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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisa dua hal yaitu;  tanggung jawab dokter kecantikan  terhadap 

konsumen jasa kecantikan apabila terjadi kerusakan pada kulit (wajah) setelah dilakukannya 

proses perawatan, dan upaya hukum konsumen jasa kecantikan yang dirugikan apabila terjadi 

kerusakan kulit (wajah) setelah dilakukannya proses perawatan. Metode penelitian yang 

digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitan hukum normatif empiris. Hasil yang 

didapatkan antara lain adalah, (1) apabila pihak klinik kecantikan (dokter) dalam tindakannya 

melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka ia harus ganti rugi baik secara 

materiil maupun immaterial (Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata mengenai perbuatan 

melawan hukum) yang didasarkan pada perjanjian terapeutik. (2) Macam-macam upaya hukum 

yang dapat ditempuh oleh konsumen jasa kecantikan yang dirugikan yaitu dengan cara litigasi 

dan non-litigasi. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti, pasien selaku konsumen jasa di 

Klinik kecantikan lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahn dengan cara 

negosiasi/bermusyawarah. 

Kata kunci: tanggung jawab, perdata, dokter, konsumen, jasa kecantikan 

AESTHETICIAN RESPONSIBILITY AGAINST THE BEAUTY SERVICES CONSUMER 

(RESEARCH ON BEAUTY CLINIC IN THE CITY OF MATARAM) 

This study analyzes two things; the beauty doctor's responsibility to the consumer of 

beauty services in case of damage to the skin (face) after the medical treatment process, and 

legal remedies from affected consumers of beauty services in case of skin damage (facial) after 

the treatment process. The method used in this research are normative and empirical law 

research. The results obtained are; (1) if the beauty clinic (doctors) in its actions are in default 

or unlawful act, it must be compensated both material and immaterial (Article 1365, 1366, and 

1367 of the KUH Perdata (Indonesian Civil Code) regarding unlawful act) which is based on the 

therapeutic agreement. (2) Various kinds of legal remedies that can be taken by consumers of 

aggrieved beauty services that is by way of litigation and non-litigation. Based on the results of 

interviews, patients as consumers of services at the Beauty Clinic prefer to solve the problem by 

way of negotiation/deliberation. 

Keywords: responsibility, civil, doctor, consumer, beauty services. 

 

 



 

 

 

PENDAHULUAN 

Profesi kedokteran dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, 

apalagi kini cakupan ilmu telah berkembang luas.Ilmu kedokteran gigi, dan psikologi walaupun 

sering dipisahkan dari kedokteran umum, tetap menjadi bagian satu kesatuan ilmu 

kedokteran.Hal ini berpengaruh terhadap beragamnya jenis kedoteran di Indonesia, salah satunya 

adalah industri kecantikan yang akhir-akhir ini berkembang pesat di masyarakat. 

Industri kecantikan mengalami pertumbuhan yang pesat diIndonesia.Pertumbuhan 

konsumen sebesar rata-rata 3 juta orang setiap tahunnya menjadikan industri ini menjanjikan 

untuk jangka panjang. Dalam 10 tahun terakhir industri kecantikan dan perawatan pribadi di 

Indonesia bertumbuh rata-rata 12% dengan nilai pasar mencapai sebesar 33 triliun Rupiah di 

tahun 2016. Bahkan di tahun 2020, industri kecantikan di Indonesia diprediksi akan mengalami 

pertumbuhan paling besar dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.
1
 

Di Mataram, Nusa Tenggara Barat sudah ada beberapa klinik kecantikan seperti LBC 

(London Beauty Center), RD Aesthetic Clinic, E-Clinic, Naava Green, dan terdapat klinik 

kecantikan yang dibuka dan ditangani langsung oleh dokter spesialis kulit/dermatologi. Namun 

ternyata perawatan kesehatan pada klinik kecantikan memeliki resiko, yaitu banyak konsumen 

yang ternyata tidak cocok dengan beberapa produk kecantikan yang diberikan oleh dokter, 

padahal sebelum menggunakan produk dari dokter setiap konsumen telah melakukan konsultasi 

dengan dokter kecantikan yang ada pada klinik tersebut.sehingga apabila terjadi ketidak cocokan 

setelah pemakaian konsumen merasa dirugikan, dan mereka beranggapan bahwa dokter tersebut 
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tidak sesuai memberikan resep, salah mendiagnosis dan anggapan-anggapan negatif lainnya. Hal 

ini tentu saja dapat memeberikan dampak buruk bagi konsumen baik secara materiil maupun 

psikis. 

Apabila penggunaan produk yang diberikan dan yang disarankan oleh dokter kecantikan 

ini menimbulkan efek samping yang merugikan, maka konsumen memerlukan perlindungan 

hukum untuk dapat melindungi hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen yaitu dengan dibuatnya Undang-Undang 

No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian diatur juga pada 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. 

Dari beberapa kasus di atas dapat diketahui bahwa potensi terhadap malpraktik atau 

perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab yang berkaitan dengan 

tanggung jawab dokter kecantikan itu sendiri. Adapun judul pada penelitian ini, yaitu 

”TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DOKTER KECANTIKAN TERHADAP 

KONSUMEN JASA KECANTIKAN (STUDI PADA KLINIK KECANTIKAN DI WILAYAH 

KOTA MATARAM). 

Berdasarkan urain dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok 

permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu; 1). Bagaimanakah tanggung jawab 

dokter kecantikan terhadap konsumen jasa kecantikan apabila terjadi kerusakan pada kulit 

(wajah) setelah dilakukannya proses perawatan dan; 2). Bagaimanakah upaya hukum konsumen 

jasa kecantikan yang dirugikan apabila terjadi kerusakan pada kulit (wajah) setelah dilakukannya 

proses perawatan. Kedua permasalahan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk 



 

 

tanggung jawab keperdataan dari Dokter Kecantikan terhadap konsumen pengguna jasa 

kecantikan yang menjadi korban penyalahgunaan suatu produk kecantikan atau malapraktik 

disuatu klinik kecantikan dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap 

konsumen pengguna jasa kecantikan. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara akademis adalah untuk 

memenuhi persyaratan dalam mencapai Drajat Strata satu (S-1) program studi ilmu hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Mataram. Secara teoritis, yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memeberikan kontribusi bagi pengembang ilmu pengetahuan pada umumnya, dan 

pengembangan ilmu hukum khususnya yang menyangkutan Hukum Perdata dalam kaitannya 

dengan pertanggungjawaban dokter kecantikan terhadap konsumen jasa kecantikan dan 

menambah khasanah ilmu Pengetahuan dan Kepustakaan. Secara praktis adalah, dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pegangan dan arah yang jelas baik bagi dokter 

kecantikan yang mempunyai klinik kecantikan sebagai pelaku usaha, maupun masyarakat 

sebagai konsumen pengguna jasa kecantikan. 

Penelitian ini menggunakan penelitiian Hukum Normatif-Empiris yang pada dasarnya 

merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan 

berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi 

ketentuan hukum normatif yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan (law in books) dan hukum empiris dikonsepkan sebagai pranata sosial dan 

aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.
2
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PEMBAHASAN 

1. Tanggung Jawab Dokter Terhadap Konsumen Jasa Kecantikan 

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu “keterikatan” dokter terhadap ketentuan-

ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam 

bidang hukum perdata terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: 

1) Tanggung Jawab Hukum Perdata Karena Wanprestasi. 

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati 

kewajibannya dalam perjannian. Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan di 

mana seorang dokter (pelaku usaha) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi 

sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat timbul karena: 

a. Kesengajaan atau kelalaian dokter (pelaku usaha) itu sendiri. 

b. Adanya keadaan memaksa (overmacht).
3
 

Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila 

tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi 

terlambat dan melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan serta 

melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sehubungan dengan 

masalah ini, maka wanprestasi yang dimaksudkan dalam tanggung jawab perdata seorang 

dokter adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam suatu perjanjian yang telah 

dia adakan dengan pasiennya. 

2) Tanggung Jawab Perdata Dokter Karena Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige 

daad). 

                                                 
3
 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, 2017, hlm. 292. 



 

 

Tanggung jawab karena kesalahan merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata. 

Berdasarkan tiga prinsip yang diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu sebagai berikut : 

a) Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).Pasien 

dapat menggugat seorang dokter oleh karena dokter tersebut telah melakukan perbuatan yang 

melanggar hukum, seperti yang diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang menyebutkan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa 

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan 

itu, mengganti kerugian tersebut”. 

 Undang-undang sama sekali tidak memberikan batasan tentang perbuatan melawan 

hukum, yang harus ditafsirkan oleh peradilan. Semula dimaksudkan segala sesuatu yang 

bertentangan dengan undang-undang, jadi suatu perbuatan melawan undang-undang.Seorang 

dokter dapat dinyatakan melakukan kesalahan.Untuk menentukan seorang pelaku perbuatan 

melanggar hukum harus membayar ganti rugi, haruslah terdapat hubungan erat antara 

kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. 

b) Berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seorang dokter selain 

dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan melanggar hukum seperti tersebut di atas, dapat 

pula dituntut atas dasar lalai, sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian 

ini diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bunyinya “Setiap 

orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, 

tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. 

c) Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 



 

 

Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang 

ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari 

tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya. (Pasal 1367 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata).
4
 

Dengan demikian maka pada pokoknya ketentuan Pasal 1367 BW mengatur mengenai 

pembayaran ganti rugi oleh pihak yang menyuruh atau yang memerintahkan sesuatu 

pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain tersebut. Adapun yang dimaksud 

dengan Pasal 1367 BW adalah pihak-pihak yang tidak dapat bertindak secara mandiri dalam 

hubungan dengan atasannya, karena memerlukan pengawasan atau petunjuk-petunjuk lebih 

lanjut secara tertentu.Sehubungan dengan hal itu klinik harus bertanggung jawab atas 

tindakan yang dilakukan oleh bawahannya yaitu dokter, perawat atau pekerja yang bekerja 

pada klinik tersebut. Tidak terepenuhinya perjanjian karena perbuatan melanggar hukum di 

atas lazim juga disebut dengan malpraktik perdata.Berdasarkan hukum kedokteran istilah 

malpraktik mengandung arti praktek dokter yang buruk. Malpraktik medis (medical 

malpractice) menurut teori umum dapat dikelompokkan dalam dua konsep, yaitu malpraktik 

dari aspek etika (ethical malpractice) dan malpraktik dari aspek hukum (juridicial 

malpractice)  lebih lanjut, Juridicial malpractice terdiri atas tiga kategori yang lebih spesifik, 

yaitu malpraktik pidana (criminal malpractice), malpraktik perdata (civil malpractice), dan 

malpraktik administratif (administrative malpractice). 

. Malpraktik perdata dapat dikatakan terjadi apabila ketika suatu tindakan malpraktik 

telah menyebabkan luka ataupun kematian bagi seseorang yang diduga disebabkan oleh 

kesalahan, kelalaian, maupun pelanggaran aturan hukum oleh dokter/tenaga kesehatan/rumah 
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sakit (dalam hal ini klinik kecantikan), di mana tindakan malpraktik tersebut tidak tunduk 

pada aturan-aturan hukum pidana maupun administratif. Di Indonesia adanya Undang-

Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ternyata belum merumuskan 

persoalan malpraktik medis secara jelas dan tegas. Selain tidak adanya definisi eksplisit 

mengenai malpraktik, tidak ada aturan-aturan khusus mengenai penyelesaian sengketa medik 

melalui prosedur litigasi (persidangan pengadilan) antara pasien dengan dokter/tenaga 

kesehatan dalam hal praktik kedokteran ataupun pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada klinik kecantikan yang ada di 

wilayah kota Mataram, setiap keluhan diselesaikan dengan tindakan-tindakan medis. 

Tindakan tersebut seperti, penambahan dosis pada produk yang digunakan konsumen, 

perawatan kembali sampai keadaan pasien normal kembali, intensitas perawatan yang 

dilakukan secara bertahap dan/atau terus-menerus.Jadi Adapun tindakan medis Menurut 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290 tahun 2008 Pasal 1 no. 3 adalah 

tindakan preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh 

dokter.Tindakan yang diberikan oleh dokter dalam mengatasi keluhan tersebut termasuk 

dalam tindakan terapeutik, karena merupakan tanggung jawab dari klinik untuk mengganti 

kerugian konsumen. 

Berdasarkan penuturan dr. Rita S di Klinik RD Aesthetic, tindakan tersebut diberikan 

dengan melihat bagaimana keluhan itu dapat terjadi, apakah dikarenakan perawatan atau 

berdasarkan produk-produk yang diberikan oleh dokter dari pihak klinik tidak sesuai atau 

disebabkan karena kesalahan konsumen itu sendiri. Jika keluhan tersebut memang 

disebabkan oleh kesalahan tindakan atau berdasarkan produk-produk yang tidak sesuai 

dengan kesepakatan yang  diberikan oleh dokter terhadap pasien (wanprestasi), maka dokter 



 

 

akan melakukan pemulihan kembali terhadap kondisi yang dikeluhkan oleh pasien. Pasien 

akan diberikan perawatan secara gratis atau dengan potongan harga tertentu dengan 

disesuaikan pada kondisi pasien tersebut. Tindakan medis tersebut merupakan salah satu 

bentuk tanggung jawab dari pihak klinik kecantikan. 

Selain itu peneliti melakukan wawancara di Klinik LBC (London Beauty Center). 

Menurut informasi yang diberikan oleh pimpinan cabang LBC Mataram Ni Komang 

Triyastuti Mona, bentuk tanggung jawab dari pihak klinik kecantikan LBC terhadap pasien 

konsumen yang tidak cocok dengan produk kecantikan LBC adalah dengan memberikan 

perawatan dan pemulihan kondisi wajah pasien, yaitu dengan mengganti produk-produk atau 

perawatan yang digunakan sebelumnya dengan produk yang baru, dan penggantian produk 

tersebut harus disesuaikan berdasarkan kondisi wajah dari pasien tersebut. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara di e-Clinic Aesthetic & Anti Aging Center, 

menurut narasumber yaitu dokter Ernita bentuk tanggung jawab dari e-Clinic sendiri tidak 

jauh berbeda dengan klinik-klinik lainnya, yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap 

konsumen yang merasa tidak cocok dengan produknya, pendekatan tersebut merupakan 

langkah awal yang dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya ketidakcocokan pada 

pasien. Apabila masalah tersebut memang disebabkan oleh pihak klinik, maka akan 

dilakukan ganti rugi dengan melakukan pemulihan kembali. Ganti rugi tersebut merupakan 

bentuk tanggung jawab dari pihak e clinic. 

Melihat bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh dokter kecantikan atau pihak- pihak 

klinik di atas  sudah sesuai berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. Menurut Pasal 

1365 KUHPerdata menyebutkan: 



 

 

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian”. 

Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata, menyebutkan: 

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena 

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang diesbabkan karena kelalaian atau kurang hati-

hatinya”. 

Sebelum memberikan ganti rugi terhadap keluhan yang diadukan oleh pasien, harus 

diketahui terlebih dahulu apakah keluhan tersebut karena kesalahan yang dilakukan oleh 

pasien atau dari pihak klinik (dokter). Pihak klinik akanganti rugi apabila kesalahan tersebut 

ada pada dokter atau pada pihak klinik itu sendiri. Tanngung jawab tersebut dilihat 

bagaimana kedudukan dokter itu pada klinik tersebut, berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, 

apakah dokter tersebut sebagai pekerja di klinik kecantikan itu atau pemilik (owner) di klinik 

kecantikan itu sendiri. Bentuk penggantian kerugian sebagai sebab perbuatan melawan 

hukum sebagaimana diatur dalam kedua Pasal di atas (Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH 

Perdata) dapat dalam bentuk materil dan immateril, tetapi yang selalu terjadi sebagaimana 

pengakuan narasumber, bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pihak klinik di atas yaitu 

dalam bentuk immaterial, di mana dengan memberikan perawatan-perawatan lebih lanjut 

sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang telah dianalisis oleh dokter atau berdasarkan keluhan 

dari pasien. 

2.  Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Konsumen Atas Kerugian Yang Terjadi Akibat 

Menggunakan Produk Dari Klinik Kecantikan 

Adapun sengketa yang terjadi antara pihak klinik (dokter) dengan pasien disebut sengketa 

medik.Sengketa medik adalah sengketa yang tejadi antara pasien atau keluarga pasien dengan 



 

 

tenaga kesehatan atau klinik.Sengketa medik antara pasien dengan pihak klinik atau dokter 

terjadi karena adanya ketidakpuasan dari pasien, ketidakpuasan itu berasal dari hasil tindakan 

yang tidak sesuai harapan atau adanya dampak negatif dari hasil pengobatan, munculnya 

penyakit tambahan, serta kerugian yang dialami pasien.  

Negosiasi atau perundingan merupakan suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan 

pihak lain. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri tanpa 

bantuan dari pihak lain, dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari 

pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hasil dari negosiasi merupakan penyelesaian 

kompromi yang tidak mengikat secara hukum. Negosiasi dapat digunakan untuk 

menyelesaikan setiap bentuk sengketa, apakah itu sengketa ekonomi, politik, hukum, 

wilayah, keluarga, suku, dan lain-lain.  

Segi positif dari negosiasi ini adalah sebagai berikut; a). para pihaklah yang memegang 

palu hakimnya sendiri; b). Sifatnya rahasia; c).Hukum acara atau formalitas persidangan 

tidak ada. Segi negatif dari forum negosiasi ini yaitu, manakala kedudukan para pihak tidak 

seimbang, dimana salah satu pihak kuat sedangkan pihak yang lain lemah. Dalam keadaan 

ini, pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Satu pihak yang 

terlalu keras dengan pendiriannya dapat mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak 

produktif. Hal tersebut sering terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan 

sengketa. 

Dengan tidak adanya pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa ini menjadikan 

negosiasi sebagai tahap pertama dalam penyelesaian sengketa. Dalam proses negosiasi ini 

menghasilkan suatu keputusan maka hasil kesepakatan tersebut dituliskan dalam dokumen 

perjanjian, seperti yang tertulis dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang 



 

 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan bahwa; penyelesaian sengkata atau beda 

pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung 

(negosiasi) oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam 

suatu kesepakatan tertulis.  

Adapun macam-macam upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen jasa 

kecantikan untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang terjadi dalam transaksi pada 

klinik kecantikan dapat dilakukan melalui beberapa cara: 

1. Litigasi (penyelesaian sengketa di peradilan umum): Dasar hukum untuk mengajukan 

gugatan di pengadilan terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UUPK, yang menyetakan, “setiap 

konsumen yana dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang 

berada di lingkungan peradilan umum berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 

bersengketa”. 

Dalam kasus perdata di pengadilan negeri, pihak konsumen yang diberi hak mengajukan 

gugatan menurut Pasal 46 UUPK adalah: a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli 

waris yang bersangkutan; b). Kelompok konsumen yang mempunyai kepeningan yang sama; 

c). Perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaiu berbentuk 

badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas 

bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan 

konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; d). 

Pemerintah dan/atau instansi terkait apaila barang dan/atau jasa yng dikonsumsi atau 

dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. 



 

 

2. Non Litigasi: Penyelesaian sengketa konsumen malalui jalur non litigasi (di luar 

pengadilan) digunakan untuk mengatasi keberlakuan proses pengadilan, dalam Pasal 45 ayat 

(4) UUPK disebutkan bahwa, “jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di 

luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan 

tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa”.  

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) sebagai mediatornya. Dan melalui cara negosiasi kepada pelaku usaha. Jika 

penyelesaian sengketa melalui BPSK, maka salah satu pihak tidak dapat menghentikan 

perkaranya di tengah jalan, sebelum BPSK menjatuhkan putusan. Artinya, bahwa mereka 

terikat utuk menempuh proses pemeriksaan sampai saat penjatuhan putusan. 

Dari hasil wawancara beberapa konsumen Klinik Kecantikan yang tidak cocok 

menggunakan produk dari klinik kecantikan, upaya hukum yang dilakukan adalah dengan 

cara non litigasi atau dengan musyawarah yaitu datang langsung kepada pihak klinik 

kecantikan yang bersangkutan untuk dimintai pertanggungjawabannya atau ganti rugi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa: (1) apabila pihak 

klinik kecantikan (dokter) dalam tindakannya melakukan wanprestasi atau perbuatan 

melawan hukum, maka ia harus ganti rugi baik secara materiil maupun immaterial, 

sebagaiman yang diatu pada Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata mengenai perbuatan 

melawan hukum yang didasarkan pada perjanjian terapeutik. Berdasarkan hasil wawancara 

peneliti yang dilakukan pada klinik kecantikan di wilayah Kota Mataram, dokter maupun 

pihak klinik tetap bertanggung jawab atas atas tindakan yang diberikan dan tidak pernah 

terjadi tuntutan hukum yang melibatkan pihak ketiga.Keluhan yang terjadi ditinjaklanjuti 

dengan memberikan pelayanan tambahan, baik penambahan obat-obatan atau penambahan 

dosis dari obat yang pernah diberikan disesuaikan dengan penyebab dari keluhan pasien, 

apakah keluhan tersebut murupakan kesalahan dan kelalaian dari pasien atau kesalahan dan 

kelalaian dari dokter atau pihak klinik tersebut. (2) Macam-macam upaya hukum yang dapat 

ditempuh oleh konsumen jasa kecantikan yang dirugikan yaitu dengan cara litigasi dan non-

litigasi. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti, pasien selaku konsumen jasa di Klinik 

kecantikan lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahn dengan cara 

negosiasi/bermusyawarah. 

B.  Saran 

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Setiap Klinik kecantikan selaku  pelaku usaha dalam hal ini dokter pada klinik 

kecantikan seyogyanya menunjukkan itikad baik dan memberikan informasi secara jelas 



 

 

dan lengkap atas barang dan atau jasa yang ditawarkan serta memperhatikan hak-hak 

pasien selaku konsumen jasa, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen maupun yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. 

2. kepada Tenaga Kesahatan (dokter), untuk terus melakukan tindakan medik sesuai 

dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengikuti seluruh Standar 

Prosedur Operasional (SOP) agar pasien lebih percaya kepada dokter untuk  memberikan 

perawatan secara baik. Dokter ataupun pihak klinik kecantikan lainnya yang bekerja 

disuatu klinik kecantikan  juga sebaiknya dalam memberikan pelayanan memiliki sikap 

ketelitian dan kehati-hatian agar pasien menjadi nyaman dan hak hak-hak pasien selaku 

konsumen tidak terlanggar. 

3. Bagi setiap Klinik kecantikan yang di wilayah kota Mataram apabila pernah terjadi kasus 

atau pun sengketa dengan pasien (konsumen) untuk tidak menutup-nutupi apabila ada 

yang ingin melakukan penelitian mengenai hal tersebut, sehingga peniliti dapat dengan 

mudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut dan tidak menimbulkan pemikiran 

negatif dari masyarakat. 

4. Setiap pasien selaku konsumen jasa pada klinik kecantikan yang melakukan perawatan 

dan/atau sedang dalam proses penggunaan suatu produk, hendaknya mengikuti indikasi 

yang telah dianjurkan oleh dokter agar tidak terjadi kesalahan dalam perawatan maupun 

penggunaan suatu produk kecantikan. 

5. Kepada masyarakat, hendaknya selalu bersikap kritis apabila ada dokter kecantikan yang 

wanprestasi, lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan kewajibannya, sehingga 

permasalahan yang demikian dapat dicegah agar tidak terulang kembali. 
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