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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan dalam rupa dan wujud yang 

sempurna. Keinginan manusia untuk tampil lebih cantik dan sempurna khususnya 

kaum wanita juga merupakan satu hal yang wajar. Selain itu kehidupan moderen 

masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kemajuan yang berkembang pesat tetapi 

juga nilai-nilai ketampanan, kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut masyarakat rela menghabiskan uangnya untuk 

membeli perlengkapan kosmetik dengan tujuan memoles anggota tubuhnya agar 

terlihat lebih baik. 

Seiring era perdagangan bebas sekarang ini berbagai jenis kosmetik 

beredar dipasaran dengan berbagai kegunaan dari berbagai merk juga. Produk 

kosmetik yang merupakan hasil dari perkembangan industri obat-obatan saat ini 

sudah berkembang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat seiring 

dengan perkembangan gaya hidup masyarakat. Para pelaku usaha berlomba-lomba 

menghasilkan berbagai macam produk kecantikan dengan berbagai macam 

kegunaan bagi masyarakat untuk menarik kosumen sebanyak-banyaknya. 

Kosmetik mempunyai beberapa manfaat yang dapat berguna atau 

bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat dalam penggunaan kosmetik itu 

sendiri adalah : 
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1. Membersihkan kulit tubuh atau kulit kepala. 

2. Mencegah timbulnya keriput 

3. Mengencangkan kulit – kulit kriput 

4. Menyuburkan rambut. 

5. Menghindari beberapa gangguan kulit baik dari luar maupun dari dalam, 

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

6. Menghaluskan kulit. 

7. Mempercantik seseorang. 

8. Merubah seseorang, (memperbaiki kekurangan–kekurangan yang terdapat 

pada seseorang), sehingga orang tersebut mengalami perubahan.
1
 

Manfaat yang bisa diperoleh setelah menggunakan kosmetik seperti yang 

dijelaskan di atas membuat kosmetik menjadi pilihan yang banyak dipilih oleh 

masyarakat. Penilaian bentuk atau rupa serta norma–norma kecantikan berubah 

sesuai dengan tuntutan zaman dan dipengaruhinya oleh lajunya ilmu pengetahuan, 

pertumbuhan tehnologi serta perkembangan jenis–jenis kosmetik membuat 

kosmetik pada saat ini tidak hanya dianggap sebagai kebutuhan sekunder saja, 

tetapi sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang.
2
 

Pihak konsumen yang ingin tampil lebih baik, mereka akan mudah sekali 

tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah dan cepat 

terlihat hasilnya. Hal ini yang membuat mereka mencari jalan alternatif dengan 

membeli produk tersebut walaupun mungkin tidak memenuhi persyaratan dan 

kosmetik tersebut dijual secara bebas namun tidak ada nomor BPOM. 

                                                             
1 Rostamailis, Penggunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan & Berbusana yang Serasi, Rineka Cipta, 

  Jakarta, 2005, hal. 12 
2 Ibid, hal. 1 
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Pertumbuhan volume penjualan kosmetik ditopang oleh permintaan, 

khususnya dari konsumen kelas menengah. Pertumbuhan kosmetik juga didorong 

oleh tren kenaikan penggunaan kosmetik oleh kaum pria. Dulu pria tidak tertarik 

membeli produk perawatan kulit, tetapi sekarang keterkaitan mereka tinggi.
3
 

Pelaku usaha dalam mengedarkan kosmetik ini dirasa kurang  

memperdulikan mengenai dampak negatif yang akan diterima oleh konsumennya 

ketika konsumen menggunakan kosmetik  tersebut, yang pelaku usaha pikirkan 

hanyalah bagaimana barang dagangannya dapat laku keras di pasaran dan mereka 

bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Padahal pada dasarnya 

produsen sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan tanpa 

dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan 

usahanya. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil 

produksi produsen.
4
 

Berdasarkan Pasal 28 huruf J ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat yang menyatakan bahwa:  

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 

tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”  

Pasal tersebut menjelaskan mengenai hak, misalnya hak untuk 

mendapatkan kenyamanan, keamanaan, keselamatan, dalam mengkonsumsi suatu 

barang. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

                                                             
3 Tim Pengelola Website Kemenperin, Indonesia Lahan Subur Industri Kosmetik, 

   http://kemenperin.go.id/artikel/5897/Indonesia-Lahan Subur-Industri-Kosmetik, diakses pada 

   hari Senin tanggal 25 April 2016, pukul 19.30 WIB 
4 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 

   10 

http://kemenperin.go.id/pengelola
http://kemenperin.go.id/artikel/5897/Indonesia-Lahan%20Subur-Industri-Kosmetik
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Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) mengatur mengenai hak konsumen 

pada Pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa: 

“Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor. 103 Tahun 2002 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen telah membentuk sebuah badan yang 

diberikan tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang 

disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan 

BPOM. Badan inilah dengan dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan 

Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran obat 

dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing Provinsi di seluruh 

Indonesia. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika  

“Yang dimaksud dengan kosmetik ialah bahan atau sediaan yang 

dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, 

rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran 

mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah 

penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau 

memelihara tubuh pada kondisi baik.” 

 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kosmetik 

merupakan sesuatu yang dapat dikonsumsi atau dipakai bagi banyak manusia. 
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Kosmetik berasal dari Bahasa Yunani yakni “kosmetikos” yang berarti 

keahlian dalam menghias “dankosmos” berarti hiasan.
5
 Pengertian kosmetik 

berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan) disebutkan bahwa: 

“kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi. Sediaan farmasi sendiri 

adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.” 

Untuk melindungi hak-hak konsumen, maka suatu produk harus 

didaftarkan agar teregistrasi dengan jelas di BPOM, maka dari itu disebutkan 

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yaitu:  

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan’’ 

 Di tegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Keputusan Kepala Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik 

menyebutkan:  

“Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin 

edar dari Kepala Badan.”
6
 

Larangan-larangan yang tertuju pada produk sebagaimana dimaksudkan di 

atas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen 

dari penggunaan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga 

yang dibayar.
7
 Adanya Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan 

                                                             
5 Rostamailis, Op.cit.,hal 8 
6 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. HK.00.05.4.1745 tentang 

   Kosmetik 
7 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum  Perlindungan Konsumen, Raja Frafindo Persada,  
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Konsumen tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku 

usaha
8
, justru dapat mendorong iklim usaha yang sehat seta mendorong lainnya 

perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan 

menyediakan barang/jasa yang berkualitas. 

Diantara beragamnya produk kosmetik di Indonesia, terdapat produk 

minyak rambut yang tidak mencantumkan nomor dari BPOM sebagai tanda 

legalitas bahwa barang tersebut mempunyai izin edar. Tidak adanya nomor dari 

BPOM, para konsumen tentu saja akan dirugikan karena apabila terdapat masalah 

dengan produk tersebut konsumen tidak dapat meminta pertanggung jawaban dari 

produsen produk tersebut. 

Akhir-akhir ini produk minyak rambut memang sangat marak di kalangan 

anak muda. Khususnya di Kota Bandung untuk membuat kalangan anak muda 

laki-laki agar terlihat menarik. Melihat peluang tersebut para pelaku usaha 

merespon dengan memproduksi produk minyak rambut dengan berbagai jenis 

kegunaannya. Minyak rambut ini dapat menjaga rambut agar tetap rapih dan 

terlihat tetap basah dalam jangka waktu yang lama.  

Produk minyak rambut tersebut juga mempunyai harga yang bervariasi, 

dan konsumen pun tertarik dengan harga yang ditawarkan oleh produsen dan 

penjualannya pun dapat dijangkau oleh para konsumen dengan mudah. Produk 

TKP, dan SP minyak rambut ini biasanya di jual di toko kecantikan, salon, 

supermarket dan sebagainya di daerah Jawa Barat. Untuk penghasilan pelaku 

                                                                                                                                                                       
    Jakarta, 2011, hal. 66 
8 Penjelasan Umum, alinea ke-7 UUPK 
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usaha ini terbilang cukup besar sekitar Rp.5.000.000/bulan. Dengan begitu para 

konsumen tidak sulit untuk membeli produk minyak rambut tersebut.
9
 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi 

kosmetika tentang pengertian kosmetik, maka minyak rambut termasuk barang 

kosmetik yang harus didaftarkan terlebih dahulu, agar mempunyai izin edar dan 

para konsumen terjamin dalam pemakaian produk minyak rambut tersebut. 

Ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika 

menyebutkan: 

“Industri kosmetika yang akan membuat kosmetika harus memiliki izin 

produksi.” 

Dijelaskan dalam Pasal 8 UUPK tentang Perbuatan Yang Dilarang Bagi 

Pelaku Usaha menyebutkan: 

1. “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang: 

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah 

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau 

etiket barang tersebut; 

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana 

                                                             
9 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Daru Irawan, selaku Pemilik Produk Minyak 

    Rambut, hari senin, tanggal 30 Mei 2016, pukul. 10.00 WIB, di Toko Minyak Rambut  
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dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa 

tersebut; 

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut; 

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; 

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

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

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 

penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; 

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau 

bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar 

atas barang dimaksud. 

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan 

yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan 

informasi secara lengkap dan benar. 

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib 

menariknya dari peredaran”. 

 

Pada kenyataannya para pelaku usaha yang memanfaatkan pertumbuhan 

kosmetik yang terus meningkat ini dengan tidak menjalankan atau tidak mentaati 

peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, khususnya yang mengatur mengenai 

kosmetik. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian lebih dari BPOM untuk 

lebih mengawasi produsen yang memproduksi minyak rambut yang tidak terdaftar 

tersebut. Hal ini berdasarkan (2) pengaduan konsumen kepada BPOM bahwa ada 

beberapa produk minyak rambut ini yang tidak terdaftar namun tetap beredar.
10

 

                                                             
10 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Apep selaku Ka. Sie. Bidang Sertifikasi dan 

    Layanan Informasi Konsumen (Serlik) BPOM),hari selasa, tanggal 10 Mei 2016 pukul 09.13 

    WIB, di Kantor BPOM Prov. Jawa Barat 

  



9 

 

 

LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) 

menurut Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Konsumen dalam Pasal 3 menyebutkan : 

“Tugas LPKSM meliputi kegiatan : 

a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas 

hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan; 

c. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya 

mewujudkan perlindungan konsumen; 

d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk 

menerima keluhan atau pengaduan konsumen; 

e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap 

pelaksanaan perlindungan konsumen.” 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka hak-hak konsumen harus 

dilindungi terhadap peredaran dan penggunaan produk minyak rambut yang tidak 

terdaftar dan merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu 

penyusun tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen 

Terhadap Minyak Rambut Tidak Terdaftar Di Hubungkan Dengan Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perbuatan Yang Dilarang Bagi 

Pelaku Usaha”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan beberapa 

masalah di bawah ini 

1. Bagaimana pelaksanaan terhadap perlindungan hukum konsumen yang 

dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia (YLBKI) 

terkait peredaran produk minyak rambut yang tidak terdaftar? 
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2. Apa hambatan Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia 

(YLBKI) dalam mencegah peredaran produk minyak rambut yang 

tidak terdaftar? 

3. Apa upaya yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen 

Indonesia (YLBKI) terhadap pencegahan peredaran produk minyak 

rambut yang tidak terdaftar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap perlindungan hukum 

konsumen yang dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen 

Indonesia (YLBKI) terkait peredaran produk minyak rambut yang 

tidak terdaftar. 

2. Untuk mengetahui hambatan Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen 

Indonesia (YLBKI) dalam mencegah peredaran produk minyak rambut 

yang tidak terdaftar. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga 

Bantuan Konsumen Indonesia (YLBKI) terhadap pencegahan 

peredaran produk minyak rambut yang tidak terdaftar. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

permasalahan hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap 
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minyak rambut tidak terdaftar. Diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, 

khususnya dibidang hukum Perlindungan Konsumen. 

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi baik bagi 

mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum yang tertarik 

terhadap pengkajian mengenai perlindungan konsumen terhadap 

produk minyak rambut tidak terdaftar. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bermanfaat 

bagi pihak YLBKI dan BPOM selaku badan yang berwenang 

menyelesaikan permasalahan dibidang perlindungan obat dan 

makanan dan hakim dalam memutus suatu perkara , manakala 

terjadi suatu sengketa yang berkaitan dengan perlindungan 

konsumen terhadap minyak rambut yang tidak terdaftar. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan sehingga 

bermanfaat bagi masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap 

produk minyak rambut yang tidak terdaftar.   

3. Kegunaan Untuk Konsumen 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat konsumen lebih 

berhati-hati dalam memilih kosmetik yang akan digunakan dalam 

suatu produk minyak rambut yang tidak terdaftar dan konsumen 

dapat mengetahui bentuk tanggung jawaban yang diberikan 

kepadanya pada saat terjadi kerugian. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Sesuai dengan Kaidah dasar Pancasila yang ke lima yang menyebutkan 

“Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mengandung asas keadilan 

yaitu hukum merupakan pencerminan keadilan secara proporsional bagi setiap 

warga negara tanpa kecuali dan dilanjutkan dengan asas hukum perdata seperti 

asas perlindungan,  keseimbangan dan i’tikad baik yang dihubungkan dalam hal 

permasalahan perlindungan konsumen.
11

 

Pembukaan Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa:  

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 

Dilanjutkan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi 

landasan bagi perlindungan konsumen terhadap minyak rambut yang tidak 

terdaftar, yaitu: 

1. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:  

“Segala warga negara bersama-sama kedudukannya di dalam hukum 

dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya.” 

2. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:  

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum.” 

                                                             
11 Muryaningrat, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, http:// www.Hukum Online.com, 

    diakses pada hari Senin tanggal 25 April 2016, pukul 19.30 WIB 
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3. Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:  

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, 

serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 

tidak berbut sesuatu sesuai yang merupakan hak asasi.” 

Hal itu menjelaskan bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan 

sosial yang telah disebutkan dalam pembukaan dan Undang-Undang 1945, maka 

perlu pengkajian tentang perlindungan konsumen terhadap minyak rambut yang 

tidak terdaftar untuk mencapai tujuan keadilan yang tertera dalam pancasila, 

Pembukaan Undang-Undang dan Undang-Undang 1945 maupun teori hukum 

lainnya. 

Pada teori Negara hukum, Aristoteles mengatakan bahwa memerintah 

dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan 

kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.
12

 Merujuk pada 

pasal 1 ayat (3)Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, bahwa “Negara 

Indonesia negara hukum”. Negara hukum yang di maksud adalah negara yang 

menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak 

ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.   

Alasan digunakannya teori Negara hukum karena salah satu ciri khas 

Negara hukum adalah adanya pengakuan akan hak, termasuk hak konsumen akan 

                                                             
12 Makalah Landasan Teori, Teori Negara Hukum Pancasila Rule Of Law Menurut Para Ahlih, 

     http://www.landasanteori.com/2015/09/teori-negara-hukum-pancasila-rule-of.html?m=1 

     diakses pada tanggal 12 September 2016 Pukul 14.06 WIB. 

 

http://www.landasanteori.com/2015/09/teori-negara-hukum-pancasila-rule-of.html?m=1
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informasi yang benar yang dapat diperoleh dari izin edar. Disamping itu dalam 

konsepsi Negara hukum ada dikenal dua tipe Negara hukum yang salah satunya 

adalah Negara hukum dalam arti luas dimana Negara bertugas menjaga keamanan 

dalam arti kata seluas-luasnya, termasuk berupaya mewujudkan kesejahteraan 

bagi seluruh warga negara. Karena seluruh warga Negara adalah konsumen, maka 

perlindungan dan kesejahteraan konsumen menjadi tanggungjawab Negara. 

Teori Keadilan menurut Aristoteles melihat keadilan sebagai suatu 

kebijakan politik,
13

 tetapi pemikirannya tentang keadilan sangat rasional. 

Pemikiran Aristoteles mendekati keadilan dari sisi persamaan, di sisi lain 

persamaan bisa pula dikecualikan. Pendekatan dari sisi kesamaan, Aristoteles 

menghendaki agar asas-asas persamaan diberikan kepada anggota-anggota 

masyarakat atau negara. Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang 

demikian senantiasa terjamin dan dilindungi dari perkosaan-perkosaan 

terhadapnya.
14

 

Pengertian keadilan komutatif menurut Aristoteles adalah memberikan 

kepada setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya (to give each 

one his due) tidak sama rata. Mengusahakan keadilan komutatif ini merupakan 

pekerjaanya para hakim. Misalnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan 

kesalahannya atau memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang dideritanya, 

sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan orang 

lain, atau tidak ada orang yang menari-nari di atas duka lara orang lain.
15

 

                                                             
13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 163   
14 Ibid. 
15 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal. 111 
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Manfaat dari keadilan komutatif tersebut ialah menegakan keadilan yang 

ada di dalam masyarakat, mengurangi kesenjangan hukum yang terjadi di 

masyarakat, menciptakan hukum yang adil, menciptakan masyarakat yang taat 

akan hukum, mengurangi pandangan masyarakat yang sebelah mata dari hukum 

yang ada. 

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence Friedman 

mengemukakan bahwa substansi hukum menentukan bisa atau tidaknya sebuah 

hukum dapat dilaksanakan.
16

 Substansi juga bermakna bahwa produk yang 

dihasilkan oleh orang yang berbeda dalam sistem hukum yang mencakup 

keputusan yang mereka keluarkan,aturan baru yang mereka susun. Selain itu 

subtansi hukum mencakup hukum yang hidup (living law) bukan hanya aturan 

yang ada dalam kitab Undang-Undang (law books). Dan hukum yang hidup di 

masyarakat dapat dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan.
17

  

Teori pengayoman dari Suhardjo, yang mengemukanan bahwa tujuan hukum 

adalah mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Alasan menggunakan 

teori sistem hukum, karena penyusun ber pendapat bahwa ketentuan mengenai 

izin edar merupakan elemen substansi dalam sistem hukum. Kemudian 

digunakannya teori perlindungan dan teori pengayoman karena ketentuan 

mengenai izin edar adalah ditujukan untuk perlindungan dan pengayoman kepada 

masyarakat konsumen. 

                                                             
16

 Zainulakim, Teori Sistem Hukum, http://anakhukum.com/teori-sistem-hukum/ diakses    

    pada tanggal 12 September 2016 Pukul 13.57 WIB. 
17 Ibid 

http://anakhukum.com/teori-sistem-hukum/
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Berdasarkan pandangan Theory contract. Tentang tugas usaha bisnis 

terhadap konsumen, hubungna antara pengusaha dengan konsumen pada dasarnya 

merupakan hubungan kontraktual , dan kewajiban moral produsen pada konsumen 

adalah seperti yang di berikan dalam hubungan kontraktual. Teori ini memberikan 

gambaran bahwa perusahaan  memiliki empat kewajiban moral utama yaitu : 

kewajiban dasar untuk mematuhi isi perjanjian penjualan, dan kewajiban  untuk 

memahami isi produk, menghindari misrepesentasi, dan menghindari penggunaan 

paksaan atau pengaruh. Bertindak sesuai kewajiban-kewajiban tersebut, 

perusahaan berarti menghormati hak konsumen untuk di perlakukan sebagai 

individu yang bebas dan sederajat atau dengan kata lain, sesuai dengan hak 

mereka untuk memperoleh perlakuan yang mereka setujui untuk dikenakan pada 

mereka. 

Selain teori kontrak ada juga The due care theory, dimana dalam teori ini 

menjelaskan  Teori perhatian semestinya mengenai kewajiban para pelaku usaha 

terhadap konsumen didasari pada gagasan bahwa konsumen dan pelaku bisnis 

atau penjual tidak berada dalam secara equal.
18

 Dalam kondisi ini kepentingan 

konsumen secara khusus sangat rentan untuk disalahgunakan oleh para pelaku 

usaha. Disatu pihak para pelaku usaha memiliki pengetahuan dan keahlian 

mengenai barang komoditi yang dijual, sedangkan pada pihak yang lain 

konsumen tidak memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai produk yang akan 

mereka beli. Oleh karena para pelaku usaha berada dalam posisi yang 

menguntungkan, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian ang 

                                                             
18 Ibid 
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khusus untuk menjamin kepantingan konsumen untuk tidak disalahgunakan. 

Konsumen sangat bergantung pada keahlian para pelaku usaha atau penjual. Para 

pelaku usaha atau penjual tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan 

produk mereka kepada konsumen, tetapi mereka juga harus melaksanakan 

perhatian yang semestinya (to exercise due care) untuk mencegah orang lain dari 

luka yang disebabkan oleh produk. 

Desain, Para pelaku bisnis harus memastikan apakah desain sebuah barang 

menyembunyikan setiap bahaya, apakah desain itu memasukan semua perangkat 

keselamatan secara layak, dan apakah desain itu menggunakan material yang tepat 

untuk tujuan produk merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam 

desain. Oleh karena itu sebuah desain harus melalui sebuah penelitian, analisa dan 

uji coba sebelum dipasarkan. Dengan cara ini potensi bahaya dapat dihindari atau 

dicegah. 

Produksi, Manajer produksi harus mengontrol sebuah proses pembuatan 

sebuah produk untuk mengeliminasi setiap barang yang cacat, mengidentifikasi 

setiap kelemahan yang nampak selama produksi, dan untuk memastikan jalan 

pintas, penggantian material yang rusak, dan lain sebagainya. Singkatnya adalah 

bahwa proses produksi untuk sebuah komoditi harus dilalui dengan sebuah proses 

yang tepat. Hal ini untuk mencegah kerugian yang akan dialami oleh para 

konsumen ketika komoditi atau produk tersebut digunakan oleh konsumen. Proses 

produksi harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan perhatian yang semestinya. 

Quality control dalam konteks ini menjadi suatu prosedur yang sangat esensial 

dalamproses produksi sebuah komoditi.  
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Informasi, Produsen harus menginformasikan, memberitahukan atau 

memperingatkan para konsumen mengenai bahaya produk tersebut baik pada saat 

penggunannya maupun bila disalahgunakan.
19

 Dengan informasi ini para 

konsumen akan lebih hati-hati untuk menggunakan produk tersebut sehingga 

mereka dapat mencegah diri dari penyalahgunaan sebuah produk yang akan 

membahayakan hidup dan kesehatan mereka. 

Era globalisasi yang merupakan gerakan perluasan pasar, salah satu hal 

yang penting untuk di perhatikan dalam era globalisasi ini adalah perlindungan 

hukum konsumen untuk menjaga hak-hak konsumen. Tiadanya perlindungan 

konsumen adalah sebagian dari gejala lemahnya aturan yang berlaku. 

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberikan peerlindungan kepada konsumen.
20

 

Konsumen merupakan pihak yang memiliki peranan penting dalam 

transaksi penjualan barang dan jasa. Pelaku usaha dalam melakukan produksi 

pendistribusian maupun pemasaran suatu produk barang dan jasa, mempunyai 

suatu sasaran yaitu agar dapat menarik pihak konsumen supaya mau membeli 

produk yang ditawarkannya. 

Sekalipun pada umumnya masyarakat Indonesia sudah memahami siapa 

yang dimaksud dengan konsumen, tetapi hukum positif Indonesia sampai tanggal 

20 April 1999 belum mengenalnya, baik hukum positif “warisan” dari masa 

penjajahan yang masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-

                                                             
19 Penjelasan Umum. UUPK 
20 Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Program  

    pascasarjanan Fakultas Hukum Universitas, Jakarta, 2004, hal. 64 
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan 

perundang-undangan baru hasil karya bangsa Indonesia.
21

 

Istilah konsumen merupakan suatu istilah yang tidak asing dan telah 

memasyarakat. Istilah konsumen berasal dari kata consumer atau consument,  

yang secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau 

menggunakan, pemakai atau pembutuh.
22

 

UUPK juga memberikan pengertian mengenai konsumen, sebagaimana 

yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa: 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang 

tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

oranglain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.”
23

 

Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen.
24

 

Pengertian pelaku usaha juga telah dirumruskan secara khusus dalam UUPK 

yaitu: 

”Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai usaha berbagai bidang 

ekonomi.”
25

 

 

Pada ketetapan MPR Tahun 1993 terdapat arahan mengenai perlindungan 

konsumen yaitu melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Berdasarkan 

                                                             
21 Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2006, 

    hal. 34 
22 N.H.T. Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Cet. 1, Grafika 

    Mardi Yuana, Bogor, 2005, hal. 23 
23 Op.cit., Pasal 1 angka 2 
24 N.H.T Siahaan, Op.cit., hal. 24 
25 Op.cit, Pasal 1 angka 3 UUPK 
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arahan tersebut maka terdapat 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian yaitu 

adanya kelompok masyarakat produsen dan masyarakat konsumen, dimana 

kepentingan masing masing kelompok perlu untuk dilindungi.
26

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa: 

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada konsumen. 

Kepastian hukum untuk melindungi konsumen yang diperkuat oleh UUPK 

memberi harapan agar para pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-

wenang sehingga dapat merugikan hak-hak konsumen.” 

 

Setiap undang-undang yang dibuat, biasanya dikenal asas atau prinsip 

yang mendasari diterbitkannya undang-undang itu. Asas-asas hukum merupakan 

fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas 

dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap 

peraturan pelaksanaannya. Mertokusumo memberikan ulasan asas hukum sebagai 

berikut: 

“...bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan 

merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar 

belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap 

sistem-sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan 

dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan 

dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan 

konkrit tersebut.”
27

 

 

Berdasarkan Pasal 2 UUPK, terdapat 5 (lima) asas perlindungan konsumen 

yaitu: 

 

 

                                                             
26 Az Nasution, Op.cit, hal. 34 
27 Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, cet. 1, Ghalia Indonesia, 

    Jakarta, 2002, hal. 25 
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1. Asas manfaat 

Asas ini dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

2. Asas keadilan 

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan 

secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku 

usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 

3. Asas keseimbangan 

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun 

spiritual. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen 

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan 

keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 

barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 

5. Asas kepastian hukum 

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati 

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 

Kelima asas yang disebutkan pasal tersebut, jika diperhatikan 

substansinya, maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas, yaitu: 
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1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan 

konsumen; 

2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; 

3. Asas kepastian hukum.
28

 

Konsumen merupakan pihak yang sangat rentan terhadap perilaku yang 

merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen perlu mendapat 

perlindungan. Perlindungan konsumen diharapkan dapat mncegah perbuatan yang 

sewenang-wenang oleh pelaku usaha yang merugikan. Tujuan dari perlindungan 

konsumen tersebut dimuat dalam Pasal 3 UUPK, yang menyatakan bahwa: 

“Perlindungan konsumen bertujuan: 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri; 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dn/atau jasa; 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 

dan menuntut hak-hak nya sebagai konsumen; 

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi; 

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha; 

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”.
29

 

 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

Penelitian  merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan 

pemikiran tertentu dengan jalan mengalisisnya.
30

 

                                                             
28 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajagrafindo Persada,  

    Jakarta, 2000, hal.26 
29 Op.cit., Pasal 3 UUPK 
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1. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif analisis yaitu 

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan 

dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum 

yang menyangkut masalah yang diteliti.
31

 Selanjutnya meneliti sejauhmana 

peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai dan 

mengantisipasi perlindungan konsumen dalam UUPK. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu 

suatu penelitian tehadap norma atau hukum antara peraturan perundang-

undangan maupun peraturan lainnya yang tekait.
32

 Menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), yaitu suatu pendekatan yang 

tersangkut paut dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

tersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
33

 Peraturan yang berkaitan 

dengan penelitian ini adalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. 

2. Jenis Data  

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

berupa peraturan perundang-undangan, terdiri atas : 

1) Undang-Undang Dasar 1945. 

2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

                                                                                                                                                                       
30 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, 

    hal. 43 
31 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 1994, hal. 97 
32 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV Rajawali, Jakarta, 

    1985, hal.54 
33 Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 72 
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3) Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

4) Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2001 Tentang LPKSM 

(Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) 

5) Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan No. 

HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik. 

6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

965/MENKES/SK/XI/1992 Tentang Cara Produksi Kosmetik 

Yang Baik. 

7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer, dan membantu menjelaskan bahan 

hukum primer yang terdiri atas: buku/literatur, pendapat para ahli 

hukum, buku-buku, artikel, makalah, jurnal, koran, dan lain-lain yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, 

informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun 

hukum sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, situs internet, dam 

lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.  

3. Sumber Data  

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa data 

hukum, primer, sekunder, tersier, yaitu:
34

 

                                                             
34 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992, 
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a. Sumber Data Primer, yaitu bahan yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama, yakni perilaku masyarakat, melalui penelitian.
35

 

b. Sumber Data Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, misal seperti Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen buku-buku 

hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, dan yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.  

c. Sumber Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan skunder, antara 

lain seperti artikel, surat kabar, majalah, dan bahan yang didapat 

dengan cara mengakses situs website melalui Internet yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam hal 

ini adalah: 

a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data sekunder melalui 

kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, 

catatan perkuliahan maupun data-data atau kepustakaan lain yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

                                                                                                                                                                       
    hal.52 
35 Ibid, hal.12 
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b. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung ke 

objek penelitian. Studi lapangan yang  digunakan adalah: 

1) Observasi, yaitu pengumpulan data dimana penelitian 

mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang di 

selidiki.
36

 

2) Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu.
37

 

5. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu data-

data tersebut dianalisis secara komprehensip dan tidak menggunakan rumus-

rumus maupun angka-angka. Melalui metode ini akan digambarkan secara 

mendalam tentang perlindungan konsumen yang terkait dengan minyak 

rambut yang tidak terdaftar. 

 

                                                             
36 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal.95 
37 Ibid, hal.26 


