggung jawab 

Prinsip ini kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, 

prinsip ini bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi 

konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara 

common sense dapat dibenarkan. 
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5. Prinsip Tanggung jawab dengan Pembatasan 

Prinsip tanggung jawab ini dianggap sangat merugikan konsumen bila 

ditetapkan secara sepihak  oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak 

menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi 

maksimal tanggung jawab nya. 

 

2.3. Landasan Konseptul  

2.3.1.  Perlindungan Konsumen 

  Perlindungan konsumen merupakan salah satu  perkembangan hukum 

di Indonesia. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam 

usahanya untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri (Janus, 2006:9). Perlindungan 

konsumen sulit dibatasi dengan menggolongkan dalam satu jenis peraturan 

Perunang-Undangan, seperti hanya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen saja.  

 Menurut Shidarta (2004:1) Hukum Perlindungan Konsumen selalu 

berhubungan dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada 

setiap bidang  dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang 

berpredikat “konsumen”. Hal ini juga serupa dengan, Hukum Perlindungan 

Konsumen menurut tinjauan hukum positif yaitu rangkaian peraturan 

perundang-undangan yang memuat asas dan kaidah yang berkaitan dengan 

hubungan dalam masalah konsumen, tersebar dalam berbagai lingkungan 

hukum antara lain, lingkungan hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, 

hukum administrasi, dalam berbagai konvensi internasional, dan lain-lain 

(Nasution, 2012:20) 
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Perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa  

 

“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”. 

  

 Berbicara mengnai perlindungan konsumen berarti membahas adanya 

kepastian hukum yang melindungi konsumen. Salah satu sifat, sekaligus tujuan 

hukum itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena 

itu pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan: (Husni, 

2000:7). 

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian 

hukum; 

b. Melindungi kepentingan konsumen khususnya dan kepentingan 

seluruh pelaku usaha; 

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; 

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha 

yang menipu dan menyesatkan; 

e. Memadukan penyelenggaran, pengembangan dan pengaturan 

perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada 

bidang-bidang lain; 

Penjelasan tersebut telah menggambarkan bahwa adanya hubungan hukum 

yang mana telah menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing 

pihak. 
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2.3.1.1.  Konsumen 

 Konsument berasal dari kata consument bersala dari bahasa Belanda, para 

ahli hukum sudah bersepakat untuk mengartikan nya sebagai pemakai terakhir 

dari benda dan jasa (uiteindelijk gebruiker van goederen en dienstent) yang 

diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (Hermien, 1984:31). Menurut Pasal 

1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen yang 

dimaksud dengan kosnumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau 

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan” 

Secara harfiah arti kata consumer (inggris) adalah (lawan dari produsen) 

setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa 

ini menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut 

(Nasution, 2001:3). Untuk menciptakan keseimbangan dan kenyamanan antara 

pelaku usaha dengan konsumen maka perlu diketahui hak serta kewajiban 

masing-masing pihak, Undang-Undang No 8 Tahun1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen telah menyebutkan hak dan kewajiban  pelaku usaha 

dan konsumen yaitu : 

 Pasal 4 menjelaskan Hak-Hak Konsumen : 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam  

mengkonsumsi barang dan atau jasa;  

b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang 

dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan atau jasa;   

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang 

digunakan;  
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e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian dan atau jasa yang digunakan;  

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminasi;  

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau 

penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

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

undangan lainnya; 

 

 Pasal 5 menjelaskan Kewajiban Konsumen : 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan 

dan keselamatan; 

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan 

atau jasa;  

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  

d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 

secara patut; 

2.3.1.2. Pelaku Usaha  

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan 

bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha, yaitu “Pelaku usaha adalah 

setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi”. Produsen dan pelaku usaha sering diartikan sebagao 

pengusaha yang menghasilkan barang ataupun jasa, pelaku usaha yang 

termasuk dalam pengertian ini pembuat grosir, leveransir, dan pengecer 

profeional yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang 

dan jasa hingga ke tangan konsumen (Agnes, 1998:2).  
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Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan agar 

terlaksana nya keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, 

kepada para pelaku usaha diberikan untuk : 

 Pasal 6 menjelaskan Hak Pelaku Usaha Usaha : 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau 

jasa yang diperdagangkan; 

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad tidak baik; 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara 

hukum bahwa kerugian konsumen tidak berakibat oleh barang 

dan atau jasa yang diperdagangkan; 

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

undangan lainnya. 

Selanjutnya, sebagai kosekuensi dari hak kosumen yang telah disebutkan 

pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban. 

 Pasal 7 menjelaskan kewajiban Pelaku Usaha : 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminasi; 

d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan 

jasa yang berlaku; 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan 

atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan 

dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang 

diperdagangkan;  

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pengganti atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 

barang dan atau jasa yang diperdagangkan; 

g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila 

barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak 

sesuai dengan perjanjian; 
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2.3.2. Media Internet 

Internet merupakan koneksi jaringan komputer global yang 

menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda mesin  dan 

sistem operasional, jadi internet adalah gabungan dari bermilyar-milyar 

jaringan besar diseluruh penjuru dunia. (Herlina&Aji,dkk, 2013:174). Begitu 

luas dan besar nya sumber daya informasi yang dijangkau, sehingga tidak satu 

organisasipun, atau bahkan satu negarapun yang mampu menangani sendiri. 

Internet bukan hanya sekedar jaringan dan daya guna internet bukan dari 

computer nya sendiri, tetapi dari sumber daya informasi yang diperoleh dari 

internet. Komputer adalah dalam hubungan nya dengan internet penting karena 

computer melakukan pekerjaan memindahkan data dari satu tempat ke tempat 

yang lain, dan mengeksekusikan program-program yang memberikesempatan 

mengakses informasi. (Titik Mildawati, 2000:104). 

 Manfaat Internet : 

Koswara  (1998:188-189) menurutnya manfaat adanya internet antara 

lain: 

1. Manfaat informasi untuk kehidupan pribadi, seperti nformasi 

kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani dan sosial. 

2. Mendapatkan informasi untuk kehidupan professional/ pekerjaan, 

seperti sains teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita 

bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, dan berbagai forum 

komunikasi.  
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3. Sebagai sarana untuk kerjasama antarpribadi atau kelompok tanpa 

mengenal batas jarak dan waktu, batas negara, ras, kelas ekonomi, 

ideologi atau faktor lain yang biasanya dapat menghambat 

pertukaran pikiran. 

4. Sebagai sarana bisnis termasuk iklan dan publikasi secara online, 

bisnis baru (koneksi ke internet dan web page), alternative cetak 

jarak jauh, jenis layanan baru untuk pelanggan, jasa surat 

elektronik, dan bulliten boart. 

5. Sebagai media komunikasi. 

6. Sebagai penunjang sistem pendidikan jarak jauh. 

7. Sebagai saran hiburan dan hobi. 

8. Dapat menekan biaya  dan administrasi pengiriman pesan, fax, 

gambar  dan biaya cetak. 

9. Dapat memperluas wawasan masyarakat 

10. Globalisasi informasi sumber data tersedia. 

11. Merupakan sarana diskusi global bagi para professional, peneliti, 

pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. 

2.3.2.1. Media Sosial 

 Bicara mengenai media sosial, setiap orang memiliki definisi sendiri 

dengan apa yang dimaksud media sosial. Totoatmojo, et al. (2015) 

mengatakan, bahwa media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis internet 

yang membangun teknologi yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran 

penggunaan menghasilkan aplikasi. Sedangkan menurut Thoyibie (2010) sosial 
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media, adalah konten berisi informasi yang dibuat oleh orang yang 

memanfaatkan teknologi penerbitan, sangat mudah diakses dan dimaksuudkan 

untuk memfasilitasi komunikasi, pengaruh dan interaksi dengan sesame dan 

dengan khalayak umum. 

 Jenis-jenis Media Sosial 

Macam-macam media sosial menurut Rulli Nasrullah (2015: 14) adalah 

sebagai berikut : 

1. Blog, merupakan media sosial yang memungkinkan pengguna nya 

untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari dan 

berbagi, baik tautan web lain, informasi dan sebagainya. 

2. Microbloging, media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk 

menulis dan mempublikasikan aktivitas atau pendapatnya. 

3. Facebook, situs jejaring sosial yang digunakan manusia untuk 

berinteraksi dengan manusia lain dngan jarak yang jauh. 

4. Twitter, situs web yang dimiliki dan di operaikan oleh twitter.inc dan 

merupakan salah satu layanan jejaring sosial dan microlog daring 

yang memungkinkan para pengggunanya untuk mengirim, menerima 

dan membaca pesan berbasis teks yang jumlah karakternya mencapai 

140 karakter, yang disebut kicauan (tweet). 

5. Instagram, jejaring sosial yang didalamnya fokus berbagi kepada 

penggunanya. 

6. Line, aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan 

pada berbagai platform seperti, smartphone, tablet, komputer. 
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7. BBM, merupakan aplikasi pengirim pesan instan yang disediakan 

untuk para pengguna perangkat Blackberry. 

2.3.2.2. Instagram 

Aplikasi instagram  adalah sebuah aplikasi untuk photo atau vidieo-sharing 

dan layanan jejaring sosial online yang memungkinkan penggunanya untuk 

mengambil gambar. Instagram merupakan aplikasi berbasis IOS, Android dan 

Windows Phone. Ciri khas dari instagram adalah hasil fotonya yang berupa 

persegi, mirip dengan produk kodak instamatic dan gambar-gambar yang 

dihasilkan oleh foto Polaroid, berbeda dengan kamera modern yang biasanya 

memiliki bentuk persegi panajang. Instagram masih bagian dari facebook yang 

memungkinkan teman facebook itu akan mengikuti akun instagram kita, karena 

sistem pertemanan dalam aplikasi ini menggunakan sistem follow dan 

followback. Instagram berasal dari kata “instan” atau “insta” seperti kamera 

polaroid yang dulu lebih dikenal dengan “foto instan” (pengertian instagram 

2012, dalam id.wikipedia.org).  

Menurut Atmoko (2012) instagram adalah sebuah aplikasi smartphone 

khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang 

mempunyai fungsi hampir sama dengan twitter, namun perbedaan nya terletak 

pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi 

penggunanya. Menurut Wallsbeck dan Johansson  seperti dikutip dari (Sakinah 

& Ediriana, 2019) menjelaskan bahwa instagram menghubungkan dunia 

dengan sebuah foto dengan cara yang menyenangkan dan unik untuk berbagi 
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hidup dengan teman melalui serangkaian gambar, melalui potret foto dan 

pilihan filter untuk memperindah gambar  dan menjadikan nya sebuah memori. 

Instagram diluncurkan pada tahun 2010 dan langsung meledak dijagat 

media sosial. Instagram sangatlah popular tidak hanya dikalangan artis namun 

juga politisi dan sejak dari bulan juli 2012, instagram telah di gunakan oleh 80 

juta pengguna. Mark Zuckerberg melaporkan bahwa instagram telah digunakan 

oleh 100 juta orang. Seperti halnya Pinterest, pertumbuhan nya yang luar biasa 

dilengkapi dengan kemampuan untuk berbagi foto serta vidio diberbagai 

platform sosial (Diamond, 2015:295). 

  Fitur-Fitur Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan mengambil gambar 

atau foto yang menerakan filter digital untuk mengubah tampilan efek, foto, 

dan membagikan nya ke layanan media sosial, termasuk instagram sendiri. 

Instagram memiliki lima menu utama yang keseluruhan nya terletak dibagian 

bawah (Atmoko, 2012:28) antara lain: 

a. HomaPage, adalah halaman utama yang menampilkan (timeline) foto-

foto terbaru dari sesame pengguna yang telah diikuti. Cara melihat foto 

yaitu dengan menggeser layar dari bawah ke atas seperti saat scroll 

mouse di komputer. Kurang lebih 30 foto  terbaru dimuat saat pengguna 

mengakses aplikasi, instagram hanya membatasi foto-foto terbaru 

b. Comments, sebagai layanan jejaring sosial instagram menyediakan fitur 

komentar, foto-foto yang ada di instagram dapat di komentari dikolom 

komentar. Caranya tekan ikon bertanda balon komentar dibawah foto, 
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kemudian tulis kesan mengenai foto pada kotak yang disediakan stelah 

itu tekan tombol send. 

c. Explore, merupakan tampilan dari foto-foto popular yang paling banyak 

disukai para pengguna instagram. Instagram menggunakan algoritma 

rahasia untuk menentukan foto mana yang dimasukan ke dalam 

explorefeed. 

d. Profil, pengguna dapat mengetahui secara detail mengenai informasi 

pengguna baik itu dari pengguna maupun sesame pengguna yang 

lainnya. Halaman profil bisa diakses melalui ikon kartu nama dimenu 

utama bagian paling kanan. Fitur ini menampilkan jumlah foto yang 

telah diupload, jumlah followers dan jumlah following. 

e. News Feed, fitur yang menampilkan notifikasi terhadap berbagai 

aktivitas yang dilakukan oleh pengguna instagram. News feed memiliki 

dua jenis tab yaitu “following” dan “news”. Tab “following” 

menampilakn aktivitas terbaru pada user yang telah pengguna follow, 

maka Tab “news” menampilkan notifikasi terbaru terhadap aktivitas 

para pengguna instagram terhadap foto pengguna, memberikan 

komentar atau follow maka pemberitahuan tersebut akan muncul di tab 

ini. 

 Atmoko juga menyampaikan bahwa ada beberapa bagian yang sebaiknya di isi 

dari sebuah foto, hal ini dimaksudkan agar foto yang diunggah dalam 

instagram mempunyai dan memuat informasi terkait dengan unggahan foto 

tersebut : 
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1. Judul atau caption foto, bersifat untuk memperkuat karakter atau pesan 

yang ingin disampaikan pada pengguna tersebut. 

2. Hastag, adalah symbol bertanda (#) fitur bersimbol pagar ini sangatlah 

penting karena sangat membantu dan memudahkan untuk menemukan 

foto-foto di instagram dengan mengunakan hastag tertentu. 

3. Lokasi, adalah fitur untuk menampilkan lokasi dimana pengguna 

pengambilan nya, meskipun instagram disebut dengan layanan photo 

sharing, tetapi instagramjuga merupakan jejaring sosial. Karena 

penggunanya mampu berinteraksi dengan sesame pengguna yang lain. 

Ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dalam menggunakan media 

sosial instagram, yaitu antara lain : 

a. Follow, adalah pengikut dari pengguna instagram satu agar me-follow 

akun pengguna yang lain sesame pengguna instagram. 

b. Mentions, fitur ini adalah untuk menambah pengguna lain, caranya 

dengan mengetik tanda (@) diawal nama akun pengguna yang ingin di 

mentions. 

c. Like , suatu ikon sebagai tanda bagi pengguna dapat menyukai gambar 

foto ataupun vidio yang di unggah pengguna lain dengan mengeklik 

symbol emoticon atau gambar berbentuk (love) dibagian bawah kanan 

foto. 

d. Komentar, adalah salah satu kegiatan yang sering dilakukan pengguna 

instagram untuk saling berbalas komentar dengan melalui kata-kata 

terkait dengan foto yang di unggah. 
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e. Unggah foto dan vidio, fitur unggah foto dan vidio merupakan fitur 

yang diberikan oleh instagram bagi pengguna aplikasi instagram untuk 

mengunggah foto dan vidio pada akun yang mereka miliki dan 

kemudian akan muncul pada halaman pertama  pengikutnya.  

f. Instagram Story, fitur yang juga disediakan instagram untuk 

mengunggah foto atau vidieo dengan durasi hanya 15 detik. Dan foto 

atau vidieo yang di unggah di ig story tidak akan tersimpan lam karna 

hanya akan tersimpan 24 jam saja.  

g. Live instagram, fitur berupa siaran langsung, pemilik akun dapat 

menyiarkan langsung kegiatan atau aktivitas yang sedang dikerjakan. 

Saat pemilik akun sedang memulai video siaran langsung, maka nanti 

akan muncul notice atau pemberitahuan bagi para pengikut si pemilik 

akun. 

h. Arsip Cerita, Fungsi dari fitur arsip cerita memungkinkan bagi pemilik 

akun untuk menyimpan foto atau vidieo yang sudah di upload sebagai 

namun ingin dihilangkan tanpa perlu menghapus jadi akan menjadi 

koleksi pribadi tanpa bisa dilihat oleh orang lain lagi atau 

memungkinkan bagi pemilik akun untuk memindahkan postingan 

nyayang sebelumnya dibagikan dihalaman utama, ke ruang yang hanya 

terlihat oleh pengguna saja. 

i. Direct Message (Dm), Fitur direct message adalah fitur yang 

disuguhkan bagi para pengguna aplikasi instagram untuk berkirim 

pesan secara privat. Para pengguna juga dapat berkirim pesan baik foto 

ataupun vidieo kepada satu atau beberapa orang. 
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j. Instagram saved post atau Bookmark, adalah fiture untuk menyimpan 

foto atau vidieo yang disukai dan ingin menyimpan nya sebagai koleksi 

pribadi, yang di unggah oleh akun instagram pengguna yang lan, bisa 

akun instagram yang memang diikuti atau akun instagramm yang tidak 

diikuti namun tidak dikunci. 

 Kelebihan Instagram : 

Puguh Kurniawan (2017:223-234), dalam jurnal yang berjudul 

“Pemanfaatan Media Sosial Instagram  Sebagai Komunikasi Pemasran Modern 

Pada Batik Burneh” menyebutkan kelebihan yang dimiliki sosial media 

instagram antara lain, yaitu : 

1. Informasi yang ditampilkan disetiap postingan gambar rinci dan jelas, 

seperti lokasi, waktu, dan bahkan pengguna juga dapat mengisi bio atau 

biografi, yaitu informasi mengenai akun pengguna tersebut. 

2. Instagram dapat mengetahui kebutuhan dan kebiasaan serta kesukaan 

masing-masing pengguna sehingga segmentasi pasar atas pembagian 

pasar untuk promosi dapat lebih fokus. 

3. Dapat diakses kapan saja menggunakan akses internet. 

4. Tampilan mudah dipahami untuk semua pengguna ponsel. 

5. Terjadinya komunikasi melalui banyak fitur yaitu komentar, hastag (#), 

mentions, berbagi, kesukaan dan bahkan pesan pribadi. 

6. Untuk menggunakan aplikasi instagram, dapat di unduh dengan mudah 

melalui penyedia layanan ponsel. 
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2.3.3. Endorsment 

2.3.3.1. Pengertian Endorsment 

 Pengertian endorsment secara sempit adalah memberi saran. 

Endorsment, dapat diartikan  sebagai dukungan atau saran (Shimp, 2003:459). 

Atau juga dapat pula diartikan sebagai suatu tindakan untuk mendukung atau 

setuju  terhadap sesuatu. Endorsment biasanya dilakukan oleh orang maupun 

tokoh-tokoh terkenal yang mampu menginfluence dengan media sosial 

instagram untuk memberi dukungan atau saran kepada orang lain atas 

dukungan nya terhadap suatu produk agar produk tersebut lebih banyak 

dikenal masyarakat. Sedangkan pendapat lain disampaikan oleh Martin Roll 

dalam (Saparso&Dian:2009) menjelaskan bahwa endorsment adalah saluran 

komunikasi merek, dimana selebriti berperan sebagi juru bicara dan 

mendukung merek tersebut dengan segala atribut kepopuleran, kepribadian 

dan status sosial selebriti tersebut.  

 Dewasa ini, endorse memiliki hubungan yang sangat erat dengan 

dunia pemasaran, khususnya pemasaran online (e-marketing). Melihat definisi 

endorsment diatas, dalam hal ini dapat diartikan bahwa endorsment  

merupakan kegiatan srategi pemasaran pemasaran modern menggunakan 

tokoh terkenal dan juga sebagai alat pendukung dan penunjang ketertarikan 

masyarakat terhadap produk yang ditawarkan di media sosial yang digunakan 

(Pratiwi, 2014:2). 
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Untuk sistem endorsment yang ditawarkan ada 2 macam yaitu, antara lain : 

1. Paid endorse, adalah sistem endorse berbayar, yaitu pelaku usaha (online 

shop) memberikan produk secara gratis kepada endorser konten untuk 

promosi dibuat oleh endorser nya beserta dengan materi promosi nya, 

pembayaran untuk paid endorse lebih tinggi dari pada paid promot  karena 

konten promosi disiapkan semua oleh endorser. Namun pada paid endorse 

bisa berbayar bisa pula tidak, untuk yang tidak berbayar biasanya disebut 

dengan free endorse, semua tergntung dengan yang telah disepakati diawal 

perjanjian kerjasama.  

2. Paid promote, sistem endorse ini paling sederhana dibandingkan dengan 

Paid endorse, biaya nya lebih terjangkaua, pelaku usaha (online shop) 

harus mengirimkan materi promosi berupa foto maupun vidio lengkap 

dengan copywriting nya. 

Endorsment yang baik adalah endorsment yang memenuhi kriteria 

pencapaian nya pada adveristing goal  yaitu : (Kolther&Kevin, 2003:203). 

a. Informasi (informing) 

Menciptakan kesadaran merek, mengkomunikasikan informasi produk, 

menginformasikan pasar mengenai keberadaan produk barang atau jasa, 

cirri-ciri dan lokasi penjualan dan pengetahuan tentang produk atau 

fitur baru produk yang sudah ada. 

b. Persuasif (influencing) 

 Efektif membujuk dan mempengaruhi calon pelanggan untuk mencoba 

produk dan jasa. Menciptakan kesukaan, prefensi dan keyakinan 



35 
 

 
 

sehingga konsumen mau membeli dan menggunakan barang dan atau 

jasa. 

c. Pengingat (reminding) 

Efektif menstimulasikan yang sama diulang-ulang untuk memantapkan 

dan eyakinkan penerimaan informasi. 

d. Pengulangan (pervasivasiveness) 

 Intensitas endorsment yang sama di ulang-ulang untuk memantapkan 

dan meyakinkan penerimaan informasi. 

 Didalam kegiatan pemasaran, orang yang melakukan kegitan endorsment 

disebut dengan istilah endorser, yaitu orang atau karakter yang muncul dalam 

iklan untuk mengkomunikasikan produk perusahaan baik itu selebritis, tokoh 

masyarakat, public figure atau bahkan orang biasa yang dapat mempengaruhi 

pikiran konsumen sebagai prefensi dalam melakukan keputusan pembelian 

(James&Roger,dkk, 1994:137). Shimp (2003:455), menjelaskan bahwa endorser 

adalah pendukung atau bisa dikenal sebagai bintang iklan yang mendukung 

produk yang di iklankan. Sedangkan menurut Bruno Hasson dikutip dari 

(Ambaryati:2019) endorser diartikan sebagai orang yang terlibat dalam 

penyampaian pesan, dapat secara langsung ataupun tidak langsung. 

Berdasarkan pengertian diatas yang telah dijelaskan oleh beberapa tokoh 

mengenai definisi atau pengertian endorsment maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, Endorsment adalah salah satu strategi pemasaran masa kini yang dibantu 

dengan sosial media dan menggunakan seseorang atau tokoh terkenal sebagai artis 

dalam promosi produk yang ditawarkan untuk menarik perhatian konsumen dan 

tokoh yang berperan membantu dalam pemasaran tersebut disebut dengan 
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endorser, namun dalam prakteknya masyarakat lebih mengenal dan sering 

menyebut nya dengan influencer dari pada endorser. 

2.3.3.2. Macam-Macam Endorser  

 Menurut Shimp dikutip dari Gevin Sepria dan Damayanti Octavia 

(2014:143) menggolongkan endorser dibagi menjadi 2 kategori yaitu :  

  Celebrity Endorser, adalah tokoh (aktor, penghibur, atau atlet) yang 

dikenal masyarakat karena prestasinya didalam bidang-bidang yang 

berbeda dari golongan produk yang didukung. 

 Typical-Person Endorser, adalah orang-orang biasa (non-celebrity), 

yang digunakan dalam mempromosikan suatu produk atau jasa tertentu 

oleh suatu perusahaan. Pemilihan jenis endorser ini biasanya digunakan 

sebagai bentuk promosi testimonial untuk meraih kepercayaan 

konsumen. Contohnya yang paling umum adalah dalam iklan layanan 

masyarakat yang cenderung menggunakan endorser tipe ini agar pesan 

yang disampaikan mudah dipahami dan dimengerti audiens karena 

diharapkan audiens merasa bahwa presenter pesan tersebut merupakan 

salah satu dari mereka. 

 

Kotler dan Keller (2009:519). Menjelaskan bahwa celebrity endorser 

merupakan penggunaan narasumber sebagai figur yang menarik atau popular 

dalam iklan, hal tersebut merupakan cara yang cukup kreatif untuk menyamaikan 

pesan agar pesan yang disampaikan dapat memperoleh perhatian yang lebih tinggi 

serta dapat diingat.  

Menurut  McCraacken (2013), mengatakan celebrity endorser ialah : 

“a celebrity endorser is a public who has great popularity repsenting 

a brand in an advertisement” 

 

(sebelriti pendukung adalah yang memiliki popularitas besar dalam merespek 

suatu merek dalam sebuah iklan). 
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Pendapat lain mengenai celebrity endorser  juga dikemukakan oleh Victor 

Eko Prasetyo dan Maria V.J Tielung (2014): 

“As celebrity endorser, they must certainly have some unique factors which 

allow people to remember them, for instance they are good looking”.  

 

(sebagai selebriti pendukung, mereka tentu harus memiliki beberapa faktor unik 

yang memungkinkan orang untuk mengingatnya, misalnya mereka tampan). 

 Berdasarkan penjelasan diatas mengenai macam-macam endorser dapat 

dipahami bahwa terdapat 2 kategori yaitu celebrity endorser dan juga typical 

person endorser. Dari ke dua kategori endorser ini sebetulnya memiliki atribut 

serta karektaristik yang sama namun yang membedakan  hanya pada penggunaan 

orang nya apakah orang tersebut berasal dari public figure (orang terkenal) atau 

dari kalangan orang biasa.    

 Menurut Schiffman (2007:41) endorser dapat berperan menjadi 2 macam 

dalam iklan, yaitu endorser adalah actor yang menyajikan sebuah produk atau 

layanan jasa sebagai bagian dari karakter, dan juga mempresentasikan sebuah 

merek atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu. 

2.3.3.3. Perjanjian Endorsment   

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata 

Perjanjian diberi pengertian sebagai “Suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Perumusan itu 

terlalu luas dan kurang lengkap. Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum 

mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji untuk 

melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji 

itu. 
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Sudikno Mertokusumo (1999: 110), mendefiniskan perjanjian adalah 

sebagai akibat hukum yang timbul dari hubungan hukum antara dua pihak atau 

lebih berdasarkan kata sepakat. Salim HS (2003:27), Perjanjian adalah sebagai 

berikut: “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum 

yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak 

atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk 

melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. 

 Kantrey Sugiarto (2018:124), Perjanjian endorsment adalah perjanjian 

yang dilakukan secara online, perjanjian endorsment merupakan jenis perjanjian 

tidak bernama dan tidak diatur secara khusus karena berupa perkembangan dalam 

masyarakat.  Dalam Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi 

dan transaksi elektronik terdapat pengakuan kontrak yang dibuat secara elektronik 

didalam pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa “perjanjian elektronik adalah 

perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik” 

Perjanjian endorsment yang telah disepakati antara pemilik bisnis online 

shop dengan influencer secara elektronik merupakan perjanjian secara tertulis 

meskipun tidak berbentuk hitam diatas putih, tetapi dilakukan melalui direct 

message (DM) di instagram, perjanjian ini dapat dikatakana sebagai perjanjian 

yang sah serta hubungan keduanya mengikat serta dapat menjadi dasar serta alat 

bukti hukum yang sah, apabila dikemudian hari timbul masalah dari kegiatan 

kerjasama tersebut. Hal ini diatur secara jelas didalam Pasal 5 Undang-Undang 

Informasi Transaksi Elektronik sebagai berikut : 

1. Infromasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya 

merupakan alat bukti hukum yang sah; 
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2. Informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari 

alat bukti yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia; 

3. Informasi dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila 

menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

 

 Hal terpenting dalam perjanjian antara pemilik online shop dengan influencer 

yang dilakukan secara online adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu 

perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata memuat ketentuan 

bahwa suatu kontrak dapat dikatakana sah jika memenuhi syarat-syarat antara lain 

: 

1. Kesepakatan 

Syarat pertama, kedua belah pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam 

perjanjian endorment, bisa dilihat dari isi percakapan nya, bila masing-

masing telah menyetujui maka kesepakatan untuk syarat pertama dalam 

perjanjian kerjasama endorsment telah terpenuhi. 

2. Kecakapan bertindak 

Syarat yang kedua, kecakapan disini ialah kemampuan masing-masing 

pihak untuk membuat perikatan atau kemampuan untuk melakukan 

perbuatan hukum. Untuk mengetahui siapa yang dikatakana tidak cakap 

untuk melakukan perbuatan hukum dapat dilihat dalam Pasal 1330 

KUHPerdata yang disebut tidak cakap dalam membuat perjanjian : 

a. Anak yang belum dewasa; 

b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan; 

c. Perempuan yang telah kawin dalam hal yang telah ditentukan 

Undang-Undang dan pada umum nya semua orang yang oleh Undang-

Undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu; 
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3. Adanya obyek 

Yang dimaksud dengan hal tertentu, ialah terkait dengan obyek adalah  

barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek  

perjanjian seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1333 KUHPerdata hanya 

barang yang dapat diperhitungkan yang menjai obyek perjanjian. 

4. Adanya clausa yang halal 

Syarat ke empat ini dimaksudkan pada isi perjanjian, bahwa isi perjanjian 

tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan serta 

kepentingan umum. (kosmetik yang tidak teregrister) Perjanjian harus 

dilakukan dengan itikad baik meskipun dalam perjanjian endorsment 

dilakukan secara online namun masing-masing pihak harus tetap 

berpedoman pada itikad baik. 

 Akibat hukum dari perjanjian endorsment adalah sah menurut hukum 

bila memenuhi semua syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 

KUHPerdata. Dari ke empat syaat sah nya perjanjian diatas point ke 1 dan 2 

adalah syarat subjektif yaitu syarat pada orang atau subjek hukum yang 

melakukan perjanjian endorsment. Sedangkan pada point ke 3 dan 4 adalah syarat 

objektif karena menyangkut tentang barang, jika objek tidak dipenuhi maka 

perjanjian batal demi hukum artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada. Untuk 

menghindari timbulnya kerugian bagi masing-masing pihak yaitu antara pemilik 

online shop dengan influencer maka didalam pembuatan perjanjian endorse harus 

dimasukan ketentuan-ketentuan yang jelas agar masing-masing pihak memahami 

ketentuan yang berlaku, meskipun perjanjian ini dilakukan secara digital, 

ketentuan nya antara lain : 
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1. Para Pihak, 

Baik pemilik bisnis maupun endorser harus mencantumkan secara 

jelas kedudukan hukum masing-masing pihak dalam perjanjian ini. 

2. Definisi Produk 

Pemilik bisnis harus menjelaskan secara jelas mengenai produk yang 

akan di endorse apakah produk tersebut berupa barang ataupun jasa. 

3. Pernyataan yang Benar 

Didalam perjanjian haruslah memberikan pernyataan yang jelas 

mengenai produk barang maupun jasa, pernyataan berupa legalitas ini 

adalah hal yang terpenting. 

4. Isi perjanjian 

Menyangkut serta menjelaskan maksud dari perjanjian dan waktu 

kerja sama harus dijelaskan dengan jelas dari awal perjanjian sampai 

berakhirnya perjanjian. 

5. Tanggung Jawab  

Dalam kontrak harus menyebutkan serta menjelaskan tanggung jawab 

dari masing-masing pihak, serta mencantumkan ganti rugi apabila 

salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban seperti yang telah 

diperjanjikan. 

 Dari semua ketentuan-ketentuan yang harus ada didalam kontrak hal yang 

paling utama dan paling penting untuk diketahui oleh inf;uencer sebelum 

menyepakati perjanjian kerjasama ialah legalitas produk, karena sampai sekarang 

masih banyak ditemui influencer yang asal menerima tawaran endorsment tanpa 

memperhatikan legalitas produknya. 
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2.3.3.4. Dampak Penggunaan Endorsment 

Saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penggunaan endorsment 

bagi strategi pemasaran untuk pelaku usaha menjadi sangat popular belakagan 

ini, strategi pemasaran menggunakan sistem endorsment merupakan strategi 

pemasaran modern dimana menggunakan media sosial instgram sebagai media 

yang membantu dan memfasilitasi promosi produk barang maupun jasa untuk 

lebih dikenal oleh masyarkat.  Namun dalam prakteknya sistem endorsment ini 

juga memberikan dampak, baik dampak positif maupun negatif. 

A. Dampak Positif penggunaan Endorsment 

Dalam dunia pemasaran endorsment memberikan dampak positif 

terhadap efektifitas penyampaian pesan terkait produk kepada konsumen. 

Berikut adalah dampak positif penggunaan endorsment adalah sebagai 

berikut (Palagan, 2014:8). : 

 Dapat menarik perhatian konsumen dan menaikan tingakat 

komunikasi sebuah pesan dari iklan. 

 Dapat memperbaiki dan mempercantik image perusahaan. 

 Penggunaan celebrity yang mempunyai ketenaran dianggap dapat 

membantu perusahaan dalam memasuki pasar baru. 

 Dapat membantu konsumen dalam mengigat sebuah produk atau 

brand. 

B. Dampak Negatif penggunaan Endorsment : 

 Ketidak sesuaian antara pemahaman konsumen dengan pesan yang 

disampaikan. (ketidak sesuaian antara pikiran konsumen dengan 

pesan yang disampaikan endorser) 
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 Dapat menimbulkan kekecewaan fans dari seorang celebrity. 

(Ketika seorang celebrity melakukan beberapa endorse terhadap 

berbagai macam barand yang dilatar belakangi oleh motif uang, hal 

ini tentu dapat menimbulkan kekecewaan fans tersebut, yang 

kemudian menyadarkan konsumen bahwa endorsment yang 

dilakukan adalah untuk kepentingan uang tidak ada keterkaitan 

dengan fitur produk atau atribut dari produk tersebut). 

2.3.4. Promosi 

2.3.4.1.  Pengertian Promosi 

Menurut Suherman (2010:117) promosi adalah proses komunikasi yang 

berisi penyampaian data dan informasi, manfaat serta keunggulan suatu produk 

kepada khalayak atau masyarakat luas oleh petugas promosi agar menjadi 

konsumen produk yang dipromosikan. Sementara Kasali dkk (2010:152) 

menerangkan bahwasanya promosi adalah teknik komunikasi yang dirancang 

untuk menstimulasi konsumen membeli. Promosi juga tercantum didalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (6) Undang-

Undang No 8 Tahun 1999 yang dimaksud dengan promosi adalah : 

“Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi 

suatu barang/jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap 

barang/jasa akan atau sedang diperdagangkan”. 

Dari beberapa pengertian promosi yang telah dipaparkan diatas maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa promosi adalah salah satu strategi untuk 

penyebar luasan informasi yang dilakukan seseorang untuk memasarkan 

informasi barang atau jasa untuk sampai kepada masyarakat sehingga dapat 

menarik minat konsumen. Winardi (1992:104) menyebutkan bahwa 
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menurutnya peranan promosi adalah untuk berkomunikasi dengan individu-

individu, kelompok-kelompok atau oragnisasi-organisasu, untuk secara 

langsung atau tidak langsung membantu pertukaran-pertukaran dengan jalan 

mempengaruhi salah satu diantara audiesi tersebut (atau lebih) untuk menerima 

(membeli) produk yang dihasilkan suatu organisasi. 

Pada dasarnya konsumen sebagai pengguna atau pemakai tidak 

mengetahui macam jenis produk barang atau jasa untuk memperoleh informasi 

mengenai produk yang beredar dipasaran. Setiap produk baik barang maupun 

jasa pasti memeiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing hal ini tidak 

dapat dipungkiri. Didalam kegiatan promosi kelebihan juga lebih ditonjolkan 

untuk membangun citra positif dari produk tersebut dan untuk membangun 

kepercayaam pelanggan (Ardhi, 2013:9). Kegiatan promosi bukan saja 

berfungsi sebagai alat komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumen, 

melainkan juga kegiatan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam 

kegiatan pembelian atau penggunaan produk sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginanya. Didalam promosi sebuah produk, konsumen akan mendapatkan 

informasi yang diperlukan, sekaligus penyampaian informasi terkait dengan 

harga (price), jumlah (Quantity), mutu (Quality), cara penggunaan, efek 

samping dan keterangan lain nya.  

Informasi-informasi ini menjadi sangat penting terkait dengan penjaminan 

mutu serta kualitas produk yang ditawarkan dan juga dapat melindungi 

konsumen agar lebih berhati-hati pada segala jenis promosi yang ditawarkan 

oleh pelaku usaha namun mengandung unsur-unsur yang dapat merugikan diri 
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konsumen sendiri, seperti penipuan, ketidak jelasan produk dan legal atau tidak 

nya produk yang di tawarkan. 

2.3.4.2.  Tujuan Promosi 

Dalam  kegiatan pemasaran, promosi dilaksanakan dengan tujuan-tujuan 

agar tersampaikan nya informasi kepada konsumen, promosi juga ditujukan 

untuk meningkatkan penjualan atau produktivitas dan pendapatan dalam usaha. 

Informasi yang disampaikan melalui promosi antara lain, kemanfaatan, atribut-

atribut yang dimiliki dan cara memperoleh produk. 

Menurut Fandi Tjiptono (2008:221). Tujuan utama promosi adalah 

menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk, sert mengingatkan 

pelanggan sasaran tentang perusahaan dan baruan pemasarannya. Berikut adalah 

tujuan promosi menurut Fandi Tjiptono: 

A. Menginformasikan (informing). 

Kegiatan promosi itu dapat ditujukan untuk menginformasikan atau 

memberitahu pasar dituju tentang penawaran perusahaan, dapat berupa : 

1.) Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk. 

2.) Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk. 

3.) Menyampaikan perubahan harga kepada pasar. 

4.) Menjelaskan cara kerja suatu produk. 

5.) Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan. 

6.) Meluruskan kesan yang keliru. 

7.) Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli. 

8.) Membangun citra perusahaan. 
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B. Membujuk pelanggan sasaran (persuading). 

membujuk calon konsumen agar mau membeli barang atau jasa yang 

ditawarkan. Yang perlu ditekan kan disini bahwasanya membujuk bukan 

berarti memaksa calon konsumen. Promosi diarahkan untuk mendorong 

pemelian, untuk : 

1.) Membentuk pilihan merek. 

2.) Mengalihkan pilihan merek tertentu. 

3.) Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk. 

4.) Mendorong pembeli untuk berbelanja saat itu juga. 

5.) Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan waraniaga 

(salesman). 

C. Mengingatkan (reminding) 

Mengingatkan kepada konsumen tentang adanya barang tertentu, yang 

dibuat dan dijual perusahaan tertentu, ditempat tertentu dan dengan harga 

tertentu pula. Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan untuk 

mempertahankan citra produk ditengah masyarakat, dapat berupa : 

1.) Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan 

dalam waktu dekat. 

2.) Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan. 

3.) Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan. 

4.) Menjaga ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. 

Promosi memiliki tujuan-tujuan yang lebih luas, baik tujuan jangkan pendek 

maupun tujuan jangka panjang. Tujuan yang telah dipaparkan diatas adalah tujuan 
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secara umum yang rata-rata dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan bisnis 

usaha nya. 

2.3.5. Tinjuan Kosmetik 

2.3.5.1.Pengertian Kosmetik 

 Kosmetik berasal dari kata kosmein (Yunani) yang berarti “berhias”bahan 

yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri dahulu diramu dengan bahan-

bahan alami yang berasal dari alam yang berada disekitarnya. Saat ini kosmetik 

tidak hanya dibuat dengan menggunakan bahan alami tetapi juga bahan-bahan non 

alami atau dengan tambahan bahan kimia, dengan maksud untuk mempercantik 

diri. (Trianggono & Latifah, 2007:7-8). 

Pengertian Kosmetik berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, 

menyebutkan definisi kosmetik adalah sebagai berikut : 

“kosmetik 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 mukosa mulut terutama untuk 

membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki 

bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik" 

 Federal Food and Cosmetic Act (1958) menyatakan  bahwa kosmetik 

adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, diletakan, dituangkan, 

dipercikkaan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalan, dipergunakan pada 

bahan manusia dengan untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, 

dan mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat.  Sedangkan definisi 

kosmetik berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 
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2009 disebutkan bahwa kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi. Sediaan 

farmasi sendiri adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.  

2.3.5.2. Kosmetik Ilegal 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.go.id) Ilegal adalah tidak sah 

menurut hukum, artinya melanggar hukum, barang gelap, liar ataupun tidak ada 

izin dari pihak yang bersangkutan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kosmetik 

ilegal adalah ksometik yang tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawas Obat 

dan Makanan baik yang dibuat di Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri 

yang tidak sesuai dengan ketentua serta mutu, keamanan dan kemanfaatan serta 

merugikan masyarkat. Kosmetik ilegal dibagi menjadi 2 jenis yaitu, kosmetik 

yang beredar namun tidak memiliki izin edar yaitu belum dinotifikasi oleh BPOM 

dan juga kosmetik palsu yang dalam pembuatan nya tidak memenuhi kaidah atau 

tata cara pembuatan kosmetik yang baik dalam menggunaan dan tidak mengikuti 

persyaratan teknis kosmetik sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

 Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik menyebutkan bahwa 

kosmetik yang di edarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Menggunakan bahan yang memenuhi standard dan persyaratan mutu serta 

persyaratan lain yang ditetapkan; 

b. Diproduksi dengan cara pembuatan kosmetik yang baik; 
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c. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan 

Makanan; 

Kosmetik ilegal akan sangat berbahaya apabila digunakan secara terus menerus 

dan dalam jangka wakt yang lama, kesehatan kulit manusia akan terkontaminasi 

dengan bahan-bahan kimia yang terkandung didalam kosmetik, hal ini tentu saja 

akan merugikan konsumen dampak dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut 

memang tidak secara langsung terlihat,  namun akan terlihat di emudian hari 

apabila masih digunakan secara terus menerus. Undang-Undang Kesehatan 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah memberikan pedoman bagi 

pelaku usaha , yaitu tidak boleh menggunakan bahan berbahaya dan harus 

memiliki izin edar. 

2.3.5.3. Penggolongan Kosmetik 

 Menurut bagian ilmu penyakit kulit dan kelamin dikutip dari (Sekar, 2018) 

FKUI/RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, membagi Kosmetik atas: 

1. Kosmetik pemeliharaan dan perawatan yang terdiri dari kosmetik 

pembersih, kosmetik pelembab, kosmetik pelindung dan kosmetik penipis; 

2. Kosmetik rias atau dekoratif yang terdiri atas kosmetik rias kulit terutama 

wajah, kosmetik rias rambut, kosmetik rias kuku, kosmetik rias bibir, dan 

kosmetik rias mata; 

3. Kosmetik pewangi atau parfum yang terdiri dari deodorant, after shave 

lotion, dan eau de toilette; 
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 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI  dalam (Trangono & Latifah, 2007) 

Kosmetik dibagi ke dalam 13 preparat : 

1. Preparat untuk bayi, misalnya minyak bayi, bedak bayi, dan lain-lain. 

2. Preparat untuk mandi, misalnya sabun mandi, bath capsule, dan lain-lain. 

3. Preparat untuk mata, misalnya mascara,  eye-shadow, dan lain-lain. 

4. Preparat wangi-wangian, misalnya parfum, toilet water, dan lain-lain. 

5. Preparat untuk rambut, misalnya cat rambut, hair spray, dan lain-lain. 

6. Preparat pewarna rambut, misalnya cat rambut, dan lain-lain. 

7. Preparat make-up (kecuali mata), misalnya bedak, lipstick, dan lain-lain. 

8. Preparat untuk kebersihan mulut, misalmua pasta gigi, mounth washes, 

dan   lain-lain. 

9. Preparat untuk kebersihan badan, misalnya deodorant, dan lain-lain. 

10. Preparat kuku, misalnya cat kuku, losion kuku, dan lain-lain. 

11. Preparat perawatan kulit, misalnya pembersih, pelembab, pelindung dan 

lain-lain.  

12. Preparat cukur, misalnya sabun cukur, dan lain-lain. 

13. Preparat untuk suntan dan sunscreen, misalnya sunscreen foundation, 

dan lain-lain. 

 Berdasarkan kegunaan nya dikutip dari (Sekar, 2018)  kosmetik dibagi 

menjadi : 

1. Kosmetik perawatan kulit 

Jenis kosmetik ini digunakan untuk merawat kebersihan dan kesegaran 

kulit termasuk didalam nya adalah kosmetik untuk membersihkan kulit 

luar, melindungi, melembabkan kulit dan untuk menipiskan kulit. 
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2. Kosmetik riasan atau dekoratif 

Jenis kosmetik ini digunakan untuk merias, menutup cacat sehingga 

menimbulkan penampilan yang lebih menarik dan menimbulkan efek 

psikologis yang baik, disini peran zat pewarna dan pewangi sangat besar. 

2.3.6. Influencer  

2.3.6.1. Pengertian Influencer 

Influencer berasal dari kata influence yang artinya mempengaruhi, 

merubah opini dan perilaku seseorang (Evelina & Fitri, 2018). Dapat disimpulkan 

bahwa influencer merupakan seseorang yang perkataan nya dapat mempengaruhi 

orang lain, dan seorang influencer tidak harus seorang celebrity tetapi orang biasa 

pun dapat dikatakana influencer  jika memiliki pengikut yang banyak dan 

perkataan nya dapat mempengaruhi orang lain (Shiya & Maulana,  2018). 

Sedangkan menurut Brown & Hayes dalam (Lamhot, 2019), influencer 

merupakan seseorang yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keinginan 

pembelian orang lain karena popularitas, wewenang, pengetahuan, posisi yang 

dimilikinya.  

Seorang influencer bisa dipastikan memiliki fans ataupun penggemar di 

sosial media yang sering kali mengikuti aktifitas serta gaya hidupnya. Menurut 

Ryan & jones dalam (lidyawati2018:1) menyebutkan bahwa “digital influencer 

adalah mereka yang memiliki pengaruh yang besar didalam penggunaan sosial 

media. Para individu berpengaruh ini telah memiliki kepercayaan dari rekan-rekan 

online-nya dan opini mereka dapat memiliki dampak luar biasa untuk reputasi 

online, termasuk untuk produk/brand.”  
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Salah satu yang perlu dipahami yang menjadi perhatian dalam media sosial 

adalah bagaimana orang mengerti apa yang sering disebut dengan “influencer” 

atau pengaruh dalam perilaku online dimana seseorang melakukan berbagai 

macam cara untuk meningkatkan kepopularitasan nya di internet dengan 

menggunakan berbagai teknologi seperti video, blog dan jejaring sosial 

(Rahmawan, 2017:183-206). 

Seorang influencer yang mengunggah postingan dimedia sosial yang sudah 

memiliki banyak pengikut (followers) dalam akun nya, tentunya akan menarik 

perhatian followersnya untuk melakukan keterikatan dari unggahan postingan 

mereka melalui like, coment, share atau klik dari iklan. Keterikatan dalam hal ini 

dapat terjadi jika influencer dapat konsisten dalam membangun komunikasi 

dengan followenya dan memiliki citra yang bagus dengan produk yang 

dipromosikan. Marshall (2010). Kemunculan berbagai selebriti online ini juga 

dapat dilihat sebagai fenomena baru terkait dengan pengaruh mereka pada konteks 

sosial budaya. 

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemilik bisnis online dengan 

memanfaatkan situs-situs internet serta penggunaan media sosial terutama media 

sosial instagram yang paling sering digunakan menjadikan ini sebagai fenomena 

yang melahirkan atau memunculkan selebritas-selebritas baru di instagram bukan 

hanya dari kalangan artis, tokoh-tokoh terkenal namun orang biasa yang sering 

disebut selebgram (artis instagram) kepopuleran nya di instagram juga didukung 

oleh semakin banyak nya followers atau pengikut akun instagramnya. 

Pemanfaatan inlfluencer dinilai efektif dalam mengiklankan produk untuk 

menjangkau pasar yang luas.  
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 Di kutip dari (BeutyJurnal.com) Jenis-JenisInfluencer di Media 

Sosial: 

1. Nano Influencer 

Nano influencer, merupakan influencer yang memiliki jumlah 

followers paling sedikit dalam kategori influencer yaitu 500-1000 

followers. Namun nano influencer sangatlah berpengaruh, pasalnya 

nano influencer umumnya mengenal hampir seluruh followersnya 

secara langsung, sehingga terdapat tingkat kepercayaan dan interasi 

yang tinggi. 

2. Micro Influencer 

Micro influencer merupakan influencer yang memiliki followers 1000-

100.000 followers, biasanya micro influencer dikenal karena suatu 

bidang secara speaifik, misalnya beutyfloger, parenting blogger, food 

blogger, dan masih banyak lagi. 

3. Macro Influencer 

Macro influencer merupakan influencer yang memiliki followers 

100.000-1.000.000 followers, dan paling banyak ditemui di instagram  

dan kerap dianggap paling ideal bagi brand. Tingkat kepercayaan serta 

interaksi nya setara dengan micro influencer, namun jangkauan macro 

influencer lebih luas dan dalam memproduksi konten nya juga lebih 

berkualitas, karena media sosial adalah pekerjaan utamanya. 

4. Mega Influencer 

Mega influencer atau yang biasa disebut dengan premium yang biasa 

disebut dengan premium influencer atau celebrity influencer, karena 
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memiliki follower lebih atau diatas 1.000.000 followers. Walaupun 

memiliki jangkauan yang sangat luas, mega influencer memiliki tingkat 

interaksi yang rendah, biasanya para selebrity ini dijadikan pilihan 

untuk kampanye atau promo dalam skala besar dengan tujuan 

meningkatkan exposure. 

2.3.6.2. Pengaruh influencer di Dunia Digital 

Menurut Solis dikutip dari (Irfan Maulana, et.al, 2020) pengaruh 

influencer dalam dunia digital ada 2 hal yang mempengaruhi influencer 

memiliki pengaruh dalam dunia digital yaitu antara lain : 

1. Keterikatan influencer dengan followers  

Tumbuhnya engagement (keterikatan) antara followers dengan influencer 

terjadi akibat komunikasi yang dibangun secara konsisten oleh influencer 

dengan reputasi yang cocok dengan produk yang ditawarkan. Ada 3 

aspek yang dilihat dari influencer yaitu reach (menunjukan jumlah 

followers yang dimiliki), resonance (melihatkan tingkat keterikatan 

followers dengan konten yang dibuat influencer), relevance 

(menggambarkan kesamaan antara nilai-nilai yang diyakini  influencer 

dan brand image produk.   

2. Kredibilitas Influencer 

influencer merupakan orang yang dapat memberikan pengaruh, khusunya 

mampu menggiring suatu opini. Seorang influencer biasanya memiliki 

jumlah followers atau pengikut yang banyak diakun media sosoialnya 

dari mulai ribuan, ratusan bahkan jutaan. Ada beberapa alasan mengapa 

influencer banyak dipilih oleh pelaku usaha bisnis online sampai dengan 
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perusahaan sebagai strategi pemasaran masa kini, karena untuk 

meningkatkan awareness, mengedukasi target konsumen, memberikan 

informasi kepada masyarakat luas, serta untuk meningkatkan penjualan 

dan menambah jumlah followers akun sosial media nya. Dikutip dari 

(Shiya & Maulana, 2018), pemilihan influencer umumnya menggunakan 

klasifiksi dari tiga tujuan umum yaitu sebagai berikut : 

a.) To Inform, tujuan umum yang pertama influencer adalah untuk 

member tahu. Membantu audiens untuk memperoleh informasi 

yang belum mereka miliki. 

b.) To Persuade, tujuan umum yang kedua influencer adalah 

membujuk, ketika influencer membujuk, maka pembicara akan 

berusaha untuk membuat audiens menerima sudut pandangnya atau 

meminta untuk mengadopsi perasaan dan perilakunya. 

c.) To Entertaint, tujuan umum yang ketiga influencer, adalah untuk 

menghibur. Konten iklan yang normatif dan persuasive difokuskan 

pada hasil akhir dari proses beriklan, sementara hiburan difokuskan 

pada hasil akhir dari proses beriklan, sementara hiburan difokuskan 

pada kesempatan untuk menarik perhatian audiens dengan 

penampil an nya dalam menyampaikan pesan iklan. 

2.3.6.3. Atribut Influencer 

 Seseorang yang dipilih untuk menjadi influencer baik dari kalangan 

selebriti, tokoh-tokoh terkenal ataupun dari kalangan orang biasa dalam strategi 

marketing akan menyampaikan informasi berupa pesan produk kepada 
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masyarakat, yang diharapkan penyampaian pesan oleh influencer dapat 

mempengaruhi minat serta keputusan pembelian konsumen. Seseorang untuk 

menjadi seorang influencer haruslah memiliki atribut. Menurut Shimp 

(2003:486) terdapat beberapa atribut ifluencer marketing sebagai berikut : 

1. Kredibilitas (credibility) 

Kredibilitas mengacu pada kecenderungan untuk percaya atau 

mempercayai influencer, menjadi sumber informasi terdapat dua dimensi 

penting dalam atribut kredibel, yaitu : 

a. Keahlian (expertise) 

Keahlian mengacu pada pengetahuan, pengalaman atau ketrampilan 

yang dimiliki influencer. 

b. Kepercayaan (Trustworthiness) 

Kepercayaan mengacu pada kejujuran yang dirasakan, integritas, 

influencer merupakan orang yang mampu dipercaya oleh konsumen. 

2. Daya Tarik (Attactivennes). 

Attactivennes memiliki tiga dimensi terait kesamaan, keakraban dan 

diskusi. Influencer dianggap menarik bagi konsumen jika terdapat 

kesamaan, keakraban dan jika konsumen menyukai influencer terlepas 

dari ada kesamaan atau keakraban dalam hal apapun. Daya tarik tidak 

hanya dari fisik, tapi meliputi karektaristik yang menjadi kelebihan 

influence, seperti ketrampilan, intelektual, kepribadian dan gaya hidup. 
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3. Kekuatan (Power) 

Merupakan charisma yang dipancarkan oleh narasumber sehingga dapat 

mempengaruhi pemikiran, sikap, atau tingkah laku konsumen karena 

pernyataan atau tingkah laku influencer. 
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2.4. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 

TENTANG 

PERLIDUNGAN KONSUMEN 

PELAKU USAHA 

Penyedia produk barang 

ataupun jasa 

 

ENDORSMENT 

Strategi promosi atau 

periklanan yang dipilih 

pelaku usaha 

INFLUENCER 

Pelaku periklanan baik 

artis, tokoh terkenal atau 

orang biasa. 

Tanggung jawaba hukum bagi influencer yang 

melakukan endorsment dengan 

mempromosikan produk kosmetik di instagram 

 

Pelaksanaan endorsment oleh pelaku 

usaha melalui influencer  yang 

memproosikan kosmetik di instagram 

Masalah yang timbul dari 

endorsment oleh influencer 
Kedudukan Hukum Influencer 

Dalam endorsment 
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Endorsment merupakan strategi marketing dengan menggunakan social media 

promotion yang cukup efektif, karna mudah, cepat dan tidak terlalu memakan 

biaya yang mahal dibandingkan periklanan dengan menggunakan media yang 

ditayangkan di telivisi. Endorsment merupakan promosi dalam dunia bisnis yang 

modern. Endorsment merupakan kegiatan yang dipilih pelaku usaha bisnis online 

dengan menggunakan atau menyewa jasa influencer yaitu seseorang yang 

memiliki dan mampu mempengaruhi, seperti artis, tokoh terkenal ataupun orang 

biasa untuk memberikan testimony atau dengan mempromosikan produk barang 

ataupun jasa pada akun media sosial pribadinya seperti instagram. Influencer yang 

rata-rata pasti memiliki followers atau pengikut yang banyak dalam akun 

instagram nya menjadi pilihan bagi pemilik bisnis, karena influencer dianggap 

mampu menjangkau pasar yang luas untuk promosi produk. 

 Berdasarkan hal-hal tersebut peulis ingin melakukan penelitian dan 

bertanya langsung kepada influencer sebagai seseorang yang dipercaya untuk 

mempromosikan produk agar dikenal masyarakat, bagaimana segi pelaksanaan 

nya serta sistem endorsment tersebut apakah sudah berjalan sesuai dengan etika 

periklanan yang baik, serta mengetahui kedudukan influencer dalam kegiatan 

endorsment serta bagaimana tanggung jawab influencer dari pelaksanaan 

endorsment tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian diperlukan suatu metode untuk dapat dipergunakan untuk 

menganalisa, menelaah serta membahas mengenai suatu persoalan yang menjadi 

permasalahan yang akan diteliti. Metode yang dimaksud dalam penulisan ini 

meliputi pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisa bahan hukum sehingga 

dapat digambarkan secara sistematis tentang penulisan skripsi ini. Menurut 

Darmadi (2013:153) Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan 

penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri keilmuawan yaitu rasional, empiris dan 

sistematis. Metodologi pada prinsipnya juga memberikan pedoman tentang 

bagaimana cara seorang penulis dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami 

permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Metode penulisan yang merupakan hal yang sangat penting sebagai proses 

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter, 2008: 35). 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang diteliti oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 

yaitu, penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan 

prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif 

didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, 

dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. (Moleong, 2013 : 6) 
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Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009:8) adalah metode penelitian yang 

berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sempel tertentu, pengumpuan data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Bogdan & Biklen dalam 

(Moleong, 2007:4), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucpan atau tulisan dan perilaku 

orang-orang yang diamati. 

Melalui metode penelitian kualitatif, data-data yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian akan dikumpulkan oleh penulis data tersebut bermanfaat 

untuk memperoleh gambaran mengenai fenomena atau hal-hal yang melatarbelakangi 

adanya permasalahan, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban penelitian.  

3.2. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan jenis penelitian, dalam penelitian ini adalah Yuridis-

Empiris atau dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut 

pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang 

terjadi di masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan 

terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyyarakat dengan 

maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, 

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah 

yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang, 2015:15). Soerjono 

Soekanto (2008:51). mengartikan penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah 

penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap identifkasi hukum (tidak 

tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.  
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Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan endorsement melalui influencer 

yang mempromosikan kosmetik di instagram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, apakah sudah memenuhi klausul-klausul 

dalam peraturan terkait, apakah terdapat suatu masalah atau bahkan kendala pada 

pelaksanaan influencer saat menerima endorsement untuk mempromosikan kosmetik 

dalam media sosial instagram. Penulis dan pembaca dapat mengetahui apakah 

pelaksanaan endorsement melalui influencer sudah memenuhi ketentuan-ketentuan 

hukum atau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. 

3.3.  Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian adalah yang menjadi pokok dalam penelitian atau masalah utama 

yang hendak dikaji peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dan tahapan yang sangat 

menentukan dalam penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif (dapat diubah 

sesuai dengan latar penelitian). Widiawati (2015:65) menjelaskan bahwa suatu 

penentuan fokus penelitian adalah hal yang penting dalam penelitin kualitatif, hal ini 

karena fokus merupakan titik pusat yang menjadi objek penelitian, bahkan tidak ada 

satu penelitipun yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus.  

 Fokus penelitian pada dasarnya adalah “masalah pokok yang bersuber dari 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui keputusan 

ilmiah ataupun keputusan lainnya” (Moleong, 2013:97). Untuk menentukan fokus 

penelitian kualitatif dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu informatical approach 

yaitu penentuan fokus penelitian dari hasil informasi yang dikemukakan secara 

langsung oleh informan, pendekatan partisipatif murni, pendekatan literature atau 

dokumentasi. Pendekatan partisipatif murni merupakan hasil dari penjelajahan secara 
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langsung dengan situasi sosial dilapangan. Sedangkan dokumentasi diartikan sebagai 

bagian dari penentuan fokus penelitian yang mempertimbangkan penelitian-penelitian 

yang telah ada. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berfokus pada permasalahan sebagai 

berikut : 

a. Pelaksanaan endrosment melalui influencer yang mempromosikan kosmetik di 

instagram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 

b. Tanggung Jawab hukum influencer yang melakukan endorsement kosmetik 

ilegal di Instagram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 

3.4. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 

dilakukan. Tempat penelitian yang akan di aksanakan oleh penulis bertempat di Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan Jl. Sukun Raya No 41A, Srondol Wetan, Kec. 

Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Alasan pemilihan lokasi peneliti disini 

adalah karena BPOM merupakan lembaga di Indonesia yang bertugas untuk 

mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia dan BBPOM (Balai 

Besar POM) semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis  (UPT) Badan 

POM di Provinsi Jawa Tengah. Dimana BPOM memiliki peran penting dalam 

peredaran kosmetik seperti yang peneliti akan teliti. 

 Selain melakukan penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, demi 

mendapatkan data yang valid mengenai pelaksanaan endorsement oleh influencer 

maka peneliti juga mencari dan menghubungi beberapa 3 influencer Semarang untuk 

mendapatkan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan endorsement oleh 

influencer yang mempromosikan kosmetik di akun instagramnya selain itu juga 
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dengan secara online melalui WA dengan 2 influencer yang dilaksanakan di kota 

Semarang. Peneliti juga melakukan penelitian kepada beberapa mahasiswa di kota 

Semarang, pengambilan data menggunakan wawancara  untuk mengetahui sejauh 

mana mahasiswa yang aktif menggunakan instagram terhadap pengaruh promosi oleh 

influencer di instagram, 

3.5. Sumber Data 

 Sumber data penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh (Suharsimi 

Arikunto, 2002:107). Sedangkan menurut Lofland dalam (Maleong, Lexy J, 2009:157) 

sumber data utama dalam  penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang 

selebihnya adalah data yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar 

diperoleh data yang lengkap, benar dan dapat di pertanggungjawabkan. Sumber 

penelitian ini sendiri terdiri dari : 

a. Sumber Data Skunder, yang merupakan data yang diperoleh melalui 

pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti ( H. Salim&Erlina, 2013:17). Data  

sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah pustaka terhadap 

literature atau bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Undang-Undang : 

a.) Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

b.) Undang-Undang No 36  Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

c.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan 

transaksi elektronik 
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d.) KUHPerdata 

2. Peraturan lain : 

a. Peraturan Presiden RI No 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan 

Pangan. 

b. PeraturanMenteriKesehatan RI No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 

tentang Persetujuan Izin Kosmetika. 

c. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 

Tentang Notifikasi Kosmetik. 

d. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan 

Iklan Kosmetika.  

e. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik. 

f. Etika Pariwara Indonesia Amandemen 2014. 

g. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan 

dengan objek penelitian. 

3. Bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum 

primer, yang terdiri dari buku-buku literature, jurnal, hasil penelitian dan 

karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

b. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsnung 

maupun dari sumber pertama, yakini dengan mempelajari tingkah laku warga 

masyarkat melalui penelitian (Soekanto, 2006:12). Data primer merupakan 

data yang bersumberkan dari informasi pihak-pihak yang berkaitan langsung 

dengan permasalahan atau objek penelitian. Sumber data primer diperoleh 
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peneliti melalui wawancara terhadap informasi dan responden. Pencatatan 

sumber data utama melali wawancara merupakan usaha gabungan dari 

kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, 

terarah dan senantiasa memperoleh informasi yang peneliti perlukan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan 

nama bahan acuan hukum dan rujukan bidang hukum. (Soerjono&Sri, 

2009:41). 

3.6.  Teknik Pengambilan Data 

1.) Observasi  

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Sutrisno Hadi (1986) 

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

tersusun dari berbagai proses biologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan. Sedagkat menurut Arikunto (2006:124) 

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan 

dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang 

akan diselidiki. 

Adapun observasi tersebut bersifat langsung non partisipatori, artinya 

dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung tanpa 

terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan sehingga tidak mempengaruhi 

kealamian dari segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian 

ini penulis mengumpulkan data atau keterangan secara langsung dari Balai 
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Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dimana BPOM sebagai lembaga 

pengawas memiliki peran penting terhadap peredaran pada industri farmasi 

seperti salah satunya kosmetik sesuai dengan yang peneliti teliti.  

2.) Wawancara 

 (Adi, 2004:72) mendefinisikan bahwa Wawancara ialah salah satu 

metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yakni melalui kontak atau 

hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 

(responden) 

Penulis menggunakan pedoman wawancara agar tidak keluar dari fokus 

yang telah ditentukan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara bersifat 

uraian kata. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan team dari BPOM dan 

influencer dan bebrapa mahasiswa. 

3.) Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:240), 

dalam laporan penelitian, data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-

foto ataupun dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya, dan 

hasil akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis 

akademik seni yang telah ada. Sedangkan Danim mengungkapkan dalam 

(Farida, 2010). bagi peneliti kualitatif, foto mempunyai manfaat untuk hal- hal 

seperti: 

1) Menambah nilai artistik laporan penelitian 

2) Menghilangkan sifat-sifat laporan yang terlalu verbalistik. 

3) Memperoleh pemahaman yang lebih baik 
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4) Memperkaya hasil dan menu laporan akhir penelitian 

5) Mempresentasikan keganjilan-keganjilan yang terdapat dalam 

penelitian, dan Memeriksa cara orang mendefinisikan dunianya  

3.7. Validitas Data 

Validitas data ialah ukuran suatu data tentang kevalidan serta sah atau 

tidaknya data tersebut. Suatu data dapat dikatakan valid apabila dapat membantu 

dan mampu mengungkapkan suatu permasalahan yang penulis peroleh dalam 

penelitian ini. untuk mengetahui keabsahan suatu data maka perlu ada teknik 

pemeriksaan data “teknik keabsahan data atau bisa disebut dengan validitas data 

didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan, keterlibatan, ketergantungan 

dan kepastian” (Moleong, 2004:324). 

Teknik triangulasi menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2007:330) 

merupakan “the aim is nit to determinate the truth about same social 

phenomenon, rather than about same social phenomenon is to increase one’s 

understanding of what ever is being investigated” dengan demikian teknik 

triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tapi meningkatkan pemahan 

peneliti terhadap data dan fakta yang di milikinya 

Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

teknik. Trianggulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda, yaitu untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, 

dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut 
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kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar (Sugiyono, 2007: 274). 

3.8. Analisis Data 

 Analisis data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah, karena 

dengan menganalisa data dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian. 

Membangun suatu analisi juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang 

berlaku selama ini (Suharsimi, 1998:35). Menurut Sugiyono (2009: 244). 

Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. 

Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga 

dipotesis dapat dikembangkan dan di evaluasi  

Menurut Milles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2008), aktifitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data yaitu: 

a. Data Reduction 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah diredukdi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

mengumpulkan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. 

b. Data Display 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan 

semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 
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dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

c. Conclution Drawing/Verification 

Langkah ke-tiga dalam analisis menurut Milles dan Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti 

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

peneliti berada dilapangan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Fokus Penelitian 

Penulis dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Endorsment Melalui 

Influencer Yang Mempromosikan Kosmetik Di Instagram Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999” telah memfokuskan penelitiannya untuk membatasi 

objek penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis teliti. Pertama, 

penulis pada skripsi ini memfokuskan mengenai bagaimana sistem pelaksanaan 

endorsement melalui influencer yang mempromosikan kosmetik di instagram 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Penulis memfokuskan pada 

pelaksanaan sistem atau proses bagaimana endorsement yang dilakukan oleh 

influencer saat menerima endorsement untuk promosi kosmetik melalui instagram 

yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Fokus tersebut menggali 

mengenai bagaimana influencer melaksanakan atau menjalankan serta menerima 

endorsement untuk mempromosikan atau mengiklankan  kosmetik di media 

sosialnya apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Kedua penulis memfokuskan secara mendalam bagaimana tanggung 

jawab yang harus diterima oleh influencer saat menjalankan endorse dengan 

mempromosikan kosmetik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 

Penulis memfokuskan secara mendalam mengenai pertanggung jawaban berupa 

sanksi hukum bagi influencer atas promosi kosmetik ilegal berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999. 
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4.1.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penulis dalam mengkaji fokus penelitian, telah melaksanakan penelitian pada 

lokasi penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian. Lokasi penelitian yang telah 

peneliti teliti yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan serta. Berikut ini akan 

di gambarkan secara umum mengenai lokasi-lokasi penelitian tersebut , yaitu sebagai 

berikut : 

4.1.2.1 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang 

 BPOM adalah lembaga non kementrian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan. Obat dan makanan yang 

dimakud dalam pengawasan ini terdiri dari obat, bahan obat, narkotika, 

psiotropika, prekusor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik 

dan pangan olahan. BPOM bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri 

yang menyelenggarakan dan menyusun urusan dibidang kesehatan Dalam 

penelitian ini penulis melakukan penelitian di Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan. BBPOM (Balai Besar POM) semarang merupakan salah satu Unit 

Pelaksana Teknis  (UPT) Badan POM di Provinsi Jawa Tengah termasuk Balai 

tipe A berdasarkan tindak lanjut  Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Taun 

2017 tentang Organisasi  dan Tata Kerja Badan POM kemudia diterbitkan 

Peraturan Badan POM Noor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang 

telah ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2018.  
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Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang dengan membawahi : 

1. Bagian Tata Usaha 

 SubBagian Program dan Evaluasi. 

 SubBagian Umum 

2. Bidang Pengujian 

 Seksi Pengujian Kimia 

 Seksi Pengujian Mikrobologi 

3. Bidang Pemeriksaan 

 Seksi Inpeksi 

 Seksi Sertifikasi 

4. Bidang Penindakan 

5. Bidang Informasi dan Komunikasi; 

Bagan 4.1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

 

 Sumber: semarang.pom.go.id/view/direct/organization 
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Berdasarkan pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Unit Pelaksana 

Teknis BPOM mempunyai tugas dan melaksanakan kebijakan teknis operasional 

di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan. Sementara fungsi dari Balai Besar POM di Semarang : 

1. Penyusunnan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan 

makanan; 

2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi obat dan makanan; 

3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan 

dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian; 

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi  dan/atau 

distribusi obat dan makanan; 

5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; 

6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan; 

7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat 

di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

9. Pelaksanaan kordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

10. Pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan; 

11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; 

12. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Badan 
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4.1.2.2.  Influencer dan Pengguna Instagram 

Penulis melakukan penelitian melalui wawancara yang dilaksanakan di kota 

Semarang kepada beberapa influencer dalam melakukan endorsment di media 

sosial instagram untuk mengetahui bagaimana praktek dari pelaksanaan 

endorsment yang di lakukan oleh influencer dan juga kepada konsumen atau 

pengguna sosial media instagram sebagai responden yang sesuai dengan pokok 

permasalahan pada skripsi ini. Influencer dan konsumen atau pengguna instagram 

yang penulis jadikan sebagai responden yaitu sebagai berikut: 

a. Influencer 

Tabel 4.1. Profil Influencer 

NO Profil Nama Instagram Jumlah followers 

1. 

 

Nur Rohmah 

@nurrohmah__ 

16,4RB 

2. 

 

Ulfa Alhanif 

@ulfaalhanif 

18,7RB 

 

3. 

 

Claudia Sulfitania 

@claudiasulfitania 

12,3RB 

 

4. 

 

Karina Yolanda 

@karinayolandaj 

 

52,2RB 
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Tabel 4.2. Pengguna Aktif Instagram  

 

 

NO NAMA PROFESI INSTAGRAM AKTIF 

1. Alika Ayu Lestari Mahasiswi Tahun 2015- Sekarang 

2. Siti Rahmawati Mahasiswi Sejak SMP- Sekarang 

3. SherinVesky  Adilah Mahasiswi Tahun 2014-Sekarang 

4. Nadila Mutia Mahasiswi Tahun 2014-Sekarang 

5. Lilis Kholidah Mahasiswi Sejak SMA-Sekarang 

6. Fanny Fadila Hidayah Mahasiswi Tahun 2015-Sekarang 

7. MaharaniCandra Dewi Mahasiswi Sejak SMA-Sekarang 

8. Finna Maessy Mahasiswi Sejak SMA-Sekarang 

9. Hesty Dian Yustikarini Mahasiswi Sejak SMA-Sekarang 

10. Anggi Damanik Mahasiswi Sejak SMA-Sekarang 
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4.1.3. Pelaksanaan endorsement  melalui influencer yang mempromosikan 

kosmetik di instagram berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 

  Endorsement merupakan salah satu bentuk kegiatan promosi di 

media sosial yang dijalankan oleh pelaku usaha, dengan bekerja sama dengan 

influencer sebagai artis nya untuk mempromosikan produk barang atau jasa 

milik pelaku usaha. Influencer sendiri berasal dari kata influence yang artinya 

mempengaruhi bisa disimpulkan bahwa influencer adalah orang yang dapat 

memberikan pengaruh khususnya mampu dalam menggiring suatu opini, hal 

inilah yang menjadikan pelaku usaha tertarik untuk menggunakan jasa 

influencer untuk mengiklankan usahanya, selain itu influencer di pandang 

sebagai salah satu strategi marketing terbaik untuk mendatangkan calon 

konsumen. Pemasaran yang dilakukan dengan media sosial tentu saja dengan 

memanfaatkan followers atau pengikut di akun media sosial milik influencer. 

   Penulis sebelumnya telah melakukan wawancara kepada beberapa 

influencer, penulis akan menyajikan beberapa jawaban terkait bagaimana 

sistem pelaksanaan endorsment yang dilakukan oleh infuencer: 

 “Sebenernya sistem endorsement itu beda-beda, ada yang dari 

management ada juga yang sendiri atau si pihak yang mau 

meng-endorse menghubungi langsung pada influencer nya 

tanpa melalui management, misalkan management nih kan ada 

group jadi misalkan brand ini butuh talent, talent ini tuh 

influencer sebanyak berapa terus kategorinya apa misalkan 

beuty, lifestyle, food, terus followers nya, engagement minimal 

segini dan domisili juga yang memenuhi itu bisa daftar di 

google from ini, nanti yang berapa lama siapa yang di terima 

oleh brand ini” (Ulfa Alhanif, influencer di Semarang). 
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“Kalo sistem endorsement itu tergantung dari yang mau 

endore, jadi kaya misal kamu di chat mbak misalkan mau 

endorse ini, di tanyain kaya daftar-daftar harga dari paid 

promot, story sama feed. Habis itu deal-deal an harga toh 

kalo udah produk nya di kirim nanti langsung payment nah 

payment nya itu sendiri beda-beda jadi tergantung dari 

sananya, biasanya ada yang 30 hari kerja, ada yang 45 hari 

kerja ada juga setelah di posting udah selesai semua langsung 

di kirim.terus nanti kalo endorse itu feed sama story nya udah 

di posting kan nanti di liat insight nya (daftar akun yang telah 

melihat foto atau vidio di ig story pemilik akun). (Nur 

Rochmah, influencer di Semarang). 

 

“Biasanya sih aku kan mencantumkan dalam bio aku di 

instagram aku itu business inquiries itu aku lewat DM  or 

email, tapi lebih sering pada menghubungi aku via Dm, 

olshop-olshop gitu biasanya Dm dulu nanya-nanya harga , 

baru deh setelah deal baru deh olshop nya  itu ngirimin 

barang sama fee nya juga. Itu yang aku sendiri jadi olshop 

nya dm aku langsung, tapi aku juga gabung management. 

(Claudia Sulfitania, Influencer di Semarang). 

 

“Kalo endorse kirim barang sama Tf uangnya, nanti 

barangnya di foto terus di post di instagram” (Felistya Dea, 

influencer Cirebon, Jawa Barat). 

 

“Awal pertama 20k-30k followers aku masih kasih gratis buat 

endorse jadi olshop tinggal kasih barang, sekarang setalah 

followers ku  naik 40k-50k jadi makin banyak yang endorse, 

teruskarna banyak dan aku cape jadi sekarang setiap endorse 

itu berbayar” (Karina Yolanda, influencer Palangka raya, 

Kalimantan Tengah).  

 

Endorsement merupakan jasa yang ditawarkan oleh influencer bagi pelaku usaha 

yang akan menggunakan jasanya untuk promosi usaha, hampir semua influencer 

pada saat menjalankan sistem endorsenya dengan menggunakan media yang sama 

yaitu instagram kemudian memosting produk barang atau jasa endorse, perjanjian 
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nya dilakukan melalui DM (Direct Message) di instagram, kemudian 

pembayarannya dilakukan dengan cara transfer yang membedakan antara 

influencer yang satu dengan yang lain adalah pertama (isi perjanjian kedua belah 

pihak, sudah dipastikan perjanjian yang dilakukan antara influencer yang satu 

dengan yang lainnya pasti berbeda, baik masalah tarif sampai sistem pembayaran  

dan yang lainnya.), kemudian yang kedua adalah bagaimana pelaku usahanya 

menghubungi influencer, apakah dilakukan sendiri yaitu dengan mencari dan 

menghubungi atau dengan perantara yaitu bisa melalui management atau langsung 

menghubungi influencernya secara langsung tanpa melalui perantara 

management. Management adalah organisasi yang dibentuk untuk menaungi 

influencer-influencer yang ingin bergabung dengan managementnya dan juga 

memfokuskan diri sebagai talent management yang menggabungkan influencer 

marketing kemudian akan mengubungkan atau menjebatani influencer dengan 

pelaku usaha baik pelaku usaha online shop maupun brand-brand ternama. Pelaku 

usaha yang membutuhkan jasa influencer dan menghubungi melalui management 

selanjutnya akan dipilihkan beberapa influencer yang sesuai dengan kriteria yang 

diminta oleh pelaku usaha atau pelaku usaha dapat memilih talent nya sendiri, 

sedangkan pelaku usaha yang membutuhkan jasa influencer tapi tidak mau 

melalui management, bisa langsung menghubungi influencer yang bersangkutan. 

Penulis sebelumnya telah melakukan wawancara kepada 

beberapa influencer, penulis akan menyajikan beberapa jawaban terkait 

bagaimana influencer bisa bergabung dengan management : 

“Aku ada yang dari management kak, namanya lips 

management dan juga sendiri, kebetulan waktu aku 

management nya yang tertarik dan meminta untuk bergabung. 
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Dan kalo yang management itu jadi nanti management bakal 

liat followers nya minimal segini, engagement ratenya segini, 

insight dan juga kualitas fotonya” (Ulfa Alhanif, influencer di 

Semarang). 

 

“Kalo aku ga pake management, aku pake nya platform kaya 

yang social buzz gitu” (Nur Rochmah, influencer di 

Semarang). 

 

 “Kalo dari management aku waktu itu di kontek sama  sahirah 

management nya langsung aku bergabung dengan sahira 

management waktu itu tiba-tiba di Dm untuk ngajak 

bergabung, itu ngga ada ini waktunya sih itu kaya tiba-tiba aja, 

misal dia (management) butuh yang domisili mana terus 

followers nya mencukupi alhasil nanti di kontek, karna jumlah 

followers itu mempengaruhi. Nah kalo yang mau gabung itu 

bisa pendaftaran ke management nya dan pasti ada fee nya. 

(Claudia Sulfitania, Influencer di Semarang). 

   

“Aku gak ikut management soalnya itu di potong dapetnya 

60% buat kita dan 40% nya buat management”  (Felistya 

Dea, influencer Cirebon, Jawa Barat). 

 

“Engga, aku pake sendiri jadi kalo ada yang mau endorse 

langsung hubungi yang tertera di bio aku soalnya kan kalo 

ikut management di bagi 2 buat kita berapa persen buat 

management berapa persen” Karina Yolanda, influencer 

Palangka raya, Kalimantan Tengah). 

 

 Tidak semua influencer bergabung dengan management, ada yang lebih 

memilih menerima endorse secara langsung tanpa perantara management atau 

platform influencer, karena ketika bergabung dengan management fee yang 

seharusnya menjadi bayaran influencer sepenuhnya terpotong berapa persen 

untuk management, baru sisanya milik influencer. Namun ada juga yang 

bergabung dengan management dan ada juga yang lebih memilih bergabung 
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dengan platform influencer dari pada management, sebenernya fungsi dan 

tugas antara platform dengan management sama yaitu untuk menaungi dan 

sebagai perantara atau penghubung antara pelaku usaha dengan influencer, 

perbedaan nya kalo platform influencer adalah situs web yang bisa di akses 

melalui google, sementara management itu menggunakan instagram juga untuk 

memberikan informasi terkait influencer, setiap influencer yang bergabung 

pada salah satu akun instagram yang menauingi influencer-influencer akan 

memposting foto si influencer beserta keterangan nya. Sebelum influencer 

bergabung dengan management, pihak management akan memperhatikan dulu 

dari followers nya, enggament rate (sebuah indikator interaksi antara akun 

sosial media nya dengan penggemarnya atau followers nya, dimana formulanya 

melibatkan jumlah coment, likes dan juga followers), kemudian insight (daftar 

akun yang telah melihat foto atau vidio dalam ig story pemilik akun) bila 

semua itu sudah terpenuhi management akan menghubungi influencer untuk 

mengajaknya bergabung dengan managementnya. Akan tetapi apabila 

influencer yang sebelumnya belum pernah dan ingin mendaftar pada 

management, bisa langsung mendaftar dan ada biaya pendaftaran nya. 

Sementara jika ingin bergabung dengan platform, influencer dapat langsung 

mengunjungi situs website nya langsung dan mendaftar di situs resminya. 

 Penulis sebelumnya telah melakukan wawancara kepada 

beberapa influencer, penulis akan menyajikan beberapa jawaban terkait 

perjanjian sebelum menerima endorsement apakah perjanjian itu di buat 

sepihak oleh pelaku usaha atau bersama-sama? : 
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“Kalo perjanjian nya di buat berdua, jadi nanti dari sana 

memberikan point-pointnya dan nanti aku baca dulu point-

pointnya dan nanti aku kembangin maksudnya ada beberapa 

point juga yang aku ajukan ke sana” (Ulfa Alhanif, influencer 

di Semarang). 

 

“Kalo perjanjian nya itu beda-beda, kaya kemarin aku dapet 

endorse dari salah satu kartu perdana kaya gitu tuh, kita kan 

harus ketemu terus nanti tanda tangan kontrak jadi dua-duanya 

Kita sama-sama saling deal gitu jadi kaya ngga sepihak gitu” 

(Nur Rochmah, influencer di Semarang). 

 

“Tergantung sih dari pelaku usaha nya, ada yang berdasarkan 

emang dari kedua belah pihak, atau emang udah di siapin dari 

sananya. Kadang juga kalo aku ngga setuju dengan point-point 

nya nanti aku bilang” (Claudia Sulfitania, Influencer di 

Semarang). 

 

“Perjanjianya di buat berdasarkan kedua belah pihak biar sama 

sama gada yang dirugikan, biasanya isi perjanjian nya harga 

atau tarif endorse,  jumlah foto yang di post sama jumlah 

snapgram (ig story).” (Felistya Dea, influencer Cirebon, Jawa 

Barat). 

 

 “Nah itu, untuk pertama kali endorse kesepakatan nya 

bersama, biasanya pelaku usaha ada yang minta buat foto 

produk atau foto catalog, ada juga yang minta jadikan aku 

kontrak buat brand ambasador gitu.” (Karina Yolanda, 

influencer Palangka raya, Kalimantan Tengah).  

 

Sebelum melakukan promosi endorse pada akun isntagramnya, influencer akan 

melakukan perjanjian terlebih dahulu, apabila pelaku usaha dengan influencer 

terhalang karena perbedaan kota maka perjanjian dilakukan tidak hitam di atas 

putih, namun perjnajian di lakukan secara online atau bukan perjanjian yang 

formal, perjanjian dilakukan melalui DM (Direct Messenger) di instagram. Setiap 

influencer memiliki criteria yang berbeda-beda, ada yang langsung menyetujui 
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perjanjian yang di buat sepihak oleh pelaku usaha, ada yang meminta dibuat 

bersama (kedua belah pihak sama-sama mengajukan point-poin yang akan di 

perjanjikan). Apabila influencer tidak setuju dengan point-point nya dan tidak 

ditemukan kesepakatan, maka perjanjian kerjasama endorsment tidak dapat 

dilanjutkan. Kemudian apabila tawaran endorse di lakukan dengan brand-brand 

besar dan mengharuskan untuk dilakukan perjanjian hitam di atas putih, maka 

tidak perlu dilakukan perjanjian secara online. Karena perjanjian online biasa di 

lakukan karna berhalangan dengan waktu serta kota yang berbeda. Kemudian 

mengenai isi yang di perjanjikan biasanya mengenai fee, produk yang di endorse, 

berapa kali posting, mengenai pembayaran dilakukan diawal atau diakhir 

kemudian point-point selanjutnya bergantung pada kedua belah pihak. 

 Penulis sebelumnya telah melakukan wawancara kepada beberapa 

influencer, penulis akan menyajikan beberapa jawaban terkait terkait tarif yang di 

minta influencer untuk sekali endorse : 

“Sebenernya yah kak, ini beda-beda tiap brand. Terkadang ada 

yang pake fee, tapi ada juga yang produk jadi aku di kasih 

produknya kaya barter gitu, kalo aku tergantung ini sih, emang 

aku butuh banget itu kan lumayan aku ambil, tapi kalo emang 

bagus dan ngga tau aku butuhin banget atau entarlah bakal aku 

pake tapi entaran kalo ada fee nya. Fee paling sedikit itu Rp. 

25.000 (dua puluh lima ribu) untuk insta story.” (Ulfa Alhanif, 

influencer di Semarang). 

 

“Tergantung dengan followers nya, jadi misal kalo aku satu kali 

posting Karena followesku baru 16rb, aku sekali posting untuk 

di feed itu Rp. 150.000, kalo di story entah dalam bentuk foto 

itu beda-beda soalnya lebih murah tapi kalo vidio aku kasih 

Rp.120.000. semua tergantung followers kita, semakin banyak 

biasanya semakin mahal” (Nur Rochmah, influencer di 

Semarang). 
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“Kalo aku untuk sekali foto di feed Rp. 250.000 itu yang paling 

murah sih, kalo story from Rp. 100.000 kalo paling mahal Rp. 

500.000” (Claudia Sulfitania, Influencer di Semarang).  

 

“1x posting Rp. 150.000, itu untuk post beberapa foto di feed 

dan bonus review snapgram, kalo review barangnya aja di 

story itu Rp. 100.000, beda-beda sih kalo endorse sama paid 

promot kalo untuk endorse emang segitu, tapi kalo foto catalog 

beda lagi. Kalo untuk foto catalog bajunya di foto dan di 

kembalikantapi aku ngga post di instagram teres fotografer 

juga dari ownernya. Kalo baju itungan per pcs Rp. 50.000 dan 

minimal foto 6 baju. Kalo jilbab aku udah di kontrak sekali 

foto Rp. 500.000, kira-kira foto untuk 30-50 pcs jilbab.”  

(Felistya Dea, influencer Cirebon, Jawa Barat). 

 

“Bervariasi, untuk snapgram Rp. 30.000, kalo feed foto Rp. 

100.000, kalo feed vidio Rp. 300.000” Karina Yolanda, 

influencer Palangka raya, Kalimantan Tengah).  

 

Setiap influencer, menetapkan tarif yang berbeda-beda antara influencer yang satu 

dengan yang lain dan untuk penentuan tarif itu sendiri ditentukan oleh influencer 

nya langsung, dan untuk sistem Paid endorse, yaitu sistem endorse berbayar, 

yaitu pelaku usaha (online shop) memberikan produk secara gratis kepada 

endorser beserta pembayaran nya, namun juga bisa dengan free endorse produk 

tetap di kirim namun tidak dengan fee. Semuan tergantung dengan yang telah di 

sepakati di awal perjanjian kerjasama. Selain itu ada Paid promote, sistem 

endorse ini paling sederhana dibandingkan dengan Paid endorse, biaya nya lebih 

terjangkaua, pelaku usaha (online shop) harus mengirimkan materi promosi 

berupa foto maupun vidio lengkap dengan copywriting nya. Jika pelaku usaha 

(online shop) setuju maka akan dilakukan promosi endorse dan dari paid endorse 

ataupun paid promot, influencer akan menawarkan variasinya antara lain, foto 

pada insta story (snapgram), vidio insta story (snapgram), feed foto atau feed 
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vidio masing-masing variasi memiliki tarif yang berbeda, pelaku usaha (online 

shop) dapat memilih mana yang lebih efektif digunakan untuk promosi produknya 

tentunya dengan harga yang tidak sama, (untuk foto maupun vidio dalam insta 

story hanya akan bertahan 24 jam kemudian akan hilang dengan sendirinya 

namun apabila di feed itu tidak akan hilang kalau pengguna akun tersebut tidak 

menghapus postingan nya atau tidak mengarsipkan postingan tersebut, semua itu 

tergantung pada perjanjian kesepakatan kedua belah pihak misalkan untuk 1 kali 

posting foto maupun vidio yang di unggah pada feed influencer akan bertahan 1 

minggu atau 2 bulan.) Namun ada juga influencer yang enggan memilih untuk 

menghapus postingan endorsment nya, karena setiap influencer memiliki aturan 

sendiri untuk sistem endorse. Apabila telah menentukan, pelaku usaha (online 

shop) akan mengirimkan produknya pada influencer bersamaan dengan 

pembayaran nya. . Biasanya semakin terkenal nya sosok influencer, baik dari 

kalangan selebrity, ataupun tokoh-tokoh terkenal lainnya, tarif nya pun akan 

semakin mahal. Berbeda lagi apabila menggunakan sistem yang free endorse, 

adalah sistem endorse gratis yaitu pelaku usaha (online shop) memberikan produk 

secara gratis kepada endorser tanpa di bebankan biaya. 

Penulis sebelumnya telah melakukan wawancara kepada beberapa 

influencer, penulis akan menyajikan beberapa jawaban terkait terkait terkait 

sistem pembayaran nya : 

“Sistemnya tuh biasanya kalo dari brand-brand besar harus 

nunggu ada yang seminggu, dua minggu yang paling lama tuh 

aku dari joox itu aku nerima sekitar 3 bulan, nah kalo yang 

langsung ke aku biasanya olshop-olshop kecil itu setiap barang 

nya sampai ke aku dia langsung transfer. Kalo yang dari 

management itu dia udah ambil duluan, jadinya nanti tuh 
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waktu dia nyari talent nya itu di kasih fee nya berapa tapi dia 

udah ngambil duluan kaya management itu udah ambil berapa 

persen nya dari pembayaran aslinya. Kalo lebih 

menguntungkan, aku lebih besar dapet dari management karna 

“Biasanya yang melalui management itu bran-brand besar tapi 

kadang juga ada brand-brand yang langsung menghubungi aku 

lewat DM (Direct Messenger).” (Ulfa Alhanif, influencer di 

Semarang). 

 

“Pembayaran nya melalui transfer, nanti tegantung dari sana 

nya kesepakatan pertama nya gimana, kalo aku karna ikut 

platform social buzz itu satu bulan tuh satu kali di minggu 

terakhir hari senin, jadi ngga langsung misalkan hari ini kelah 

terus kita langsung di transfer, tapi juga tergantung 

influencernya juga kak, misalkan nih kaya kemarin aku dapet 

tawaran endorsement dari brand A itu aku minta dp nya dulu 

karna takut tiba-tiba pihak dari brand A membatalkan sepihak” 

(Nur Rochmah, influencer di Semarang). 

 

“Sistemnya tuh transfer, biasanya kalo jumlah nya makin besar 

itu makin lama di transfernya, senggang waktunya itu biasanya 

maksimal sebulan, tapi kalo yang Rp.200.000 itu langsung aku 

update feed abis tuh di transfer, emang biasanya di asih tau di 

awal perjanjian nya pembayaran nya di kasih kapan gitu. Kalo 

buat aku, lebih menguntungkan kalo aku dapet endorse sendiri 

tanpa melalui management yaa, karena kalo management itu 

pasti dapet untung dari kita jadi biasanya fee kita itu udah di 

potong 20% untuk management”. (Claudia Sulfitania, 

Influencer di Semarang). 

 

“Transfer atau di amplopin langsung, kalo catalog baju di 

bayarnya langsung, tapi kalo jibab itu sebulan sekali.” (Felistya 

Dea, influencer Cirebon, Jawa Barat). 

 

“Sistem pembayaran nya melalui transfer atau bisa juga di 

selipin uangnya di barangnya.” (Karina Yolanda, influencer 

Palangka raya, Kalimantan Tengah).  

 

Untuk sistem pembayarannya itu tergantung pada bagaimana isi dari perjanjian 

kerjasama diawal, sistem pembayaran nya ditentukan oleh kedua belah pihak, ada 
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yang dibayarkan secara langsung bersamaan dengan produk tersebut dikirim, ada 

juga yang melalui transfer kemudian produk baru dikirim, atau pembayaran 

dilakukan di awal atau akhir setelah dilakukan nya promosi produk. Akan tetapi 

untuk brand-brand besar biasanya pembayaran sama dengan menggunakan sistem 

transfer namun dengan jangka waktu yang berbeda influencer ada yang sampai 3 

bulan baru di lakukan pembayaran dan atau setiap bulan dan di tentukan pada 

minggu ke berapa dan hari apa dan untuk seterusnya akan seperti ini sesuai 

dengan perjanjian. Kemudian untuk pembayaran yang melalui management, 

management akan mendapat berapa persen dari pembayaran yang sebenarnya 

baru setelah itu selebihnya akan di transfer ke rekening influencer nya. 

Penulis sebelumnya telah melakukan wawancara kepada beberapa 

influencer, penulis akan menyajikan beberapa jawaban terkait saat menerima 

endorsement apakah menerima semua tawaran endorsement atau memilih : 

“Aku ngga semua aku ambil kak, terus kalo untuk cream wajah 

siang atau malem gitu aku belum berani ambil” (Ulfa Alhanif, 

influencer di Semarang). 

 

“Kalo emang aku cocok ya aku terima semua, kecuali kan aku 

berhijab mgga mungkin juga aku menerima pembesar-

pembesar karna ngga mungkin.” (Nur Rochmah, influencer di 

Semarang). 

 

“Di pilih kalo aku biasanya tidak menerima skincare no 

BPOM, terus aplikasi penambah jumlah followers aku not gitu 

kan” (Claudia Sulfitania, Influencer di Semarang). 

 

“Ada produk yang ngga aku terima endorse yaitu jilbab 

(karena aku udah terikat kontrak), kosmetik non BPOM, obat-
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obatan yang berbau sex, dan database aplikasi.” (Felistya Dea, 

influencer Cirebon, Jawa Barat). 

 

“Kalo aku menerima semua beib” (Karina Yolanda, influencer 

Palangka raya, Kalimantan Tengah). 

 

Untuk semua jenis tawaran endorse produk barang ataupun jasa yang 

menggandeng nya untuk kerja sama  promosi produk dari beberapa infuencer 

memiliki tanggapan yang berbeda apakah saat menjalankan endorsment nya 

menerima semua produk baik barang ataupun jasa, atau mungkin memilih hanya 

produk-produk tertentu yang di terima dan produk-produk tertentu yang tidak di 

terima, setiap influencer menggolongkan sendiri tawaran mana yang di terima dan 

tidak di terima, ada yang menerima semua tawaran endorse dan ada juga yang 

mengecualikan produk-produk tertentu beberapa dari mereka menyampaikan 

bahwa tidak menerima produk-produk seperti (pembesar-pembesar kelamin 

ataupun payudara, obat-obatan berbau sex, kosmetik non BPOM, aplikasi 

penambah jumlah followers dan yang lain nya.) 

Penulis sebelumnya telah melakukan wawancara kepada beberapa 

influencer, penulis akan menyajikan beberapa jawaban terkait apakah pernah 

menerima tawaran endorsement kosmetik : 

“Kosmetik aku pernah kaya skincare gitu kan kak, contoh nya 

tuh kaya aku pernah nerima dari brand biore, bio oil.” (Ulfa 

Alhanif, influencer di Semarang). 

 

“Hmm, pernah sih jatuhnya kaya skincare kek serum, lipstick, 

kaya kemarin aku dapet dari bravo, dapet kara, biore” (Nur 

Rochmah, influencer di Semarang). 
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“Pernah dek, kaya dari larissa skin care, biokos, nivea, terus 

cream CM 2 in 1 whitening glowing dari salah satu olshop, 

masker-masker wajah juga, terus apa lagi yaa nanti kamu bisa 

cek instagram aku aja”(Claudia Sulfitania, Influencer di 

Semarang).  

 

“Lumayan sering kosmetik, contohnya lipstick, bedak, mascara, 

blush on, skincare juga nerima, tapi lebih pilih-pilih kalo 

skincare.” (Felistya Dea, influencer Cirebon, Jawa Barat).  

 

“Kosmetik sering, skincare cream wajah segala, apa lagi di 

suruh review dan di pake di muka, kan cream wajah ga boleh 

ganti-ganti, disitu aku takut nya muka aku jadi sensitive, ya 

betul sempat sensitive dan gatal-gatal karena di olesin di muka, 

itu salah satu kendala aku kalau kosmetik. Tapi itu tetep aku 

terima semua, ga enak kalo nolak.” (Karina Yolanda, 

influencer Palangka raya, Kalimantan Tengah).  

 

Dari beberapa tanggapan influencer-infleuncer saat penulis menanyakan pernah 

menerima tawaran endorse kosmetik tidak, rata-rata mereka menjawab sering, 

namun jenis kosmetik nya berbeda-beda, entah itu masker, lipstick atau bahkan 

skincare. Mulai dari brand-brand ternama yang sudah terkenal dan tidak asing 

lagi, atau jenis kosmetik terbaru atau brand-brand local dari olshop-olshop kecil 

sampai dengan clinik kecantikan. 

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh beberapa influencer di atas, 

dapat disimpulkan bahwa pelakasanaan sistem endorsement yang dijalankan 

antara influencer dengan pelaku usaha itu berbeda-beda, selanjutnya antara 

influencer yang satu dengan yang lain dalam menjalankan kegiatannya sebagai 

penerima jasa endorsement juga tidak selalu sama, berdasarkan penuturan dari 

beberapa influencer di atas disebutkan bahwa saat menerima tawaran endorse 

beberapa pelaku usaha ada yang menghubungi influencer-nya langsung atau 
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melalui management. Management disini bertugas sebagai penghubung antara 

influencer dengan pelaku usaha, kemudian dari penentuan tarif sampai sistem 

pembayaran juga masing-masing influencer sudah menentukan tarif sendiri untuk 

satu kali promosi di instagram baik insta story, feed foto, atau feed vidio. Berbeda 

lagi apa bila pelaku usaha menggunakan jasa influencer tapi melalui management, 

karena biasanya saat menerima fee nya management akan mendapatkan berapa 

persen dari fee influencer nya. Kemudian juda ada yang menggunakan sistem 

feedback (timbale balik) jadi tidak semua pembayaran nya menggunakan uang 

tunai yang di transfer tetapi ada juga yang menggunakan produk barang atau jasa 

saja dan ada juga yang mendapatkan pembayaran tunai plus produk barang atau 

jasa. Beberapa influencer diatas yang penulis wawancarai rata-rata dari mereka 

mengatakan pernah bahkan sering menerima tawaran endorse kosmetik,  

Penulis menyimpulkan bahwa, dalam hal ini influencer akan 

mengiklankan produk dengan semenarik mungkin untuk menarik minat beli 

konsumen dan meyakinkan konsumen bahwa produk endorse yang dipromosikan 

oleh influencer ini memiliki kualitas yang baik, karena tujuan pelaku usaha 

menggunakan jasa infleuncer adalah untuk menarik perhatian konsumen. 

Influencer akan bekerja sesuai dengan kesepakatan misalya untuk meriview atau 

memberikan testymoni atau hanya foto dengan produk barang atau jasa nya saja, 

didalam postingan promosi endorse  influencer akan menyertakan caption atau 

keterangan yang mendukung atas produk tersebut. Pekerjaan yang digeluti 

influencer ini mungkin terlihat sangat mudah dan tidak begitu sulit hanya dengan 

memosting foto atau vidio di akun sosial medianya saja tapi dapat mengahasilkan 

uang, pekerjaan seorang influencer yang mengiklankan atau mempromosikan 
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suatu prodak barang atau jasa di instagram adalah pekrjaan yang juga sangat 

beresiko, meskipun hanya mempromosikan atau mengiklankan seorang influencer 

harus berhati-hati akan produk yang dipromosikan, karena tidak menetup 

kemungkinan promosi yang dijalankannya akan menimbulkan kerugian bagi 

konsumen, untuk itu ketika influencer sebagai pelaku usaha periklanan dilarang 

mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar 

dan seolah-olah menggunakan kata-kata yang berlebihan yang sifatnya akan 

mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas produk dan memuat informasi 

yang keliru, salah bahkan tidak tepat. 

 Penulis menanyakan kepada Taufan Adi Wibowo selaku Pengawas 

Farmasi (Balai Besar POM Semarang) penulis menanyakan bagaimana bentuk 

pengawasan yang di lakukan Balai Besar POM terhadap peredaran kosmetik 

saat ini. 

“Jadi kalo di Balai POM sendiri, bentuk pengawan kan, 

merupakan selain tanggung jawab kita terhadap 

Pemerintah, karena kita lembaga Pemerintah. kemudian 

dengan penyuluhan dan pengarahan di daerah-daerah, 

selain itu kita juga melakukan pengawasan. Pengawasan 

ada yang rutin dan pengawasan yang tidak rutin. Untuk 

yang rutin seperti kita ke sarana-sarana dari kita ke 

tempat produksi sampai ke distributor yang paling kecil. 

Sementara untuk yang pengawasan tidak rutin itu operasi 

penertiban (barang nya kita sita kemudian pejualnya kita 

jadikan tersangka). Kita juga ada pengawasan penandaan 

atau iklan (pengawasan rutin) yang sudah terlaksana itu, 

adek pasti pernah mendengar iklan-iklan di radio kan, 

mohon maaf saya bisa menyebut merek (B) itu kan 

testymoni nya minum sekali langsung sembuh sakit 

apapun langsung sembuh, jadi pengawasan yang sudah 

kita lakukan itu pada media-media elektronik seperti 

radio dan televisi tapi kita belum sampai ke media sosial 

karna kita belum tahu semisal kita menyurati instagram 

itu kemana, tapi kalo ke radio semisal radio gajah mada 

ada iklan (B) ya kita langsung menyurati ke radio bahwa 
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produk (B) ini adalah produk yang belum terdaftar dan 

terlalu mengklaim khasiat nya yang terlalu berlebihan 

nanti kita kasih surat tindak lanjut, karna itu iklan bisa 

menglabui konsumen. Kemudian ada dari pengaduan 

pengaduan konsumen. 

 

Untuk pengawasan oleh Balai Besar POM, dilakukan dengan 2 cara yaitu 

pengawasan secara rutin dan pengawasan tidak rutin seperti yang sudah 

dipaparkan bahwa pengawasan rutin yaitu baik dari tempat produksi sampai ke 

distributor yang paling kecil juga masuk pengawasan, kemudian untuk 

pengawasan rutin dalam waktu satu tahun ada target yang harus dicapai namun 

target tersebut tidak mencakup semua daerah, kemudian pengawasan terhadap 

iklan-iklan di media elektronik seperti radio dan juga televisi, namun untuk ke 

media sosial seperti instagram dan lain-lain belum ada atau belum terlaksana. 

Apabila iklan-iklan media elektronik setelah diawasi terdapat pelanggaran maka 

bentuk sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif berbrntuk surat 

peringatan. Sementara untuk yang pengawasan tidak rutin itu operasi penertiban 

dengan penyitaan barang dan penetapan tersangka, kemudian penerimaan aduan 

dari konsumen akan segera dilakukan penyelidikan mengenai produk-produk yang 

di gunakan kemudian nanti ada tes uji di laboratorium terkait dengan produk 

tersebut.  

Penulis menanyakan kepada Taufan Adi Wibowo selaku Pengawas 

Farmasi (Balai Besar POM Semarang) penulis menanyakan bagaimana 

kosmetik itu di katakana atau di golongkan ilegal, menurut BPOM. 

“Di katakana ilegal menurut BPOM itu adalah kosmetik 

yang tanpa izin edar itu kosmetik yang ilegal, kalo yang 

ilegal dan berbahaya itu sudah tidak memiliki izin edar 
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dan mengandung seperti berbahaya, legal dan ilegal itu  

semua mengacu pada Undang-Undang Kesehatan No 36 

Tahun 2009 berarti jika ilegal dia tidak sesuai dengan 

Undang-Undang” 

 

BPOM mengacu pada Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

untuk menggolongkan ilegal dan legal, yang dikatakana ilegal adalah apabila 

kosmetik tidak memiliki izin edar dan tidak sesuai dengan Pertursn Perundang-

Undangan. 

 Penulis menanyakan kepada Taufan Adi Wibowo selaku Pengawas 

Farmasi (Balai Besar POM Semarang) penulis menanyakan bagaimana 

kosmetik itu di katakana aman, menurut BPOM. 

“Kosmetik yang aman mengacu pada UU kesehatan 

Nomor 36 Tahun 2009, kosmetik yang aman yang jelas 

kosmetik yang memiliki nomor izin edar, kalo di UU 

kesehatan kan ini yah, kosmetik pastinya sedia informasi 

jadi setiap sedia informasi yang beredar di Indonesia 

ataupun dari luar negeri dan di edarkan di Indonesia 

harus memiliki izin edar, karena itu menjamin kepastian 

bahwa prodak yang beredar itu sudah di uji klinis oleh 

BPOM, itu laporan BPOM memberikan rasa aman, terus 

ya sebenarnya syaratnya cuma satu itu kalo sudah ada 

izin edar otomatis produknya tidak berbahaya, tapi kalo 

di runtut sebetulnya syaratnya banyak seperti tidak 

mengandung merkuri, mikrobiologinya kita cek, 

kemudian kemasan nya pun kita cek seperti penyok” 

 

Kriteria kosmetik yang aman menurut BPOM adalah berpacu pada Undang-

Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang pasti suatu kosmetik 

dikatakan aman apabila telah memiliki izin edar didalam Undang-Undang 

Kesehatan telah memberikan pedoman juga bagi para pelaku usaha untuk tidak 
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menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri dan yang lain nya dan harus 

memiliki izin edar. 

 Penulis menanyakan kepada Taufan Adi Wibowo selaku Pengawas 

Farmasi (Balai Besar POM Semarang) penulis menanyakan bagaimana Balai 

Besar POM mengawasi penjualan kosmetik melalui online? dan jika memnag 

iya bagaimana bentuk pengawasan nya. 

“Dengan patroli cyber, jadi kita mengawasi e-commerce 

nya, media sosial baik facebook, instagram dan twitter 

kita awasi semua. Kalo itu ternyata kita cek- cek 

posisinya di jawa tengah pasti akan kita tindak lanjuti, 

jadi nanti kalo sudah di penindakan kita tidak lagi 

menyurati tapi menuju ke siapa pengguna akun tersebut, 

dimana rumah nya kemudian apa bila dia produksi kita 

cari tempat produksinya kemudian produk yang di 

pasarkan apa saja  apabila sudah lengkap kita lakukan 

operasi penertiban”                

 

Patrol cyber adalah bentuk pemantauan terhadap akun-akun media sosial seperti 

instagram atau facebook yang mempromosikan atau mungkin menjual produk-

produk yang tidak memenuhi standar kemudian apa bila sudah sampai pada 

penindakan, pihak dari Balai Besar POM tidak lagi menyurati tapi langsung 

mencari tahu pengguna akun tersebut untuk di lakukan operasi penertiban. Untuk 

pengawasan penjualan kosmetik melalui online pengawasan nya dengan patrol 

cyber yaitu dengan memantau e-commerce nya  melalui media sosial baik 

facebook, instagram dan twitter. 

 Dari beberapa responden pengguna aktif instagram, penulis akan 

menyajikan beberapa tanggapan terkait apakah pengaruh inflluencer dalam 
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promosi atau mengiklankan produk  endorse di Instagram, sering mempengaruhi 

anda untuk memalukan pembelian produk, yaitu sebagai berikut : 

“Jelas mempengaruhi banget, karena endorsement juga salah satu 

pendukung biar aku percaya bahwa produk yang mau di beli itu 

bagus, kita kan juga bisa liat tuh dari bentuknya, teksturnya dan 

detail barang nya dari promosi atau iklan  influencer tadi, bisa di 

bilang influencer yang endorse itu member nformasi utama dari 

barang atau prodak tadi. (Alika Ayu Lestari) 

 

“Iyaah tentu berpengaruh, soalnya kadang apa yang mereka 

promosiin, mereka omongin tuh kaya meyakinkan kita ya” (Lilis 

Kholidah) 

 

“Endorsement terkadang mempengaruhi aku buat beli, apa lagi ya 

kalo yang mempromosikan itu influencer besar terus cantik gitu” 

(Siti Rahmawati) 

 

“Ya pengaruh endorsement itu mempengaruhi saya sih biasanya 

untuk membeli produk atau barang yang udah dipromosiin sama 

influencer, karena melihat influencer yang promosiin barang atau 

produk suatu brand biasanya dengan cara meriview barang nya 

secara langsung kita bisa liat bentuk fisiknya produk itu, walaupun 

hanya lewat sosial media” (Sherin Vesky Adillah) 

 

“Bisa, apa lagi kalo aku ngefans sama influencer tersebut kaya dari 

kalangan artis gitu, aku juga punya temen yang dia tuh juga suka 

banget sama selebgram siapa gitu terus nanti kalo dia promosiin apa 

dia beli tar promosiin apa dia beli” (Fanny Fadila Hidayah) 

 

“Lebih banyak pengaruh nya sih ya, karena selama ini misalkan nih 

aku beli produk baju atau celana dan tau kalo itu ada onlineshop nya 

juga karena dari influencer yang promosiin tadi, terus kalo aku misal 

pengin beli baju atau beli celana biasanya aku juga stalking 

instagram influencer buat liat baju dan celana yang dia pake terus 

kalo aku tertarik aku langsung check ke onlineshop nya, apalagi saat 

di promosiin terus di pake dia bagus gitu, haduhhh racun banget” 

(Nadila Mutiah) 
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“Buat aku sih mempengaruhi yaa, soalnya tuh influencer itu kan 

memiliki followers yang banyak kan, terus kalo saat di promosi 

produk yang dia promosiin dia pakai atau engga itu  kan juga 

mempengaruhi kita percaya engganya” (Maharani Candra Dewi) 

 

“Iyaa, kalo aku sering yaa soalnya kalo aku ngeliat mereka  endorse 

terus di promosiin suka jadi pengin beli terus kalo mereka 

ngeriview” (Finna Maesy) 

“Kalo buat aku pribadi si iya yah, soalnya aku kan contohnya aku 

mengikuti salah satu influencer yang emang udah di kenal banyak 

orang, terus dia kaya mengupload foto/atau vidio endorse aku suka 

pengin coba produk nya” (Hesty dian) 

 

“Kalo ngomongin pengaruh mah saya udah beberapa kali beli 

produk gara-gara liat endorse influencer di instagram, jadi kalo di 

tanya apakah mempengaruhi saya untuk melakukan pembelian 

produk kalo buat saya sendiri sih mempengaruhi ya” (Anggi 

Damanik) 

 

 Sebagian besar responden yang aktif menggunakan instagram, mengatakan 

bahwa pengaruh inflluencer saat promosi atau mengiklankan produk  endorsement 

di instagram, sering mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian 

produk, sebagian dari mereka beranggapan bahwa promosi atau iklan yang 

mereka sampaikan di instagram mengenai suatu produk barang ataupun jasa 

seringkali mempengaruhi mereka untuk membeli suatu produk dari bagaimana 

influencer tersebut menyampaikan detail dari produk yang mereka promosikan 

kemudian memberikan informasi-informasi dalam promosinya.  

  Penulis juga menanyakan terkait apa yang membuat anda yakin 

dan percaya terhadap promosi yang di lakukan influencer dan kemudian membeli 
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produk endorsement yang dipromosikan nya, dari beberapa responen  

memberikan tanggapan yaitu sebagai berikut : 

“Karena semakin lengkap informasi yang di sampaikan mengenai 

barang itu, maka aku semakin percaya juga kalo barng itu benar-

benar bagus” (Alika Ayu Lestari) 

 

“Dari dia menyampaikan dan mempromosikan tentang produk 

barang itu sih, misalkan nih fashion dia kan stylis gitu kan terus  pas 

dia mempromosikan itu ihh bagus yah” (Lilis Kholida) 

 

“Biasanya, aku liat review nya tuh pas dia promosiin barang nya” 

(Siti Rahmawati) 

 

“Kalo influencernya saat mempromosikan produknya di instagram 

beserta dengan produknya akan membuat saya yakin, soalnya ada 

yang promosiin nya cuma dengan gambar atau foto aja” (Sherin 

Vesky Adillah) 

 

“Apa yah, biasanya sih omongan dia waktu promosi, terus kaya dia 

mungkin pake gitu kan produknya, terus nggatau nya nantinya kita 

sih ngga tau kalo sehabis dia pake produk itu dia cuci muka atau 

engga yah, ini loh aku pake juga gini gini, omongan nya itu sih kaya 

meyakinkan aku” (Fanny Fadila Hidayah) 

 

“Tapi kalo saat si influencer ikut gunain produknya terus aku liat 

reviewnya juga saat promosi, itu ngaruh banget sih buat aku” (Nadila 

Mutiah) 

 

“Kalo aku sih biasanya kalo influencer waktu promosi dia pake 

barang itu, terus misalkan nih kalo untuk produk kecantikan dia 

memperlihatkan ingredientnya apa-apa aja” (Maharani Candra 

Dewi) 
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“Karena kalo dia ngeriview terus promosiin kalo ngomong 

produknya tuh bagus, gini, gitu jadi aku suka percaya” (Finna 

Maesy)  

 

“Biasanya sih aku liat dari keterangan nya yah, terus detail informasi 

yang di tulis atau di sampaikan si influencer nya” (Hesty Dian) 

 

“Saya biasanya liat siinfluencer nya siapa dulu, terus yang penting 

banget tuh review nya kalo dalam bentuk foto gitu biasanya saya liat 

dari keterangan yang di tulis influencer nya” (Anggi Damanik) 

 

Sebagian dari responden memberikan tanggapan bahwa seringkali mereka percaya 

dan yakin dengan produk barang atau jasa yang dipromosikan atau di iklankan 

oleh influencer adalah karena informasi yang disampaikan nya kemudian 

kemampuan nya dalam menyampaikan suatu produk saat promosi dan selanjutnya 

dengan meriview produk tersebut, dengan mengucapka kata-kata yang cukup 

meyakinkan kemudian informasi yang disampaikan seringkali membuat 

responden percaya dan yakin akan produk yang dipromosikan influencer. 

 Melihat jawaban dari responden penlis menyimpulkan bahwa konsumen 

seringkali tidak menyadari bahwa influencer disini adalah adalah seseorang yang 

sebelumnya telah terikat oleh perjanjian kerja dengan pelaku usaha sebagai 

sebagai pemilik produk yang meng-endorse influencer. Influencer dalam hal ini 

memiliki posisi sebagai pelaku usaha periklanan yang secara langsung 

menyampaikan pesan dalam bentuk  promosi suatu produk kepada followers-nya. 

Dan oleh karena itu ketika melakukan promosi dengan influencer diperbolehkan 

untuk menggali serta mendayagunakan kreatifitasnya akan tetapi influencer harus 

tetap memperhatikan hal-hal yang akan disampaikan antara lain, haruslah 
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memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur serta tidak menyesatkan 

mengenai produk barang atau jasa yang dipromosikan dan kemudian dalam 

membuat atau memproduksi iklan itu dilarang menglabuhi konsumen baik 

mengenai kualitas maupun kuantitas bahan dan kegunaan dari poduk yang di 

promosikan nya. Serta dalam pemilihan kreatifitas guna promosi tersebut wajib 

untuk diperhatikan seperti contohnya tidak boleh melangar ataupun bertentangan 

dengan ideologi negara ataupun SARA (suku,agama, ras dan antargolongan), dan 

kreatifitas harus sesuai dengan produk yang akan dipromosikan. 

4.1.4. Tanggung Jawab hukum influencer yang menerima endorsement dengan 

mempromosikan kosmetik di instagram berdasarkan Undang-Undang No 

8 Tahun 1999. 

  Kedudukan influencer yang menerima endorsement kemudian 

mempromosikan atau mengiklankannya diakun media sosial pribadi adalah 

bentuk dari kegiatan usaha nya sebagai pelaku usaha yang menawarkan jasa 

periklanan, sesuai dengan yang tertera di dalam Pasal 17 UUPK : 

(1)  Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang : 

a. Menglabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan 

dan harga barang dan/atau tariff jasa, serta ketetapan waktu 

penerimaan barang dan/atau jasa; 

b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 

c. Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai 

barang dan/atau jasa, pernyataan yang salah; 

d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau 

jasa; 

e. Megeksploittasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizing yang 

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 

f.  Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai periklanan; 

(2)  Pelaku periklanan di larang melanjutkan peredaran periklannan yang 

telah melangar pada ketentuan pada ayat (1); 
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Salah satu contoh kasus endorsment di Indonesia pernah terjadi kasus 

influencer ternama yaitu penyanyi dangdut Via Valen dan Nela Karisma dan 

beberapa artis ibu kota yang menerima endorsement untuk mempromosikan 

kosmetik Derma Skin Care dan dalam fakanya produk tersebut tidak memiliki izin 

edar (ilegal) dari BPOM. 

          Gambar 4.1.    Gambar 4.2. 

 Contoh Kasus Endorse Artis  Produk kosmetik Derma SkinCare 

         

Sumber : www.cnnindonesia.com 

Bentuk kegiatan usaha yang dijalankan influencer yaitu menawarkan jasa 

berupa periklanan atau disebut sebagai pelaku usaha periklanan, baik influencer 

yang berasal dari kalangan orang biasa aupun dari kalangan orang terkenal, 

kegiatan usaha tersebut berkaitan dengan promosi atau iklan dari suatu produk 

barang ataupun jasa. Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 angka 6 UUPK 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181220220421-12-355377/via-vallen-klaim-tak-tahu-produk-endorse-ilegal
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yang dimaksud dengan “promosi yaitu kegiatan pengenalan atau penyebar luasan 

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

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

Saat menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha periklanan dilarang 

melanggar semua ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17 UUPK, apabila 

seorang influencer  dalam promosinya saat ini atau dikemudian hari terbukti 

melanggar aturan yang tercantum didalam Pasal 17 UUPK dan peraturan 

perundang-undangan yang lain serta terbukti menimbulkan kerugian maka 

seorang influencer juga harus bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan 

didalam promosi atau iklan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum didalam Pasal 

20 UUPK di sebutkan bahwa : 

“pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang di produksi 

dan segala akibat yang di timbulkan oleh iklan tersebut”  

 

Influencer harus berhati-hati dan teliti pada saat menerima tawaran endorse 

hal ini akan berakibat fatal apabila di kemudian hari terjadi masalah seperti kasus 

yang di hadapi via vallen dan bebrapa artis ibu kota, ia mengaku tidak mengetahui 

bahwa kosmetik produk dari Derma Skin Care ilegal. Kekurang hati-hatian dan 

ketelitian nya dalam menerima endorse bukan hanya akan merugikan dirinya 

melainkan banyak pihak seperti konsumen yang turut menggunakan produk 

tersebut setelah melihat promosi atau iklan serta informasi yang disampaikan nya 

yang ia unggah dalam instagram nya. Influencer pada saat  mengiklankan atau 

mempromosikan suatu produk endorse jangan melihat endorse hanya sekedar 

iklan yang dianggap hanya sebagai suatu alat promosi belaka yang tidak memiliki 
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akibat hukum, karena hasil promosi atau iklan itu secara nyata dapat memberikan 

kerugian terhadap konsumen. 

Penulis menanyakan kepada beberapa influencer terkait dalam promosi 

yang influencer lakukan dalam penerimaan endorsement bahwa tidak menutup 

kemungkinan influencer sebagai pelaku usaha yang menawarkan jasa iklan berupa 

endorse dapat dimintai pertanggung jawaban atas promosi yang dilakukan apabila 

produk yang dipromosikan dikemudian hari menyebabkan atau merugikan 

konsumen. 

“Iya aku tau, makanya aku lebih selektif kak dalam menerima 

endorsement kaya yang tadi aku bilang aku lebih pilih-pilih” 

(Ulfa Alhanif) 

 

“Engga sih aku ngga ngerti kalo terkait pertanggung jawaban 

kaya  gitu, dan kalo bisa sih jangan sampe yaa karena tugas 

kita kan hanya untuk mempromosikan” (Nur Rohmah) 

 

 “Kalo apah? Dimaintain pertanggung jawaban? Engga sh, 

nggatau” (Claudia Sulfitania) 

 

“Oalah ngga tau aku, soalnya alhamdulilah ngga permah gitu, 

gatau kalo kaya gitu.” (Felistya Dea, influencer Cirebon, 

Jawa Barat). 

 

“Oo kalau itu, tetap jadi tanggung jawab olshopnya, karena itu 

produk dari olshop nya gitu, kalau aku sebagai influencer 

Cuma tukang mempromosikan jualannya aja.” (Karina 

Yolanda, influencer Palangka raya, Kalimantan Tengah). 

 

 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa influencer yang penulis 

wawancarai sebagian dari mereka tidak mengetahui  apabila kegiatan usaha yang 
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dilakukan nya yaitu berupa promosi atau iklan dapat dimintai pertanggung 

jawaban apabila terjadi akibat dari iklan tersebut seperti kerugian konsumen. 

Kekuranghati-hatian dan ketelitian nya dalam menerima semua tawaran endorse 

bukan hanya akan merugikan konsumen namun juga si influencer itu sendiri 

kemampuan dari influencer dalam mempengaruhi dan membentuk mindset 

konsumen terhadap produk yang dipromosikan akan membuat konsumen percaya 

bahwa produk yang dipromosikan tersebut adalah produk yang bagus dan aman. 

 Apabila karena kekurang hati-hatiannya dalam mengiklan kan suatu produk 

dan terbukti seperti pada kasus endorssment kosmetik ilegal yang menyeret nama 

beberapa artis ibu kota, maka influencer dapat dimintai pertanggung jawaban atas 

promosi yang telah  dilakukannya karena ini menyangkut kerugian yang diterima 

oleh konsumen. Untuk itu kita harus mengetahui terlebih dahulu kosmetik 

dikatakan ilegal menurut BPOM adalah kosmetik yang tanpa izin edar itu adalah 

kosmetik yang ilegal dan untuk yang ilegal dan berbahaya itu adalah ksometik 

yang tidak memiliki izin edaar dan mengandung seperti bahan berbahaya, untuk 

menentukan legal dan ilegal suatu kosmetik BPOM mengacu pada Undang-

Undang Ksehatan (wawancara dengan Taufan Adi, Pengawas Farmasi BBPOM 

Semarang). 

Penulis menanyakan kepada Taufan Adi Wibowo selaku Pengawas 

Farmasi (Balai Besar POM Semarang) sehubungan dengan apakah seorang 

influencer yang terbukti menerima endorse kosmetik ilegal dan mempromosikan 

produknya di media sosial dapat di tuntut atau diminta pertanggungjawaban nya 

 “Kalo meurut saya pribadi perlu jika seorang influencer dapat 

di mintai pertanggungjawaban, karena di dalam perlindungan 
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konsumen itu dikategorikan iklan, pengiklan itu harusnya 

memiliki kewajiban menjamin bahwa produk itu aman selain 

pelaku usaha juga si pengiklan karena dia istilah nya sebagai 

opo yah mata masyarakat tuh tertuju pada nya. Ketika 

misalkan nih dia mempromosikan atau mengiklankan 

minuman A, minuman manis, seger banget otomatis karena 

wah artis yang minum percaya dan masyarakat lebih melihat 

fisik nya dulu. Coba misalkan influencer yang mengiklankan 

kosmetik pemutih ngga ada orang yang percaya karna dia 

sendiri ngga putih, jadi membentuk mindset” 

 

Selain dari ifluencer dan Balai Besar POM Semarang, penulis juga 

menanyakan kepada pengguna media sosial instagram terkait pendapat responden 

mengenai kasus influencer yang menerima endorse kosmetik ilegal dan apakah 

influencer harus bertanggung jawab atas promosi endorse yang dilakukan nya 

apabila merugikan konsumen, dari beberapa responen  memberikan tanggapan 

yaitu sebagai berikut : 

“Aduh ini sih yang harus selalu di perhatiin yah sama 

influncer-influencer karna menurut aku dampak nya sangat 

berbahaya yaa, kalo kaya kita sebagai konsumen menggunakan 

produk yang ilegal, dan harusnya influencer bisa di mintai 

tanggung jawab kalo produk yang di promosiin tuh bermasalah 

karna dia ngga hati-hati saat terima endorse” (Alika Ayu 

Lestari) 

 

“Harusnya si influencer lebih teliti sebelum menerima endorse, 

susah ya kalo mau minta tanggung jawab karna pasti belum 

tentu di respon, tapi kalo buat personal aku sendiri harusnya si 

influencer bisa gitu di maintain pertanggung jawaban nya kalo 

followersnya menuntut ganti rugi ” (Lilis Kholidah) 

 

“Aku gatau sih apa bisa influencer itu di tuntut 

pertanggungjawaban, tapi aku juga pernah baca di salah satu 

insta story  influencer terkenal yang di dm sama followersnya 

yang menceritakan tentang influencer di salah satu kota di 

Indonesia yang di endorse salah satu produk, terus banyak 

followers si influencer itu yang langsung beli karna liat review 
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dari influencer tapi malahan akun olshop itu akun bodong yang 

menipu setelah di maintain tanggung jawab jawaban si 

“influencer itu malah (loh saya kan Cuma ngiklanin aja) buat 

aku pribadi sih ngeliat kaya gitu sangat di sayangkan yah karna 

bukan hanya followers nya yang rugi tapi si influencer tersebut 

pasti akan kehilangan kepercayan dari para followers nya.” 

(Siti Rahmawati) 

 

“Aku beberapa kali liat berita tentang kasus influencer perihal 

endorse, kalo menurut aku yang harus banget di perhatiin yaa 

seharusnya influencer bisa lebih berhati-hati yaa karna promosi 

endorse nya tidak hanya merugikan orang lain dia pun bisa 

turut di rugikan, karna kita sebagai konsumen juga dapat 

menuntut tanggung jawab dan kalo bisa ada hukuman yang 

bisa di berikan, biar aduh apa teh itu namanya… nah biar 

semua influencer bisa lebih hati-hati” (Sherin Vesky Adillah) 

 

“Pengin banget sih kalo influencer-infeluencer Indonesia bisa 

memiliki kesadaran, kalo memang ngga bisa di mintai 

pertanggungjawaban gitu ya dari promo endorse nya paling 

engga mereka lebih hati-hati jangan asal terima tawaran 

endorse” (Fanny Fadila Hidayah) 

 

“Aku sendiri gatau soal hukum tapi, kalo memang ada aturan 

hukum yang bisa di pake buat influencer-influencer yang 

mengiklankan produk ilegal harapan aku sih bisa di tangani ya 

secara hukum soalnya biar ga asal nerima endorse lebih teliti 

kasian kan follower-follower nya yang misalkan pake produk 

yang di promosiin sama si influencer tapi karna influencer 

tersebut ngga memperhatikan produk itu kan kasian 

followersnya” (Nadila Mutiah) 

 

“Sebenernya serem yaa pas denger kasus influencer menerima 

endorse kosmetik apa lagi ternyata itu ilegal, sangat di 

sayangkan kasian buat followers dia yang udah ikutan pake 

produk endorsenya, terus untuk tanggung jawab dia sebagai 

influencer buat aku sih perlu karna kita sebagai konsumen 

berhak untuk meminta tanggung jawab, ya walaupun si 

influencer itu bukan produsen dari produk tapi dia  
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“Kalo menurut aku, walaupun influencer itu bekerja dan di 

bayar untuk promosi seharusnya dia lebih bisa menjamin 

keamanan produk nya, dan kalo pertanggungjawaban itu pasti 

orang-orang yang membeli produk itu terus tau nih kalo 

produknya ilegal gitu kan pasti kecewa, jadi 

pertanggungjawaban yang di harapkan mungkin setiap orang 

beda-beda, entah ada yang permintaan maaf saja ke publik, atau 

menuntut penggantian produk atau mungkin yang bisa yang lain 

nya tapi kalo aku menyerahkan semua kepada pihak-pihak yang 

mengerti betul akan permasalahan itu untuk menangani sampai 

bener-bener tuntas”  (Maharani Candra Dewi) 

 

“Kalo untuk artis yang di endorse kosmetik ilegal, aku sempet 

kaget ya karena aku kira semua yang di promosiin influencer-

influencer tuh udah aman soalnya kan mereka kalo ngasih 

review gitu pasti bilang produk itu aman kaya meyakinkan 

banget tapi setelah adanya  kasus itu jadi takut, dan kalo 

masalah tanggung jawab harusnya sebelum dia memberikan 

keterangan terkait produk alangkah baiknya dia memastikan 

dulu poduk itu terus dia harus bisa mempertanggugg jawabkan 

keterangan yang di sampaikan, soalnya itu merugikan 

followersnya juga ” (Finna Maesy) 

 

“Kalo menurut saya, ada baiknya seorang influencer harus 

memberikan keterangan yang benar dan jujur yah, meskipun 

yang bersangkutan bertugas untuk mengiklankan, terus kalo 

misalkan keterangan yang di berikan ternyata tidak sesuai 

apalagi kaya produk kosmetik yah ini tuh yang paling sering 

banget di pake sama perempuan kaya sesuatu yang wajib di 

pake perempuan terus iba-tiba denger kabar kalo kosmetik itu 

ilegal, pastinya kita sebagai konsumen sangat di rugikan 

pertama karna informasi yang di sampaikan nya tidak sesuai dan 

kedua efek yang di dapatkan konsumen setelah penggunaan 

produk itu, dan menurut saya bukan hanya produsen atau 

pemilik olshop yang meng-endorse influencer saja yang harus 

bertanggung jawab tapi influencer yang bersangkutan juga harus 

mempertanggungjawabkan apa yang telah di sampaian nya” 

(Hesty dian) 

 

“Aku sendiri gatau kalo ada influencer yang pernah tersandung 

masalah endorse kosmetik ilegal, tapi kalo di tanya soal tanggung 

jawab dari influencer ada baiknya dan kalo bisa sih harusnya mau 

untuk bertanggung jawab, cuma aku ngga terlalu tau di hukum itu 

ada peraturan nya engga…kalo memeang ada sebagai konsumen 
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kalo aku sendiri akan menyerahkan semua nya sama pihak-pihak 

yang mengerti masalah seperti ini” (Anggi Damanik) 

 

 Berdasarkan wawancara antara penulis dengan Balai Besar POM Semarang 

dan juga pengguna sosial media instagram sebagian besar dari pengguna 

instagram berpendapat bahwa kehati-hatian serta ketelitian influencer dalam 

menerima tawaran endorse sangatlah penting penyampaian informasi atas produk 

juga perlu diperhatikan, mereka berharap bahwa influencer mampu 

mempertanggung jawabkan apa yang telah disampaikan meskipun mereka hanya 

bekerja untuk mempromosikan produk saja namun influencer memiliki tanggung 

jawab atas apa yang telah mereka sampaikan menganai produk tersebut. Selain itu 

pendapat lain disampaikan oleh Taufan Adi Wibowo selaku Pengawas Farmasi 

(Balai Besar POM Semarang) sehubungan dengan apakah seorang influencer 

yang terbukti menerima endorse kosmetik ilegal, menurut nya seorang influencer 

dapat dimintai pertanggungjawaban, karena didalam hukum perlindungan 

konsumen  promosi atau endorse dikategorikan iklan, dan influencer memiliki 

kewajiban untuk menjamin produk yang dipromosikan itu aman. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa seorang 

influencer sampai dengan saat ini, pengetahuan serta sikap untuk lebih teliti serta 

berhati-hati dalam menerima tawaran endorse masih sangat minim dan keinginan 

konsumen untuk influencer bertanggung jawab atas informasi yang telah 

dituliskan atau disampaikan menjadi harapan besar bagi konsumen, didalam 

hukum perlindungan konsumen juga telah dicantumkan didalam UUPK Pasal 20 

bahwa seorang influencer sebagai pelaku usaha periklanan bertanggung jawab 

atas iklan yang di produksi dan segala akibat yang ditimbulkan nya. 



108 
 

 
 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pelaksanaan Endorsement Melalui Influencer yang Mempromosikan 

Kosmetik di Instagram Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999? 

   Endorsment merupakan salah satu bentuk komunikasi dari pemasaran 

marketing yang dilakukan para pemilik online shop di Instagram. Keller dalam 

jurnal (Poghosyan, 2015) “Celebrity Endorsment As One Of Nowadyas Major 

Ways To Influence Consumer Buying Behaviour”  menyatakan endorsement 

adalah sejenis pemasaran dimana orang terkenal atau public figure digunakan 

dalam kampanye pemasaran untuk mengiklankan produk atau layanan dengan 

menggunakan ketenaran dan tempat dimasyarakat. Pemasaran online endorse 

atau endorsement berarti dukungan atau saran yang diberikan kepada sebuah 

produk barang maupun jasa  dimana dukungan atau saran tersebut dilakukan 

oleh seseorang yang memang memiliki pengaruh, seperti tokoh terkenal, artis 

atau orang biasa sekalipun. Dengan kata lain yang dimaksud dengan endorse 

adalah salah satu jenis periklanan atau promosi yang menggunakan jasa celebrity 

endorser (penggunaan orang terkenal) atau typical-person endorser (penggunaan 

orang biasa) untuk mengiklankan atau memberikan usulan dengan mengatakan 

hal yang baik terhadap produk yang dipromosikan.  

  Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 

8 Tahun 1999 tentang promosi, yang menyatakan bahwa:   

“Promosi yaitu kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi 

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

suatu barang dan/atau jasa yang akan dan sedang di perdagangan” 
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 Kegiatan promosi yang digunakan ada beberapa media yang dapat dipilih 

bagi pemilik online shop antara lain instagram, facebook, whatsapp, tokopedia, 

shope, line dan yang lain nya, namun yang akan peneliti bahas ini khususnya 

media sosial instagram selain itu peneliti juga membahas mengenai endorsment 

kosmetik melalui influencer di instagram. Instagram saat ini tidak hanya 

digunakan sebagai akun pribadi tetapi juga dijadikan sebagai media untuk 

berbisnis online kemampuan yang diberikan oleh instagram dalam memberikan 

fitur untuk mengambil foto dan vidio kemudian berbagai filter yang ada.  

 Pemilik online shop saat mempromosikan atau mengiklankan produk 

kosmetik, biasanya tertarik untuk menggunakan jasa influencer berupa endorse 

bisa dengan menggunakan artis, youtubers, beutyvloger, foodvloger atau 

selebgram yang memiliki jumlah followers atau pengikut yang banyak di akun 

instagramnya. Dengan dipromosikan atau di iklankannya produk kosmetik oleh 

influencer tentunya akan membuat produk kosmetik tersebut akan banyak dilihat 

oleh konsumen atau pengikut influencer, inilah tujuan dari pemilik bisnis online 

shope memilih menggunakan jasa influencer dengan melakukan endorsment 

sebagai bentuk dari iklan atau promosi prouduk.  

 Influencer sebagai pelaku usaha periklanan harus berpedoman dan 

memperhatikan hal-lah yang dilarang dan beberapa aturan hukum sebelum 

melakukan promosi  endorse kosmetik, agar sesuai  dan tidak melanggar dengan 

yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

menyebutkan bahwa : 
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(1.) Pelaku usaha periklanan di larang memproduksi iklan yang : 

a.  Menglabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, 

kegunaan dan harga barang dan/atau tariff jasa, serta 

ketetapan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; 

b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau 

jasa; 

c. Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat 

mengenai barang dan/atau jasa, pernyataan yang salah; 

d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian 

barang dan/atau jasa; 

e.  Megeksploittasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizing 

yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 

f.  Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai periklanan; 

(2.)  Pelaku periklanan di larang melanjutkan peredaran periklannan 

yang telah melangar pada ketentuan pada ayat (1); 

 

 

Influencer saat melakukan promosi endorse juga harus memperhatikan hak-hak 

konsumen seperti yang tercantum didalam pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, mengenai hak atas kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, serta hak atas informasi 

yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hal ini 

dimaksudkan agar konsumen terpenuhi akan haknya dan terhindar dari kerugian 

yang akan merugikan konsumen atas promosi endorse yang dijalankan influencer. 

 Pada saat melaksanakan kegiatan usahanya berupa jasa periklanan atau 

promosi, influencer saat menerima endorsment bisa melalui 2 cara yaitu, pemilik 

online shope menghubunginya secara langsung atau melalui management, 

kedudukan management adalah sebagai pihak ke 3 fungsinya adalah menaungi 

influencer dan sebagai penghubung apabila pemilik online shope mencari 

influencer sesuai dengan kriteria nya. Beberapa influencer ada yang bergabung 

dengan management ada juga yang memilih sendiri tidak bergabung dengan 

management.  
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Gambar 4.3 

Contoh Management Influencer 

 

Sumber: instagram lips.management 

 

 Seorang influencer untuk dapat bergabung dengan management, dapat 

dilakukan dengan 2 cara yaitu, management tersebut menghubungi influencer 

secara langsung dan mengajaknya bergabung atau dengan influencer yang 

mendaftarkan diri untuk bergabung management. Sebelum management 

menghubungi influencer untuk bergabung dengan team managementnya, 

management akan melihat lebih dulu kaya followersnya berapa, kemudian 

engagement ratenya bagaimana (indikator interaksi akun sosial media dengan 

followersnya dilihat dari komen, like dan juga followersnya), insight dan juga 

kualitas fotonya, baru setelah semuanya sesuai dengan kriteria team management 

akan menghubungi influencer dan pihak dari management akan membuat surat 

pernyataan kerjasama antara influencer dengan management yang ditandatangani 

diatas materai. (Ulfa alhanif). 
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Gambar 4.4 

Contoh Insight Instagram 

 

Sumber : buffer.com 

 Selain management influencer yang diakses dengan melalui instagram, 

influencer juga bisa bergabung dengan platform influencer marketing, persamaan 

antara management dengan platform yaitu pada fungsinya sebagai pihak ke 3 

yang menghubungkan atau mempertemukan antara influencer dengan pemilik 

bisnis online. Sedangkan perbedaan nya adalah, management influencer diakses 

dengan menggunakan aplikasi instagram dalam bentuk akun official management, 

sedangkan platform influencer diakses dengan situs website misalnya sociabuzz. 

 Untuk platform sociabuzz bukan hanya jasa endorse influencer tetapi juga 

menyediakan jasa lain, sementara untuk management contohnya management lips, 

iconic sister menyediakan untuk kegiatan jasa endorsement, paid promot dan 

photo catalog, dan untuk sociabuzz adalah influencer marketing platform yang 
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pada dasarnya konsep marketplace yang menghubungkan bisnis dengan sosial 

media influencer. Tetapi tidak semua management influencer dan platform 

influencer menyediakan jasa yang sama seperti yang penulis contohkan 

sebelumnya, semua tergantuang pada ketentuan masing-masing. Pemilik bisnis 

online biasanya akan menghubungi influencer secara langsung maupun melalui 

management atau platform influencer. Berikut akan dijelaskan sistem endorsment 

beberapa cara endorsment : 

 Sistem Endorsement : 

1. Sistem paid endorse, yaitu sistem endorse berbayar, yaitu pelaku usaha 

(online shop) memberikan produk secara gratis kepada endorser beserta 

pembayarannya, namun juga bisa dengan free endorse produk tetap dikirim 

namun tidak dengan fee. Semua tergantung dengan yang telah disepakati 

diawal perjanjian kerjasama.  

2. Selain itu ada Paid promote, sistem endorse ini paling sederhana 

dibandingkan dengan Paid endorse, biayanya lebih terjangkaua, pelaku 

usaha (online shop) harus mengirimkan materi promosi berupa foto maupun 

vidio lengkap dengan copywriting. 
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  Endorsment Melalui Management Influencer : 

Gambar 4.5. 

Contoh Mekanisme  Endorsment Melalui Management iconic 

 

      
 

Sumber: instagram iconic_sister 

 

 

  Tata cara yang harus dilakukan oleh pemilik bisnis online untuk 

menggunakan jasa managemen dalam mencari influencer : 

1.) Pemilik bisnis online dapat mencari akun official management yang 

menaungi influencer pada instagram. 

2.)  Setelah menemukan, baca bio yang tertera pada profil akun management, 

kemudian klik link (seperti gambar di atas). 

3.) Setelah link seperti pada gambar pertama diklik maka akan muncul 

keterangan seperti pada gambar ke 2, silahkan pilih sesuai dengan yang di 

inginkan. 
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4.) Apabila Pemilik bisnis online, contoh ingin melakukan paid promot/paid 

endorse setelah mengeklik, selanjutnya akan ditertuju pada kontak yang dapat 

dihubungi seperti pada gambar ke-3, dan selanjutnya ikuti ketentuan-

ketentuan yang di miliki pihak management. 

5.) Selanjutnya kemudian pihak management akan mencarikan beberapa tallent 

(influencer) yang sesuai dengan kriteria misalkan untuk produk kosmetik 

kecantikan, nanti pihak management akan mengirimkan beberapa foto kepada 

pemilik online shop untuk memilih talent mana yang cocok dan sesuai dengan 

produk miliknya, atau pemilik online shop dapat menentukan sendiri tallnet 

nya. 

6.) Apabila semua ketentuan telah dipahami dan disetujui, management 

kemudian akan menghubungkan pada influencer. 

7.) Setelah pemilik online shop mengirimkan produknya, influencer selanjutnya 

akan bekerja untuk mempromosikan atau mengiklankan untuk produk milik 

online shop tersebut di instagram nya baik berupa foto maupun vidio disertai 

dengan dan menandai nama akun online shop serta caption, dan biasanya 

untuk foto maupun vidio endorse yang melalui management dibagian terakhir 

akan di tuliskan Handled by “nama management.”  

 Sistem pembayaran untuk influencer yang mendapatkan endorsment melalui 

management, pembayaran tidak 100% untuk influencer sebagian sudah dibagi 

dengan management, selebihnya diserahkan pada influencer (wawancara dengan 

influencer Ulfa Alhanif yang bergabung dengan Lips Management). 
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Menurut Dheshye Cindy dalam penelitiannya (2019:106) meskipun influencer 

bergabung dengan management, segala resiko yang terjadi pada barang yang 

diterima oleh selebgram, sepenuhnya menjadi tanggung jawab selebgram dalam 

hal ini management hanya sebagai perantara antara selebgram dengan market. 

 Endorsment Melalui Platform Influencer 

Gambar 4.6. 

Contoh Platform Influencer 

 

 

Sumber: wesite sociabuzz.com 

 

 Seorang influencer untuk dapat bergabung dengan SociaBuzz bisa 

mengunjungi situs website yang telah disediakan kemudian mendaftar dan selanjutnya 

ada proses penyaringan secara manual oleh pihak SociaBuzz dengan melihat konten 

dari masing-masing akun semua dapat bergabung dengan SociaBuzz dari selebriti, 

youtubers, bloger, sampai micro influencer (pemilik followers 500-10.000).  
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Tata cara yang harus dilakukan oleh pemilik bisnis online untuk menggunakan 

jasa Platform dalam mencari influencer : 

1.) Pemilik online shop, langsung mengunjungi situs web resmi Platform. 

2.) Lakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengeklik 

“KLIEN/PENGGUNA JASA” selanjutnya ikuti segala ketentuan yang ada. 

3.) Pemilik online shop, ada beberapa jasa yang ditawarkan pilih sesuai dengan 

yang di inginkan, khusus untuk endorse ada beberapa pilihan antara lain, 

promo paket endorse hemat dengan harga yang berfariasi, endorse micro 

influencer (pemilik online shop dapat memilih listnya, jangan khawatir 

karena sudah ada nama, foto, dan kategori endorse misalkan beuty, lifestyle, 

food), dan endorse artis (pemilik online shop dapat memilih listnya, jangan 

khawatir karena sudah ada nama, foto, dan kategori endorse misalkan beuty, 

lifestyle, food) termasuk dengan rate card (harga). 

4.) Selnjutnya sistemnya hampir sama dengan management, mengikuti segala 

ketentuan-ketentuan yang tersedia. 

 Pembayaran yang di terima influencer untuk yang bergabung dengan platform 

sociabuzz akan di bayarkan satu bulan satu kali di minggu terakhir dihari senin. 

(wawancara dengan influencer Nur Rohmah yang bergabung dengan platform 

SociaBuzz). 
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 Endorsment Langsung  Ke Influecer 

Gambar 4.7. 

Contoh Endorse Karina Yolanda 

 

 

Sumber: instagram @karinayolanda 

Tata cara yang harus dilakukan oleh pemilik bisnis online untuk endorse influencer 

secara langsung : 

1.) Pemilik bisnis online dapat mencari akun official influencer yang di inginkan 

pada instagram. 

2.) Setelah menemukan, baca bio yang tertera pada profil akun influencer, 

biasanya pada bio akan tertera “Businees inquiries” pemilik online shop dapat 

menghubungi yang tertera di bio. 

3.) Setelah mendapatkan respon, silahkan sampaikan tujuan anda, lakukan 

kesepakatan bila anda sudah setuju dengan ketentuan-ketentuan yang di 

berikan, termasuk pembayaran. 
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4.) Setelah pemilik online shop mengirimkan produknya baik barang maupun 

jasa (misalkan kosmetik), influencer selanjutnya akan bekerja untuk 

mempromosikan atau mengiklankan untuk produk kosmetik milik online shop 

tersebut yang meng-endorse nya di instagram nya baik berupa foto maupun 

vidio disertai dengan dan menandai nama akun online shop serta caption atau 

dengan memberikan testimoni yang baik dari produk seperti fungsi, 

kandungan kegunaan dan yang lain nya, apa yang influencer promosikan 

sehingga dapat menarik perhatian pengikut instagram. 

       Gambar 4.8.        Gambar 4.9. 

Endorse kosmetik Ulfa Alhanif         Endorse Kosmetik Claudia Sulfitania 

   

             Sumber: instagram @ulfaalhanif & @claudiasulfitania 

 

  Perjanjian kerjasama endorse  dilakukan secara online akan berakhir sesuai 

dengan kesepkatan awal antara pemilik online shop dengan influencer  mengenai 

batas waktu kerjasama setelah dilakukan endorsement berupa promosi di 

instagram sesuai Setelah influencer menyelesaikan pekerjaannya kemudian 

pembayaran juga telah dilaksanakan maka kerja sama itu telah selesai. 
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 Penulis menganalisa bahwa pelaksanaan  endorsment melalui influencer 

yang mempromosikan kosmetik di instagram dilaksanakan dengan sistem yang 

berbeda-beda. Perjanjian kerja sama antara pelaku usaha dengan influencer 

dilakukan secara online dan termasuk jenis perjanjian tidak bernama karena tidak 

diatur secara khusus dalam KUHPerdata, akan tetapi  Undang-Undang  Nomor 11 

Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada Pasal 1 angka 17 

menyebutkan bahwa “perjanjian elektronik adalah perjanjian para pihak yang di 

buat melalui sistem elektronik”. Jadi perjanjian endorse ini adalah perjanjian yang 

sah secara hukum apabila telah memenuhi syarat sah nya perjanjian yang tertuang 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata antara lain (Kesepakatan, kecakapan bertindak, 

adanya obyek dan adanya clausa yang halal). Masing-masing influencer 

melakukan kegiatan endorse nya ada yang secara pribadi atau langsung, ada juga 

yang melalui management atau platform influencer, selanjutnya influencer akan 

berfoto dengan produk endorse meng-uploadnya di instagram pribadinya dan 

selanjutnya influencer akan memberikan keterangan atau caption yang 

menceritakan atau menjelaskan tentang keunggulan dari produk kosmetik 

tersebut. Influencer boleh menggunakan atau memilih kreatifitas dalam promosi 

tersebut akan tetapi juga harus memperhatikan apa saja yang boleh dan tidak 

boleh di lakukan dalam promosi seperti, contohnya tidak boleh melangar ataupun 

bertentangan dengan ideologi negara ataupun SARA (suku,agama, ras dan 

antargolongan), dan kreatifitas harus sesuai dengan produk yang akan 

dipromosikan. 

 Selanjutnya saat mempromosikan produk kosmetik yang meng-endorsenya 

influencer akan menyampaikan dengan memberikan keterangan mengenai produk 
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secara apik dan menarik, biasanya mereka akan mengatakan bahwa mereka 

menggunakan produk kosmetik tersebut dan berhasil memberikan dampak atau 

perubahan yang baik kepada mereka,  

 akan tetapi perlu di ingat kembali bahwa pada kenyataan nya ini hanyalah 

bentuk promosi yang dilakukan oleh influencer yang sebelumnya telah terikat 

perjanjian kerja dengan pemilik produk tersebut dan belum tentu benar serta 

belum dapat dipastikan bahwa influencer dalam kesehariannya juga turut 

menggunakan produk yang dipromosikan tersebut dan mendapatkan hasil yang 

baik dari produk tersebut. influencer hanya menjalankan tugasnya untuk 

mempromosikan sesuai dengan permintaan dari pemilik atau penjual produk yang 

menggunakan jasa influencer dan mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan 

yang telah diperjanjikan.  

4.2.1.1. Kedudukan Hukum Influencer Dalam Pelaksanaan Endorsment 

  Influencer dalam menjalin kerjasa sama dengan pemilik bisnis online 

berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi dalam mempromosikan atau 

mengiklankan kosmetik. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Tentang 

promosi mendefinisikan sebagai “kegiatan pengenaan atau penyebarluasan 

informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menari minat beli konsumen terhadap 

barang dan/atau jasa  yang akan dan sedang di perdagangkan”. 

 Influencer dipilih sebagai fasilitator untuk menyampaikan pesan beupa 

informasi kosmetik, pemilihan influencer sebagai fasilitator tidak semata-mata 

hanya sekedar promosi namun influencer dianggap mampu menyampaikan 

informasi dalam jangkauan yang luas diharapkan dapat mempengaruhi 

masyarakat untuk membeli produk yang dipromosikannya. Influencer 
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memfasilitasi dalam promosi kosmetik melalui endorsement memiliki tanggung 

jawab atas kerugian yang diderita konsumen mengingat pada Pasal 1365 dan 1366 

KUHPerdata mengharuskan bahwa: 

“tiap perbuatan yang melawan hukum, yang membawa kerugiankepada 

oraglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” 

“bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja atas kerugian yang di 

sebabkan karena kelalaian atau kekurang hati-hatian nya” 

 

 Jadi seorang influencer harus lebih teliti dan berhati-hati sebelum menerima 

tawaran endorse, mencari tahu terkait legalitas produk menjadi sangatlah penting 

dan diharuskan bagi influencer, agar terlaksananya kegiatan endorsment ini sesuai 

dan sejalan dengan peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum.  

 Influencer dipilih untuk mengiklankan atau mempromosikan suatu produk 

barang atau jasa dimedia sosial, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana 

kedudukan hukum influencer dalam kerja sama endorse ini.  Influencer sebagai 

sesorang yang dipilih oleh pelaku usaha untuk mengiklankan produk barang atau 

jasa miliknya, apabila meliha kedudukan influencer dari segi periklanan mengutip 

dalam buku yang berjudul Aspek Hukum Periklanan karya Taufik H. Simatupang 

menurutnya terdapat beberapa pihak dalam bisnis periklanan yaitu : 

(simorangkir&julieta,dkk, 2015:86-101). 

1. Perusahaan atau biro iklan, adalah bergerak dalam pembuatan iklan. 

Dengan demikian perusahaan periklanan adalah perusahaan yang menjual 

jasa periklanan bagi produk barang atau jasa. Di samping itu perusahaan 

periklanan juga berfungsi sebagai pihak yang mempertemukan antara 
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pengiklan dengan media (sarana atau tempat pemasangan atau penyiaran 

iklan). 

2. Media penyiar iklan, adalah media komunikasi masa yang meliputi baik 

media cetak (surat kabar, majalah, tabloid) maupun elektronik (televisi, 

radio) termasuk pula media luar ruangan seperti (pamphlet dan sepanduk). 

3. Pengiklan (pemasang iklan), yaitu perusahaan atau perseorangan sebagai 

pemasang iklan. Pihak yang di maksud bisa produsen atau distributor. 

Berkaitan dengan terbitnya iklan, maka pada umumnya inisiatif datangnya 

dari pengiklan agar produknya di buatkan iklan. Selanjutnya perusahaan 

iklan (biro iklan) dan atau media penyiar dengan persetujuan pengiklan 

secara kreatif akan menerjemahkan inisiatif itu dalam bahasaa periklanan 

untuk membuatkan dan menyiarkan iklan tersebut untuk kepentingan 

pengiklan. 

 Menurut hemat penulis, kedudukan influencer dilihat dari segi bidang 

periklanan dan melihat penjelasan dari buku yang berjudul Aspek Hukum 

Periklanan karya Taufik H. Simatupang menurutnya terdapat beberapa pihak 

dalam bisnis periklanan seperti yang telah disebutkan diatas. Penulis berpendapat 

bahwa influencer yang melakukan promosi endorse secara terbuka di account 

sosial instagram pribadinya dan dapat di lihat serta di akses oleh followersnya 

memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan perusahaan iklan yaitu dipakai 

jasanya dalam pembuatan dan promosi iklan, dimana pelaku usaha yang biasanya 

menyewa jasa perusahaan periklnan sekarang beralih dengan menggunakan jasa 

influencer untuk mengiklankan serta mempromosikan barang ataupun jasa 
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Sementara influencer dari segi perlindungan konseumen, influencer adalah ikon 

atau sosok yang secara hukum dipersepsikan menjadi sumber langsung yang 

melakukan promosi guna menyampaikan pesan dari suatu produk. Sehingga 

dalam lingkup hukum perlindungan konsumen influencer dipandang sebagai 

bagian dari produsen, dalam hal ini yang dimaksud produsen bukan sebagai orang 

yang memproduksi barang atau jasa melainkan sebagai pelaku usaha periklanan 

yang usahanya bergerak menjual jasa periklanan untuk mengiklankan produk 

barang ataupun jasa milik pelaku usaha.  

 Meskipun antara influencer dengan pihak yang menggunakan jasa nya telah 

terikat sebuah perjanjian tersendiri, influencer sebagai icon dan juga sebagai 

model dalam promosi endorse menjadi sumber yang menyampaikan pesan atau 

informasi suatu produk secara langsung kepada konsumen tanpa menggunakan 

jasa dari perusahaan atau biro periklanan lainnya. Setelah mengetahui kedudukan 

influencer yaitu sebagai pelaku usaha periklanan, maka influencer harus 

memperhatikan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha 

periklanan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen yang mengatur secara khusus untuk pelaku usaha 

periklanan yaitu dalam Pasal 17 telah disebutkan larangan bagi pelaku usaha 

periklanan menyatakan bahwa : 

(1) Pelaku usaha periklanan di larang memproduksi iklan yang : 

a. Menglabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, 

kegunaan dan harga barang dan/atau tariff jasa, serta ketetapan 

waktu penerimaan barang dan/atau jasa; 

b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 

c. Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai 

barang dan/atau jasa, pernyataan yang salah; 

d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang 

dan/atau jasa; 
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e. Megeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizing yang 

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 

f.   Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan   

mengenai periklanan; 

(2) Pelaku periklanan di larang melanjutkan peredaran periklannan yang 

telah melangar pada ketentuan pada ayat (1); 

 

Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 17 UUPK bahwa pelaku usaha 

periklanan, dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika dan/atau peraturan 

perundang-undangan yang mengatur terkait periklanan. Seorang influencer  harus 

berpedoman pada etika dan norma periklanan serta aturan perundang-undangan, 

etika dalam periklanan di Indonesia  diatur dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI) 

dimaksudkan agar periklanan di Indonesia mampu bersaing secara sehat  dan 

tidak merugikan pihak manapun termasuk konsumen. Dengan  demikian etika 

serta aturan-aturan yang tercantum dalam EPI ketentuannya adalah mengikat dan 

memaksa bagi seluruh orang perseorangan, perusahaan iklan, dewan periklanan 

Indonesia. 

Untuk itu apabila influencer dalam mempromosikan atau mengikankan 

produk barang atau jasa endorse dalam media sosialnya, kemudian terbukti 

mengakibatkan kerugian konsumen atas endorsement yang di lakukannya  atau 

melanggar peraturan serta ketentuan hukum yang berlaku misalnya melanggar 

salah satu point yang tercantum dalam Pasal 17 UUPK dan aturan hukum lain. 

Menurut Ari Purwadi, mengelabui konsumen melalui iklan dapat terjadi dalam 

bentuk “pernyataan yang salah, pernyataan yang menyesatkan dan iklan yang 

berlebihan”. (Ahmadi Miru &Sutarman Yodon, 2015:103).  

Penulis akan memberikan contoh misalnya untuk iklan atau promosi yang 

memberikan pernyataan salah maksud dari kata “pernyataan yang salah” ini 
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adalah apa yang diungkapkan atau di informasikan tidak benar-benar ada dalam 

produk yang di iklan kan. Contohnya (1.) seorang influencer mengatakan dalam 

promosi endorse  kosmetik yang disampaikan adalah kosmetik ini mengandung 

bahan-bahan yang dapat menyembuhkan jerawat tapi setelah diteliti dan 

kenyataan nya membuktikan bahwa kosmetik tersebut tidak mengandung bahan-

bahan yang dapat menyebuhkan jerawat. (2.) “iklan yang menyesatkan” apabila 

didalam promosi iklan tersebut menggunakan opini subjektif untuk mengungkap 

kualitas produk secara berlebihan tanpa di dukung oleh adanya fakta. Dan yang 

harus juga diperhatikan oleh pelaku usaha periklanan atau dalam hal ini yaitu 

influencer dalam promosi atau pembuatan iklan dilarang melanggar etika dan/atau 

ketentuan perundang-undangan periklanan. Contohnya dalam promosi kosmetik 

tersebut dihubungakan atau dikaitkan dengan idelogi negara atau SARA (suku, 

agama, ras dan antargolongan) pribadi atau kelompok yang dapat menyinggung 

atau merendahkan orang lain atau kelompok yang seharusnya tidak ada dalam 

materi promosi kosmetik tersebut. Maka promosi tersebut sudah tentu tidak sesuai 

dengan substansi dari iklan kosmetik tersebut dan pelaku usaha periklanan dapat 

di mintai pertanggungjawaban disamping pelaku usaha pemesan iklan apabila 

melanggar etika atau ketentuan perundang-undangan.  

Maka berdasarkan UUPK, sudah disebutkan secara tegas di Pasal 20 

bahwa “setiap pelaku usaha bertanggung jawab atas iklan yang di buat atau di 

prosuksi, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap konsumen”. UUPK juga 

mengatur mengenai pertanggung jawaban yang harus dijatuhkan pada pelaku 

usaha periklanan ditinjau dari segi pelanggaran yang dilakukan. 
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4.2.2.Tanggung jawab hukum influencer yang menerima endorsement dengan 

mempromosikan produk kosmetik di instagram berdasarkan Undang-

Undang No 8 Tahun 1999 

   Setelah mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan endorsment oleh 

influencer dan kedudukan hukum influencer didalam endorsmnet  maka kita juga 

harus mengetahui tanggung jawab hukum influencer atas promosi atau iklan yang 

dilakukan nya. Tanggung jawab dalam konteks hukum perlindungan konsumen 

terkait adanya suatu kerugian yang diterima oleh salah satu pihak dari penggunaan 

atau pemakaian  suatu produk barang ataupu jasa, dalam konteks ini influencer 

sebagai pelaku usaha periklanan juga turut serta bertanggung jawab atas prmosi 

atau iklan yang telah dibuatnya. Penulis akan memberikan contoh salah satun 

kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus yang pernah terjadi pada bulan 

Desember 2018, sebuah klinik kecantikan Derma Skin Care di kota Jawa Timur 

terbukti memperjual belikan kosmetik berbahaya yang jelas tidak memiliki izin 

edar dari BPOM, dan pemilik klinik kecantikan tersebut menggunakan jasa artis 

terkenal Indonesia yaitu penyanyi dangdut Via Valen, Nela karisma, Olla Ramlan, 

Nia Ramadhani dan beberapa artis ibu kota lainnya yang menerima endorsement 

untuk mempromosikan kosmetik Derma Skin Care dimedia sosial instagram. 

Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa artis-artis tersebut kurang berhati-hati dan 

kurang teliti dalam memilih dan menerima tawaran endorse yang akan 

dipromosikan nya,  

   Peraturan mengenai peredaran kosmetik telah di atur di dalam Pasal 2 ayat 

(1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan  Kepala Badan 
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Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016  Pedoman Teknis 

Pengawasan Iklan Kosmetika menyebutkan bahwa : 

“ Seharusnya kosmetik baru boleh beredar dan di iklankan apabila telah 

terdaftar dan mendapatkan izin edar berupa notifikasi dari Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)” 

 

  Sebelum Kosmetik dapat dibuat iklan dan dipublikasikan ke khalayak 

umum, maka kosmetik tersebut benar-benar harus dipastikan telah memiliki 

notifikasi izin edar (Nomor BPOM), Nomor BPOM kosmetik tercantum pada 

kemasan produk dan untuk memastikan kebenaran dari nomor notifikasi tersebut 

maka dapat dilakuan pengecekan melalui website BPOM dengan memasukan 

keywords nama produk, atau nomor yang tertera pada kemasan. 

(Dheshye,2019:134). Mempromosikan atau mengiklankan produk-produk yang 

tidak bersertifikasi (ilegal) yang dilakukan oleh influencer, dengan cara promosi 

yang seringkali memberikan pengakuan dengan menyatakan, misalnya produk ini 

aman sudah ber BPOM dan memberikan informasi-informasi yang berlebihan 

kemudian tidak tepat atau keliru mengenai suatu produk bertujuan agar pembaca 

atau penonton percaya dan terpengaruh terhadap informasi tersebut, tentu saja ini 

dapat menyebabkan adanya kerugian terhadap konsumen dan juga bertentangan 

dengan hukum yang berlaku di Indonesia.  

   Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  

1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik disebutkan bahwa: 

“Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau 

persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan” 
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Pada pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan  No 36 Tahun 2009 

meneyatakan: 

 “Sediaan farmasi (dalam hal ini kosmetik) hanya dapat diedarkan setelah 

mendapat  izin edar” 

 

 Pelaksanaan promosi dengan sistem endorse di Indonesia harus benar-

benar diperhatikan, karena sampai saat ini telah ditemui beberapa kasus influencer 

yang tidak memperhatikan produk yang promosikannya. Influencer hanya 

berorientasi pada tawaran kerja sama yang memberikan keuntungan, tanpa 

memikirkan dampak yang akan timbul dari promosi yang dilakukan nya. Seperti 

salah satu Kasus yang sudah dijelaskan diatas, yang menjerat nama beberapa 

influencer dari kalangan artis. 

 Contoh kasus influencer yang menyeret beberapa nama artis-artis 

inidikarenakan  tidak begitu teliti dan tidak berhati-hati dalam memilih serta 

menerima tawaran produk yang akan dipromosikannya. Artis tersebut 

mengiklankan produk kosmetik milik derma skin care, dengan menuliskan 

kutipan mengenai produk dan seolah-olah menggunakan produk tersebut. 

(http://jateng.tribunnews.com , di akses pada 16 Maret 2020). 

 Secara tidak langsung followers atau pengikut yang mengikuti akun 

instagram milik artis tersebut telah melihat unggahan promosi dari endorsment 

kosmetik tersebut, yang memperlihatkan“seolah-olah” artis tersebut menggunakan 

produk itu. Followers atau pengikut instagram artis tersebut akan beranggapan 

bahwa idolanya menggunakan produk tersebut untuk mendapatkan kulit wajah 

http://jateng.tribunnews.com/2018/12/07/foto-foto-kosmetik-ilegal-yang-endorse-7-artis-ini-fakta-lengkapnya-dari-awal-penyelidikan-tarif


130 
 

 
 

yang putih mulus tanpa jerawat. Tidak menutup kemungkinan promosi yang di 

lakukan artis tersebut berpotensi menyesatkan dan mengelabui konsumen.  

 Merujuk pada Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan pada ketentuan umum Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa : 

“Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika” 

 

Sesuai dengan penjelasan pada Pasal 1 angka 4 bahwa kosmetik merupakan 

bagian dari sediaan farmasi, maka oleh karena itu dalam memberikan atau 

menyampaikan Informasi terkait produk kosmetik dalam iklan harus sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal ayat 106 ayat (2) Undang-Undang 

No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut : 

a. Objektivitas, harus memberikan informasi sesuai dengan kenyatan yang 

ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan  dan keamanan 

obat yang telah disetujui; 

b. Kelengkapan, harus mencantumkan informasi-informasi terkait hal-hal 

yang harus diperhatikan tidak hanya mencantumkan informasi terkait obat. 

c. Tidak Menyesatkan, harus memberikan informasi yang benar, jujur tidak 

keliru apalagi menyesatkan. Tidak menggunakan kata-kata yang 

berlebihan dalam penyampaian informasi sehingga menimbulkan opini 

konsumen untuk menggunakan obat secara berlebihan. 

 

 Berdasarkan peraturan diatas, telah ditemukan adanya ketidak sesuaian 

promosi yang dilakukan oleh beberapa influencer yang menyeret nama-nama artis 

diatas. Bahwasanya influencer tersebut dalam promosinya “seolah-olah” memakai 

produk kosmetik  dan mengatakan khasiat atau manfaat dan dampak yang 

diperoleh dari penggunaan kosmetik tersebut. Kegiatan promosi yang dilakukan 

beberapa artis tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan  Pasal 106 ayat (2) 
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Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena dalam 

promosinya telah memuat informasi yang keliru tidak akurat dan tidak 

memberikan informasi yang benar terkait sifat keamanan dari kosmetik tersebut, 

karena dikemudian hari ditemukan fakta bahwa kosmetik yang di promosikan 

oleh artis tersebut adalah kosmetik ilegal, mengandung bahan berbahaya yang 

apabila digunakan terus menerus akan mengganggu kesehatan kulit dan kulit akan 

terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang terkandung dalam kosmetik 

Derma Skin Care. 

 Dengan adanya kasus yang menjerat influencer dari kalangan artis ini, 

menunjukan bahwa, kegiatan promosi kosmetik ini telah merugikan konsumen, 

informasi yang telah disampaikan terkait khasiat dan keamanan produk ternyata 

tidak sesuai dengan kenyataan nya. Selain itu juga bertentangan dengan Etika 

Pariwara Indonesia terkait Tata Krama isi iklan pada point 1.17.1 tentang Anjuran 

(endorsment) : 

“Pernyataan, klaim atau janji yang di berikan oleh penganjur harus 

terkait dengan kompetensi yang dia miliki” 

Maksud dari point diatas adalah, tokoh ataupun orang biasa yang ditampilkan  

dalam sesuatu pesan periklanan untuk mengajak orang lain menggunakan atau 

mengonsumsi sesuatu produk yang diiklankan tersebut, tanpa mengesankan 

bahwa dia sendiri pernah menggunakan atau mengokonsumsi produk tersebut, 

untuk sebuah produk kosmetik tidak boleh mengklaim untuk mengobati suatu 

masalah. Misalnya (klaim produk tersebut dapat menjadikan putih atau mengobati 

dan menyembuhkan jerawat) itu artinya obat bukanlah kosmetik. seorang 

influncer dilarang asal klaim produk, terkait dengan klaim dapat menjadi putih, 
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mengobati dan menyembuhkan ini artinya obat dan harus dalam pengawasan 

dokter, dan influencer tidak memiliki kompetensi atau kemampuan akan hal itu. 

 Selain itu pada pelaksanaan endrsment yang dijalankan oleh influencer 

juga bertentangan dengan Etika Pariwara Indonesia iklan Media Digital pada 

point 4.6.9 huruf (b) tentang iklan dalam media sosial yang menyatakan : 

“Tidak menggunakan media sosial pribadi untuk menayangkan iklan 

komersial, kecuali sebelumnya telah secara jelas menyebutkan adanya 

unsur komersial tersebut” 

 

Sesuai dengan point diatas bahwa dalam ketentuan tersebut, seorang influencer 

baik tokoh, artis atau orang biasa tidak diperkenankan menggunakan akun 

pribadinya untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu produk yang bersifat 

iklan komersial, hal ini akan menimbulkan persepsi bagi pengikut atau 

followersnya karena akan sulit membedakan apakah influencer tersebut sedang 

mempromosikan produk yang meng-endorsenya atau influencer sedang 

memberikan ulasan atau rekomendasi produk yang memang digunakan nya tanpa 

terikat pernjanian kerja. 

 Pada permasalahan ini yang telah menyeret influencer yang juga telah 

melanggar atau bertentangan dengan aturan yang terdapat didalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Kedudukan influencer sebagai pelaku usaha 

periklanan yang menawarkan jasa berupa promosi dengan sistem endorsment 

telah menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi produk, kualitas, 

bahan sesuai dengan yang ada didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

No 8 Tahun 1999 di dalam Pasal 17 telah disebutkan larangan bagi pelaku usaha 

periklanan menyatakan bahwa : 
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(1.) Pelaku usaha periklanan di larang memproduksi iklan yang : 

a. Menglabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan 

dan harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketetapan waktu penerimaan 

barang dan/atau jasa; 

b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 

c. Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang 

dan/atau jasa, pernyataan yang salah; 

d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau 

jasa; 

e.  Megeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizing yang 

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 

f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai periklanan; 

(2.)  Pelaku periklanan di larang melanjutkan peredaran periklannan yang telah 

melangar pada ketentuan pada ayat (1); 

 

 

Kecenderungan konsumen untuk menggunakan atau mengonsumsi suatu 

produk sangat terkait dengan informasi yang diperoleh konsumen mengenai suatu 

produk tertentu melalui promosi atau iklan yang pada umumnya dibuat oleh 

influencer. Influencer sudah sepatutnya memperhatikan etika-etika periklanan apa 

saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan sebelum 

melakukan promosi atau iklan dimedia sosial, oleh karena itu iklan merupakan 

media positif bagi konsumen untuk memperoleh informasi yang dapat 

membedakan dengan produk lain maka harus ada upaya yang dilakukan untuk 

mencegah adanya akses yang negatif berupa informasi yang tidak benar atau 

menyesatkan. 

Seorang influencer seharusnya dapat dimintai pertanggung jawaban atas 

iklan atau promosi yang telah dilakukan nya yang memuat informasi yang tidak 

benar mengenai produk yang di promosikannya, dan terbukti bahwa produk yang 

dipromosikan tidak memiliki legalitas atau ilegal bahkan mengandung bahan-

bahan  yang berbahaya yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen, karena 

sebagai pelaku usaha periklanan influencer, menjamin produk yang akan 



134 
 

 
 

dipromosikan nya sudah dapat dipastikan keamanan nya karena hal ini akan 

berkaitan pada informasi yang akan di sampaikan kepada followersnya. Sesuai 

dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : 

 “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang 

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut” 

 

 Dapat di tarik kesimpulan dari bunyi Pasal 1365 bahwa suatu perbuatan di 

anggap melawan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur berikut : 

1. Adanya perbuatan melawan hukum 

Pada kasus yang menyeret nama influencer dari kalangan artis ini sebagai 

pengiklan yang mempromosikan kosmetik dari Derma skin care terbukti 

telah mengiklankan produk yang bertentangan hukum, terkait dengan 

legalitas produk, syarat serta mutu keamanan produk. 

2. Adanya Kesalahan  

Kesalahan ini ada 2 bisa karena kesengajaan atau kealpaan. 

Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti 

mengetahui konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan itu akan 

merugikan orang lain, sedangkan kealpaan berarti adanya perbuatan 

mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau karena kekurang hati-

hatian dan ketelitiannya menimbulkan kerugian orang lain. 

3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan 

Sudah dipastikan ada hubungan sebab akibat, dalam hal ini perbuatan yang 

dimaksud (promosi) yang dilakukan influencer dalam menyampaikan 

informasi terkait produk dan tingkat kepercayaan konsumen terhadap apa 

yang disampaikan influencer yang menyebabkan kerugian. 
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4. Adanya Kerugian 

Kerugian yang timbul dari promosi yang dilakukan influencer, adalah 

kerugian materiil, konsumen telah mengeluarkan sejumlah uang untuk 

membeli kosmetik yang seharusnya tidak boleh digunakan karena terkait 

dengan legalitas produk dan kandungan yang berbahaya serta keamanan 

yang tidak terjamin yang apa bila digunakan dalam jangka panjang akan 

menimbulkan kerusakan pada kulit. 

 

 Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

terkait dengan pertanggungjawaban disebutkan bahwa : 

 “Bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja atas kerugian yang 

disebabkan karena perbuatannya tetapi juga di yang disebabkan karena 

kelalaian atau kekurang hati-hatian nya” 

 

Didalam konteks hukum perlindungan konsumen, pertanggung jawaban terhadap 

pelaku usaha periklanan dalam hal ini yaitu (influencer) yang menjalankan 

kegiatan endorsenya dalam mempromosikan suatu produk barang atau jasa 

terbukti melanggar atau bertentangan dengan aturan yang ada dalam Pasal 17 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 terkait larangan bagi 

Pelaku usaha periklanan sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 20 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha periklanan 

bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan 

oleh iklan tersebut” dan Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat 2 PP RI Nomor 69 

Tahun 1999 Tentang Label Iklan dan Pangan  disebutkan bahwa “pembuat dan 

penyebar iklan turut bertanggung jawab terhadap isi iklan yang tidak benar, 
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kecuali yang bersangkutan telah mengabil tindakan yang diperlukan untuk 

meneliti mengenai kebenaran isi iklan”. 

 Menurut hemat penulis bahwa dapat ditarik kesimpulan dari beberapa 

peraturan Perundang-Undangan diatas seorang influencer harus bertanggung 

jawab atas isi atau informasi dari promosi (endorse) yang telah di buatnya apabila 

terbukti tidak benar dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan 

yang akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Peraturan yang tertuang dalam 

Pasal 20 UUPK, Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 45 

ayat 2 PP RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Iklan dan Pangan  ini 

merupakan langkah yang tepat untuk mengantisipasi atas persepsi pelaku usaha 

periklanan selama ini, yang menganggap iklan hanya sebagai media promosi 

belaka yang tidak memiliki akibat hukum.  

  Pertanggung jawaban yang dapat diberikan kepada influencer sebagai 

pelaku usaha yang bergerak dalam jasa periklanan atau disebut dengan pelaku 

usaha periklanan didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada bab XIII menjelaskan sanksi-

sanksi yang di bebankan berupa : 

1. Sanksi Administratif 

 Sanski administratif diatur dalam pasal 60 UUPK, sanksi administratif 

merupakan suatu hak yang secara khusus di berikan oleh Undang-Undang 

kepada BPSK (Badan Penyelesaian  Sengketa Konsumen) untuk menjatuhkan 

sanksi administratif atas pelanggaran pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 

ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. Sanksi administratif yang di 
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bebankan berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta 

Rupiah). Untuk Pasal 19 ayat (2) dan (3) serta Pasal 25 sanksi administratif di 

tunjukan bagi pelaku usaha yaitu produsen sebagai orang yang memproduksi 

barang ataupun jasa. Selanjutnya untuk Pasal 26 menyebutkan bahwa pelaku 

usaha yang menjual jasa wajib memnuhi jaminan atau garansi yang telah di 

perjanjikan. Kemudian untuk Pasal 20 jelas disebutkan “pelaku usaha 

periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat 

yang ditimbulkan oleh iklan tersebut” penjelasan dalam Pasal 20 secara tegas 

ditunjukan bagi pelaku usaha periklanan yang bergerak dalam bidang jasa 

bukan sebagai produsen yang memproduksi produk, sanksi administratif dapat 

dijatuhkan pada pelaku usaha periklanan bila melanggar Pasal 20 yaitu 

mengabaikan tanggung jawab atau lari dari tanggung jawab yang seharusnya 

dipenuhi akibat kerugian konsumen yang di akibatkan oleh kegiatan promosi 

yang dijalankan nya karena telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku.  

2. Sanksi Pidana 

 Sanksi pidana seperti yang di jelaskan dalam Pasal 61 UUPK menyatakan 

bahwa “penuntutan pidana dapat di lakukan terhadap pelaku usaha dan atau 

pengurusnya” ketentuan dalam Pasal ini juga diberlakukan kepada 

perusahaan. Seperti yang telah dikatakana Nurmadjito (2000:30) hal ini 

merupakan upaya yang bertujuan untuk menciptakan sistem bagi perlindungan 

konsumen. Untuk tanggung jawab dengan sanksi pidana didalam UUPK diatur 

dalam Pasal 62, dan dalam ketentuan Pasal 62 memberlakukan 2 aturan 

hukum yang di klasifikasikan sesuai dengan tingkat pelanggaran nya yaitu : 
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1.) Pelaku usaha baik produsen maupun pelaku usaha periklanan yaitu 

pelanggaran yang di sebabkan olehnya mengakibatkan luka, berat, 

sakit, cacat tetap atau kematian maka diberlakukan ketentuan hukum 

pidana yang di atur di dalam KUHP. 

2.) Sementara untuk pelanggaran diluar dari pelanggaran yang 

mengakibatkan kerugian seperti pada point 1 maka berlaku ketentuan 

pidana tersebut dalam UUPK. 

 Kemudian dari Pasal 62 dari ketentuan ini, sanksi pidana yang dikenal 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat 2 tingakatan yaitu : 

1. Sanksi pidana penjara paling lama 5 Tahun atau dengan pidana denda 

paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliyar rupiah). 

2. Sanksi pidana penjara paling lama 2 Tahun atau dengan pidana denda 

paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 Rumusan dalam Pasal 62 UUPK untuk menentukan tingkat pelanggaran 

serta penjatuhan sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran adalah 

sebagai berikut : 

(1. ) Ketentuan yang dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 : 

  Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen mengenai larangan pelaku usaha dalam memproduksi, 

menawarkan, mempromosikan mengiklankan secara tidak benar 

seperti yang disebutkan ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut. 
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 Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

mengenai larangan pelaku usaha dalam mengiklankan, 

mempromosikan jenis produk obat, alat kesehatan dan jasa 

pelayanan kesehatan denga menjanjikan pemberian hadiah. 

 Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai 

larangan pelaku usaha menawarkan produk dengan cara pemaksaan 

atau cara lain yang menimbulkan gangguan fisik maupun psikis 

konsumen. 

 Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c dan huruf e Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen terkaiat larangan pelaku usaha periklanan 

yang memuat informasi yang tidak sesuai atau menyesatkan. 

 Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

mengenai larangan melanjutkan peredaraan iklan yang telah 

melanggar ketentuan pada ayat 1. 

 Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait larangan 

pelaku usaha dalam pencantuman ketentuan klausula baku pada 

perjanjian. 

 Untuk pelaku usaha baik produsen maupun pelaku usaha 

periklanan termasuk juga (influencer) dapat dikenakan sanksi pidana 

berupa pidana penjara paling lama 5 Tahun atau dengan pidana denda 

sebanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliyar rupiah). 

(2. ) Ketentuan yang di maksud dalam  Pasal 62 ayat 2: 



140 
 

 
 

 Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai 

penjualan melalui cara obral atau lelang di larang 

menglabui/menyesatkan. 

 Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai 

larangan promosi atau mengiklankan dengan pemberian harga atau 

tariff khusus dalam waktu dan jumlah tertentu. 

  Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

mengenai larangan promosi atau mengiklankan dengan 

menjanjikan pemberian hadiah beupa barang atau jasa secara cuma-

Cuma. 

 Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai 

menawarkan barang/jasa yang di tujukan untuk di perdagangkan 

dengan pemberian hadiah melalui cara undian. 

 Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai 

larangan menawarkan barang/jasa melalui pesanan. 

 Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen mengenai pelaku usaha periklanan dilarang tidak 

memuat informasi serta pelanggaran etika atau ketentuan Undang-

Undang mengenai periklanan. 

 Untuk pelaku usaha baik produsen maupun pelaku usaha periklanan 

termasuk juga (influencer) dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana 
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penjara paling lama 2 Tahun atau dengan pidana denda sebanyak 

Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 

(3.) Ketentuan yang di mksud dalam Pasal 62 ayat 3: 

Pelanggaran yang mengakibatkan pelanggaran yang mengakibatkan luka, 

berat, sakit, cacat tetap atau kematian di berlakukan ketentuan pidana yang 

berlaku. 

3. Sanksi Pidana Tambahan 

Hukuman pidana tambahan seperti yang sudah di atur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen pada Pasal 63 yang berbunyi : 

“Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, 

dapat di jatukan hukuman tambahan, berupa : 

a. Perampasan barang tertentu; 

b. Pengumuman keputusan hakim; 

c. Pembayaran ganti rugi; 

d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan 

timbulnya kerugian konsumen; 

e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; 

f. Pencabutan izin usaha”. 

 

 

4.2.2.1. Kendala-Kedala dalam Pertanggungjawaban Influencer Dalam 

Pelaksanaan Endorsment 

1. Faktor dari Infleuncer  

Permasalahan yang timbul ini juga berasal dari influencer sebagai pelaku 

usaha periklanan, adanya sikap yang tidak mengerti betapa pentingnya 

perlindungan konsumen dalam kegitan promosi atau iklan serta tingkat 

pengetahuan influencer terhadap suatu produk sangatlah penting, hal ini 

dikarenakan  influencer memberikan pengaruh besar pada apa yang di 
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ucapkannya terhadap suatu produk yang dipromosikan dan juga yang 

memberikan informasi secara langsung terhadap produk yang dipromosikan. 

Oleh karena itu sebelum menerima tawaran endorse saat ini masih ada 

influencer-influencer yang asal dalam menerima tawaran endorse, hal ini 

yang memungkinkan akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. 

Kekurang hati-hatian serta ketelitiannya ini yang sering menjadi masalah 

dikemudian hari. Tingkat pengetahuan influencer sangatlah penting untuk 

itu ada beberapa hal yang harus diteliti sebelum menerima endorsment 

antara lain : 

a. Kenali / mencari tau tentang produk. 

Pertama sebelum menerima dan menyepakati tawaran kerjasama 

endorse, influencer harus mengenali atau mencari tau terlebih dahulu 

secara mandiri, terkait produk yang akan dipromosikan. Karna 

pelaku usaha tidak akan memberikan kebenaran sebenar-benarnya 

terkait produk yang diproduksinya. Namun seringkali masih ada 

influencer yang mengabaikan hal ini. seharusnya influencer mencari 

tahu dengan cara mengecek terkait kandungan atau legalitas suatu 

produk. Karna promosi harus menyampaikan informasi yang jelas, 

jujur dan tidak keliru atau memberikan pernyataan yang salah 

terhadap produk yang di promosikan. 

b. Selektif 

Influencer harus cerdas dan selektif dalam memilih produk yang 

akan dipromosikan jangan sembarangan menerima tawaran endorse. 

Selain mengenal produk, influencer juga harus menyesuaikan 
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dengan fakta yang ada terkait produk tersebut. Hindari produk-

produk yang belum jelas terkait dengan legalitasnya, karna promosi 

yang memberikan pernyataan yang salah, keliru dan tidak jujur serta 

terlalu berlebihan dalam promosi tidak hanya akan merugikan 

konsumen tetapi juga akan menjatuhkan citra diri influencer 

dimedia, apabila influencer terbukti mempromosikan prodak yang 

ilegal. 

c. Berpedoman pada etika periklanan dan Peraturan Perundang 

undangan. 

Influencer harus memahami dan berpedoman pada etika periklanan 

dan aturan perundang-undangan yang mengatur periklanan, hal ini 

untuk sebagai pedoman bagi para influencer agar tidak sembarangan 

dalam mempromosikan produk sehingga tidak melanggar aturan dan 

etika periklanan. 

2. Faktor Sistem dan Produk Hukum 

Lemah nya beberapa aturan hukum yang sudah seharusnya diperbaharui 

karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta permasalahan-

permasalahan baru yang ada dimasyarakat dan karena aturan hukum yang 

sudah tidak sesuai dan tidak dapat diterapkan untuk mengatasi masalah hukum 

yang ada, salah satunya adalah sampai dengan saat influencer tidak dapat 

dijerat menggunakan Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 karna UU 

kesehatan  hanya dapat menjerat pelaku usaha atau penjual produk kosmetik 

ilegal yang sudah tertuang dalam Pasal 197 yang menyatakan bahwa : 

 “setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan 

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar 
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sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) di pidana 

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda 

paling banya Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 

rupiah)” 

 

 

Penjelasan dari pasal 197 Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 

karna UU kesehatan  hanya dapat menjerat pelaku usaha yaitu produsen bukan 

dan tidak dapat menjerat perseorangan atau perusahaan yang mengiklankan 

atau mempromosikan kosmetik tersebut, saat ini dalam prakteknya produsen 

memanfaatkan dengan menyewa jasa influncer untuk mengedarkan produknya 

dalam bentuk promosi atau iklan. Sudah seharusnya dilakukan penguatan 

terhadap beberapa peraturan-peraturan hukum, serta perlu adanya peraturan 

perundang-undangan yang harus direvisi dan diperbaharui agar sesuai serta 

mengikuti perkembangan zaman, kemudian dibuatnya peraturan baru yang 

mengatur secara khusus terkait dengan pemasaran digital khusunya bagi 

influencer, disini letak masalahnya adanya kekosongan peraturan dan belum 

adanya payung hukum yang dapat menjerat influencer atas promosi yang dapat 

merugikan konsumen. Sampai dengan saat ini penegak hukum dan badan-

badan terkait hanya mengejar pelaku usaha yaitu produsen kosmetiknya saja 

yang berpedoman dengan UU Kesehatan saja, saat ini influener hanya di 

jadikan saksi apabila terbukti menerima dan melakukan endorse yang mana 

produk tersebut ilegal. Selain itu juga harus adanya kerjasama antara penegak 

hukum dengan instansi terkait dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan 

Makanan selaku badan pengawas untuk dapat melakukan pengawasan dan 

penindakan lebih tegas. BPOM juga perlu merancang aturan-aturan baru 
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khusus terkait dengan pemasaran digital dan melakukan pengutan terhadap 

peraturan-peraturan yang ada. 

3. Faktor Pemerintah 

   Pemerintah sebagai kepala negara juga sebagai instansi tekait berwenang 

dalam memperhatikan dan mencari solusi untuk semua permasalahan-

permasalahan konsumen yag ada di negara ini, salah satunya pemerintah perlu 

memperhatikan dan mengkaji kembali beberapa peraturan-peraturan atau 

memperbaharui peraturan yang lama dengan digantikan peraturan yang baru 

agar sejalan dengan perkembangan zaman dan mengikuti perkembangan 

permasalahan yang semakin rumit, misalnya mengenai periklanan dengan 

sistem  endorsment yang saat ini sedang menjadi kiblat promosi yang dianggap 

lebih menguntungkan, namun sistem endorsment sebagai media promosi tidak 

semata-mata aman dan tidak menimbulkan masalah belum ada perlindungan 

konsumen dalam sistem endorsment ini, untuk menangani permasalahan ini 

pemerintah bergerak cukup lambat, karena belum menemukan solusi yaitu 

berupa pengaturan yang mengatur secara khusus dengan permasalahan terkait.  

    Namun adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang 

tujuan dalam pembentukannya adalah untuk melindungi beberapa aspek bukan 

hanya konsumen tetapi juga pelaku usaha. Karena sampai dengan saat ini 

belum ada peraturan yang mengatur mengenai endorsment, meskipun Undang-

Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara khusus mengenai 

endorsment tetapi secara umum UUPK dapat dijadikan sebagai pedoman serta 

landasan hukum yang kuat bagi konsumen, produsen, pemerintah, serta 

lembaga-lemaga terkait. Tetapi sampai dengan saat ini Undang-Undang 
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Perlindungan Konsumen sepertinya tidak terlalu diperhatikan dan belum 

dijadikan sebagai landan hukum oleh para penegak hukum dan instansi terkait 

sehingga permasalah endorsment yang sering terjadi ini meloloskan beberapa 

influencer dari jeratan hukum, akan tetapi pada kenyataannya ada beberapa 

Pasal didalam UUPK yang dapat dijadikan sebagai pedoman, hal ini 

merupakan salah satu contoh permasalahan yang sampai dengan saat ini belum 

terdapat upaya yang serius dari pemerintah untuk segera mewujudkan dan 

membentuk peraturan baru dan bersama-sama dengan instansi-instansi terkait 

untuk menegakan perlindungan konsumen. Aturan tersebut begantung pada 

kesiapan dari berbagai pihak terkait. Serta kemampuan dan pengetahuan yang 

cukup, turut membantu untuk melihat permasalahan dari berbagai aspek untuk 

mencari solusi selain itu meningkatkan efektifitas pelaksanaan Undang-

Undang ke dalam Praktek. 

  Setelah mengetahui penjelasan-penjelasan di atas  darii bagaimana sistem 

pelaksanaan endorsment oleh influencer, kedudukan hukum influencer, tanggung jawab 

hukum dan juga termasuk kedudukan influencer serta kendala-kendala pertanggung 

jawaban influencer, maka sebetulnya pertanggung jawaban seharusnya dapat 

dibebankan atau dijatuhkan pada influencer apabila terbukti promosinya nya 

bertentangan ataupun melanggar peraturan Perundang-Undangan dan ini merupakan 

bentuk untuk menjamin terlaksananya perlindungan konsumen seperti tujuan dari 

pembentukan UUPK, maka penulis akan menyimpulkan dan mngekorelasikan 

permasalahan dengan teori serta aturan hukum yang ada untuk memecahkan 

permasalahan serta menemukan jawaban untuk mengatasi permasalahan seperti yang 

peneliti teliti, yaitu sebagai berikut ini : 
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Menurut teori tanggung jawab hukum yang di kemukakan oleh Hans Kalsen 

yang menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 

perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, bahwa dia 

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan 

hukum. (Hans, 2007:81) 

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu : 

1. Pertanggung jawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung 

jawab terhadap pelanggaran yang di lakukan nya sendiri; 

2. Pertanggung jawaban kolektif, yaitu  seorang individu bertanggung 

jawab atas suatu pelanggaran yang di lakukan oleh orang lain; 

3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang 

individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang di lakukan nya karena 

sengaja dan di perkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; 

4. Pertanggung jawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab 

atas pelanggaran yang di lakukannya karena tidak sengaja dan tidak di 

perkirakan. 

 

 

 Berdasarkan pembagian tanggung jawab menurut Hans Kelsen, influencer disini 

masuk dalam pertanggung jawaban Mutlak (seorang individu bertanggung jawab atas 

pelanggaran yang di lakukannya karena tidak sengaja dan tidak di perkirakan) dan tidak 

terlepas pula dengan prinsip-prinsip pertanggung jawaban dalam hukum. 

 Pada konteks ini, influencer dapat di mintai pertanggung jawaban atas promosi 

kosmetik ilegal yang berdasarkan  prinsip tanggung jawab yaitu : 

1. Prinsip tanggung jawab  berdasarkan kesalahan  

Prinsip tanggung jawab ini bersifat subjektif yaitu tanggung jawab yang di 

tentukan oleh perilaku pelaku usaha, prinsip ini menjelaskan bahwa 

seseorang dapat di mintai pertanggungjawaban apa bila ada unsur kesalahan 

yang telah di lakukan. Seperti yang di lakukan influencer apabila dalam 
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menyampaikan informasi yang tidak benar dengan kualitas maupun 

kuantitas produk pada saat melakukan promosi maka unsur kesalahan dalam 

prinsip ini telah terpenuhi. 

 Teori tanggung jawab dan prinsip tanggung jawab dalam permasalahan ini 

digunakan sebagai pedoman untuk menjelaskan adanya korelasi antara teori, prinsip 

tanggung jawab dengan permasalahan yaitu mengenai tanggung jawab hukum 

influencer yang berkedudukan sebagai pelaku usaha dalam jasa periklanan atau 

promosi, khususnya untuk influencer yang menerima endorse untuk mempromosikan 

kosmetik dimedia sosialnya dari suatu produk yang berkaitan dengan tidak adanya 

legalitas dan keamanan dari produk tersebut. 

 Penulis menganalisa bahwa setelah mengetahui kedudukan influencer sebagai 

pelaku usaha yang menawarkan jasa periklanan berupa promosi endorse, konsumen 

dapat menuntut tanggungjawab influencer berdasarkan informasi atau isi dari promosi 

yang disampaikan terkait dengan produk endorse apabila tidak sesuai atau bertentangan 

dengan peraturan Perundang-Undangan seperti yang sudah penulis jelaskan 

sebelumnya, namun konsumen tidak dapat menuntut influencer mengganti kerugian 

karena pemakaian produk endorse. Influencer sebagai artis atau icon dalam promosi 

endorse yang menjadi sumber dalam penyampaian pesan atau informasi dari suatu 

produk secara langsung kepada konsumen tanpa menggunakan jasa dari perusahaan 

periklanan lainnya. Artinya kedudukan influencer disini adalah sebagai pelaku usaha 

periklanan yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan perusahaan periklan dan 

telah menggantikan posisi perusahaan periklanan dalam promosi serta pembuatan iklan. 

Influencer dapat di mintai pertanggung jawaban apabila promosi yang dilakukan nya 

terbukti melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan 
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menimbulkan kerugian, maka influencer dapat di jerat dengan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Sampai dengan saat ini belum ada aturan hukum yang 

mengatur secara khusus mengenai pemasaran digital bagi influencer atau aturan 

mengenai endorsment, namun sering ditemui kasus-kasus yang menyeret nama 

influencer ternama di Indonesia, influencer dapat dijerat dengan UUPK sebagai dasar 

hukumnya dan peraturan perundang-undangan lain, sementara perkembangan teknologi 

dan informasi terus berkembang pesat seiring berjalan nya waktu sering ditemui 

permasalahan-permasalahan terkait endorsment yang bermasalah namun sampai saat ini 

belum ada payung hukum yang mengatur secara khusus terkait dengan influencer dan 

periklanan dengan sistem endorsment, perlu dibentuk pengaturan secara khusus agar 

influencer lebih berhati-hati dalam melakukan promosi dan menyampaikan informasi 

karna ada peraturan yang mengatur untuk hal-hal terkait endorsment. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan 

sebelumnya dapat di simpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan endorsement melalui influencer seringkali menimbulkan 

masalah dikemudian hari atas promosi yang dilakukan, hal ini dikarenakan 

influencer sebagai pelaku usaha periklanan didalam promosinya 

menyampaikan informasi yang tidak sesuai atau keliru mengenai produk. 

Mulai dari bahan, keamanan, keunggulan sampai dengan legalitas produk. 

Kekurang hati-hatian dan ketelitian nya ini yang sering diabaikan oleh 

influencer saat menerima tawaran endorse. Hal ini dilatar belakangi oleh 

persepsi influencer yang beranggapan bahwa endorsment hanya bagian dari 

promosi yang tidak menimbulkan akibat hukum. 

2. Kedudukan influencer sebagai pelaku usaha periklanan harus berpedoman 

.pada aturan-aturan terkait dan etika periklanan karna seorang influencer 

dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila 

produk yang dipromosikan nya terbukti melanggar atau bertentangan dengan 

ketentuan yang ada di dalam UUPK dan aturan Perundang-Undangan lain, 

dalam UUPK terkait dengan sanksi atau bentuk pertanggungjawaban 

influencer terdapat di dalam Pasal 60,62 dan 63 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. 
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5.2 Saran  

    Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

uraikan sebelumnya penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

  Sebagai  Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam  hal ini yang 

membantu Pemerintah mengawasi obat dan makanan begitu juga 

peredaran kosmetik, dalam kegiatan pengawasan itu perluas tidak hanya 

pada produsen sampai distributor paling kecil. Namun juga mengawasi 

influencer-influencer yang menerima endorsement baik obat maupun 

makanan, karena saat ini promosi atau iklan dengan menggunakan jasa 

influencer dianggap sebagai strategi pemasaran terbaik dalam 

mendatangkan konsumen menggunakan akun media sosial. Atau 

dilakukan nya sosialisasi dengan menggandeng para influencer terkait 

dengan endorsment dan BPOM harsus segera menyusun dan 

memperbaharui peraturan BPOM untuk melindungi konsumen atas 

promosi kegiatan endorse oleh influencer dimedia sosial. 

2. Bagi influencer (pelaku usaha periklanan) 

  Sebagai pelaku usaha periklanan seorang influencer harus lebih 

berhati-hati dan teliti dalam menerima endorse  serta lebih selektif tidak 

hanya asal dalam menerima endorse dan sebelum melakukan promosi 

harus memperhatikan informasi yang akan disampaikan mengenai 

produk tersebut dan harus berpedoman pada etika periklanan dan 

peraturan Perundang-Undangan, bukan hanya sekedar menerima tawaran 
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endorsement  dan memperoleh keuntungan dari promosi tersebut 

sehingga mengabaikan akibat hukum  

3. Bagi Konsumen 

 Hendaknya konsumen juga harus berhati-hari dan memprotek diri 

sendiri, jangan mudah percaya dengan promosi atau iklan yang 

ditampilkan oleh influencer, sebelum tergiur dengan promosi yang 

dilakukan oleh influencer, ada baiknya konsumen mencari tahu terlebih 

dahulu mengenai produk yang dipromosikan itu aman, dan tidak 

berbahaya. 
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KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS HUKUM 

Gedung K Kampus Sekaran – Gunungpati – Semarang 50229 

Telp. (024) 8507891 Fax. (024) 8507891 

Laman : www.fh.unnes.ac.id Email : fh.unnes@unnes.ac.id 

 

PEDOMAN WAWANCARA  

Nama : influencer 

Hari, Tanggal : 3, 29 Februari 2020, 4 Maret 2020 dan 6 Maret 2020 

Tempat : Kota Semarang 

 

Daftar Pertanyaan : 

1. Bagaimana sistem pelaksanaan endorsment ? 

2. Bagaimana cara influencer dapat bergabung dengan management ? 

3. Bagaimana perjanjian sebelum menerima endorsement apakah perjanjian itu di 

buat sepihak oleh pelaku usaha atau bersama-sama? 

4. Berapa tariff yang di minta influencer untuk sekali endorse ? 

5. Bagiamana sistem pembayaran nya ? 

6. Pada saat mnerima tawaran endorse, aakah menerima semua tawaran endorse 

atau memilih-milih ? 

7. Apakah pernah menerima tawaran endorsement kosmetik? 

http://www.fh.unnes.ac.id/
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8. Apakah influencer  mengetahui terkait dalam promosi yang influencer lakukan 

dalam menerimaan endorsement bahwa tidak menutup kemungkinan influencer 

sebagai pelaku usaha yang menawarkan jasa iklan berupa endorse dapat di 

mintai pertanggung jawaban atas promosi yang di lakukan apabila produk yang 

di promosikan di kemudian hari menyebabkan atau merugikan konsumen. 
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KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS HUKUM 

Gedung K Kampus Sekaran – Gunungpati – Semarang 50229 

Telp. (024) 8507891 Fax. (024) 8507891 

Laman : www.fh.unnes.ac.id Email : fh.unnes@unnes.ac.id 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Nama  : Pengguna aktif instagram (konsumen) 

Hari, Tanggal : 9 Maret-14 Maret 2020 

Tempat : Kota Semarang 

 

Daftar Pertanyaan : 

1. Apakah pengaruh inflluencer dalam promosi atau mengiklankan produk 

endorse di Instagram, sering mempengaruhi anda untuk memalukan pembelian 

produk ? 

2. Apa yang membuat anda yakin dan percaya terhadap promosi yang di lakukan 

influencer dan kemudian membeli produk endorsement yang di promosikan 

nya. 

3.  Bagaimana pendapat anda mengenai kasus influencer yang menerima endorse 

kosmetik ilegal dan apakah influencer harus bertanggung jawab atas promosi 

endorse yang di lakukan nya apabila merugikan konsumen. 
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LAMPIRAN 2 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 3 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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DOKUMENTASI 

Wawancara dengan informan Balai BPOM Semarang Jawa Tengah 

   

 

Wawancara dengan responden influencer yang menerima endorsment  

1. ULFA ALHANIF (SEMARANG) 
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2. NUR ROHMAH (SEMARANG) 

 

 

3. CLAUDIA SULFITANIA (SEMARANG) 

   

 

 

 



170 
 

 
 

 

 

4. KARINA YOLANDA (PALANGKA RAYA) 
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5. FELISTYA DEA (CIREBON) 
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Wawancara dengan pengguna aktif Instagram (konsumen) 
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