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RINGKASAN 

Menyoroti pcrkembangan b1snis radio ini kita tidal.. boleh terlepas dan 

konsumen sebagai obyek. dari penyiaran radio. Dalam hal 1111 konsumen adalah 

pernakai jasa dari b1snis penyiaran, oleh karena itu Pada tanggal 20 April 1999 

Pemerintah Rl mengeluarkan suatu kebijakan baru mengenai Perlindungan 

Konsumen yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (LNRI Tahun 

1999 Nomor 42, TLNRI Nomor 3821 ). Undang-undang ini mulai eld:tif berlaku 

pada tanggal 20 April 2000 Oleh karena itu, menjadi sangat relevan jika sejak dini, 

penyelenggara bisnis jasa penyiaran Radio Siaran Swasta peduli dengan aturan main 

ini. Hal ini dikarenakan sebagai sebuah Perseroan Terbatas, pemilik radio adalah 

Pelaku Usaha sedangkan Pendengar dan mitra bisnis lain adalah Konsumen. Bisa 

JUga Radio Siaran Swasta adalah Konsumen terhadap matcri iklan yang harus 

disiarkan dari Pelaku Usaha, Advertising Agency. Dalam prakteknya, kernungkinan 

lahimya sengketa konsumen menjad1 sangat besar.Kenyataan yang ada pada saat im 

bahwa masyarakat konmsumen banyak yang tertipu oleh praktek pemasaran melalui 

promosi yang dilakukan oleh produsen dengan cara berlebihan dan bahkan 

menyesatkan. Salah satu sengketa konsumen yang (akan) dilahirkan oleh Radio 

Siaran Swasta adalah pada isi infonna<;i yang disiarkan. Dalam hal ini infonnasi iklan 

yang dikelola sendiri tetapi setelah disiarkan temyata merugikan konsumen. Sengketa 

konsumen juga dapat terjadi ketika penyelenggara bisnis jasa penyiaran Radio Siaran 

Swasta melakukan hubungan hukwn dengan mitra bisnis yang lainnya. Oleh karena 

itu, sengketa konsumen itu dapat saja terjadi karena dilakukan oleb penyelenggara 

bisnis jasa penyiaran Radio Siaran Swasta itu sendiri, maupun oleh mitra bjsnis 

lainnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Berdasarkan Jatar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan mengenai mengapa kosumen perlu mendapatkan suatu perlindunan 

hukum serta mengenai tanggung jawab hukum keperdataan bagi pihak-pihak yang 

terkait dalam penyiaran iklan yang penyusun tuangkan dalam skripsi dengan judul 
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"Perlindungan Hukum bagi Kosumen tcrhadap lklan yang disiarkan olch 

pcnyelenggara bisnis jasa peoyiaran radio swasta nasional". 

Tujuan dalam penulisan skripsi ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah mctode nonnatif 

empiris, sl!hingga sumbcr data yang digunakan adalah sumber data primer dan 

sumber data sekunder serta sumber data tertier, dan tchntk pengumpulan data yang 

digunakan dalam penulisan skripsi rnt adalah dengan dengan mengadakan studt 

kepustakaan yang terdiri dari : 

a. inventarisasi p~!raturan hukum yang berkaitan dl!ngan pcrmasalahan yang 

diangkat dalam judul skripsi ini ~ 

b. penelusuran teori-teori hukum yang didasarkan pada pendapat para ahl t hukum 

dari berbagai karya tulis ilm1ah pada berbagai macam pusat layanan penyedia data 

atau dokumen. 

Dari data-data yang terkumpul tersebut kemudian digunakan metode analisis data 

diskriptif kualitatif 

Fakta yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini terdin dan dua fakta 

yang terdapat di dalam masyarakat. Fakta pertama mengenai kekecewaan seorang 

konsumen terhadap produsen alat-alat rumah tangga atas ketidak sesuaian antara 

ikJan yang disiarkan dengan kenyataan yang ada, kemudian fakta yang kcdua berisi 

tentang kekecewaan terhadap iklan telkomsel mengenai penjualan paket kartu 

perdana dan voucher yang tidak sesuai dengan kenyataan. 

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, dapat disimpulkan 

bahwa Penekanan pemberian perlindungan hukum bagi Konswnen tidak berani 

melupakan perlindungan hukum bagi Pclaku Usaha. Dalam UU Perlindungan 

Konsumen, memang konsumenlah yang lebih mendapat perlindungan hukum, karena 

kita ketahui lemahnya posisi konsumen dalam banyak hal , telah menimbulkan 

serangkaian el-.sploitasi oleh produsen yang secara sosial ekonomi lebih kuat. Akan 

tetapi Pelaku Usahapun mendapat tempat yang pantas, disamping tentunya 

perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha diatur dalam peraturan pcrundang-undangan 
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lain. Khusus untuk bisnis .iasa penyiaran Radio Siaran Swasta, pcrlindungan hukum 

bagi Pelal-"u Usaha juga tcrsedia UU Nomor 3 Tahun 1989, UU Nomor 1 Tahun 1995 

tcntang Pcrseroan Terbatas, UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, dan 

undang-undang terkatt lainnya. Bentuk tanggung jav.-ab hukum keperdataan bag1 

pelaku usaha periklanan yang terdiri dari 3 pihak antara lain adalah pengil-.lan 

(produsen, Perusahaan periklanan (biro iklan). Medta iklan dalam hal mi media 

tersebut adalah radio swasta nasional mempunyai bobot tanggung jawab masing

masing dalam penciptaan dan penyebaran pcsan pesan iklan. Masing-masmg pihak 

tersebut mempunya1 bobot tanggung jav.·ab yang bcrbeda-b~da herdasarkan pasal 

1280 dan pasal 1281 KUH Perdata, ketiga pihak tersebut dapat s~cara bersama-sam:1 

dikenai pertanggung jawaban secara tang!:,rung rcnteng. 
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