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I. PENDAHULUAN 

 

  

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju mengakibatkan 

kebutuhan masyarakat saat ini semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya 

memikirkan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan, namun masyarakat 

sudah mulai memikirkan kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan akan penampilan, 

kecantikan dan sebagainya.  

 

Masalah penampilan seseorang merupakan bagian dari hidup manusia yang harus 

diperhatikan. Hal ini dikaitkan dengan fenomena yang ada, bahwa sebagian 

besarmasyarakat menganggap wanita memiliki kesempurnaan jika ia memiliki 

wajah yang cantik, berkulit halus dan mulus serta bersinar, dengan tubuh yang 

indah dan langsing. Anggapan ini berkembang sebagai akibat dari maraknya 

iklan, berita, film, sinetron, infotainment, artikel dan foto-foto di media yang 

sering kali menampilkan wajah maupun bentuk tubuh yang sempurna.  

 

Kebutuhan wanita akan fasilitas kesehatan dan kecantikan saat ini terus 

meningkat, karena wanita sudah menyadari begitu pentingnya kesehatan tubuh 

dan merawatnya agar terlihat cantik dan sehat. Kondisi inilah yang antara lain 

menyebabkan tumbuh dan berkembangnya jasa yang bergerak di industri 

kecantikan.  
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Dahulu, perawatan kecantikan yang dilakukan kaum wanita masih menggunakan 

bahan-bahan tradisional seperti membuat masker wajah dari buah-buahan. Saat ini 

sudah ada salon kecantikan dan klinik kecantikan tempat untuk mempercantik 

diri. Adapun perbedaan antara klinik kecantikan dan salon kecantikan, adalah 

klinik kecantikan menggunakan tenaga medis (dokter umum/dokter spesialis) 

sedangkan salon kecantikan tenaga pelaksananya adalah ahli kecantikan 

(beautician). 

Pertumbuhan industri  kecantikan di Provinsi Lampung saat  ini sangat  maju dan 

cepat. Hal ini ditandai dengan bermunculannya salon kecantikan atau klinik 

kecantikan sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Beberapa klinik kecantikan yang ada di Provinsi Lampung diantaranya Erha 

Clinic, Natasha Skin Care, Klinik Kecantikan Puspita, Aira, Klinik Kusuma dan 

masih banyak lagi. 

 

Klinik Kecantikan Puspita merupakan salah satu klinik yang ada di Bandar 

Lampung. Klinik tersebut saat ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat 

khususnya kaum hawa untuk melakukan perawatan wajah. Produk perawatan 

yang disediakan pun termasuk lengkap dengan harga yang terjangkau. Berbagai 

produk perawatan wajah dan tubuh disediakan oleh Klinik Kecantikan Puspita 

guna memenuhi kebutuhan konsumennya. Produk perawatan wajah yang 

disediakan oleh industri ini berupa cream pagi, cream malam, tooner, sabun 

muka, facial treatment seperti facial honey, facial detox, setrika wajah dan tanam 

benang. 
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Pada beberapa klinik kecantikan sudah menggunakan alat kesehatan yang 

ditunjang teknologi modern yang menggunakan mesin dengan tekhnologi laser 

yang canggih agar dapat menjadi alternatif bagi konsumen dalam usaha untuk 

memperoleh kecantikan. Adapun pengertian alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 

Angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah 

instrument, apparatus, mesin, dan/atau implan, yang tidak mengandung obat yang 

digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan 

penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia, 

dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.  

Pada kenyataannya dibalik pesatnya pertumbuhan klinik kecantikan terdapat 

beberapa sisi negatifnya, diantaranya banyak konsumen yang ternyata tidak cocok 

dengan beberapa produk kecantikan yang dikeluarkan oleh klinik kecantikan 

tersebut. Hal ini tentu saja dapat memberikan dampak buruk bagi konsumen baik 

secara materiil maupun psikis. Berdasarkan Pasal 19 UUPK pihak klinik 

kecantikan harus bertanggung jawab apabila konsumen tidak cocok dengan 

produk klinik kecantikan tersebut. Hal ini bisa terjadi karena adanya kondisi 

berbeda dari masing-masing konsumen itu sendiri ataupun dari kelalaian pelaku 

usaha dalam hal ini klinik kecantikan.  

Contoh kasus yang pernah dialami konsumen Klinik Kecantikan X yaitu 

kerusakan kulit yang diawali dengan timbulnya iritasi pada kulit wajah setelah 

melakukan perawatan dengan menggunakan produk kosmetik dari klinik 

kecantikan. Konsumen tersebut telah menjalani perawatan selama kurang lebih 

satu bulan. Iritasi pada kulit wajah ditandai dengan kulit wajah menjadi memerah 

dan terasa perih ketika terpapar sinar matahari. 
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Permasalahan seperti ini biasanya timbul karena kurangnya informasi mengenai 

efek samping dan cara melakukan perawatan menggunakan produk kecantikan 

secara jelas oleh klinik kecantikan. Hal ini berdasarkan Pasal 4 huruf c UUPK 

yang menyatakan konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan 

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa. 

Apabila penggunaan produk yang dikeluarkan oleh klinik kecantikan ini 

menimbulkan efek samping yang merugikan, maka konsumen memerlukan 

perlindungan hukum untuk dapat melindungi hak-haknya. Perlindungan hukum 

tercipta karena adanya hubungan hukum. Hubungan hukum dalam hal ini yaitu 

hak dan kewajiban antara konsumen dengan klinik kecantikan sebagai pelaku 

usaha/ penyedia jasa. Hak dan kewajiban dimulai sejak konsumen datang ke 

klinik kecantikan dan dilakukannya wawancara medis oleh dokter. Walaupun 

hubungan hukum tersebut terjadi hanya secara lisan dan tidak ditindaklanjuti 

dengan suatu perjanjian secara tertulis sehingga sulitnya diklaim, tetapi hubungan 

hukum tersebut telah mengikat kedua belah pihak dan telah menimbulkan hak dan 

kewajiban. 

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk 

melindungi konsumen yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, bahwasannya produk-produk klinik kecantikan 

yang diberikan kepada konsumen harus sesuai dengan syarat dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, juga mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku 

usaha, serta mengatur juga tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap 

konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk 
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meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung 

mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan 

penuh rasa tanggung jawab. Dan dengan adanya Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, berarti hukum memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen 

sebagai subyek hukum. 

Konsumen Klinik Kecantikan, selain dilindungi oleh Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, konsumen juga dilindungi oleh Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Klinik. 

Klinik kecantikan sebagai pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus dapat 

memenuhi hak-hak konsumen, memproduksi barang dan atau jasa yang 

berkualitas, informasi yang benar dan jelas, aman dimakan dan digunakan, 

mengikuti standar yang berlaku, dan dengan harga yang sesuai (reasonable). 

Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian yang akan diderita oleh 

konsumen, dan pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. 

Sedangkan konsumen juga harus sadar akan hak-hak yang mereka miliki. 
1
 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

dan membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen apabila terjadi 

kerusakan pada kulit setelah proses perawatan dengan mengambil studi penelitian 

yaitu Klinik Kecantikan Puspita. Untuk itu judul penelitian ini adalah: 

                                                           
1
Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, 

Bogor: Ctk Pertama, Ghalia Indonesia, 2008, hlm 63. 
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“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik Kecantikan Apabila Terjadi 

Kerusakan Pada Kulit Wajah Setelah Proses Perawatan (Studi pada Klinik 

Kecantikan Puspita)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara Klinik Kecantikan Puspita dan 

Konsumennya? 

2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen Klinik 

Kecantikan Puspita yang dirugikan apabila terjadi kerusakan pada kulit setelah 

dilakukannya proses perawatan? 

3. Bagaimanakah tanggung jawab Klinik Kecantikan Puspita terhadap konsumen 

apabila mengalami kerusakan pada kulit setelah dilakukannya proses 

perawatan? 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang 

lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan adalah perlindungan hukum 

bagi konsumen klinik kecantikan apabila terjadi kerusakan pada kulit wajah 

setelah proses perawatan, sedangkan ruang lingkup bidang ilmu adalah Hukum 

Keperdataan khususnya Hukum Perlindungan Konsumen. 
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara Klinik Kecantikan 

Puspita dan Konsumen Klinik Kecantikan Puspita. 

2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk upaya hukum konsumen Klinik 

Kecantikan Kecantikan Puspita apabila mengalami kerusakan pada kulit 

setelah dilakukannya proses perawatan. 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah tanggung jawab Klinik 

Kecantikan Puspita terhadap konsumen apabila mengalami kerusakan pada 

kulit setelah dilakukannya proses perawatan. 

E. Kegunaan Penelitian  

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis.  

1. Secara teoritis  

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya hukum 

perlindungan konsumen. 

2. Secara praktis 

a) Bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan; 

b) Salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Fakultas 

Hukum Universitas Lampung; 

c) Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan wawasan ilmu bagi 

penulis. 


