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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, mendominasi pelbagai  

aktivitas bisnis (barang/jasa) manusia dewasa ini. Kegiatan bisnis dilakukan 

manusia di desa-kota-dunia, anak-dewasa, miskin-kaya, pendidikan rendah-tinggi, 

formal-informal, yang kesemuanya bertujuan untuk mencari keuntungan yang 

tidak ada lain diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa kepada konsumen. Di 

dalam transaksi jual-beli barang dan jasa setidak-tidaknya terdapat dua pihak yang 

saling berhubungan, yaitu pertama, pihak penyedia barang atau penyelenggara 

jasa. Kedua, pihak pemakai/pengguna barang atau jasa itu.
1
 Dalam literatur 

ekonomi, kelompok pertama disebut sebagai pengusaha atau pelaku usaha, 

sedangkan kelompok kedua disebut sebagai konsumen dan disadari atau tidak, 

setiap manusia adalah konsumen. Semua pelaku usaha adalah konsumen, 

sebaliknya tidak semua konsumen adalah pelaku usaha, sehingga masalah-

masalah yang dihadapi oleh konsumen adalah menyangkut semua lapisan dan 

golongan masyarakat yang perlu mendapat perhatian Dewan.
2
  

 Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau 

consument/konsument (Belanda).
3

 

Pengertian tersebut secara harfiah diartikan 

sebagai ”Orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan 
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jasa tertentu” atau ”sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan 

atau sejumlah barang”.
4
  

Perkembangan internet di Indonesia memang seperti tidak terduga 

sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil 

orang yang mempunyai minat di bidang computer. Namun, dalam tahun-tahun 

terakhir ini pengguna jasa internet meningkat secara sangat pesat, meski ada 

pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan pengguna internet baru sebatas 

untuk hiburan dan percobaan
5
. Bila dibandingkan dengan Negara-negara yang 

telah maju, penggunaan internet di Indonesia masih jauh ketinggalan. Namun, 

sekarang kita dapat menyaksikan di berbagai kota dan daerah telah banyak 

tersedia tempat-tempat penyewaan internet untuk umum di mana para pengguna 

jasa internet, yang tidak mempunyai akses secara pribadi ke internet, dapat pula 

menikmati layanan jasa ini.
6
 Perkembangan ini cukup menggembirakan, bila 

dibandingkan dengan Negara lain, misalnya di Amerika Serikat yang 

perkembangan internet pada awalnya didukung pendanaannya oleh Pemerintah 

melalui National Infromation Infrastructure. Sedangkan, di Indonesia keterlibatan 

pemerintah di bidang ini dapat dikatakan sangat minim.
7
 

Menurut data terbaru yang diambil dari internet world statistic, jumlah 

pengguna internet pada akhir juni 2016 di Asia, Indonesia ada pada peringkat ke 4 

(empat) mencapai 88 juta pengguna, sedangkan China berada pada peringkat 

                                                           
4
  Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan 

Pemikiran, (Bandung: Nusa Media, 2008), hal.7. 
5
 Asril Sitompul, Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Maslah Hukum di Cyberspace, 

(Bandung: PT Citra Aditya Bkti, 2001), hal. 1. 
6
 Ibid., hal. 1. 

7
 Ibid., hal. 1. 



3 
 

pertama mencapai 721,4 juta pengguna. Hal itu dinyatakan dalam gambar 1.1 

berikut :
8
 

 

Gambar 1.1. Jumlah Pengguna Internet di Asia 

Sumber: Internet World Stats (http://www.internetworldstats.com/)  

 

Penggunaan internet bukan hanya terbatas pada pemanfaatan informasi 

yang dapat diakses melalui media, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana 

untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah mulai 

diperkenalkan melalui beberapa seminar dan telah dimulai penggunaanya oleh 

beberapa perusahaan, yaitu electronic commerce (e-commerce), yang merupakan 

bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet.
9
 Pengertian 

perdagangan elektronik dalam Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2004 Tentang Perdagangan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik adalah 

perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan 
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prosedur elektronik.
10

 Besarnya potensi perdagangan elektronik (e-

commerce) tidak lepas dari perkembangan pengguna internet di Indonesia. Ini 

disebabkan oleh akses yang lebih mudah dan memungkinkan siapapun untuk 

terhubung kapanpun diinginkan dan internet mulai menjadi bagian dari kehidupan 

sehari-hari rakyat Indonesia. 
11

 

 

Gambar 1.2. Prospek Bisnis E-commerce di Indonesia 

Sumber: kominfo.go.id per: Juni 2016 

 

Potensi perdagangan elektronik (e-commerce)  terlihat dari angka 77% dari 

penggunaan internet digunakan untuk mencari informasi produk dan berbelanja 

online, pelanggan online shop yang mencapai 8,7 juta orang, dan  nilai transaksi 

yang diprediksi mencapai US$ 4,89 Miliar pada tahun 2016. Ini meningkat 

dibanding tahun 2015.  Dalam gambar 1.2 diatas dapat di lihat bahwa salah satu 
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produk yang popular dalam perdagangan elektronik (e-commerce) adalah 

kosmetik sebesar 2,3%.
12

  

Pada zaman sekarang ini, orang-orang tergoda untuk mencoba produk-

produk kosmetik yang ditawarkan di pasaran terutama para kaum wanita. Hal ini 

dikarenakan segmen wanita biasanya menjadi pusat perhatian produk-produk 

kosmetik.
13

 Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad lalu. Seiring dengan 

berjalannya waktu, pada abad ke-19 pemakaian kosmetik mulai mendapat 

perhatian yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu 

kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20.
14

 

Istilah kosmetik berasal dari kata Yunani “kosmetikos” yang berarti ketrampilan 

menghias, mengatur.
15

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian 

mengenai kosmetik dan kosmetika, kosmetik adalah obat (bahan) untuk 

mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah 

bibir. Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik 

wajah, kulit dan rambut.
16

  

Berdasarkan, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 

tahun 2015-2035, industri kosmetik dan jamu merupakan sektor prioritas karena 

berperan besar sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional. 

Industri kosmetik sebagai salah satu industri yang stategis dan potensial, karena 

saat ini sebanyak 760 perusahaan kosmetik tersebar di wilayah Indonesia serta 

mampu menyerap sebanyak 75 ribu tenaga kerja secara langsung dan 600 ribu 
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Baru, (Jakarta: PT Elex Media Kompetindo, 2007), hal. 173. 
14

 Retno Aswari Tranggano dan Fatma latifah, Buku Pegangan Ilmu Pengtahuan Kosmetik, 

(Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2007),  hal. 3. 
15
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16
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tenaga kerja secara tidak langsung. Selain itu, neraca perdagangan produk 

kosmetik mengalami surplus sebesar 90 persen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

ekspor kosmetik pada tahun 2015 yang mencapai USD 818 juta atau dua kali lipat 

dibandingkan nilai impornya sebesar USD 441 juta.
17

 

Industri kecantikan Indonesia dikatakan selalu konsisten mengalami 

peningkatan dibanding industri lainnya. Berdasarkan Euromonitor International, 

negara-negara berkembang berkontribusi sebesar 51 persen bagi industri 

kecantikan global, termasuk di antaranya Indonesia yang memiliki pasar yang 

dinamis di kawasan Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia pun diestimasikan 

akan menjadi pasar pertumbuhan utama untuk industri kecantikan pada tahun 

2019. Indonesia memiliki peluang besar dalam industri kecantikan karena pasar 

domestik yang luas, ketersediaan SDM, dan juga potensi material bahan baku 

sebagai negara beriklim tropis. Tak hanya itu, warisan kecantikan, keberagaman 

suku bangsa dan budaya, juga menjadi keunikan tersendiri bagi pengembangan 

industri kosmetik dan perawatan kecantikan yang potensial.
18

 

Di dunia maya, informasi dalam berbagai bentuk tentang kosmetik 

bermunculan untuk memenuhi kebutuhan para pemuja kecantikan, mulai dari 

iklan, blog, hingga toko daring. Beragam iklan kosmetik dengan mudah dapat kita 

jumpai di tepi konten yang sedang kita baca.
19

 Saat ini iklan telah menjadi bagian 

dari kehidupan kita, dimana setiap harinya manusia dapat diterpa puluhan bahkan 
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ratusan iklan, dalam periklanan aktivitas promosi menjadi sangat penting untuk 

mencapai khalayak dalam jumlah besar karena tujuan periklanan umumnya 

mengandung misi komunikasi. Periklanan adalah suatu komunikasi massa dan 

harus dibayar untuk menarik kesadaran, menanamkan informasi, mengembangkan 

sikap atau mengharapkan adanya suatu tindakan yang menguntungkan bagi 

pengiklan.
20

 Semakin meningkat pengeluaran (belanja) reklame/iklan yang 

dilakukan perusahaan, maka semakin meningkat pula kuantitas pemasaran dari 

produk dan jasa tersebut. Hal ini membuktikan bahwa iklan/reklame dan promosi 

lainnya dalam memasarkan suatu produk cukup signifikan dalam mendukung 

pemasaran produk tersebut kepada masyarakat.
21

 Secara umum media 

reklame/iklan yang sering digunakan oleh perusahaan kelas menengah ke atas 

adalah :
22

 media elektronik (televisi, radio, internet); media cetak (surat kabar, 

tabloid, majalah); dan media board advertising (papan reklame). 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 1.3 Contoh iklan Kosmetik Media Elektronik 

Sumber: google 
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Kini banyak pengusaha baik dalam bentuk badan hukum maupun individu 

melakukan transaksi jual beli dengan pembeli melalui layanan website atau 

bentuk blog dengan berbagai macam barang. Salah satunya yang sedang ramai 

diperjualbelikan adalah produk kecantikan bagi konsumen kaum perempuan. Jenis 

dari produk kecantikan bermacam-macam bentuknya yaitu obat-obatan dan 

kosmetik. Produk kecantikan ini juga mempunyai merek yang berbeda-beda dan 

berasal dari produsen asing seperti negara Korea (Utara atau Selatan), Amerika 

Serikat, atau negara-negara di bagian Asia seperti Cina dan Thailand. Penjualan 

berbagai produk kecantikan ini pun semakin laris karena semakin meningkatnya 

permintaan dan kebutuhan konsumennya serta efeknya yang dikabarkan manjur 

melalui testimoni-testimoni dari konsumen yang telah menggunakan produk 

kecantikan tersebut.
23

 Sebagaimana contoh dari terstimoni yang dimaksud adalah 

seperti gambar di bawah ini: 

 

Gambar 1.4 Contoh Testimoni Konsumen Produk Kosmetik 

Sumber: Google 
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 Muhammad, Habibi. Akibat Hukum Terhadap Produk Kosmetik Yang Tdak Didaftarkan 

Menurut Ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), diakses dari 

https://jhonisamual.blogspot.co.id/2015/04/akibat-hukum-terhadap-produk-kosmetik.html, pada 

Tanggal 5 Desember 2016. 
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Membanjirnya produk-produk yang dihasilkan pelaku usaha baik dalam 

dan luar negri yang beredar di Indonesia, di satu sisi memberikan kemudahan bagi 

konsumen untuk memilik produksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhannya, 

tetapi di lain pihak kondisi tersebut mengandung potensi pelaku usaha dalam 

memproduksi barang atau jasa tidak memperhatikan kesehaan, keselamatan, dan 

keamanan konsumen, bahkan tidak jarang pelaku usaha melakukan kejahatan 

terhadap konsumen, semata-mata karena keuntungan yang menjadi tujuan 

utamanya. Kondisi inilah mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen 

menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.
24

 Berbagai 

cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka, salah 

satunya dengan mencantumkan bahwa produk tersebut buatan luar negeri yang 

diimpor langsung ke Indonesia. Tidak adanya nomor registrasi dari BPOM 

membuat harga produk lebih murah. Beberapa perbedaan produk kecantikan 

ilegal dengan produk kecantikan resmi yaitu  tidak adanya nomor registrasi 

BPOM, tidak adanya label terjemahan bahan baku kosmetik dalam bahasa 

indonesia, tidak adanya tanggal kadaluarsa produk, dan untuk beberapa kosmetik 

tidak disegel.
25

 Sebagai contoh, salah satu produk kecantikan yang dijual di 

pasaran melalui toko online atau melalui situs internet yaitu produk kecantikan 

dengan merek Glanz. Produk kecantikan Glanz adalah suatu produk kecantikan 

yang diracik oleh para dokter dan ahli kecantikan kulit di Jerman. Produk 

kecantikan Glanz  dipasarkan secara bebas di Indonesia. Produk tersebut berupa 
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 Muhammad, Habibi. Akibat Hukum Terhadap Produk Kosmetik Yang Tdak Didaftarkan 

Menurut Ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), diakses dari 
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kosmetik sebagai rangkaian whitening face dan body skin care. Produk 

kecantikan Glanz diketahui tidak didaftarkan di BPOM dan tidak memiliki izin 

edar.
26

  

Penemuan BPOM terkait peredaran kosmetik yang mengandung bahan 

berbahaya secara online adalah sebagai berikut: 

1)  Juni 2015, Kapolres Sleman menyita kosmetik illegal yang diedarkan lewat 

online dari Yogyakarta yang berupa ribuan kemasan kosmetik yang 

mengandung bahan-bahan berbahaya di antaranya merkuri dan bahan 

hidrokinon. Di antaranya Sj-M spesial Whitening Cream sebanyak 240 buah, 

SJ-S spesial Whitening Cream sebanyak 60 buah, 500 buah Whitening Cream 

S (siang), 300 Spesial Whitening Cream M (malam), 60 tempat bedak, 50 

buah Fluocinonide, 5 dos besar tempat Chemical Skin Care, Fluocinonide 

Cream sebanyak 48 buah, Aromatik Astringent sebanyak 1 buah, Aeromatik 

Face toner sebanyak 1 buah.
27

 

2) Selama semester I tahun 2016, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

menemukan 43 jenis kosmetika mengandung bahan berbahaya. Hasil temuan 

BPOM yang mengandung bahan berbahaya diantaranya Merkuri, Asam 

Retinoat, Hidrokinon dan pewarna merah K3 dan K10, berikut perinciannya: 

a. Kosmetik mengandung bahan berbahaya pewarna merah K3, yaitu: 

Nutrilips Lipstick Winter Sky ini dari Sophie Martin  Sama dengan Sophie 

Paris, Beautyline, Avione, Tokyo Night,  

                                                           
26

 ibid 
27

 Raharjo, Edzan. Istri Dokter ditangkap karena racik Kosmetik Ilegal Mengandung Bahan 

Berbahaya, diakses dari http://news.detik.com/berita/2950815/istri-dokter-ditangkap-karena-racik-

kosmetik-ilegal-mengandung-bahan-berbahaya, pada Tanggal 5 Desember 2016. 
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http://news.detik.com/berita/2950815/istri-dokter-ditangkap-karena-racik-kosmetik-ilegal-mengandung-bahan-berbahaya


11 
 

b. Kosmetik mengandung Pewarna Merah K10 yaitu Implora sebanyak dua 

produk. 

c. Kosmetik yang mengandung Merkuri, yaitu: Aichun Beauty, Anima 40, 

Beauty Girls, Bioclinic, DR Herbal, La Bella, Esther, Biogold, La Widya 

Curcumin, Clariderm, Eco-Agen, Niche, Widya, DR Night Cream. 

d. Kosmetik yang mengandung Asam Retinoat terdapat tiga produk (Come 

Beauty dan Mirocell).  

e. Kosmetik yang mengandung Hidrokinon ada dua produk (Auraku dan 

Gavia).
28

 

Penambahan bahan-bahan berbahaya tersebut ke dalam kosmetika dapat 

menimbulkan berbagai risiko kesehatan antara lain:
29

 

1) Merkuri, banyak disalahgunakan sebagai bahan pemutih/pencerah kulit, 

bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan teratogenik (mengakibatkan 

cacat pada janin). 

2) Asam Retinoat, banyak disalahgunakan sebagai pengelupas kulit kimiawi 

(peeling), bersifat teratogenik. 

3) Hidrokinon, banyak disalahgunakan sebagai bahan pemutih/pencerah kulit, 

selain dapat menyebabkan iritasi kulit, juga dapat menimbulkan ochronosis 

(kulit berwarna kehitaman) yang mulai terlihat setelah 6 bulan penggunaan 

dan kemungkinan bersifat irreversible (tidak dapat dipulihkan). 

                                                           
28

 Ronaldo, Didi. BPOM Temukan Produk Sophie Martin Nutrilips Lipstick Mengandung Bahan 

K3 pemerah,ldiakses dari http://www.pewarta-indonesia.com/kesehatan/info-kesehatan-info-

kesehatan/bpom-temukan-produk-sophie-martin-nutrilips-lipstick-mengandung-bahan-k3-

pemerah, pada Tanggal 5 Desember 2016. 
29
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4) Bahan pewarna Merah K3 dan Merah K10, banyak disalahgunakan pada 

lipstik atau sediaan dekoratif lain (pemulas kelopak mata dan perona pipi). 

Kedua zat warna ini bersifat karsinogenik. 

Selama semester I tahun 2016, Temuan kosmetika mengandung bahan 

berbahaya tersebut merupakan hasil pengawasan Badan POM, baik secara rutin, 

intensif, maupun dengan target khusus dalam rangka penegakan hukum. Nilai 

keekonomian temuan melalui pengawasan rutin mencapai 9,4 milyar rupiah, 

pengawasan secara intensif mencapai 6,3 milyar rupiah, dan pengawasan dengan 

target khusus mencapai 15,3 milyar rupiah. Produk-produk kosmetika tersebut 

diperoleh dari sarana industri, importir, dan badan usaha yang melakukan kontrak 

produksi kosmetika, serta sarana distribusi kosmetika yang meliputi klinik 

kecantikan dan Multi Level Marketing (MLM). Selain itu, Badan POM juga 

menjaring produk kosmetika berbahaya yang diedarkan/ dipromosikan melalui 

media elektronik termasuk situs penjualan online.
30

 

Uraian diatas sudah cukup menggambarkan secara jelas alasan mendasar 

penulis mengangkat topik perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang 

mengandung bahan berbahaya. Maraknya penjualan yang sampai saat ini sulit 

dicegah. Terlebih lagi, penulis cukup aktif di media sosial seperti facebook, 

twitter, instagram, dan berbagai situs internet. Penulis kerap kali menemukan 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menjual produk-produk kosmetik yang 

tidak jelas izin edar dan tidak adanya nomor registrasi BPOM, bahkan ada 

beberapa produk yang kemasannya tidak layak untuk digunakan. Selama ini, 

jarang sekali korban-korban yang sudah terlanjur menggunakan kosmetik yang 

                                                           
30

 Diakses dari http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/310/WASPADA-KOSMETIKA-

MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-----Pilih-Kosmetika-Aman-untuk-Tampil-Cantik----

.html, Pada Tanggal 5 Desember 2016. 

http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/310/WASPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-----Pilih-Kosmetika-Aman-untuk-Tampil-Cantik----.html
http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/310/WASPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-----Pilih-Kosmetika-Aman-untuk-Tampil-Cantik----.html
http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/310/WASPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-----Pilih-Kosmetika-Aman-untuk-Tampil-Cantik----.html
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mengandung bahan berbahaya ini melapor ke pihak yang berwajib. Hal ini karena 

cukup banyak konsumen yang tingkat kesadaran akan hak-haknya, pengetahun 

terhadap teknologi, pendidikan serta pendapatannya masih rendah, dan pada 

umumnya konsumen, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, memiliki kultur 

“nrimo” (tidak mau ambil pusing), selain itu tidak sedikit suatu peristiwa selalu 

menempatkan konsumen sebagai korban ketidakadilan pihak pelaku usaha 

maupun pemerintah.
31

 Kerugian yang diderita konsumen selama ini, cenderung 

dianggap biasa/wajar baik oleh pelaku usaha, pemerintah maupun oleh konsumen 

sendiri. Bahkan konsumen menganggap kerugian atau penderitaan akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa dianggap sebagai musibah atau nasib yang 

sudah seharusnya terjadi (tidak bisa ditawar).
32

 Sebagai contoh seperti yang 

dirasakan oleh 2 (dua) korban berikut: 

1) Dampak negatif kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti 

merkuri dirasakan Rahmatiah (34), warga Kuin Utara, Banjarmasin. 

Kulit wajah ibu tiga anak itu justru rusak akibat paket kosmetik pemutih dan 

penghilang jerawat seharga Rp 250 ribu yang dibeli dari seorang pedagang di 

Pasar Kalindo, Belitung, beberapa waktu lalu. Dari hasil 

diagnosa, kosmetik itu mengandung merkuri.
33

 

2) Desma (35), warga Perumahan Permata Asri, Karang Anyar, Lampung 

Selatan. Kulitnya menggosong setelah membeli dan menggunakan bedak 

kosmetik merek terkenal yang harganya lebih murah daripada biasanya secara 

                                                           
31

 Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab 

Mutlak, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm. 6. 
32

 Ibid.,  hlm. 7. 
33

 Wardhani, Anita. Wajah Manis Rahmatiah Gosong Gara-gara pemutih, diakses dari 

http://www.tribunnews.com/lifestyle/2014/12/26/wajah-manis-rahmatiah-gosong-gara-gara-

pemutih, pada tanggal 5 Desember 2016. 

http://www.tribunnews.com/tag/kosmetik
http://www.tribunnews.com/tag/kosmetik
http://www.tribunnews.com/tag/kosmetik
http://www.tribunnews.com/lifestyle/2014/12/26/wajah-manis-rahmatiah-gosong-gara-gara-pemutih
http://www.tribunnews.com/lifestyle/2014/12/26/wajah-manis-rahmatiah-gosong-gara-gara-pemutih
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online. Setelah dipakai, saya malah kena iritasi kulit. Setelah konsultasi ke 

dokter kulit, katanya kosmetik itu palsu dan mengandung bahan berbahaya.
34

 

Ketika suatu bangsa memasuki tahap negara kesejahteraan, tuntutan 

terhadap intervensi pemerintah melalui pembentukan hukum yang melindungi 

pihak yang lemah sangatlah kuat.
35

 Pada periode ini negara mulai memperhatikan 

antara lain kepentingan tenaga kerja, konsumen, usaha kecil dan lingkungan 

hidup. Perlindungan terhadap konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari 

kemajuan teknologi dan industri karena perkembangan produk-produk industri di 

satu pihak, pada pihak lain memerlukan perlindungan terhadap konsumen. 

Kemajuan teknologi dan industri, telah pula memperkuat perbedaan antara pola 

hidup masyarakat tradisional dan masyarakat moderen.
36

 Perlindungan konsumen 

tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah tetapi juga terhadap barang-

barang yang membahayakan kehidupan manusia. Umpamanya, makanan, obat, 

dan minuman.
37

 Sebenarnya, signifikansi perlindungan konsumen dalam konteks 

industri dan perdagangan bebas tidak saja menjadi persoalan negara berkembang, 

tetapi juga negara maju.
38

 Setelah perang dunia II berakhir, Amerika Serikat 

menjadi negara pengimpor utama bahan-bahan mentah untuk kebutuhan industri. 

                                                           
34

 Diakses dari http://lampung.tribunnews.com/2013/03/04/ini-akibat-kalau-pakai-kosmetik-

murah, Pada tanggal 5 Desember 2016. 
35

 Erman Rjagukguk, Peranan Hukum di Inonedia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan 

Memperluas Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Kampus UI Depok 2000 dalam Inosentius Samsul, 

Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, (Jakarta: 

Universitas Indonesia, 2004), hal. .2. 
36

 Ibid., hal. 2. 
37

 Erman Rajagukguk, Agenda Pembaharuan Hukum ekonomi di Inonedia Menyongsong Abad 

XXI, UNISIA. No.33/XVIII/I/1997 dalam Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen: 

Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hal. 4. 
38

 Roy E. Pomerantz, íProduct Liability Insurance In The New Industrial Revolution, The 

Insurance Law Journal, Number 686 (1980), hal. 99. 

http://lampung.tribunnews.com/2013/03/04/ini-akibat-kalau-pakai-kosmetik-murah
http://lampung.tribunnews.com/2013/03/04/ini-akibat-kalau-pakai-kosmetik-murah
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Itu berarti tidak dapat dipungkiri bahwa produk-produk yang dibuat di Amerika 

kini mengandung komponen-komponen produk buatan banyak negara.
39

 

Sistem perekonomian yang semakin komplek tersebut berdampak pada 

perubahan konstruksi hukum dalam hubungan antara produsen dan konsumen 

Perubahan konstruksi hukum diawali dengan perubahan paradigma hubungan 

antara konsumen dan produsen, yaitu hubungan yang semula dibangun atas 

prinsip caveat emptor
40

 berubah menjadi prinsip caveat venditor.
41

. Suatu prinsip 

hubungan yang semula menekankan pada kesadaran konsumen sendiri untuk 

melindungi dirinya berubah menjadi kesadaran produsen untuk melindungi 

konsumen.
42

 

Untuk melindungi konsumen dari situasi seperti yang digambarkan diatas, 

pemerintah mulai memikirkan berbagai kebijakan. Masyarakat Eropa misalnya, 

gerakan awal perlindungan konsumen ditempuh melalui 2 (dua) tahap program, 

yaitu program pertama pada tahun 1973 dan program kedua pada tahun 1981.
43

 

Melalui program pertama, masyarakat Eropa memfokuskan pada persoalan 

kecurangan produsen terhadap konsumen seperti bentuk kontrak standar,  

ketentuan perkreditan, dan penjualan yang bersifat memaksa, perlindungan 

terhadap konsumen yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi produk cacat, 

                                                           
39

 Ibid., hal. 99. 
40

 Istilah Latin dalam Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Seventh edition (St. paul, 

Minn:1999), hal. 215. Inggris: let the buyer beware: suatu doktrin yang mengatakan bahwa 

pembeli menanggung resiko atas kondisi produ yang dibelinya. Artinya, pembeli (konsumen) yang 

tidak ingin mengalami resiko harus berhati-hati sebelum membeli suatu produk. 
41

 Istilah Latin dalam Bryan A. garner, ibid. Inggris: let the seller beware adalah kebalikan dari let 

the buyer beware yang berrti pihak penjual harus berhati-hati, karena jika terjadi satu dan lain hal 

yang tidak dikehendaki atas produk tersebut, maka yang akab bertangung jawab adalah penjual. 
42

 Malcolm Leder dan Peter Shears, Consumer Law, Fouth Edition, Londin: financial Times 

Pitman Publishing, 1996. hal. 28. dalam Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen: 

Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hal. 6. 
43

 Norbert Reich, “Protenction of Consumers Economic Interests bu the EC, The Sidney Law 

Review, Vol. 4 Number 1 (1992), hal.24-25., dalam Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen: 

Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hal. 6. 
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praktek iklan yang menyesatkan serta masalah jaminan setelah pembelian produk 

(after sales service). Selanjutnya dalam program kedua, yang dimulai pada tahun 

1981, masyarakat Eropa menekankan kembali hak-hak dasar konsumen yang 

kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah komisi Eropa mengeluarkan tiga 

kerangka acuan perlindungan konsumen, yaitu pertama, produk yang dipasarkan 

di masyarakat Eropa haruslah memenuhi standar kesehatan dan keselamatan 

konsumen. Kedua, konsumen harus dapat menikmati keuntungan dari pasar 

bersama masyarakat Eropa dan ketiga bahwa kepentingan konsumen harus selalu 

diperhitungkan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan masyarakat 

Eropa.
44

 

Di Indonesia, signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-

Undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, 

karena Undang-Undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga 

dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara 

kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad 

19.
45

 Perlindungan konsumen di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK 

merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah 

untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi 

para konsumen dari berbagai macam permasalahan ataupun sengketa konsumen 

                                                           
44

 ibid 
45

 Jimmly Asshiddique, Undang-undang Dasar 1945: KOnstitusi Negara Kesejahteraan dan 

Realitas Masa Depan, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya (Jakarta: fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, 1998), Hal. 12. Dalam dalam Inosentius Samsul, Perlindungan 

Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta: Universitas Indonesia, 

2004. Hal.7. 
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karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.
46

 Dasar pertimbangan perlunya 

pembentukan UUPK adalah sebagai berikut:
47

 

a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat 

adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi 

ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;   

b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat 

mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka 

barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan 

kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa 

mengakibatkan kerugian konsumen;   

c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses 

globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan 

masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau 

jasa yang diperolehnya di pasar;   

d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu 

meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan 

kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta 

menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;   

e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia 

belum memadai;   

f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat 

perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan 

                                                           
46

 Eli Wuria dewi, hukum Perlindungan Konsumen  (Yogyakarta: Graha ilmu, 2015), hal 4. 
47

 Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian 

yang sehat. 

Selain perlindungan konsumen melalui tanggung jawab pelaku usaha, hal 

lain yang perlu diperhatikan bahwa peredaran kosmetik secara online juga 

menjadi perhatian khusus karena dilihat dari hasil BPOM yang telah di jelaskan di 

atas sebelumnya, peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya juga 

banyak di temui di pasarkan melalui online. Dimana, pada transaksi jual beli 

online, melalui media internet, biasanya akan di dahului oleh penawaran jual, 

penawaran beli, dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu, mungkin 

terjadi penawaran secara elektronik, misalnya melalui website situs di internet 

atau melalui posting di mailing list dan newsgroup atau melalui undangan untuk 

customer melalui model e-commerce - business to consumer.
48

 

Masalah perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik (e-

commerce) merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan, karena beberapa 

karakteristik khas perdagangan elektronik (e-commerce) akan menempatkan pihak 

konsumen pada posisi yang lemah atau dirugikan seperti:
49

  

a. Perusahaan di internet (the internet merchant) tidak memiliki alamat secara 

fisik di suatu negara tertentu, sehingga hal ini akan meyulitkan konsumen 

untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan.  

b. Konsumen sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan local follow up 

service or repair.  

c. Produk yang dibeli konsumen ada kemungkinan tidak sesuai atau tidak 

kompatible dengan persyaratan lokal (local requairments). 

                                                           
48

 Ahmad Muhajid Ramli, Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: 

Refika Aditama, 2004), hal. 97. 
49

 Budi Agus Riswandi, ,Hukum dan Internet di Indonesia, (Yogyakarta,UII Press, 2003), hal .62. 
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Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisa 

lebih lanjut mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap kosmetik melalui 

judul “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK 

YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM PERDAGANGAN 

ELEKTRONIK (E-COMMERCE).” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat di 

formulasikan rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha atas penjualan kosmetik yang 

mengandung bahan berbahaya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap kosmetik bahan berbahya 

dalam perdagangan elektronik (e-commerce)? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun berdasarkan permasalahan tersebut di atas dikemukakan beberapa 

tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji, memahami dan menemukan hal-hal yang berkaitan dari 

aspek normatif dan aplikatif terhadap pertanggung jawaban pelaku usaha atas 

penjualan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dikaitkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). 
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2. Untuk mengkaji, memahami dan menemukan hal-hal yang berkaitan dari 

aspek normatif dan aplikatif terhadap bentuk perlindungan konsumen terhadap 

kosmetik yang mengandung bahan berbahya dalam perdagangan elektronik (e-

commerce). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas maka manfaat penelitian 

dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat Akademis/Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambahkan 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk 

masyarakat maupun mahasiswa/i Universita Pellita Harapan mengenai 

bidang hukum perlindungan konsumen serta sebagai bahan tambahan bagi 

kepustakaan. 

2) Manfaat Praktis  

Bagi para praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

gambaran dan dapat dijadikan masukan dalam pemahaman mengenai 

perlindungan hukum konsumen terhadap kosmetik yang mengandung 

bahan berbahaya dalam perdagangan elektronik (e-commerce). 

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran yang baru, sehingga pemerintah khususnya lembaga 

dan instansi yang terkait, akan lebih sungguh-sungguh dalam menangani 

masalah perlindungan hukum konsumen terhadap produk kosmetik yang 
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mengandung bahan berbahaya dalam perdagangan elektronik (e-

commerce). 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan huum ini bertujuan agar penulisan ini terarah 

dan sistematis. Penulis membagi penulisan hukum ini menjadi 5 (lima) bab 

sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan menjadi pengantar bagi bab-bab 

selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah dan rumusan masalah yang 

akan dibahas penulis pada tesis ini. Selain itu, penulis juga menerangkan tujuan 

dan manfaat dilakukannya penelitian serta sistematika penulisan tesis ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini terbagi menjadi dua sub bab dimana penulis akan membahas serta 

menguraikan mengenai landasan teori dan landasan konseptual, serta kerangka 

konsep mengenai hukum perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang 

mengandung bahan berbahaya dalam perdagangan elektronik (e-commerce). 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penuls akan membahas dan menguraikan tentang metode penelitian 

yang digunakan dalam penulisan tesis ini, dimana metode penelitian menempati 

posisi sentral dari suatu penelitian akan isu hukum suapaya dapat dihasilkan solusi 

untuk isu hukum yang diangkat, termasuk di dalamnya jenis penelitian yang 

digunakan, objek penelitian yang digunakan, metode perolehan data, analisis data 

dan sifat analisis, serta hambatan dan penanggulannya. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini memuat hasil dari tesis yang dilakukan oleh penulis beserta dengan 

analisis yang dikemukakan oleh penulis dalam penulisan tesis dimana analisis 

dilakukan oleh penulis. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjadi bab penutup yang mana menurut kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dan terdapat pula saran strategis diperoleh oleh penulis 

selama melakukan penelitian dan penulisan tesis ini. 

 




