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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok (primer) bagi 

kehidupan baik manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Tanpa adanya 

makanan yang dikonsumsi oleh manusia ataupun makhluk hidup, manusia 

ataupun makhluk hidup tersebut tidak mungkin bisa melanjutkan 

kelangsungan hidupnya atau bertahan hidup. Selain untuk tujuan bertahan 

hidup, makanan juga mempunyai peranan penting dalam tubuh manusia 

atau makhluk hidup yaitu untuk mengatur fungsi tubuh, membina tubuh, 

menggantikan sel yang rusak, membangun protoplasma, serta sebagai 

suplai kalori dan energi dalam tubuh kita. 

Ada sebuah bagian masyarakat lain yang juga memproduksi atau 

mengedarkan makanan dalam lingkungan masyarakat yaitu pelaku usaha 

atau perusahaan. Dikarenakan makanan merupakan kebutuhan pokok kita, 

maka banyak pelaku usaha yang melihat peluang dan mengambil peluang 

ini untuk mengolah suatu bahan baku makanan menjadi barang jadi yang 

dapat langsung dibeli dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagian besar 

pelaku usaha yang memproduksi makanan untuk diperjualbelikan itu tidak 

memandang atau memikirkan bahan makanan apa saja yang digunakan, 

atau apakah bahan makanan tersebut akan berdampak buruk bagi 

kesehatan kita. 
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Label merupakan sebuah media informasi yang dijadikan sebagai 

alat komunikasi untuk memberi pengetahuan terkait dengan produk yang 

diedarkan oleh pelaku usaha tersebut. Label pada makanan harus memuat 

informasi yang mudah di mengerti sehingga konsumen yang hendak 

membeli produk tersebut mengetahui dengan jelas mengenai produk yang 

ingin dibeli tersebut. Selain sebagai alat komunikasi, label juga berfungsi 

untuk memberikan pengetahuan atau pendidikan kepada konsumen 

sehingga konsumen lebih mengerti dan memberikan pandangan yang lebih 

bagus kepada konsumen. 

Pengaturan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 15 menyatakan dan 

menegaskan bahwa Label pangan yang dimuat pada sebuah produk harus 

menggunakan bahasa Indonesia. Pangan yang diedarkan dalam lingkungan 

masyarakat atau produk pangan yang diimpor oleh importir yang 

memasuki wilayah Indonesia diwajibkan untuk melakukan penerjemahan 

label kedalam bahasa Indonesia apabila produk tersebut memuat informasi 

dengan menggunakan bahasa asing. Kewajiban penerjemahan label ini 

juga bertujuan untuk memperoleh informasi dengan jelas guna agar 

terpenuhinya hak konsumen dan mencegah perbuatan melanggar hukum 

bagi pelaku usaha yang sudah diatur dengan jelas dalam ketentuan 

perundang-undangan. 

Pencantuman label pada produk yang diedarkan oleh pelaku usaha 

sampai saat ini merupakan suatu hal yang wajib diperhatikan dan menjadi 

permasalahan yang sensitif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
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1999 tentang Perlindungan Konsumen, Sebuah makanan saat diedarkan 

diharuskan untuk menyampaikan informasi yang jelas dan benar melalui 

pencantuman dan tidak menyesatkan. Pencantuman label yang terdapat 

pada sebuah makanan harus terdapat keterangan yang memuat mengenai 

Nama produk, Komposisi makanan, Berat bersih, Sertifikasi halal, 

Tanggal kadaluwarsa produk, dan Izin edar produk tersebut sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada 

Pasal 97. Sampai saat ini masih dapat kita jumpai produk yang beredar 

dalam lingkungan masyarakat seperti Produk Roti merk Roti Boy, Produk 

Roti merk Hadaya Bakery, Kue merk Harum Sari, Snack merk Super 999 

Shinta, dan beberapa produk lainnya yang tidak melakukan pencantuman 

label sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. 

Sesuai dengan ketentuan mengenai kewajiban terhadap 

pencantuman label pangan pelaku usaha sebagai produsen yang 

melaksanakan kegiatan produksi pangan wajib melaksanakan dan 

mengikuti ketentuan pencantuman label yang ada. Tujuan utama dari 

pencantuman label ini adalah agar para pelaku usaha terdorong untuk 

melakukan kegiatan produksi pangan olahan dengan memenuhi seluruh 

persyaratan yang diwajibkan untuk dicantumkan pada kemasan makanan 

yakni Nama produk, Komposisi bahan makanan, Alamat produksi, 

Tanggal produksi, Berat bersih, Tanggal, Bulan, dan Tahun kadaluwarsa, 

serta Logo halal yang dipersyaratkan dan nomor izin edar pangan. 

Saat ini masih sering ditemukan beberapa produk yang diedarkan 

oleh pelaku seperti Produk Roti merk Roti Boy, Produk Roti merk Hadaya 
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Bakery, Kue merk Harum Sari, Snack merk Super 999 Shinta, dan 

beberapa produk lainnya yang tidak memiliki pencantuman label sesuai 

dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Badan POM 

(Badan Pengawas Obat dan Makanan). Masih sering dilihat bahwa dalam 

lingkungan masyarakat masih banyak produk yang dapat menimbulkan 

dampak buruk kepada konsumen yang masih diedarkan, contohnya seperti 

makanan yang sudah kadaluwasa, makanan yang tidak teruji oleh majelis 

ulama Indonesia mengenai halal-nya dan sertifikasi halal sebuah produk 

makanan, perizinan edar produk dan juga bahan makanan atau komposisi 

produk yang digunakan dalam makanan tersebut tidak memuat informasi 

yang jelas dan menyesatkan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mempunyai 

keinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “TINJAUAN 

TENTANG KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU 

USAHA TERHADAP PENCANTUMAN LABEL PADA KEMASAN 

MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI KOTA BATAM”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis melakukan 

identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha 

terhadap pencantuman label pada kemasan makanan dalam 

perspektif hukum di Kota Batam? 
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2. Apa akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan 

kewajiban dan tanggung jawab dalam mencantumkan label 

pada kemasan makanan di Kota Batam? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penilitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, penulis 

mempunyai tujuan untuk mengetahui hal-hal berikut, yaitu: 

a. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban dan tanggung jawab 

pelaku usaha terhadap pencantuman label pada kemasan 

makanan dalam perspektif hukum di Kota Batam. 

b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak 

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam 

mencantumkan label pada kemasan makanan di Kota Batam. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis mempunyai manfaat 

sebagai berikut: 

a. Agar pembaca dapat mengetahui lebih detail mengenai 

bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha 

terhadap kewajiban pencantuman label pada kemasan makanan 

dalam perspektif hukum. 

b. Agar pembaca dapat mengetahui apa akibat hukum bagi pelaku 

usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab 

dalam mencantumkan label pada kemasan makanan. 
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