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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat 

khususnya wanita pasti ingin tampil cantik sehingga tidak heran banyak 

diantaranya yang melakukan perawatan kecantikan baik melalui dokter 

kecantikan, salon kecantikan, maupun hanya berobat saja. Sebagai konsumen, 

mereka mampu mengeluarkan biaya berapa saja untuk perawatan kecantikan 

selama keinginan mereka sebagai konsumen terpenuhi, namun yang menjadi 

persoalan sebagai konsumen terkadang terlalu terpengaruhi oleh promosi 

produk kosmetik tanpa memperhatikan apakah kosmetik tersebut sudah 

memenuhi syarat, apakah barang tersebut aman atau sebaliknya yaitu justru 

berbahaya dan merugikan konsumen. 

 Promosi dan penjualan produk kosmetik yang dapat merugikan 

masyarakat bukan hanya sebuah insiden yang dikhawatirkan melainkan sudah 

terjadi pada masyarakat seperti halnya yang telah dialami oleh Malinda Dee 

terpidana kasus pembobolan rekening nasabah Citibank dan pencucian uang 

tahun 2012. Malinda Dee sempat disoroti media lantaran harus segera 

dilarikan kerumah sakit karena mengalami peradangan payudara akibat dari 

suntik silikon. Suhu tubuh Malinda menjadi sangat tinggi, peradangan 

payudara nya di duga disebabkan oleh kondisi sel tahanan yang lembab dan 

panas sehingga ia mengalami iritasi dan memerlukan perawatan khusus dari 
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dokter. Suntik silikon yang dipakai Malinda Dee adalah jenis suntik silikon 

kolegen yang seharusnya lebih cocok untuk jaringan kulit, sedangkan 

payudara merupakan jaringan lemak.1 

Pada payudara juga terdapat banyak pembuluh darah besar atau vena 

sehingga zat yang disuntikkan bisa langsung menerobos pembuluh darah dan 

menyumbat pembuluh darah, sehingga tidak ada dokter yang mau menyuntik 

payudara dengan kolagen. Cara yang paling aman adalah melalui operasi dengan 

memasukkan kantung silikon jeli. Hal ini lebih mudah dikeluarkan jika ada 

masalah seperti reaksi alergi. Oleh sebab itu baik produsen maupun konsumen 

harus mengecek, apakah betul cairan yang disuntikkan itu kolagen menimbang 

kolagen yang asli harganya cukup mahal. Satu cc harganya bisa mencapai 80 
																																																													
1	Novi	Kartika,	Awas	Bahaya	Silikon	Kolagen,	m.tempo.co	
https://m.tempo.co/read/news/2011/04/01/110324553/awas-bahaya-silikon-dan-kolagen	

Gambar	1.1 Gambar	1.2 

Sumber:	m.tempo.co Sumber:	m.tempo.co 
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hingga 100 dollar AS, padahal untuk memperbesar payudara diperlukan cairan 

kolagen sebanyak 200 cc, yang artinya perlu dana sekitar 40 ribu dolar atau 

sekitar Rp 360 juta. Dalam pemakaian yang cukup besar, tentu saja harganya 

sangat mahal. Oleh sebab itu, kolagen biasanya dipakai untuk mengatasi kerutan 

kulit bukan untuk memperbesar payudara.  

Selain suntik silikon pada payudara, banyak perempuan yang ingin 

mengubah bentuk tubuhnya seperti memancungkan hidung, memanjangkan dagu, 

menonjolkan pipi sampai terbuai dengan iklan dan promosi yang menyesatkan 

oleh klinik kecantikan, salon kecantikan, bahkan oleh produsen yang tidak 

diketahui asal-usulnya.2 Tanpa berpikir panjang, mereka langsung mendatangi 

pemasangan iklan tersebut. Padahal pemasang iklan menyuntikkan silikon cair ke 

bagian yang ingin ditambah ukurannya itu. Di negara maju, silikon cair sudah 

lama dilarang digunakan untuk manusia. 

 Para perempuan yang ingin memiliki kulit mulus dan lebih putih, juga 

memburu pemasang iklan yang mempromosikan produk kosmetik kecantikan itu. 

Mereka juga terpikir untuk menanyakan kepada orang yang mengerti mengenai 

kesehatan kulit. Mereka tidak menyadari bahwa dengan mengikuti rayuan 

promosi iklan sesungguhnya mereka sedang diancam oleh penyakit. Melalui 

kosmetik seperti krim pemutih kulit, mereka diracuni oleh merkuri yang terdapat 

didalam krim itu. 

 Fenomena yang telah diceritakan di paragraf sebelumnya sangat berkaitan 

dengan kegiatan konsumen dan pelaku usaha. Secara lex generalis, Kitab Undang-
																																																													
2	Wimpie	Pangkahila,	Anti-Aging	Tetap	Muda	dan	Sehat,	(Jakarta	:	Kompas,2011),	hal.	210.	
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Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sumber-sumber penting dari Hukum 

Konsumen atau Hukum Perlindungan Konsumen. Seperti pada pasal 202 KUHP. 

Pasal ini berbunyi sebagai berikut: 

(1) Barang siapa memasukkan barang sesuatu ke dalam sumur, pompa, sumber 
atau ke dalam perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau 
bersama-sama dengan orang lain, padahal diketahuinya bahwa karena perbuatan 
itu air lalu berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling 
lama dua puluh tahun. 

 

 Dari pasal ini terlihat bahwa setiap orang yang menyebabkan air menjadi 

tidak sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan umum (minum) menimbulkan 

bahaya pada kesehatan tubuh atau bahkan nyawa orang lain, dapat diancam 

hukum pidana. Perbuatan memasukkan sesuatu barang ke dalam air itu dapat saja 

terjadi dengan cara memasukkan racun, atau bahan-bahan berbahaya lainnya.3 

Pada bagian lain yang akan dibahas yaitu ketentuan hukum pidana yang 

merupakan salah satu dasar dari tumbuhnya hak-hak konsumen.  

 Pasal 204, 2015, dan 206 KUHP mengatur tentang berbagai bentuk dan 

macam barang dan jasa, berbeda dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 386 

yang khusus mengatur tentang makanan, minuman, dan obat-obatan. Pasal 204 ini 

berbunyi: 

(1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyediakan atau membagi-bagikan 
barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, 

																																																													
3	AZ	Nazution,	Hukum	Perlindungan	Konsumen	Suatu	Pengantar,	(Jakarta	:	Diadit	Media,	2014),	
hal.	149.	
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padahal alat bahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima belas tahun 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu 
tertentu paling lama dua puluh tahun 

Pasal ini mengatur tentang perilaku seseorang yang menjual, menawarkan, 

menyerahkan atau membagi-bagikan pada orang lain barang yang diketahuinya 

dapat membahayakan nyawa atau kesehatan tubuh orang tersebut, padahal tentang 

bahaya yang dapat mengancam nyawa kesehatan orang lain dan tidak 

diberitahukannya kepada orang yang bersangkutan.  

 Undang-Undang tentang Kesehatan juga turut memberikan perlindungan 

kepada pasien yang juga bertindak sebagai konsumen. Sama dengan makna yang 

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran yang mengatakan: Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk: 

1. Memberikan perlindungan kepada pasien; 
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan 

oleh dokter dan dokter gigi 
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi 

 Dalam memberikan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kecantikan, 

dokter atau tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien sudah 

seharusnya melakukan yang terbaik untuk pasien atau masyarakat. Hal tersebut 

merupakan kewajiban yang umum yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh dokter 

atau tenaga kesehatan. Seperti yang telah dibahas didalam poin ke dua Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu Praktik 

Kedokteran bertujuan untuk: mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan 

medis yang diberikan oleh dokter atau dokter gigi. Pada tujuan ini, dapat dilihat 

bahwa sebagai dokter, yang dalam penelitian ini adalah dokter bedah kecantikan 
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harus mempertahankan mutu pelayanan medisnya. Jangan sampai, standar 

pelayanan medis menjadi beresiko dan tidak aman lagi bagi pasiennya. Sebagai 

dokter kecantikan yang juga mengetahui bahan-bahan medis yang akan digunakan 

untuk diberikan kepada pasien juga harus bertindak secara jujur. Jangan 

menggunakan bahan-bahan yang tidak tepat yang dapat membahayakan kesehatan 

pasien atau memberikan perawatan kecantikan yang salah dan tidak pada 

porsinya. 

 Dewasa ini pun, akhirnya ditemukan bahwa dokter bedah kecantikan 

banyak yang juga melakukan kelalaian medik (negligence) seperti yang terjadi 

pada kasus suntik silikon berbahaya Malinda Dee dan Mpok Atiek. Kelalaian 

medik (negligence) dari aspek hukum merupakan suatu sikap kurang hati-hati 

menurut ukuran yang wajar, acuh tak acuh, dan ceroboh, sedangkan unsur-unsur 

kelalaian ini terdiri dari adanya suatu kewajiban, melanggar standar, tindakan 

dibawah standar umum dan ada kerugian bagi konsumen dan pasien, serta sebab 

akibat. Kelalaian terdiri dari Malfeasance (melakukan tindakan tidak layak, lalai 

membuat keputusan), Misfeasance (melakukan pilihan yang tidak tepat), atau lalai 

melaksanakan putusan atau eksekusi, serta nonfeasance (tidak melakukan 

kewajiban). Kelalaian medik juga merupakan salah satu unsur malpraktik medik 

yang terdiri dari Miscondunct (sikap buruk) antara lain seperti keterangan palsu, 

atau praktik tanpa izin atau tenaga kesehatannya tidak mempunyai Surat Tanda 

Registrasi.4 Praktik tanpa izin inilah yang seringkali terjadi tidak lain di klinik 

atau salon kecantikan. Mereka mempromosikan pelayanan kosmetik seperti suntik 
																																																													
4	Sri	Siswati,	Etika	Dan	Hukum	Kesehatan	Dalam	Perspektif	Undang-Undang	Kesehatan,	(Jakarta	:	
RajaGrafindo	Persada,	2013),	hal.	119.	
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silikon kecantikan tanpa memiliki izin praktek dan Surat Tanda Registrasi. Tanpa 

izin, mereka hanya menggunakan bahan-bahan kosmetik yang seadanya langsung 

diaplikasikan, disuntikan ke tubuh konsumen atau pasien. Hanya dengan iklan 

promosi bahwa suntik silikon akan menarik kulit, meninggikan hidung, 

meniruskan wajah, memperbesar payudara maka banyak konsumen yang segera 

datang menghampiri tanpa memastikan apakah tenaga medis dalam klinik 

kecantikan tersebut sudah diberikan izin praktik atau belum dan apakah bahan-

bahan tersebut aman dan tidak memiliki efek samping. Seperti halnya kasus 

penggrebekan yang dilakukan oleh Direktoran Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) 

Bareskrim Polri yang menggrebek Klinik Kecantikan Queent Beauty Clinic di 

Jalan Agung Wijaya VII, Blok G-6 No. 25, Sunter Agung, Jakarta Utara. 

Gambar	1.3 Gambar	1.4 

Sumber:	semetonnews.com Sumber:	sementonews.com 
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 Penggrebekan tersebut dilakukan karena profesor yang berperan sebagai 

dokter bedah kecantikan tidak jelas dimana tempat kuliahnya, tidak memiliki izin 

praktek dan yang lebih membahayakan obat, kosmetik, dan alat kecantikan yang 

digunakan tidak memiliki izin Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM), 

Kemenkes, dan izin edar.5 Hal tersebut sangat membahayakan dan beresiko 

terjadinya Malpraktek bagi pasien atau konsumen. 

 Maka dari itu, obat-obatan yang memang mengandung bahan kesehatan 

untuk kecantikan sebaiknya diuji terlebih dahulu, diawasi, dan di verifikasi. 

Termasuk pada saat mempromosikan dan mengiklankan obat-obatan tersebut. 

Untuk melakukan pengawasan demikian, khususnya yang berkaitan dengan 

periklanan diterbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri 

Penerangan (No. 252/Menkes/SKB/VIII/80 dan No. 122/Kep/Menpen/1980) 

tentang Pengendalian dan Pengawasan Iklan Obat, Makanan, Minuman, 

Kosmetika, dan Alat Kesehatan (OMKA).6 Menurut Surat Keputusan Bersama 

itu, Menteri Kesehatan berkewajiban mengawasi menteri periklanan sesuai 

dengan kriterian teknis medis dan etis, sedangkan Menteri Penerangan melakukan 

pengawasan materi secara umum. 

 Selain mengacu kepada ketentutan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, dalam melakukan pengawasan Direktorat Jenderal POM 

sampai sekarang masih mendasar diri pada Ordonasi Pemeriksaan Bahan-Bahan 

																																																													
5	VR	Nugraha,	Klinik	Langganan	Kecantikan	Artis	dan	Pejabat	digerebek;	Pelakunya	Profesor	Tak	
Jelas	Tempat	Kuliahnya,	semetonnews.com	
http://www.semetonnews.com/post/read/2646/klinik-kecantikan-langganan-artis-dan-pejabat-
digerebek-pelakunya-profesor-tak-jelas-tempat-kuliahnya	ditelusuri	5	Februari	2017	
6	Celina	Tri	Siwi,	Hukum	Perlindungan	Konsumen,	(Jakarta	:	Sinar	Grafika,	2008)	hal.	113.	
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Farmasi (Staatsblad 1936 No. 660). Sesuai namanya, ordonasi tersebut tidak 

secara khusus mengatur masalah periklanan. Ordonasi itu memerlukan penjabaran 

lebih lanjur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

tingkatannya. Masalah iklan obat, misalnya antara lain diatur dalam Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan No. 0282-3/A/SK/XI/90 tentang Kriteria 

Terperinci, Kelengkapan Permohonan dan Tata Laksana Obat Jadi. Melalui 

ordonasi inilah, dapat diuji keamanan suatu obat jadi. Sebagai konsumen 

hendaknya sebelum membeli atau menggunakan produk obat-obatan kecantikan 

mengetahui terlebih dahulu apakah obat tersebut telah terdaftar di BPOM karena 

bila belum terdaftar di BPOM akan sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen 

atau pasien. Obat yang belum terdaftar di BPOM tidak diketahui jelas 

substansinya apakah mengandung bahan kesehatan yang aman dan terpercaya. 

 Secara lex spesialis dalam penelitian ini dapat dilihat perlindungan bagi 

konsumen yaitu melalui hukum perlindungan konsumen atau Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsumen yang membeli dan menggunakan 

kosmetik sebelumnya telah mendapat informasi terkait kosmetik yang akan 

dibelinya baik dengan cara dikonsumsi seperti obat luar dan obat dalam maupun 

yang disuntikkan atau di operasi kebagian tubuhnya, namun terkadang informasi 

Gambar	1.5 Gambar	1.6	Sumber:	health.liputan6.com	 Sumber:	health.liputan6.com	
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yang diberikan oleh pemberi iklan atau pelaku usaha seringkali tidak lengkap. 

Mereka cenderung tidak memberitahukan dampak apa yang akan diterima oleh 

konsumen setelah mengkonsumsi kosmetik tersebut. Seperti halnya yang dialami 

oleh Komedian Mpok Atiek ketika di wawancara di Liputan6. Mpok Atiek yang 

pada mulanya tergiur dengan tawaran temannya untuk melakukan suntik silikon 

tanpa diberikan penjelasan lengkap mengenai efek samping pun akhirnya 

mengalami dampak yang tidak diinginkan dari suntik silikon di wajah Mpok 

Atiek. 	Seiring berjalannya waktu, kondisi pipi, hidung, mata, mulut, dahi yang 

semuanya disuntik silikon itu mulai membuat masalah.  

 Di tahun ke-15 sejak pertama kali melakukan suntik, Mpok Atiek mulai 

merasakan mukanya sering bengkak-bengkak dan merah. Belum lagi kata dokter 

ada resiko kanker jika silikon kadaluarsa itu tidak dibersihkan dari wajahnya.7  

 	Fenomena yang telah terjadi tersebut telah melanggar ketentutan yang 

diatur dalam UUPK dimana sebagai konsumen memiliki hak-hak yang harus 

dipenuhi agar dapat mencegah dampak promosi dan penjualan produk kosmetik 

yang berbahaya dan bahkan merugikan seperti yang telah dialami oleh Malinda 

Dee dan Mpok Atiek. Hak-hak konsumen yang dilindungi dalam Pasal 4 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:	

(1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi 
barang/jasa. 

(2)  Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai 
tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan . 

																																																													
7	Kusmiyati,	“Balada	Wajah	Silikon	Mpok	Atiek	dan	Penyesalan	Seumur	Hidupnya”	,	liputan6.com	
http://health.liputan6.com/read/751166/balada-wajah-silikon-mpok-atiek-dan-penyesalan-
seumur-hidupnya	ditelusuri	4	Februari	2017	
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(3)   Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang/jasa. 

(4)   Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang 
digunakan. 

(5)   Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

(6)   Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 
(7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskrimainatif. 
(8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika 

barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya. 

(9)  Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya. 

 Hak-hak konsumen diatas telah diatur oleh negara melalui Undang-

Undang Perlindungan Konsumen yang menjadi dasar bagi konsumen untuk 

mendapatkan informasi dan pelayanan yang jujur dan benar dari produsen yang 

dalam hal ini bertindak sebagai pemberi iklan, dokter  bedah kecantikan, atau 

klinik kecantikan. Selanjutnya, terdapat dua hak yang sangat penting dalam 

melindungi konsumen diantaranya8: 

1. Hak atas keamanan dan keselamatan 
Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin 
keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa 
yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik 
maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk. Seperti contoh 
pasien yang ingin membeli kosmetik kecantikan, obat-bat kecantikan, atau 
menggunakan jasa dokter bedah kecantikan. Sebagai dokter atau produsen 
yang menjual atau menawarkan barang dan jasa kosmetik tersebut harus 
dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen atau pasien bahwa 
obat atau alat-alat kesehatan yang diberikannya adalah aman, sudah 
memiliki verifikasi izin edar dari BPOM dan KEMENKES. 
 
 

2. Hak untuk memperoleh informasi 
Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi 
yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu 

																																																													
8	Ahmad	Miru	dan	Sutarman	Yodo,	Hukum	Perlindungan	Konsumen,	(Jakarta	:	RajaGrafindo,	
2007)	hal.	41.	
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bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi ata cacat 
karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan 
benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang 
benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen 
dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya serta 
terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk 
termasuk produk kosmetik. Jangan sampai ada informasi mengenai efek 
samping dari produk obat, namun justru ditutupi oleh produsen supaya 
produknya laku dipasaran. Sebagai produsen yang baik sudah menjadi 
kewajiban untuk memenuhi hak konsumen untuk memperoleh informasi 
yang benar. 
 

 Kedua hak tersebut memberi peran penting untuk menjaga keselamatan 

konsumen. Dengan memberikan jaminan keamanan terhadap produk yang akan 

digunakan konsumen, yang tentunya produk tersebut telah memiliki verifikasi izin 

edar dari BPOM dan KEMENKES maka konsumen dapat dengan aman dan 

nyaman dalam penggunaan produk karena BPOM dan KEMENKES telah 

menjamin bahwa produk yang digunakan mengandung bahan-bahan yang baik 

dan cocok untuk dikonsumsi tubuh. Dengan perolehan informasi yang akurat 

terhadap suatu produk tanpa mengurangi fakta kandungan dari produk tersebut 

juga sangat memadai bagi konsumen agar tidak salah pilih produk dan 

menyesuaikannya dengan tubuh konsumen sehingga tidak terjadi kesalahan pada 

saat pemakaian produk yang akan dikonsumsi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan diatas, maka beberapa 

permasalahan pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: 

1. Bagaimana pengaturan dari promosi dan penjualan kosmetik yang 

merugikan konsumen? 
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2. Bagaimana implementasi sanksi hukum pidana terhadap pelaku usaha 

yang melakukan promosi dan penjualan kosmetik yang menyesatkan 

dan merugikan masyarakat? 

3. Bagaimana realisasi dari hukum perlindungan konsumen terhadap 

promosi dan penjualan kosmetik yang menyesatkan dan merugikan 

masyarakat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penulis dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut yaitu: 

1. Untuk memberikan kesadaran hukum bagi pelaku usaha bahwa segala 

bentuk tindakan promosi dan penjualan kosmetik yang merugikan 

konsumen akan dikenakan sanksi hukum pidana. 

2. Untuk memberikan kesadaran hukum bagi konsumen untuk mau 

memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar karena hak-hak konsumen 

tersebut dilindungi dalam hukum perlindungan konsumen. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat kegunaan utama yang diharapkan tercapai 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Kegunaan secara teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah 

pengetahuan khususnya bagi masyarakat sekitar dan sebagai tambahan 

referensi bagi program studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, 

khususnya mengenai pentingnya kesadaran hukum bagi setiap masyarakat 
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tentang hal-haknya sebagai konsumen yang patut diperjuangkan dalam 

hukum agar dapat mencegah segala bentuk kekeliruan dari promosi dan 

penjualan suatu produk khususnya produk kosmetik yang dapat merugikan 

masyarakat baik secara hukum maupun secara kesehatan. 

2. Kegunaan secara praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan 

masyarakat dengan berbagai profesi khususnya bagi masyarakat wanita, 

praktisi hukum, pelaku usaha, dan segenap mahasiswa Universitas Pelita 

Harapan agar dapat menghindari dan memecahkan segala bentuk 

permasalahan terkait promosi dan penjualan produk kosmetik yang 

merugikan masyarakat dan dijunjung tinggi hak-hak konsumen secara 

praktik dalam kehidupan bermasyarakat. 

1.5 Sistematika Penelitian 

 Untuk memudahkan dalam mengikuti sajian pembahasan materi 

dalam skripsi ini, penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab yang 

terkait guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap arah pembahasan 

seperti di bawah ini: 

I. Pendahuluan 

Dalam bab ini, penulis menjelaskan secara singkat latar belakang 

dari topik yang akan dibahas pada penulisan skripsi yang disertai 

dengan fakta kasus beserta peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar dari penulisan skripsi ini dan juga rumusan masalah, 
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tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian dan sistematika laporan 

hasil penelitian. 

II. Tinjauan Pustaka 

Dalam Landasan teori ini peneliti harus dapat menegemukakan 

berbagai kerangka berfikirnya yang berkaitan dengan isu hukum yang 

dijadikan penelitian yaitu: hukum pidana pada umumnya, hukum 

perlindungan konsumen dan hukum perlindungan konsumen pada 

kosmetik. Dalam landasan konseptual, peneliti harus mengemukanan 

yang berisikan pengertian dan penjelasan hal-hal yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi, yaitu promosi 

dan penjualan kosmetik yang merugikan konsumen ditinjau dari 

Undang-Undang Penyiaran dan promosi dan penjualan kosmetik yang 

merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Transaksi dan 

Informasi Elektronik. Pengertian dan penjelasan tersebut bersumber 

dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, kamus, atau pendapat 

para ahli. 

 

III. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian 

hukum normatif dan cara pengumpulan data adalah dengan 

menggunakan data sekunder disertai studi kepustakaan. Objek 

penelitian yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Dalam bab ini 
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analisis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode penalaran 

deduktif yang mengkaji suatu isu hukum secara umum kemudian baru 

ditinjau poinnya dengan lebih mendalam. 

IV. Analisis Hasil Penelitian 

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang 

didapatkan dari literatur-literatur skripsi, jurnal, peraturan perundang-

undangan, kliping YLKI yang terdiri dari jawaban terhadap rumusan 

masalah pada Bab I. 

V. Kesimpulan Dan Saran 

Bab ini berisi hasil akhir dari penelitian hukum berupa kesimpulan 

akhir yang menjawab rumusan masalah yang telah di tetapkan dan 

juga berisi saran dari penulis terhadap konsumen terkait dengan 

pencegahan dan penanggulangan terhadap isu hukum yang terjadi dan 

yang sedang dibahas dalam penulisan skripsi ini 

 

 

 

 

 

 

 

 




