
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kota Batam merupakan sebuah kota yang terletak di wilayah yang sangat 

strategis, dikarenakan Kota Batam berdekatan dengan Negara Singapura dan 

Negara Malaysia. Hal ini mengundang banyak investor yang ingin berinvestasi 

atau menanamkan sahamnya di Kota Batam dan dengan adanya para investor 

tersebut perekonomian di Kota Batam semakin maju. Akan tetapi, hal tersebut 

tentunya menyebabkan persaingan bisnis di Kota Batam semakin erat. Dalam 

rangka menyaingi pelaku usaha lain, para pelaku usaha selalu mencari cara agar 

masyarakat yang menjadi konsumen menggunakan produk atau barang yang 

ditawarkan. Namun, seringkali para pelaku usaha mengabaikan tugas dan 

kewajiban yang harus ditaati. Hal tersebut akan sangat membahayakan 

masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan produk tersebut. 

Tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha yakni produsen sampai 

dengan pengecer/retailer sama, dimana tugas dan kewajiban mereka adalah untuk 

menciptakan pasar berbisnis yang tepat dan benar agar dapat memajukan 

perekonomian. Selain itu, mereka juga harus mempunyai perilaku yang baik 

dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Tidak hanya berbicara mengenai perilaku yang baik, melainkan juga mencakup 

mengenai tanggung jawab seorang pelaku usaha. Apa saja yang menjadi tanggung 
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jawab, tugas serta kewajibannya agar tujuan menciptakan pasar berbisnis yang 

sehat dapat tercapai sehingga perekonomiannya dapat dimajukan secara 

keseluruhan. 

Di satu sisi, pembangunan nasional baik untuk konsumen karena dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang mereka 

butuhkan, dan mereka dapat semakin bebas memilih produk dari semua jenis dan 

kualitas sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, 

pembangunan nasional telah menyebabkan ketidakseimbangan dalam status 

konsumen dan pelaku bisnis, dan konsumen berada dalam posisi yang lemah. 

Pelaku bisnis menggunakan konsumen sebagai aktivitas bisnis untuk 

mendapatkan keuntungan maksimal. Kelemahan utama konsumen adalah 

kesadaran konsumen akan hak-hak mereka masih rendah dan mereka tidak 

memiliki sikap berhati-hati ketika memilih produk yang mereka butuhkan. Oleh 

karena itu, ini menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah ketika 

berhadapan dengan peserta bisnis. 

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen.”1. Membahas mengenai perlindungan 

konsumen, ini mengacu pada kepastian memberikan perlindungan kepada 

masyarakat sebagai konsumen (dalam hal ini, konsumen yang mengkonsumsi 

1 Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999,” 
Pasal 1 angka (1)  

Universitas Internasional Batam 

                                                           

Devita Ferdianty, Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Makanan Kemasan yang Tidak 
Memenuhi Standar Kesehatan di Kota Batam.  
UIB Repository ©2019



3 
 

jenis makanan tertentu). Makanan adalah salah satu produk berisiko tinggi karena 

masyarakat makan makanan untuk bertahan hidup, dan bahkan baru-baru ini ada 

banyak makanan yang tidak memenuhi standar kebersihan makanan. 

Hanya hukum yang dapat memberikan sanksi terhadap tindakan para pelaku 

usaha yang tidak sesuai dengan apa yang harus dilaksanakan serta apa yang harus 

ditaati. Para pelaku usaha seringkali hanya memperhatikan keuntungan dari hasil 

usahanya tersebut tanpa memikirkan posisi konsumen sehingga dalam hal ini 

konsumen sangat dirugikan. Maka untuk menghindari agar para pelaku usaha 

tidak bertindak sewenang-wenangnya serta memberikan kepastian dalam 

melakukan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah memasukkan 

Perlindungan Konsumen ke dalam produk hukum. 

Masyarakat sering memperoleh segala informasi atau berita dalam media 

massa mengenai suatu produk, terutama mengenai makanan yang dikonsumsi 

dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai produk tersebut berbahaya atau tidak bagi 

kesehatan, mengandung bahan apa saja seperti kandungan formalin, bahan 

pengawet dan lain sebagainya.  

Membahas mengenai keamanan terhadap pangan, di Indonesia dapat 

tergolong dalam keadaan yang belum aman. Dapat dilihat dari peristiwa mengenai 

makanan yang tidak memenuhi suatu standar kesehatan yang terjadi belakangan 

ini yaitu terdapat adanya parasit cacing atau cacing pita di kaleng sarden. Hal ini 

sangat meresahkan masyarakat sebagai konsumen untuk mengonsumsi makanan 

tersebut, terutama di Kota Batam. Setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak 

yang berwenang, salah satunya adalah BPOM RI, terdapat 27 merek kalengan 
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sarden yang mengandung parasit cacing di dalamnya. Diantara 27 merek tersebut, 

terdapat beberapa merek yang diedarkan di Kota Batam. Hal ini sangat 

membahayakan apabila kalengan sarden yang terdapat parasit cacing di konsumsi 

oleh masyarakat. Ada 3 (tiga) nama perusahaan yang menjadi distributor makanan 

kalengan sarden tersebut, diantaranya PT. Mexindo Mitra Perkasa, PT. Prima 

Niaga Indomas dan PT. Interfood Sukses Jasindo. 

Selain hal yang disebutkan diatas, terdapat juga beberapa penyebab terhadap 

munculnya suatu produk yang tidak pantas untuk dikonsumsi yaitu kurang 

perhatiannya konsumen dalam memperhatikan komposisi dari suatu makanan. 

Konsumen tersebut tidak peduli apakah produk yang dikonsumsinya telah 

memenuhi standar kesehatan yang ditentukan oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) atau belum. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

adalah suatu lembaga yang mempunyai kemampuan serta kekuasaan untuk 

memeriksa suatu produk apakah memenuhi standar kelayakan sebelum produk 

tersebut beredar di kalangan masyarakat. Munculnya produk suatu makanan yang 

tidak memenuhi standar kualitas juga dikarenakan oleh para pelaku usaha tidak 

mementingkan izin yang diberikan oleh Badan yang bersangkutan dan cenderung 

mengabaikan izin tersebut. Produk yang telah sesuai dengan persyaratan yang ada 

seperti mengenai keamanan dan mutu tersebut menandakan bahwa produk 

tersebut telah memiliki izin dari Dinas Kesehatan. Begitu juga dengan produk 

yang tidak sesuai dengan persyaratan tersebut, secara otomatis tentu saja belum 

mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan jika diedarkan ke masyarakat 

akan sangat membahayakan masyarakat yang mengonsumsinya. Namun 
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sebaliknya, yang terjadi pada kasus ini adalah pelaku usaha telah mendapatkan 

izin dari Badan POM akan tetapi tidak dilaksanakan pengecekan lebih detail 

terhadap produk tersebut, yang menyebabkan produk-produk tidak memenuhi 

standar kesehatan beredar di masyarakat.  

Sehubungan dengan apa yang telah Peneliti jabarkan diatas maka Peneliti 

berkeinginan untuk melakukan suatu penelitian mengenai “ANALISIS 

YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN 

MAKANAN KEMASAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR 

KESEHATAN DI KOTA BATAM” 

 

B. Rumusan Masalah  

Terhadap latar permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan suatu masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengawasan terkait peredaran makanan kemasan yang tidak 

memenuhi standar kesehatan di Kota Batam? 

2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terkait peredaran makanan kemasan 

yang tidak memenuhi standar kesehatan di Kota Batam?   

3. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen terkait 

peredaran makanan kemasan yang tidak memenuhi standar kesehatan di Kota 

Batam?  
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti terhadap latar 

permasalahan diatas adalah :  

1. Untuk menganalisa pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan yang 

tidak memenuhi standar kesehatan di Kota Batam. 

2. Untuk menganalisa tanggung jawab pelaku usaha terhadap masyarakat 

mengenai peredaran makanan kemasan yang tidak memenuhi standar 

kesehatan.  

3. Untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada 

konsumen mengenai peredaran makanan kemasan yang tidak memenuhi 

standar kesehatan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti terhadap latar 

permasalahan diatas adalah :  

1. Agar pembaca mengetahui pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan 

yang tidak memenuhi standar kesehatan di Kota Batam. 

2. Agar pembaca mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap masyarakat 

mengenai peredaran makanan kemasan yang tidak memenuhi standar 

kesehatan. 

3. Agar pembaca mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan 

kepada konsumen mengenai peredaran makanan kemasan yang tidak 

memenuhi standar kesehatan. 
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