
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Masyarakat pada umumnya mengartikan konsumen adalah setiap orang

yang membeli barang dan/atau memanfaatkan jasa. Namun dalam

perakteknya, konsumen tak hanya meliputi orang perorangan saja tetapi

juga berupa badan hukum atau perseroan. Istilah konsumen berasal dari

bahasa Belanda: Konsument. Para ahli hukum pada umumnya sepakat

bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan jasa yang

deiserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Pengusaha disini

mmempunyai arti luas, yaitu mencakup produsen dan pedagang perantara.

Konsumen dan pengusaha ini mempunyai hubungan timbal balik.

Kewajiban konsumen, merupakan hak pengusah dan hak pengusha

merupakan kewajiban konsumen. Negara Amerika Serikat memberikan

rumusan konsumen. Didalam Undang-Undang jaminan produk di Amerika

Serikat yang di kenal dengan Magnusson-Moss Warrantry. Federal Trade

Commision. Improvement Act, 1975, menyatakan “Konsumen adalah

ssetiap pembeli produk konsumen yang tidak untuk dijual kenbali dan

pada umumnya digunakan untuk keperluan Negara Australia serta India,

merumuskan tentang pengertian konsumen dan juga pengertian Undang-
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Undang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen tersebut adalah

setiap orang yang mendapatkan batang dan/atau jasa tertentu dengan harga

maksimum $ 15000 atau jasa tersebut digunakan untuk keperluan pribadi,

kelurga atau rumah tangga (normally used for personal. Family or

household purpose). Undang-Undang Perlindungan konsumen di India

memeberi batasan mengenai pengertian konsumen yaitu setiap pembeli

barang dan/atau jasa yang telah disepakati bersama termasuk harga dan

syarat-syarat pembayarannya atau setiap pengguna selain pembeli tersebut

dan tidak untuk diperjual belikan kemballi atau untuk keperluan komersil.

Pengerrtian konsumen dalam ilmu perlindungan konsumen dapat terbagi

menjadi tiga bagian besar, yaitu :

a. Konsumen dalam arti umum

Adalah pemakai, pengguna dan/ atau pemanfaat barang dan / atau jasa

untuk tujuan tertentu.

b. Konsumen Antara

Adalah pemakai, pengguna dan / atau pemanfaat barang dan / atau jasa

untuk diproduksi menjadi barang dan / atau jasa lain atau untuk

diperdagangkan kembali dengan tujuan komersil.

c. Konsumen Akhir

Adalah Pemakai, pengguna dan/ atau pemanfaat barang dan /atau jasa

konsumen untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah

tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Yang dimaksud

konsumen akhir disini adalah ornag alami bukan badan hukum sebab

merekalah yang dapat memakai, menggunakan dan/ atau
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memanfaatkan barang dan/ atau jasa tersebut untuk memenuhi

kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun mahluk hidup

lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari sekian banyak pengertian

konsumen sebagai berikut diatur dalam peraturan perundang-

undangan:

Di dalam Undang-Undangan No. 5 tahun 1999 tentang larangan

praktek monopoli dan persaingan tidak sehat Pasal ayat (15),

konsumaen adalah “setiap pemakai dan/ atau pengguna barang dan/

atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun

mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

2. Perlindungan bagi Konsumen

Konsumen dalam berbagai sudut pandang selalu berada pada posisi yang

lemah. Hal ini terjadi terutama sekali didukung oleh praktek monopoli

sehingga tidak ada alternative lain bagi konsumen untuk menetang pelaku

usaha. Ketidakberdayaan konsumen ini jelas-jelas sangat merugikan

kepentingan masyarakat pada umumnya dan para pelaku usaha berlindung

dibalik Standard Contract atau perjanjian baku yang ditandatangani oleh

kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalui

berbagai informasi semu yang diberikan oleh pelaku usaha kepada

konsumen. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menjamin kepastian

hukum bagi perlidungan konsumen, kepastian hukum tersebut meliputi

segala upaya berdasrkan hukum untuk memberdayakan konsumen

memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan / atau jasa yang

kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila
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dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

Sistem peradilan yang cenderung bertele-tele serta memakan biaya yang

relative mahal ini turut menyamarkan apa-apa yang menjadi hak

konsumen dan apa-apa yang menjadi kewajiban pelaku usaha yang

menyebabkan masyarakat atau mengetahaui secara jelas apa yang menjadi

haknya dan apa yan gmenjadi kewajiban pelaku usaha yang menjadi

kewajiban pelaku pengusaha. Perlindungan Konsumen di Indonesia telah

mendapatkan jaminan dalam hukum positif Indonesia yaitu adanya

kepastian hukum terhadap segala perrolehan kebutuhan konsumen yang

bermula dari “benih hidup dalam rahim ibu sampai tempat pemakaman,

dari segala kebutuhan diantaranya.”Dari penjelasan diatas terlihat bahwa

konsumen Indonesia telah mendapatkan perlindungan hukum dari Negara

Indonesia sejak ia masih berada dalmam rahim ibunya hingga ia

menghembuskan nafas terakhir yang dikebumikan diperistirahatan

terakhir. Pengertian Perlindungan Konsumen itu sendiri menurut Undang-

Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 Pasal 1 butir 1 “Segala

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepda konsumen. ”Perlindungan bagi konsumen perumahan

jelas terikat pada pasal 3 huruf c, d, e dan f Undang-Undang Perlindungan

Konsumen. Perlindungan bagi konsumen meliputi :

Pasal 3 meningkatkan pemberdayaankonsumen dalam memilih,

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen :

c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,

dan menuntut hai-haknya sebagai konsumen;
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d. menciptakan system Perlindungan Konsumen yang mengandung unsur

le[astian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendaparkan informasi.

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya

Perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggung jawab dalam berusaha.

f. Meningkatkan kualitsas barang dan/ atau jasa yang menjamin

kelangsungan usaha produksi barang dan/ jasa, kesehatan, kenyamanan

, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandeman kedua tahun 2000 menjelaskan

tentang Perlindungan Konsumen, hal ini tercantum di dalam Pasal 28,

ayat:

Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama

dihadapan hukum”

Pasal 28 11 ayat (1) “Setiaporang berhak hidup sejahterah lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik baik

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Sejarah singkat mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dinantikan

oleh seluruh masyarakat Indonesia. “Namun hal ini baru dapat

terwujud pada tanggal 20 April 2000. Sejauh itulah Undang-Undang

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berlaku
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diseluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang

Perlindungan Konsumen ini telah memebrikan harapan baru bagi

konsumen Indonesia. “Secara umum Undang-Undang Perlindungan

Konsumen telah memberikan hak-hak konsumen secara universal. Di

dalam mewujudkan hadirnya Undang-Undang Perlindungan

Kondumen ini, telah memakam waktu, tenaga dan pikiran yang banyak

dari berbagai pihak yang berkepentingan sepeti, pemerintah, lembaga-

lembaga swadaya masyarak atserta Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia bersama-sama Perguruan-perguruan Tinggi di Indonesia.

Sebelum terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen

banyak diadakan kegiatan-kegiatan. Beberapa kegiatan yang

mendukung terwujudnya Undang-Undang Perlidungan Konsumen

adalah sebagai berikut :

1) Seminar pusat studi Hukum Dagang, FHUI tentang masalh

perlindungan konsumen (15-16 Desember 1975).

2) Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI

penelitian tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia (Proyek

tahun 1979-1980).

3) BPHN – Departemen Kehakiman, Naskah Akademis Peraturan

Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen (Proyek

tahun 1979-1981).

4) YLKI Perlindungan Konsumen Indonesia, suatu sumbangan

pemikiran tentang rancangan UUPK (tahun 1981).
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5) Departemen Perdangan RI bekerjasama dengan FHUI, RUU

tentang Perlindungan Konsumen (tahun 1982).

6) Dapartemen Perindustrian dan Perdangan RI bekerjasama dengan

pusat Penelitian Sains dan Teknologi, lembaga penelitian UI,RUU

tentang Perdangan (tahun 1997).

7) DPR RI, RUU usul ini inisiatif DPR tentang UU PK, Desember

1998.

Semua kegiatan-kegiatan di atas yang meliputi pembalasan-

pembalasan, lokakarya-lokakarya, penyuluhan-penyuluhan, seminar-

seminar di dalam dan di luar negri berkenaan dengan Perlindungan

Konsumen atau tentang produk konsumen tertentu dari berbagai

aspeknya, serta pembicaraan-pembicaraan khusus dalam rangka

pemahaman dan penelitian tentang Perlindungan Konsumen ini

berujung pada disetujuinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen

oleh DPR RI dan disahkannya oleh presiden RI pada tanggal 20 April.

Namun khusus bagi pasal 65 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen baru berlaku efektif setahun kemudian pada tanggal 20

April 2000. Jadi demi terbentuknya Undang-Undang Perlindungan

Konsumen ini memakan waktu kurang lebih 25 tahun lebih awal

berbentuk gagasan sampai dengan terbentuknya dan disahkan secara

keseluruhan.
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b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak Konsumen

Konsumen sebagai pihak yang seharusnya didahulukan seperti kata

pepatah “Pembeli adalah raja” Tetapi tidak jarang pada prateknya yang

menjadi raja adalah pelaku usaha dalam hal ini pihak penjual yang

dengan seenaknya mempermainkan harga hanya karena barang

tersebut sedang atau memang dibutuhkan oleh konsumen walaupun

sebenarnya harganya tidak semahal yan g ia pasng. Hal ini dapat

terjadi karena dalam suatu transaksi yang memegang kendali utama

adalah pelaku usaha yang menyebabkan konsumen tidak dapat

berkutik lagi. Mengenai hak konsumen tercantum dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen pasal 4, bagian meliputi :

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.

2) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan

barang dan / atau jasa.

3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang dan/ atau jasa.

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan /atau

jasa.

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa Perlindungan Konsumen secara patut.

6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
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7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif.

8) Hak untuk mendapatkan konpensasi ganti rugi dan / atau

pengganti, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima sesuai

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.

Hak-hak konsumen tersebut dalam prateknya tidak diterapkan baik

karena keengganan ataupun karena ketidaktahuan memanfaatkannya.

Untuk menggalang potensi yang potensial, sebenarnya sangat

diperlukan suatu lembaga konsumen. Lembaga konsumen adalah

sebuah gerakan masyarakat yang terorganisir memperjuangkan hak

dan kekuatan pembeli dalam hubungannya dengan pelaku usaha.

Hak-hak konsumen tersebut dalam prateknya tidak diterapkan baik

karena keengganan ataupun ketidaktauan memanfaatkannya. Untuk

menggalang potensi yang potensial, sebenarnya sangat diperlukan

suatu lembaga konsumen. Lembaga konsumen adalah sebuah gerakan

masyarakat yang terorganisir untuk memperjuangkan hak dan kekuatan

pembeli dalam hubungannya dalam pelaku usaha.

Kewajiban Konsumen

Sebagai penyeimbang dan sekian banyak hak bagi konsumen maka

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Pasal 5

menyebutkan juga kewajiban-kewajiban bagi konsumen.
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Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain adalah :

1) Membaca atau mengukuti pentunjuk informasi dan prosedur

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan

dan keselamatan.

2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pmberian barang dan/

atau jasa.

3) Membayar sesuai dengan nilai tukar barang yang disepakati.

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukkum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.

Masalah perlindungan konsumen dalam berbagai sector barang dan/

atau jasa, termasuk dibidang perumahan, masih merupakan persoalan

yang sulit diselesaikan secara efaktif dan efision berdasarkan

perundang-undangan yang berlaku. Kebutuhan akan rumah atau rumah

susun (rusun) bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu

kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

Menurut sebagian orang belum lengkap kehidupan seseorang apabila

belum memilki rumah sendiri, meskipun dalam bentuk yang

sederhana. Oleh karena itu, tetaplah jika poitik nasional kita di bidang

perumahan yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara

(GBHN) 1993 menyatakan perlunya pemerataan kebutuhan rakayat di

bidang perumahan. Realisasi amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara

(GBHN) membawa konsekuensi akan semakin banyak rumah yang

dibangun, baik oleh pemerintah maupun swasta mengingat dalam

kondisi normal permintaannya semakin meningkat. Meskipun rumah
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atau rusun yang siap digunakan atau sitempati meningkat. Meskipun

rumah atau rumah susun (rusun) belum jadi, bahkan belum dibangun

atau masih dalam tahap perencanaan, akibat pemasaran rumah atau

rusun yang begitu gencar, sering terdengar konsumen berlomba

menghubungi para pengembang (developer) untuk membeli rumah

atau rumah susun (rusun). Pada umumnya, pemasaran rumah dan

rusun mengunakan sarana iklan atau brosur sebagai sarana

mengkonsumsikan produk-produk yang dibuat dan/atau dipasarkan

pengemabang/pengusaha kepada konsumennya. Begitu tendensiusnya

pemasaran, tidak jarang informasi yang disampaikan itu ternyata

menyesatkan (miscoding information) atau tidak benar, padahal

konsumen sudah terlanjur menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual

beli Beli (PPJB) dengan pengembang, atau bahkan sudah akad kredit

dengan bank pemberi kredit pemilikan rumah atau satuan rumah susun

(rusun). Untuk kepraktisan dari segi hubungan hukum antara

pengembang dengan konsumen, pihak yang lebih kuat kedudukannya

(pengembang) menciptakan formulir-formulir standar yang mengikat

(standart form contracts). Dalam praktek perlindungan konsumen,

formulir-formulir itu sidebut sebagai kotrak standar. Resoludi

Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 tentang Perlindungan

Konsumen menamakanya sebagai eno side standar contract.

Pengunaan istilah kontrak (contact) di sini bukan istilah “kontrak

rumah” sehari-hari yang digunakan madyarakat awam, yang
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membedakanya dengan “sewa rumah”. Kontrak di sini dirumuskan

sebagai berikut :

“A contract is made where parties have reacached agreement. Or

where they are deemed to have reached agreement, and the law

recognizes rights and obligations arising from the agreement”.

Sedangkan standar disini memiliki pengertian yaitu: Buku secara

sederhana dapat dikatakan bahwa kontrak standar adalah perjanjian

atau persetujuan yang dibuat para pihak mengenai sesuatu hal yang

telah ditentukan secara baku (standar) serta dituangkan secara tertulis.

Di dalam kontrak standar itu sering dimuat klausa-klausa pengecualian

(exemtion clouse), misalkan: meniadakan tanggung jawab pengembang

dalam hal terlambat menyerahkan bangunan, sebaliknya bila

konsumen terlambat membayar angsuran uang muka, dikenakan

penalty atau denda: membebaskan pengembang dari klaim atas

kondisi/kualitas bangunan yang melampaui batas waktu 100 (seratus)

hari sejak serah terima bangunan fisik rumah atau sarusun; dan

sebagainya. Dalam kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan

semua pihak, dimana pihak bank, pengembang dan konsumen (debitur)

sama-sama mengalami kerugian, ada kecenderungan pihak bank

memebebankan semua resiko pelaksanaan KPR kepada konsumen.

“Pada kasus penyelenggaraan KPR, pihak bank tidak konsisten pada

perjanjian awal yang mensyaratkan bahwa pembayaran cicilan rumah

maksimum 30% dari pendapatan debitur,” kata Sudayatno. Kepada

Bidang Pengaduan Masalah Perumahan Yayasan Lemabga Konsumen
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Indonesia (YLKI). Sebab menurutnya, ketika suku bunga KPR naik

menjadi 30%-40%, seperti saat ini, berarti besarnya angsuran debitur

mencapai 70% dari penghasilanya. Hal itu tidak sesuai dengan

perhitungan yang diberikan saat akad kredit disetujui. Kondisi tersebut

dinilai sudah tidak rasional, karena penghaislan debitur sebagian besar

hanya digunakan untuk mengngsur rumah. Padahal, debitur juga

mengalokasikan penghasilannya untuk mencicil angsuran pembelian

mobil, konsumsi dan pendidikan anak-anak, sementara pemasukannya

relative tetap. Pada kondisi ini konsumen jelas berada pada posisi yang

dirugikan. Padahal pula, dalam perjanjian awal bank mencantumkan

pula ketentuan bahwa besarnya suku bunga angsuran KPR sama

dengan suku bunga pasar. Dengan dalih tersebut maka sekarang ini

bank menaikkan angsuran bulanan debitur berdasarkan perjanjian yang

ada. Menurut Sudaryantmo sejak awal perjanjian, yakni pada saat

akad-akad kredit, pihak konsumen selalu dalam bargaining position.

“Seharusnya pemberlakuan suku bunga pasar terhadap angsuran KPR

ada batasannya, yaitu kemampuan debitur,”teganya. Jika perjanjian

tersebut dibuat oleh bank, untuk bisa dipasarkan seharusnya terlebih

dahulu ada pemeriksaan semacam lembaga yang dapat menilai

seberapa jauh perjanjian tersebut adil dan seimbang. “Kalau tidak

seimabang, pihak yang kuat seperti bank akan mengeploitasi yang

lemah, dalam hal ini konsumen,” paparnya. Latar belakang usul

dibentuknya komisi perjanjian dtandar ini adalah adanya atas

kebebasan dalam kontrak atau perjanjian yang menyatakan bahwa
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suatu bentuk perjanjian hanya bisa diterapkan jika pihak-pihak yang

terkait perjanjian kedudukanya sama kuat. Jika pihak-pihak yang

terkait kedudukanya timpang, untuk melindungi kepentingan pihak

yang lemah, konsumen misalnya, harus ada campur tangan Negara,

misalnya dalam bentuk perjanjian standar. Dalam proses pembentukan

lembaga sejenis,YLKI sebenarnya sejak lama mengajukan data-data

factual. Dimulai ketika ada permasalahan pada perjanjian pengikatan

jual beli rumah, serta masalah perbankan dan asuransi. Akar

permasalahan kasus ini sebenarnya adalah konsumen sudah dalam

posisi lemah ketika mengaplikasikan perjanjian. Jadi langkah

sistematik untuk melindungi konsumen antara lain harus dilakukan

melalui pembentukan lembaga yang mengawasi substansi dari

perjanjian yang kuat dengan data faktual.

B. Pengertian Iklan

Bila kita mendengar istilah iklan, ada banyak penafsiran yang menimbulkan

kesimpang siuran pengertian, misalnya dengan istilah reklame dan advertising.

Sebenarnya istilah-istilah tersebut mempunyai pengertian dan tujuan yang

sama. Menurut Masyarakat Periklanan Indonesia mendefenisikan iklan yaitu

segala bentuk pesan tentang suatu produk ang disampaikan lewat media,

ditujukan pada sebagian atau seluruh masyarakat.

Kemudian menurut S. William Pattis (1993), iklan adalah setiap bentuk

komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi seorang pembeli potensial

dan mempromosikan penjualan suatu produk atau jasa untuk mempengaruhi
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pendapat publik, memenangkan dukungan publik untuk berfikir atau bertindak

sesuai dengan keingnan si pemasang iklan.

Dari beberapa pengertian di atas, periklanan dapat disimpulkan sebagai suatu

cara untuk memberitahukan kepada khalayak ramai sebagai calon konsumen

mengenai barang dan jasa yang ditawarkan, serta mendorong konsumen untuk

membeli barang atau jasa yang ditawarkan.

Selanjutnya menurut Tams Jayakusumah dalam Syamsu Rizal (1993:18),

periklanan memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Jenis Price Advertising, yaitu suatu penawaran barang atau jasa dimana

yang ditonjolkan adalah mengenai segi harga yang menarik.

2. Jenis Quality Advertising, pada jenis ini diusahakan memberikan kesan

pada mutu atau kualitas dari jenis barang yang di iklankan.

3. Jenis Brand Advertising, jenis ini merupakan jenis yang berusaha

memberikan kesan tentang brand atau merek atau yang menonjol dari segi

merek kepada pembacanya baik yang dilakukan dengan cara melihat atau

mendengar.

4. Jenis Product Advertising, jenis ini merupakan suatu penawaran barang

dan jasa, dimana yang ditonjolkan adalah dari segi produknya dengan

mengemukakan faedah manfaat pemakaian produk jasa tertentu.

1. Fungsi Iklan

Iklan dapat menambah kegunaan informasi pada suatu penawaran produk.

Fungsi iklan itu sendiri menurut Basu Swastha (1996: 246) antara lain:

a. Memberikan informasi
Dalam hal ini iklam memberikan informasi yang jelas tentang barang,
harga, dan informasi lain yang bertujuan memberikan informasi
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kepada konsumen sehingga kegunaannya dapar jelas diketahui oleh
konsumen.

b. Membujuk atau mempengaruhi
Dalam hal ini periklanan juga bersifat membujuk konsumen atau calon
konsumen.iklan seperti ini biasanya dapat menimbulkan pandangan
yang positif kepada masyarakat.

c. Menciptakan kesan
Dalam hal ini iklan dapat memberikan kesan tertentu terhadap barang
tersebut, juga dapat menciptakan kesan kepada mayarakat untuk
melakukan pembelian secara rasional dan ekonomis.

d. Memuaskan keinginan
Dalam hal ini periklanan merupakan suatu alat yang dapat dipakai
untuk mencapai tujuan itu sendiri berupa pertukaran yang salaing
menguntungkan

e. Periklanan merupakan alat komunikasi
Dengan adanya iklan maka komunikasi dua arah antara konsumen dan
pedagang dapat terpenuhi dalam cara yang efektif dan efisien sehingga
jika mengadakan pertukaran yang saling memuaskan.

2. Macam-macam Periklanan

Berdasarkan letak geografisnya macam-macam periklanan menurut Basu

swastha (1996: 249), adalah:

a. Periklanan nasional, yaitu periklanan yang biasa disponsori oleh
pemproduksi dengan distribusi secara nasional.

b. Periklanan regional, yaitu periklanan terbatas pada daerah tertentu dari
suatu negara.

c. Periklanan lokal, yaitu periklanan yang dilakukan oleh pengecer, sebab
penjualannya dilakukan dalam pasar lokal saja.

Sementara itu berdasarkan atas sifat pasarnya, macama-macam periklanan:

a. Pengiklanan pada pelanggan (customer advertising), yaitu, periklanan
yang ditujukan untuk konsumen.

b. Pengiklanan pada pedagang, yaitu periklanan yang ditujukan kepada
pedagang perantara terutama pengecer.

c. Pengiklanan pada industri, yaitu periklanan yangditujukan untuk
pemakai barang industri.

3. Tujuan Periklanan

Menurut Kasali (1992:159) tujuan suatu iklan biasanya dibangun atas:

a. Aspek perilaku
Tindakan yang diharapkan dari calon pembeli seperti, pembelian
percobaan mengunjungi took dan meminta informasi lebih lanjut.
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b. Sikap yang diharapkan
Hal ini menyangkut sikap atau keistimewaan produk. Misalnya  IBM,
yang tidak menonjolkan penjualan komputer, melainkan sistem dan
pelayanannya.

c. Kesadaran
Dalam pengembangan produk-produk baru di pasaran, merebut
kesadaran calon pembeli adalah tugas utama periklanan.

d. Posisioning membentuk citra
Suatu citra bias kaya makna atau sederhana saja, citra dapat berjalan
stabil, konsisten dari waktu ke waktu, diperkaya oleh jutaan
pengalaman dan banyak jalan pikiran asosiatif, atau sebaliknya bias
berubah-ubah dan dinamis. Citra disa diterima secara homogen, sama
pada setiap orang, atau sebaliknya setiap orang mempunyai persepsi
yang berbeda-beda.

Sedangkan tujuan iklan adalah untuk membantu penjualan suatu barang

atau jasa melalui berbagai media dan mengadakan atau memperluas

pasaran barang, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.

Sementara  itu menurut John Craword dalam Astrid S. Susanto (1997),

komunikasi iklan  bertujuan untuk:

a. Menyadarkan komunikan dan memberikan informasi kepadanya

tentang suatu barang, jasa atau ide.

b. Menimbulkan dalam diri komunikan suatu perasaan suka akan barang,

jasa atau ide yang disajikan untuk memberikan preferensi kepadanya.

c. Meyakinkan kepada komunikan akan kebenarannya menggerakkannya

untuk berusaha memiliki barang atau jasa menggunakan jasa yang

dianjurkan

Semua tujuan diatas merupakan tujuan periklanan yang bersifat psikologis

dimana iklan menyadarkan konsumen mengenai keberadaan produk

memberikan informasi mengenai produk dan menyakinkan konsumen

untuk memakai dan membeli produk tersebut.


