
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini perkembangan iklan mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Kemajuan perkembangan iklan tersebut diiringi dengan semakin ketatnya persaingan 

antara para produsen barang atau jasa yang menggunakan  jasa periklanan untuk 

menginformasikan produk barang atau jasa yang diproduksinya. 

Bentuk informasi media iklan yang ada sekarang juga beragam. Iklan pada media 

sosial ini atau bisa disebut juga dengan iklan online yang akhir–akhir ini mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Iklan seperti ini biasanya digunakan sebagai bentuk 

transaksi online dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Transaksinya dapat 

berupa iklan jual beli produk atau jasa melalui sebuah media sosial seperti facebook, 

twitter, blogspot, website dan lain-lain sehingga meningkatnya jumlah pengguna 

internet membawa dampak yang besar bagi dunia bisnis dengan berbelanja lewat 

internet sebagai lifestyle. 

Iklan sebagai media informasi juga dapat menimbulkan permasalahan.Semata 

untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tidak jarang pelaku usaha 

memberikan informasi atau promosi secara berlebihan dan mengesankan keunggulan 

produknya terlalu hebat . Sehingga muatan dalam informasinya kerap kali tidak jelas , 

tidak sesuai dengan janji promosi dan berkesankan menyesatkan. 

Iklan di identikan sebagai media  promosi dan pengenalan bagi produk yang akan 

di produksi atau di jual ke masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  

tentang Perlindungan Konsumen, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) 

menyebutkan :“Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi 



2 
 

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

dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan”.  

Iklan dan Promosi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system ekonomi 

dan social masyarakat modern. Dewasa ini, Iklan sudah berkembang menjadi sistem 

komunikasi yang sangat penting tidak saja bagi produsen barang dan jasa tetapi juga 

bagi konsumen. Kemampuan iklan dan metode promosi lainya dalam menyampaikan 

pesan kepada konsumen menjadikan kedua bidang tersebut memegang peran penting 

bagi keberhasilan perusahaan. Semakin meningkat pengeluaran (belanja) iklan dan 

promosi yang dilakukan perusahaan menjadi bukti bahwa tenaga pemasaran dimana 

pun didunia mengakui pentingnya kegiatan iklan dan promosi.
1
 

Ribuan Pemasar telah beralih ke Internet sebagai calon media untuk 

mempromosikan merek mereka dan melakukan transaksi penjualan. Para pengiklan 

internet menggunakan dua bentuk umum periklanan: Iklan Spanduk (Banner 

advertising) dan sponsor (sponsorship). Internet dan Word Wide Web sebagai media 

untuk konsumen baik untuk berinteraksi dengan pemasar maupun untuk transaksi 

bursa perdagangan, Karena Profil pemakai WWW dan internet sekarang adalah 

kalangan muda, yang secara ekonomis lebih kaya dan memiliki pengetahuan tentang 

computer, periklanan melalui Net harus memenuhi standar nonpromosi yang 

ditetapkan secara informal.
2
 

Di dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Pasal 10 menyebutkan bahwa : 

                                                           
1
 Morissan,2010, Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.1 

2
 Terence A. Shimp, 2003, Periklanan Promosi Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu, Jakarta: 

Erlangga, hal.541-543 
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”Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat 

pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :  

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;  

b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; 

d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 

e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.”   

Pasal 20 Menyebutkan Bahwa “Pelaku usaha periklanan bertanggungjawab atas 

iklan dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.”  

Serta didalam Pasal 13 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan  

“Perusahaan iklan dilarang memuat iklan: 

1. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu 

kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa 

kesusilaan masyarakat 

2. minuman keras, Narkotika, Psikotropika, dan zat Aditif lainya sesuai dengan 

ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

3. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.” 

Selain itu di dalam Etika Pariwara Indonesia Amandemen 2014 Isi Iklan harus 

memperhatikan Hak kekayaan Intelektual, Bahasa, Tanda Asteris, Pencantuman 

Harga, Garansi , Janji Pengembalian Uang (Warranty), Budaya, rasa Takut dan 

Takhayul, Kekerasan, Keselamatan, Perlindungan Hak-hak pribadi, Hiperbolasi, 

Waktu Tenggang, Penampilan Pangan, Penampilan Uang, Kesaksian Konsumen, 

Anjuran, Perbandingan, Perbandingan Harga, Merendahkan, Peniruan, Istilah Ilmiah 
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dan Statistik, Ketiadaan Produk, Ketersediaan Hadiah, Syarat dan Ketentuan, 

Pornografi dan Porno aksi, Manfaat Produk, dan Khalayak Anak. 

Pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, pada dasarnya dimaksudkan 

untuk merubah atau mengarahkan perilaku dan/atau situasi tertentu, dari yang semula 

dinilai tidak baik dipandang sebagai masalah menuju situasi yang ideal. Dengan kata 

lain, menyelesaikan berbagai masalah yang ada, dengan melakukan perubahan-

perubahan baik terhadap perilaku maupun situasi tertentu, itulah yang pada dasarnya 

dijadikan landasan mengapa suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan.
3
 

Menurut AZ Nasution, Iklan-iklan komersial yang berpotensi menimbulkan 

dampak negative bagi masyarakat dapat diminta pertanggungjawaban kepada para 

pIhak yang terlibat dalam periklanan, terutama pelanggaran-pelanggaran terhadapat 

ketentuan yang terdapat Undang-undang perlindungan konsumen. 

Pertanggungjawaban yang dimaksud termasuk didalamnya pelanggaran yang 

menyangkut kreativitass perusahaan periklanan atau media periklanan yang 

bertentangan dengan asas-asas periklanan. Pelaku usaha periklanan itu terdiri atas tiga 

kelompok yaitu pengiklan, perusahaan iklan atau Biro Periklanan dan media.
4
 

Menurut Shidarta, Setiap produk yang diperkenalkan kepada Konsumen harus 

disertai informasi yang benar. informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai 

mempunyai gambaran yang keliru atas Produk barang dan jasa. Informasi ini dapat 

disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada Konsumen, melalui iklan di 

berbagai media, atau mencantumkanya dalam kemasan produk (barang). Jika 

dikaitkan dengan Keamanan iklan yang secara ideal diartikan sebagai sarana pemberi 

                                                           
3
 Kelik Wardiono, 2014, HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN : ASPRK SUBSTANSI HUKUM, STRUKTUR HUKUM 

DAN KULTUR HUKUM DALAM UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, Yogyakarta: 
Ombak, hal. 1 
4
 Az. Nasution, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Diadit Media, hal. 108  
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informasi kepada konsumen, seharusnya terbebas dari manipulasi data, jika iklan 

memuat informasi yang tidak benar, maka perbuatan itu memenuhi kriteria kejahatan 

yang lazim disebut Froudulent misrepresentation. Bentuk kejahatan ini ditandai oleh 

(1) pemakaian pernyataan yang jelas-jelas salah (false statement), seperti 

menyebutkan diri terbaik tanpa indicator yang jelas, dan (2) pernyataan yang 

menyebutkan adanya khasiat tertentu, padahal tidak.  Informasi ini harus diberikan 

secara sama bagi semua konsumen (tidak diskrimintaif).
5
 

Media penyampai pesan memegang peranan penting dalam proses komunikasi. 

Tanpa media, pesan tidak akan sampai kepada kelompok audiens yang kita inginkan. 

Pesan iklan untuk produk yang ditujukan bagi kelompok konsumen kelas menengah 

tidak akan sampai kepada kelompok sasarannya kalau pesan iklan itu disampaikan 

melalui media yang tidak pernah menjadi perhatianya.
6
  

Manfaat Internet memang tak dapat dipungkiri, termasuk untuk ajang promosi 

sangatlah efektif. Promosi dapat dilakukan antara lain melalui Word wide Web 

(WWW), Usenet, Banner ad dan Electronik mail (E-mail). Tapi kadang kala, disadari 

atau tidak bisa pula merugikan konsumen seperti adanya iklan menyesatkan yang 

melanggar kode etik. Sangat tidak ditutup kemungkinan adanya produk yang 

digembar-gemborkan kualitasnya ternyata tak layak dikonsumsi atau digunakan. 

Barang yang ditawarkan, baik kualitas maupun spesifikasinya tak sesuai bunyi atau isi 

iklan. Sebagai media Promosi internet tidak luput dari berbagai masalah.
7
 

Persaingan bisnis yang semakin tajam telah memicu munculnya berbagai jenis dan 

model periklanan yang terkadang jauh dari nilai-nilai etika dan nilai-nilai kebenaran. 

Karena startegi ini harus dilakukan agar konsumen mau membeli produk yang 

                                                           
5
 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT Grasindo, hal.19-21 

6
 Sutisna, 2001, Perilaku Konsumen Dan Komunikasi Pemasaran, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 285 

7
 Iman sjahputra, 2002, Problematika Hukum Internet Indonesia, Jakarta: PT Prenhallindo, hal. 51-52 
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ditawarkan, maka iklan yang ditampilkan seringkali terlihat memberikan kesan dan 

pesan yang berlebihan, dan tidak jarang mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai 

etika, sebagai akibatnya iklan-iklan tersebut sering menimbulkan citra bisnis yang 

negative, bahkan dianggap menipu.
8
 

Kurangnya Peraturan Tentang Periklanan di media sosial yang jelas serta 

persaingan usaha yang sangat ketat dan tinggi mempengaruhi perbuatan curang para 

pelaku usaha untuk membuat Iklan yang semenarik mungkin tanpa memperhatikan 

etika dan peraturan perundang-undangn yang berlaku. 

Berangkat dari kenyataan diatas, Iklan di media sosial yang kurang 

memperhatikan etika-etika periklanan atau Nilai-nilai etika yang baik dan tidak sesuai 

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan akan menyebabkan iklan tersebut 

menyesatkan atau menipu konsumen, seharusnya iklan harus sesuai dengan Peraturan 

perundang-Undang Yang mengatur mengenai Periklanan. Sehingga Iklan-iklan 

tersebut tidak menyesatkan dan menipu Konsumen. 

Berdasarkan uraian diatas, maka saya akan melakukan penelitian guna menyusun 

skripsi dengan judul KONSUMEN DAN IKLAN : Studi Tentang Iklan Yang 

Menyesatkan Di Facebook Twitter Dan Instagram 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

                                                           
8
 Mabarroh Azizah, 2013, Etika Perilaku Periklanan Dalam Bisnis Islam, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia vol III, 

No 1 Juni 2013/1434 H, Hal. 38 
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1. Bagaimanakah bentuk iklan yang terdapat pada media sosial Facebook Twitter 

dan Instagram ? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi 

produk pada iklan yang menyesatkan pada media sosial Facebook Twitter dan 

Instagram ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini di perlukan 

tujuan jelas yang akan dicapai, diantaranya : 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk iklan yang terdapat pada media sosial 

Facebook Twitter dan Instagram 

2. Untuk mendiskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen yang 

mengkonsumsi produk pada iklan yang menyesatkan pada media sosial 

Facebook Twitter dan Instagram 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan ini, penulis berharap dapat memberikakn manfaat yang baik 

secara teoritis maupun praksis, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat menambah dan memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis dan 

pembaca dalam mendalami ilmu pengetahuan khususnya Manfaat Praktis 

bentuk iklan – iklan yang menyesatkan di Facebook Twitter dan Instagram 

menurut peraturan perundang-undangan. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat mengetahui bentuk-bentuk iklan yg menyesatkan di Facebook Twitter 

dan Instagram terhadap peraturan perundang-undangan serta dapat 
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memberikan pandangan terhadap pembaca dan penulis yang mempunyai 

masalah serupa. 

E. Kerangka Pemikiran 

Institusi Praktisi Periklanan Inggris mendifinisikan istilah tersebut sebagai 

berikut: periklanan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang 

diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atas produk barang atau 

jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya.
9
 

M.J.Leader menyatakan, “In a sense there is no much creature as consumer 

law.” Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum 

perlindungan kunsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lowe, yaitu: “rules of law 

which recognize the bargaring weakness of the individual consumer and which ensure 

that what weakness is not unfairly exploited.
10

 

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen 

yang lebih luas. Az. Nasution berpendapat hukum perlindungan konsumen merupakan 

bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat 

mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.
11

 

Prinsip-prinsip pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia bukan berarti 

tidak ada sama sekali sebelum UUPK. Untuk itu, ada tiga bidang hukum yang 

memberikan perlindungan secara umum bagi konsumen, yaitu dibidang hukum 

perdata, pidana, dan administrasi negara. Selain itu UUPK menyebutkan lima prinsip 

pengaturan yang dikaitkan dengan asas-asas pembangunan nasional, yaitu asas 

                                                           
9
 Frank Jefkins, 2006, Periklanan, Jakarta: Erlangga, hal.5 

10
 Shidarta, Op.cit. Hal.9 

11
 Shidarta, Op.cit. Hal.9 
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manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta kepastian 

hukum.
12

 

Di dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Pasal 10 menyebutkan bahwa : 

”Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat 

pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :  

a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;  

b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; 

d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 

e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.”   

Pada pasal 20 menyebutkan bahwa “ Pelaku usaha periklanan bertanggung 

jawab atas iklan yang di produksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan 

tersebut”.  

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari gejala hukum yang 

bertentangan dengan peraturan perundang – undangan. Berkaitan dengan analisa yang 

dilakukan berdasarkan metode sistematika dan pemikiran. Metode berarti sesuai 

dengan metode atau cara tertentu. Sistematika adalah berdasarkan suatu sistem 

tertentu, sedangkan pemikiran berarti berdasarkan fakta – fakta hukum. 

                                                           
12

 Shidarta, Op.cit, Hal.48-50  
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Penelitian ini tentang iklan yang menyesatkan di facebook, twitter dan instagram 

dengan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum 

normatif yaitu menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 

normatif melalui peraturan perundang – undangan yang mengkaji norma dalam hal 

konten dalam iklan yang mengandung unsur penyesatan atau hal negatif dan berbasis 

ilmu hukum. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan, gambar, dan kontent dari sebuah iklan yang terdapat dalam facebook twitter dan 

instagram dibandingkan dengan sebuah norma konsep hukum yang terdapat dalam 

undang – undang mengenai iklan yang terdapat dalam iklan pada media sosial 

Facebook Twitter dan Instagram. Tujuannya untuk memberikan gambaran seteliti 

mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang kebijakan penerapan peraturan 

yang ada dalam perlindungan konsumen  

3. Jenis Data 

a. Data Sekunder 

Dalam data sekunder mencakup kontent yang berkesenjangan di media sosial ; 

1. Iklan di Facebook 

2. Iklan di Twitter 

3. Iklan di Instagram 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan guna mengumpulkan data 

seperti yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan  

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan 

dengan mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-

undangan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian (iklan yang memiliki 

kontent penyesatan)  dikaji tentang hal mengenai iklan yang menyesatkan pada media 

sosial berdasarkan undang-undang. 

5. Metode Analisis Data 

Proses metode analisis yang digunakan yakni dengan menerapkan logika, 

yakni logika berfikir deduktif, logika pemikiran deduktif merupakan cara menarik 

kesimpulan dengan menjadikan norma, doktrin dan jurisprudensi diterapkan sebagai 

premis mayor, selanjutnya data sekunder yang berupa undang – undang mengenai 

iklan di facebook, twitter dan instagram ditempatkan sebagai premis minor, langkah 

yang dilakukan selanjutnya adalah menarik konklusi, konklusi ini diperoleh dengan 

cara membandingkan data sekunder tersebut dengan norma, doktrin, jurisprudensi 

(premis mayor). Sehingga pada tahap akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan. 

G. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap-

tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan 

pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan hukum ini. Sistematika penulisan 

hukum ini adalah sebagai berikut: 
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1. BAB I : Berupa Pendahuluan yang terdiri dari: 

1. Latar Belakang Masalah 

2. Rumusan Masalah 

3. Tinjauan Penelitian 

4. Manfaat Penelitian 

5. Kerangka Pemikiran 

6. Metode Penelitian 

2. BAB II : Berupa Tinjauan Pustaka berdasarkan landasan teoritis yang terdiri 

dari: 

a. Tinjauan Umum Konsumen 

1. Pengertian Konsumen 

2. Hak dan Tanggungjawab Konsumen 

3. Kedudukan Konsumen 

b. Tinjauan Umum Pelaku Usaha 

1. Pengertian Pelaku Usaha 

2. Hak dan Kewajiban pelaku Usaha 

c. Tinjauan umum Barang dan Jasa 

1. Pengertian  

d. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian  

e. Tinjauan Umum Iklan 

1. Pengertian Iklan 

2. Jenis Iklan 

3. Bentuk Media Iklan 

4. Definisi Iklan Yang Menyesatkan 
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5. Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan 

f. Tinjauan Umum tentang Iklan di Media Sosial 

1. Pengertian Media Sosial 

2. Karakteristik Media Sosial 

3. Jenis Media Sosial 

4. Definisi Facebook 

5. Definisi Instagram 

6. Definisi Twitter 

7. Peraturan iklan di Media Sosial 

3. BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

a. Bentuk iklan yang terdapat pada media sosial Facebook Instagram dan Twitter 

b. Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi barang atau jasa 

pada iklan yang menyesatkan pada media sosial Facebook Instragam dan 

Twitter 

4. BAB IV : Kesimpulan dan Saran 

5. DAFTAR PUSTAKA 

6. LAMPIRAN 

 


