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ABSTRAK 

Pencantuman label pada kemasan makanan merupakan suatu kewajiban 

yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, baik pelaku usaha yang melakukan 

kegiatan produksi barang ataupun pelaku usaha yang melakukan kegiatan impor. 

Label pada kemasan makanan ini mempunyai fungsi utama yaitu sebagai bentuk 

informasi yang digunakan dan dicantumkan pada kemasan makanan untuk 

menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai sebuah produk. 

Sampai saat ini masih terdapat beberapa produk yang dapat dijumpai yang tidak 

melakukan pencantuman label pada kemasan makanan dengan lengkap sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. 

Penulisan penelitian pastinya memerlukan metode penelitian, dan pada 

penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dimana 

penyelesaian penelitian dilakukan dengan cara memperoleh data dari studi 

kepustakaan atau bahan hukum yang ada serta menggunakan data yang telah 

diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara dimana data tersebut 

digunakan sebagai data pendukung. Penelitian kali ini juga terdapat atau 

menggunakan jenis data yaitu data sekunder sebagai data utama dan data primer 

sebagai data pendukung. 

 Masih dapat dijumpai produk pangan yang tidak mencantumkan label 

dengan lengkap sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang ada baik produk dalam negeri maupun produk luar 

negeri yang memasuki wilayah Indonesia. Penemuan produk tersebut masih dapat 

ditemukan dikarenakan kurangnya pengawasan dari lembaga pemerintah yaitu 

Badan POM. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih konsisten dan 

teliti agar dapat memberikan perlindungan terhadap hak konsumen serta kepastian 

dari lembaga pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut.  
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