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TANGC廿NG GUGAT pELAKu廿SAm pER重KLANAN
D重T量NJAU DAR量PERL量NDUNGAN KONSUMEN

Oleh
Ari Purvadi

ARSTRAK
Sengketa kousunen yang timbul dari pengelabuhan kousunen melalui iklan
membebankan tanggung gugat periklanan kepada pelaku usaha periklanan,
sedangkan tanggung gugat baru ditujukan kepada pelr血usaha pengiklan kalau

konsunen dirugikan setelah mengkonsunsi produk itu. Ini merupakan konsekueusi

dari prinsip professional liability. Konstruksi yuridis ̀1anggung gugat renteng

&

digunakan apabila dapat dibuktikan kerugian kousunen ckibat kesalahan pelaku
usaha pengiklan maupun pelcku usaha periklanan. Tanggung gugat pelaku usaha
periklanan dapat beralih kepada pelaku us血a pengiklan dengan menggunakan

priusip beban pembuktian terbalik.

Kata kunci : Tanggung gugat, pelaku usaha pengiklan, pelaku usaha periklanan,
professional liability, tanggung gugat renteng.
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konsumcn,
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usaha) merupakan hak kousunen, dan hak

harga. Persaingan melalui harga dilckukan

produsen drlaku usaha) merupakan

deng紬

kewajiban konsunen secara wajar,

efisiensi agar biaya produksi dapat ditekan

sehausnya kedua belah pihck berada pada

serendah mungkin, sehingga harga dapat

posisi atau keduduk紬

be重saing di pas狐. Persa血gm non‑h虹ga

y狐g seimbang

dalam arti saling menguntungkan dan tidak

upaya u血k me血ngka吐紬

dapat dilakukan diantaranya melalui iklan.

s血ing血eⅢgikm.

Dal劃al紬yang diwa血ai deng狐

Sec虹a fbmal dal劃調hukum positif

pe重saing狐

us血a sehng konsumen

tel血diatur hak dan kewajiban masing‑

cende肌g b釘ada dipihak y袖g diⅢgik紬.

皿asing pihak ba此

Derasnya p重omosi d虹i

produsen
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dil紬dasi
誡ﾐ

血gg皿g

比Ian t狐pa

jawab

ak劃

Undang Perlind皿gan Ko肥田cn (Undang‑

menjerunuskan pembeli (kousunen) pada

Undang Nomo重8 T血皿1999). Kehadi重狐

barang yang kurang sesuai harapan. Disisi

Undang‑Und狐g Per血d皿g袖Kons皿en

lain,

dengan mengatur hak dan kewajiban

unt心

mas血g‑mas血g pihak buka心血

beras瓢

scs脚tu

agaknya snobisme, dan kerckusan

血emiliki sesua血
dari

produk y狐g

髄h konsumen tclah

y紬g ak弧血emgik紬produsen (pelaku

dimanfaatkan pelaku usdr untuk menutupi

usaha)

kekm紬g紬produk dcng紬kemas狐yang

melainkan

j

ustru

dapat

me血mb山k紬semangat un調k melakuk狐

apik dan menarik. Bagi pelaku uscha,

persaingan usaha yang sehat.

peranan pemasaran sangat besar dalan

Di血I劃du血a usaha, pcrsaing紬

meningkatkan penjualan produk. Dewasa

i竜也dak dap純血山nda重k孤, kⅢena hakekat

ini,

praktek usaha

memprod庇si produk y狐g lebih kompctitif

@ishis) itu adalah

"bersaing". Persaingan antara pelcku usaha

pelaku

us血a

dituntut

untuk

dan lebih bersifat kreatif dalan

te重jadi k狐ena produk sa賞ah sa山pelaku

meningkatkan penjunlan produknya. Dalan

uscha akan bertemu dengan produk pelaku

menjual produk yang kompetitif di pasaran,

usaha yang lain di pasar. Persaingan usaha

maka peran periklanan semckin besar dan

ini bisa dalan bentuk harga maupun non‑

be重ani dal紬memasark劃p○○duk, Produk

賀田v確調.鵬,1〇九〇鯛調

書

yang dihasiuran olch peruschaan drlr血

deng紬membehk紬kes紬d紬pes劃y紬g

usaha) periklanan, berupa iklan diharapkan

berlebihan tanpa memperhatikan nilai

mampu

bagi

kejujuran dan kebenaran. Iklan yang tidck

匝

benar (tidak jujur) dan menyesatkan ini

memberikan

kep‑

曲a p孤g皿紬

distributor, supplier, retailer), sekaligus

血pat d此釦eg〇五k狐

juga bagi pan kous‑ produk yang

penipun, yang pada akhinya dapat

diiklankan

menimbulk紬

lklan sebagai sarana yang peming

bagi produsen drlaku usaha) untuk
皿ena轟k

皿血塊

ko蘭

menggunak肌

keⅢgi劃

sebagai perb血

bagi ko鵬血en･

Fenomena y狐g te寄adi, matc轟

皿肌

hanyalah merupakan infomasi
"mcndorong''皿仙k me血beli d狐b庇a皿

produk yang ditawarkan. Suatu produk

memberikan informasi alasan secara sosial‑

dapat dipahami oleh konsunen melalui

ekonomi mengapa konsunen hems

infomasi produk yang diberikan olch

membeli produk tertentu. Bahkan timbul

produsen. Infomasi produk ini biasanya

kesan. , iklan adalah alat "membujuk"

dilakukan dengan iklan Iklan yang dibuat

konsunen agar tertarik pada produk yang

tentunya dituntut agar selalu mengatakan

ditaw狐k狐.

hal yang benar kepada kons‑.

Iklan yang tidak benar (tidck jujur)

Kebutuhan pokok konstmen adalch

dan menyesatkan tentu tidak dapat

mendapatkan informasi yang benar Oujur)

dipe血gg肌gi awabk紬･ Deng狐demi虹温,

dan bertanggung jawal] sebelun konsunen

berdas狐kan aspek hiku皿perd如a tcn血

meng糾nbil担un加k脚be吐at靴

konsunen mempunyai hak untuk menuntut

menunda atau bahkan tidck melakukan

ganti rugi. Persoalamya sekarang adalah

transaksi sama sekali. Kebenaran informasi

siapakah yang haus bertanggung‑gugat,

produk akan menentukan pilihan kons‑n

mengingat pihck‑pihak yang terlibat adal血

yang benar terhadap produk yang

pelaku usaha

di曲調

pengiklan) dan pelaku usaha periklanan,

Bagaimana kalau teljadi iklan yang

menarik kous‑ agar membeli produk

&
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yang meliputi pihak media iklan dan pihak
biro田an.

R. PE蘭ASALAHAN
O重eh k紬e皿血,仙Ii§劃血i menc○ba

mengetengahk狐pe血as心血狐: siapakah
y狐g beね皿g即ng gugat apab組a te重jadi

iklan yang tidak benar (tidak jujur) dan
menyesa庇孤血memgikan kons皿en, dan

bagaimanckali kemungkinan dilakukan
也皿gg皿g g櫨gat (liabili少) sec狐a t紬gg皿g
re競eng･

c. pEMRAmsAN
a･ Tanggung Guga( Dal貧血Kera皿gka
PerH血du血gan Ko皿su血en

Bc置bicara pe請a血gg調節awab紬

dalan sengketa konsunenl eliputi aspek
hukun perdata, aspek hukun pidana, dan

aspck hukun adminstrasi.2 ada dasamya

' Yang dimaksud dengan sengketa
kousunen adala血

sengketa yang terjadi antara

pe山田usaha dan konsume巾.

Undang‑Unchng Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsunen telah memperkenalkan
lembaga, y孤g dinamak紬

Bad狐

Penyelesai紬

Sengketa Kousunen adal血badan yang bertugas
menangani d狐

menyelesaikan sengketa antara

pelaku us2ahaATpekk°n5謹言aga#a :i)sebut
dia仙r dal劃i Und紬g‑Undang Nom○○ 8 Tah皿1999

Te血g P町田d皿g紬Ko鵬men.
Aspek hukun perdata menimbulkan tanggung一

即gat (liabi砂) beⅢpa gugat紬g紬ti ke正gi劃

pe輸vf面,No.1, ju]狐

‑

membayar ganti rugi baik untuk

Tanggung gugat kontraktual yaitu

in‑ulihkan keadaan karena adanya

tanggungiawab perdata atas dasar

kerusckan maupun untuk nelaksanakan

peljanjian (kontrak) dari pelaku uscha

kewediban berdasarkan japii secara fomal.

@arang atau jasa) atas kerugian yang

Senada dengan itu, Kitab Undang‑Undang

dialami

Hukun

(untuk

b狐狐g y紬g dihas批狐pcねku us粗略

sela可utnya ditulis BW) mengenal 2 bentuk

atau memanfaatkan jasa yang diberikan

dasar hukum untuk meldksanakan gugatan,

pelcku usaha;

Perdata

Indonesia

kons肌en

mengkonsumsi

yaitu berdasarkan wanprestasi (ingiv

2. Dalan hal tidak terdapat hubungan

japji) dan perbuatan melanggar hukun

perjanjian (tidak ada kontrak) antara

(onmh肋a穂eくわaの.

pelaku uscha

Pelangga隠li
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kewajiban yang terletak dalan suatu

kousunen, maka tanggung jawab

perikatan berard waaprestasi. Sedangkan

perdata pelaku usaha didasarkan pada

pelanggaran yang tidak berakar dalan

tanggung gugat produk

&

‑ﾖ2

s剛胆meni皿b山k組曲狐

liabilゆ) ,

melanggar hukun 6

T紬gg皿g gugat p○○d庇ya血t狐gg皿g

Materi /iab招少(tanggung gugat)

jawab perdata secara langsung dari

dalam ker紬gka pe細induig狐kom

pelcku usaha

dapat diganbarkan sebagai berikut :

keⅢgi狐y紬g di血ami konsumen akibat

I. Dalam hal terdapat hubungan

mengkousunsi barang yang dihasilkan

pe寄紬もian antara pel北u usaha時rang

atau jasa) dan kousunen, mcka
tanggung

gugat

pelr山

usaha

&
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誡

pelaku usaha;

3. Dalam hal terdapat hubungan
pe重janjian O[ontrak) antara pelaku

didasarkan pada tanggung gugat

usaha

kontrcktual

tetapi prestasi pemberi jasa tersebut

(conルaclu証/iあil砂).
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tidak temku, seh血gga meⅢpak狐

perikatan

uscha

(in岬amingrverbinlenis) ,

maka

0

tanggung gugat pelr血usaha

1. Priusip tanggung gugat berdasarkan atas

Vﾖ&W&

unsur kesalahan (lJ

jasa) didasarkan pada tanggung gugat
profesional

<

W76鑓ﾍ
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壷

menggunckan tanggung jawab perdata
secara langsung dari pelaku us血a

(騰mberi jasa) atas kerugian yang

dialami oleh kousunen akibat

memanfaatkan jasa yang diberikan

pelaku usaha drmberi jasa).
Sebal血iya d血皿

h血

terd神気

hubungan pe寄anjian Ocontrak) antara

pelcku us血a

Vﾖ&W&
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F

konsunen tetapi prestasi pemberi jasa
tersebut terukur sehingga merupckan
perikatan hasil (res'

v'fW&&匁ﾆV譌2賃

m水a tanggung jawab perdata pelcku

usaha didasarkan tanggung gugat
profesional (pro/es調

ona/ /iabili少)

dengan menggunckan tanggung jawab

perdata atas dasar peljanjian

蹠&6ｲ

(con什ac勅al /iabili少) dari pelaku usaha
(騰mberi jasa) atas kerugian yang

髄be轟ka皿

kons皿en akib如

memanfaatkan jasa yang diberikan
pelr血usaha.
Sec虹a

mum

p正nsip‑phnsip

tanggung gugat dapat dibedakan menjadi :

堂

2･ Phnsip praduga se重心u be競mgg皿g‑
&綿ﾛｲ亭

f

T紬ggung gugat pro危sional

abilio/ based on /t]

gugat

&W64ｨ

ﾆ

on a/ /iabili少); 3. Priusip

praduga selalu tidak be直納ggung gug狐

調V直回れe,I心.1,山田御調

karena itu, BW menggunakan prinsip

or紬駒aw紬y紬g be阻めdibawah

yang dianut oleh Code Civil Perancis,

pengawasanya". '°

karena pada umurmya BW Belanda

mengatakan, .....a /iabili少

yang merupakan konkordansi di

Roscoe Pound
高hout

/倣///, developed ou/ a/ mxal

mployers

hdonesia mengikuti Code Civil

/or

Perancis. 9 priusip ini diatur dalan BW

emplo);ees u. 1 1

pada pasalpasal 1365, 1366 dan 1367.

S edangkan colporaie /i

abi

2

柳

紡jwry

lz

砂

少memiliki

Mengenai pembagian beban

pengertian yang sana dengan vicari

pembuktiamya, priusip ini men

liabil砂, ya血

ketentun pasal 103 mR (= Hde彫

menaungi suatu kelompok pekeljaan

励くねnesおche Reglement) dan pasal 283

me皿p皿yai t紬gg皿g jawわte血ad坤

R 8g (Rechl Reg/e鵬nt B

tenaga‑tenaga yang dipekeljakanya".
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ous

"ko申orasi y紬g
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dan

pasal
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BW,

yang

pada

yang mengaku mempunyai suatu hak

bc競孤gg皿g gugat･

haus membuktikan adanya hak atau

耽nsip ini didas狐k孤pada紬ggap紬

pehstiwa血･ Dal狐pnnsip宣n宣｣uga

bahwa terguga章

be重lakl章um皿tuk phnsip lai血ya

jawab

ad心血

ia dapat membuktikan ia tidak bersal血.

de粛正si subyek pelaku

carl

ous

pengeltian

/iabJ

V

)f

昮陳

Jadi disini bebas pembuktian ada pada

cario郷/iabili少dan

ter糾gat, se鵬ngga d汰aぬk紬sebagai

tanggung gugat dengan menggunckan

eo岬oγate liabil砂.
n

ｹjb

do露rin huh

kesalahan. Dal劃
dikenal prinsip W

(

selalu bert狐ggung

li少

bahwa

memberikan

"maj

ikan

sistem bebas pemb血ti狐
(omkeri

r

f

&Wt､ｨ

g2

terb狐址
B

亭
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P轟nsip i心血enpak狐kebalikan dari
pn腿ip

praduga

田山k

selalu

bertanggung gugat, hanya dikenal
心1劃l血gkup
yang

sangat

血弧saksi kons皿en
terbatas,

dan

pembatasamya secara common s'ense
dapat dibenarkan. 13

4. Priusip tanggung gugat mutlck.
Priusip tanggung gugat mutlak atau
dalam common /ow ryF/e朋

dikenal

dengan "鯖ric/杭biliヅ' adalch "a

person can be Aeld /iable /oγ drmge
or i

̀ry even a/ #ol a/ /鋤ll oγ

neg履ent ･･. 14

Dengan digunakan prinsip tanggung
gugat mutlck ini, maka setiap
kousunen yang merasa dirugikan
akibat mengkonsunsi produk dapat
menuntut ganti kerugian tanpa harus

mempersalahkan ada atau tidinya
u鵬町kes心血狐pada diri pe重aku us血a

H‑ vofro, No. 1, juli2004
d正しaksudk血皿のk men♂iilangk狐

kerugian bagi kousunen. Pelaku uscha

proses yang papjang ini. 15

didalam mcmas虹k紬

5. Prinsわ

tanggung gugat dengan

prod山肌ya ag調

diketahui dan diminati oleh kousunen
dilakukan melalui promosi. Promosi ini

ponbatarm

Priusip tanggung gugat dengan
pen心atasan (lim融でion a/ /iめil砂)

pada dasanya merupckan komunikasi
antara pelr山

usaha

&
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F

dilakukan dengan mencantunin

kousunen dengan tujun agar penjualan

klausula eksonerasi dalan pel]anjun

roduknya makin meningkat, sehingga pada

baku yang d胤a olch pelaku usaha.

akhimya dapat meningkatkan keuntungan

RI的a mengatakan klausula baku

pelaku usaha. Kegiatan‑kegiatan promosi

eksonerasi adalah klausula yang

salah satunya dilakukan oleh pelaku usaha

dicantunha didalam suatu pe寄al車ian

mel心血ikl劃.皿狐

dengan

pihak

me血bc五k狐gambara皿y紬g seben狐ya

menghindarkan diri untuk memenuhi

mengenal kegunaan dan manfaat dari

kewajibanya dengan membayar ganti

produk te重sebut･ Ba取組

kerugian seluruhnya atau terbatas yang

merupakan janji, sehingga menjadi daya

te寄adi

tarik konsunen untuk menggunakan

nana

karena

satu

wanprestasi

atau

中軸皿el狐gg狐山田n. 16

pada d謎amya

皿細

れ

produk y紬g ditawa重km･ Apabila蘭紬

berisi kebohongan, mcka apa yang
b. Ta血ggu血g Gugat Peねku Usaha

Pc皿n

kosong,

Pengelabun yang dilakukan olch
pelaku

usaha

disajikan dalan iklan itu berupa janji yang

)

terhadap

kons‑ melalui iklan akan menimbulkan

seⅢngga

pelaku

us血a

menghianati kepercayan khalay水
tcⅢ伽a

kons皿en

yang

l紬gsung

dimgik紬. Dis血il血menimb山k紬sengkc屯
hukm y袖g meⅢgik紬konsmen〃
Mengelabui konsu皿en mela山

iklan dapat dalan bentuk : 1. Iklan yang

○○教1議Voiu爪e,No 1, Jull2004

s心血, 2. Pemya章a狐y紬g menyesa此劃,

dengan menggunakan dasar perbuntan

d狐3. m狐y紬g b釘1cb血狐.

mel孤gg狐

Iklan yang mengandung "pemyataan yang

kousunen dapat mengajukan gugatan ganti

salah" teljadi apabila dalam iklan dia

keⅢgi紬kepada p重odusen sebagai p血ak

mengungkapkan hal‑hal yang tidak benar,

yang tidak berhubungan langsung dengan

misalnya menyatakan adanya suatu zat

ko鵬men, deng紬das狐huk皿perb血

tertentu pada produk tersebut padahal tidck

melanggar hukun

ada atau sebaliknya tidak ada padahal ada.

adanya hubungan langsung (fcktanya

Iklan ̀tyang menyesatkan" telj adi manakala

konsunen tidak membeli langsung dari

iklan itu menggunckan opini subyektif

produsen) bukanlali merupckan suatu

untuk mengungkap kualitas produk

alasan tidak bertanggung gugat. Penjualan

tcrseb巾sec狐a berlcbihan, ta皿pa血dukmg

prod庇y紬g te獲れ

oleh s関山魚kta te巾e血. Sed紬gk狐iklan

kl紬

̀γ劃g t鳩重leb血狐''

te重jadi apabila

hukum. 0leh ka宣ena itu,

6

ﾂ

3cR

%r停

dipromosik紬1ewat

di media nasa l狐gs肌g kcpada

kousumen, tidck ada alasan bagi produsen,

menggunakan tirun dalam visualisasi

bahwa tidak adanya hubungan langsung

皿狐.

maka ia tidck bertanggung gugat. Produsen
Pra虹ek mengelab血i kons皿en

tetap bertanggung gugat apabila konsunen

melalui iklan dapat diajukan gugatan ganti

men弧gg坤i i軸紬

kerugian berdasarkan perb脚tan melanggar

pasa=365 BW paぬsengke也konsumen

hukun keapada pelaku usaha

6

ﾂ

mengal劃i
3cP

te重sebut･ Pcngg皿

kesulit紬

d狐am hal beb狐

BW). Praktek yang mengelabuhi konsunen

pembuktian, karena kousunen yang

iⅢp皿

bertindak sebagai penggugat haus

dapa書

血eng針ah pada praktek

perb脚tan curang (tidck jujur) dalam bisnis,

membuktikan unsur kesalahan dan

yang akan merugikan pel水u usaha sejenis

hubungan kausal. Hal ini tentu clan

laimya. Pada sistem hukun perdata kita,

menyulitkan

dimungkinkan gugatan untuk memihta

membuktikan

ganti kerugian atas dasar tidak adanya

kem劃puan, penge叫

hubungan kontraktual diantara keduanya

b血km waktu d紬biaya.

konsunen

karena

untuk

kcterbatasa皿

pengalam狐,

F芳

ｰ

関vm,伽.1,.山肌

臆

Persoalan pri鵬k mengelabuhi

Persoalannya sekarmg adalah

kons‑ melalui iklan juga diatur olch

apabila teljadi prcktek mengelabui

Undang‑Undang Nomor 8

Tahun 1999

kousunen melalui iklan ini merupakan

Te血g Pcrl哩Ko関ぬIam

tanggung jawab pelaku usaha pengiklan

p鵜孤8 ayat (I) huruf f; pasal g ayat (1),

(畔1aku

pasa=0, pasal 12, pasal 13, sedangkan

produknya) atau pelaku usaha periklanan?

khusus untuk pelr山

usaha periklanan

Atau dengan perkataan lain : apakch

diatu dckan pasal 17. Pasal 17 ini

gugatan itu ditujukan kepada pelaku usaha

mengatur bahwa pelaku uscha periklanan

pengikl紬at餌pelaku鵬血a perkla血

dilarang memproduksi iklan yang :

a岨u di両uk紬

a.

berdas狐kan t狐gg皿g

mengelatui

kons‑

mengenai

yang

mengiklankan

kepaぬ

kcd皿ya

即gat renteng?

kualitas, bahan, kegunaan dan harga

Menge船i h狐

壷

produk, tarif jasa, serta kctepatan

Per皿d皿gan

Kons皿en

waktu penerimaan prodrk;

tanggung gugat pelaku usaha dalan pasal

b. mengelrfu jan血an/garausi terhadap

c. memuat informasi yang keliru, salah

19 ayat (1), yang berbunyi : ̀

mengatu

pelaku usaha

d. tidak memuat infomasi mengenai

kejadian

dari/seseorang taapa seijin, yang
atau

g狐ti mgi

如謎

konsmen

水ibat mengkonsmsi b祉狐g

dan/atau jasa yang dihasikan atau

res址o画ai紬produk;
mengek坤loitasi

糾gat) membe轟k狐

kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian

atau tidck tepat mengenai prod心k;

berwenang

Und紬g‑U皿d狐g

bertanggung jawab (baca : ber血ggung

prochk;

e.

usaha

perse両un

yang

bersan如
f melanggar etika dan atan ketentun

dipc重dag紬gk狐''〃

Kemudi狐

pas狐

20

menga請

tanggung gugat pelcku uscha periklanan,
yang menyatckan bahwa :
pe五Ⅲ紬狐

Vﾆ

ｷR

W6

be請紬gg皿g jawab (baca :

peraturan perundang‑undangin

bertanggung gugat) atas iklan yang

mengenai iklan

diproduksi dan segala ckibat yang
ditimbulkan

oleh

iklm

tc重seb巾''.

Penolakan pelaku uscha untuk memberikan
ganti kerugian atas tuntutan kousunen,
maka pelaku uscha dapat digugat melalui
Bad狐Pcnyelesai劃Sengketa Kons皿en
如au men製iukan ke Badan Peradilan
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meskipun telch teljadi praktek

tanggung

mengelabuhi kousunen melalui iklan;

periklanan/pelr血usaha pengiklan. Dengan

4. Dal紬sengketa kons皿en, Undang‑

Und狐g Pe重l血d皿g狐

j

aunb

pelaku

us血a

ad狐ya putus紬piぬna mengenai perk紬a

Konsumen

praktck mengelab心i ko膝皿en mela旺

memungkinkan adanya penggabungan

iklan yang telch mempunyai kekuatan

perkara, yaitu mengajukan gugatan

hukun yang tetap maka terbuktilal

ganti kerugian melalui gugatan perdata

kesalchan pihak pelcku usaha

d狐juga men製iuk狐のn皿pid狐a.

periklanan/pelcku usaha pengiklan yang

Nampinya mekahisme untuk

menjadi salah satu syarat untuk gugatan

mengajukan gugatan ganti kerugian kepada

ganti kerugian berdasarkan pasal I 365 BW.

pclaku usaha peh曲調an dan kepada pelaku

B狐紬gkali pe章soa重狐

usa血a pengiklan masih menghadapi

kemudian adalah proses yang demikian

kendala‑kendala karena masih

dalam praktek sangat jau血dari prinsip

menggunakan ketentuan pasal 1365 BW,

beracara yang sederhana, singkat dan

y狐g

murah.

缶d水

皿engg皿aka櫨

sistem beb紬

y狐g timb山

Di Amchka Se正kaら

pembuktian terbalik untuk membuktikan

dalam hal

u鵬調kesal血狐. N狐皿, 1angk血memim

teljadi praktek mengelabuhi konsunen

ganti kcⅢ由an deng紬menggu皿ak紬pasal

melalui iklan, maka yang bertanggung

1365

dengan

jawab penuh atas kebenarm iklan adal血

menggunckan mekanisme penggabungan

peuschaan periklanan. Bila peuschaan

perkara yaitu, dilakukan pemeriksaan

periklanan itu tidak dapat membuktikan

pe血狐a pid紬a bcrsama狐deng袖gugata皿

kebenaran

g狐ti kerugian. Pemeriksaan perkara pidana

periklanan yang akan bertanggung jawab

tidak

at謎

BW bisa (Ⅲakuk狐

mengal狐i

kesulit狐

田山k

iklan,

mcka

peruschaan

kemgi狐, kecuali bila didep狐

membuktikan unsur kesalahan, karena

pengadilan dia dapat mengalihkan tuntutan

menggunckan sistem beban pembuktian

itu

terbalik, ar血ya pembuktian ada tidaknya

usur kesalahan merupckan beban dan

ke

produksi,

maka

produsen

MO動議Voiu爪e, No. 1, ｣uiI2004

bertanggung jawab atas kerugian. 17

mendiskreditkan produk pangan laimya.

Bagaim孤a kalau p頃soalan書anggmg‑gugat

Mengenai tanggung jawab yang berkaitan

pada pratek mengelabuhi konsunen

deng狐pe正klan狐di血u如d血劃pasal 45

melal高

PP Label d紬m劃P紬g紬, yang berbunyi:

庇1紬

dengan mengg皿akan

tanggung gugat secara tanggung renteng

1･ Seti坤or狐g ymg memprodi永si din

atau memasukkan ke dalan wilayah
(騰1aku usaha periklanan dan pelaku usaha

重ndonesia

p狐g狐

u皿tuk

diperdag狐gk紬, di血狐g me皿脚t

pcngiH狐).

Perso狐紬i血dapa書dib紬心ngk紬
deng狐皿狐p狐g狐sebagaim弧a y紬g

pemyataan dan atau keterangan yang
tidak benar dan atau yang dapat
menyes如k狐dal狐鮒an;

2. Penerbit, pencetck, pemegang izin
telah diatur dalan Peratuan Pemerinta血
siar紬radio atau te農evisi, agen d狐

Nomor 69. Tah皿1999 Tcntang Label dan

atau medium yang dipergunakan

man Pangan (untuk selanjutnya ditulis PP

untuk menyeb狐kan iklan, turn

Label din

yang tidck benar, kecuali yang

田an Pangan) sebagai皿紬a

bertanggung jawab terhadap isi iklan

bers狐gk血
pelcksanaan Undang‑Undang Nomor

T血皿1996

7

Tent孤g P袖g紬(Und紬g‑

te重心

meng到れbil

tindckan yang diperlukan untuk
meneliti kebcn狐紬isi ikl紬

yang

bc重s紬gkutan,

Und狐g P紬g狐). Mengenai肌an p袖g狐

diatur dalam pasal 44 sanpai pasal 58 PP

Dari bunyi pasal tersebut dapat

1. Pelaku usaha yang mengiklankan
produknya dengan pemyataan dan atau
keterangan yang tidak benar dan atau

yang menyesatkan konsunen tidak
sec狂a teg謎haⅢs be競a皿g即ng gugat,

nam皿di dal狐ayat (2) disebu庇an

pelaku usaha periklanan (meliputi
pems血aan皿紬, media pe五山孤袖dan

biro iklan) dikatakan turut bertanggung

gugat. Hal ini mengingatkan adanya

tanggung gugat renteng, sehingga

Secara ideal iklan diranc紬g untuk

pelrfu usaha pengiklan dikatakan

menyajikan infomasi yang jujur dan

peserta tanggung gugat (yang utana)

be競れgg皿g jawab. 01eh k狐ena

terhadap iklan produknya yang tidak

kreativitas iklan harus dirancang untuk

benar dan atau yang menyesatkan;

menembak ratio kons皿en, seh血gga肘狐

2. Untuk血gg皿g gugat pelaku usaha

dapat dig皿ak雪肌

血,

scbagai s狐狐a

yang berkaitan dengan periklanan

皿empromosikan

pangan ini, tentu mengacu pada pasal

tersebut. Didalam mendisain iklan, pelr血

41 ayat (1) Undang‑U皿dang P袖g劃

usaha periklanan hendaknya

yang menggunakan prinsip

memperhatikan asas‑asas umun kode etik

J!

訪i/i少

5/高cl

manakala iklan yang tidck

ben狐d狐如洲y狐g menyesa庇孤i仙
meⅢg膝皿

kons血en setelah

血engko鵬皿si p劃g狐tersebut;

peusahaan

dan atau

(meliputi

periklanan,

pe五山狐狐, yaim :

1. Iklan harus jujur, bertanggung jawab

dan tidak bertentangan dengan
keten血hukum yang bellaku;

3. Untuk tanggung gugat pelaku usaha
periklanan,

血1ai (valまie) produk

media

periklanan, dan biro iklan) berlaku
prinsip tanggung gugat dengan beban

pembuktian terbalik, artinya pelaku

2. Iklan tidck boleh menyinggung

perasaan dan atau merendahkan
martabat ,agana, tata susila, adat,
budaya, suku d紬golong劃;

3. Iklan haus dijiwai oleh asas
persaingan yang sehat.

usaha periklanan agar tidak turut

D血am r紬gka pemb脚t劃i鵬狐

bertanggung gugat apabila pelcku

pada unurmya dapat diasuusikan sebagal

usala periklanan dapat membuktikan

berikut :

b血wa

血engambil

1. I正siatif rencam desain dapat d如ang

tindckan yang diperlukan untuk

d狐i pelaku us血a pengikl劃, kcmudi紬

meneliti kebenaran isi iklan y血g

olch pelaku us血a pchklanan sec狐a

merugikan konsunen tersebut

kreatif diterjemahkan inisiatif tersebut

pγes

血ereka

d末

書el心

&程傅ﾒ亭

&也2v

kedalam bchasa periklanan untuk

臆せ●皿〕鶴｣m,ト調1, ,叩狐
di肌ntkan suatu iklan Jadi konsep/ide

dinyatckan dalan iklan atau promosi

dasar rencana iklan dari pelrfu usaha

penjualan produk tersebut

pengiklan itu di kreativitas olch pelrfu

hu皿∬

usaha pengiklan sesuai dengan bahasa

Kons皿en)･ Selain i山, ada la間gan pelaku

pe轟はa皿孤;

usaha uscha dalam menawarkan produk

6 ﾂ

B

f Und狐g‑Und狐g Pe富lindmg紬

2. Kemungkinan teljadi pelrfu usdra

yang ditujukan untuk diperdagangkan

periklanan un‑ya biro iklan hanya

mengiklankan pemyataan yang tidak benar

membuat iklan sesuai dengan pesanan,

atau

karena desain iklan sudah disiapkan

Und孤g Perlind皿g袖Konsmen). Deng紬

oleh pelr血usaha pengiklan.

instrunen hukun perdata, kousunen bisa

Masalah yang munul mengenai

鵬enyesa庇紬(pasal 10

memi血

pe競angg皿g jawわ狐

Und狐g‑

pelaku

tanggung gugat periklanan dalam rangka

usaha pengiklan dengan dasar wanprestasi

perlindungan kous‑ adalah dalan 2 hal

apabila diketahuinya ketidaksesuaian janji

ya血:

dal劃'ikl紬

I. Bagaimana kalau infomasi produk

dibuktikan adanya hubungan kontr祉tual.

yang dituangiv dalam iklan tidak

Di s紬ping i血, pe血igg皿g｣awab劃

sesuai dengan kenyataan yang ada?

deng紬

kenya書aamya

pelaku usaha pengiklan dengan

2. Bagaimana kalau kreativitas pdcku

menggunakan dasar perbuntan melanggar

us血a periklanan temyata bertentangan

hukun apabila tidck ada hubungan

dengan asasusas kode etik periklanan?

kontrr皿al antara pelaku usaha pengiklan

Dalan hal yang pertama, maka
yang bchanggung jawab adalah pelrfu

dan konsmen.
Sedangkan untuk hal yang kedua,

usaha pengiklan, karena sudah menyan如v

yang bertanggung gugat adalah pelaku

produk yang dijapjikan kepada kousunen

usaha periklanan dan pelaku usaha

nelalui iklan Hal ini berkaitan dengan
larangan

pelcku

usaha

pengiklan secara tanggung renteng. Dalam
pasal 20

Undang‑Undang Perlindungan

memproduksi/memperdagangiv produk

Konsunen mengatur bahwa "pelrfu usaha

yang tidak sesuai dengan janji yang

pe正klam be直納gg皿gjawab

(baca:

軸o鵬Voiume. No｣, Jull 2004

bertanggung gugat) atas iklan yang

diproduksi dan segala akibat yang
ditimb山k孤oleh並1紬tersebu書''. Pelaku

usaha periklanan haus menyadari bahwa

yang dituju tidak hanya kepusam pelaku

usaha pengiklan tetapi juga kepuasan D.PENUTUP

akin

Mengenai persoalan sejauhmana

mengkonsunsi/menggunakan produk yang

tanggung gugat pelr血usala periklanan

出田ank狐. Pelaki霊us狐ia pengi鵬紬merasa

atas iklan yang di produksi dapat

pus akan kreativitas pelaku usaha

disimp山k狐

periklanan yang bemilai semi, lucu dan

katego正sebagai閲t :

konsmen

yang

deng紬

ad狐ya k如ego正

menghibur. Peningkatan penjualan suatu

1. Pada dasanya pelaku usaha periklanan

produk tertentu tidak lepas dari peran

bcrtanggung gugat atas iklan yang

pelrfu usaha periklanan melalui

diproduksi berdasarkan priusip

kreativitasnya. Nanun. pelaku usaha

pro/es∫ional /iabi砂′･ Meskipun dalam

periklanan seha帖nya berhati‑hati dalan

praktek dim皿幽o｢der i山h狐ya

menerina order, artinya pelaku uscha

berupa pembuatan iklan dengan desaln

periklanan haus yckin terlebih dahulu

sepenuhnya dari pelcku uscha

b血wa produk yang akan diiklankan telch

pengiklan

lolos uji keamananya dari instansi yang

persyaratan uji kelayckan dari iustansi

berwenang. Misalnya dalan pembuatan

yang berwenang, mcka pelcku usaha

dan penyajian kreativitas obat‑obatan,

pehkla棚dalam kcada紬ku則g血血

maka pelaku usaha periklanan haus

hati tetap bertanggung jawab penuh,

血emperoleh keya龍n狐

terlebih d丸山u

karena secara profesional harus dapat

bahwa obat yang clan diiklankan sudan

menolak karena ada hal‑hal yang

lolos uji kelayckan dikonsrmsi dari Badan

be競ent狐g狐

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

pe轟kl孤独;

P血sip出血h諦yang h狐us dimiliki oleh

atau

haus

deng紬

dipen血i

kodc etik
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2. Tanggung gugat bisa merjadi

DAFTAR pusTA輪:
tanggung gugat secara tanggung
renteng antara pelrfu usaha periklanan

Badrulzanan, Marian Dams, Aneha
H鋤kum

dan pelr血uscha pengiklan, manckala

Bisnis,

Alunmi,

B孤dung, 1994.

kousunen dirugikan setelah

mengkonsumsi produk tersebut dapat

dibuktikan juga adanya unsur

Hady Eviinto, "Hukun Perlindungan
Kousunen Bukanlal Sekedar
Keingin劃,

Melai重水狐

Kebutuhan",
kesalahan peda diri pelaku us血a

karena dianggap menye雨ui desain

yang dikreativitas pelaku usaha
pe古曲孤紬;

3. Tanggung gugat pelaku usaha
periklanan bisa beralih menjadi
tanggung gugat pengiklan dengan

H

5t猛

F

Pemba′妙′nan, Tahun XVI, No.8

Desember 1986.
Howell, Rate A. (et.aり, Business Law, The
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manakala pelaku us血a periklanan

Nieuwenhuis, J.H., Pokok‑Po庇)k H

ｷY

ﾐ

Perikalan, Teljemahan Djasadin
SⅢag血,

tanpa

penerbit,

SⅢabaya, 1 985.

dapat membuktikan b血wa pelr血
us血a perikha telah mengambil

tindakan yang diperlakukan untuk

Pound, Roscoe, An J励roめIc/ion ro棚e
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Press

meneliti kebe‑ isi iklan yang

重nc.

,
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