
BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan kajian terhadap Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen 

Terkait Peredaran Makanan Kemasan Yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan 

Di Kota Batam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melalui Balai Pengawas 

Obat dan Makanan (Balai POM) Batam melakukan pengawasan terhadap 

makanan kemasan di Kota Batam, pengawasan yang dimaksud terdiri dari 

sistem pengawasan produsen dan sistem pengawasan pemerintah. Sistem 

pengawasan produsen meliputi good manufacturing practices, pre-market dan 

post-market. Sedangkan, sistem pengawasan pemerintah diantaranya meliputi 

regulasi, standarisasi, registrasi, inspeksi, sampling, public warning dan 

layanan aduan konsumen. Pengawasan ini memang belum berjalan secara 

efektif, hal ini disebabkan oleh tidak terdapatnya pemeriksaan terhadap parasit 

dalam ikan sehingga menimbulkan terjadinya peredaran makanan kemasan 

ikan makarel yang tidak memenuhi standar kesehatan di masyarakat. Maka 

dari itu, upaya yang dilakukan oleh pihak Balai POM agar tidak terjadi hal 

yang sama di kemudian hari adalah memperketat mekanisme dalam proses 

produksi bahan baku, dilakukan pengujian bahan baku sesuai dengan 

parameter yang telah ditentukan.  
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2. Pelaku Usaha mempunyai tanggung jawab sebagaimana yang telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab 

yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terutama dalam memproduksi pangan 

adalah memenuhi persyaratan keamanan pangan agar pangan yang dihasilkan 

tidak membahayakan bagi konsumen yang mengonsumsinya. Selain 

memenuhi persyaratan keamanan pangan, pelaku usaha juga harus memenuhi 

syarat kesehatan. Serta, pangan yang dihasilkan harus bersifat jujur dan dapat 

terbukti kebenarannya agar dapat memenuhi hak konsumen yang juga 

merupakan tanggung jawab pelaku usaha.  

3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas makanan kemasan 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan ialah penyelenggaraan pangan yang 

dilakukan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan 

ketahanan pangan. Dengan adanya 3 (tiga) hal diatas, dapat memastikan 

bahwa pangan yang disediakan memenuhi kebutuhan masyarakat serta 

menjamin kualitas pangan yang cukup. Kemudian, juga diberikan kesempatan 

kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan mengenai permasalahan 

pangan yang dialaminya. Selain itu, bagi konsumen yang mengalami kerugian 

yang disebabkan akibat mengonsumsi makanan kemasan yang tidak 
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memenuhi standar kesehatan, maka konsumen dapat mengajukan tuntutan. 

Dalam hal ini, dapat diajukan tuntutan oleh konsumen sendiri ataupun dapat 

dibantu melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

(LPKSM) yang merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang 

bergerak dalam bidang perlindungan konsumen.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka direkomendasikan 

beberapa hal, sebagai berikut : 

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) seharusnya melakukan 

peningkatan pengawasan secara ketat terhadap peredaran produk pangan 

terutama pangan olahan, untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang 

diderita oleh masyarakat melalui seluruh Balai Besar/Balai Pengawas Obat 

dan Makanan yang berada di seluruh Indonesia, dengan membentuk suatu 

satuan kerja di masing-masing provinsi yang bertugas memeriksa atau 

melakukan pengujian terhadap parasit pada produk pangan kemasan kaleng 

dengan menggunakan parameter parsitologi agar seluruh produk pangan 

olahan yang beredar di masyarakat dapat diawasi secara sepenuhnya. 

2. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seharusnya menunjukkan iktikad 

yang baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan atau jasa 

yang diedarkan serta memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya 

sebagai pelaku usaha yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
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Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen. 

3. Konsumen harus bersifat kritis dalam memperjuangkan hak-hak serta berhati-

hati dalam membeli dan menggunakan produk pangan agar terhindar dari 

bahaya. Pemahaman hukum perlindungan konsumen perlu ditingkatkan agar 

kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan konsumen lebih optimal 

dalam pelaksanaannya. 
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