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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang sedang dilakukan penulis mengenai “Tinjauan 

Tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap 

Pencantuman Label Pada Kemasan Makanan Dalam Perspektif Hukum di 

Kota Batam telah diselesaikan dan pada akhirnya penulis mendapat 

beberapa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan diantaranya adalah: 

1. Pencantuman label pada kemasan makanan merupakan suatu 

kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh 

pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi produk 

pangan dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan distribusi 

produk pangan. Kewajiban pencantuman label ini wajib 

dicantumkan pada produk dalam negeri ataupun produk luar 

negeri yang hendak memasuki wilayah Negara Indonesia. 

Fungsi dari adanya pencantuman label pada kemasan makanan 

ini adalah untuk memberikan informasi yang lengkap dan jelas 

kepada konsumen sehingga konsumen yang hendak membeli 

atau mengonsumsi produk tersebut tidak akan kebingungan dan 

tidak akan mengalami kerugian. Pencantuman label pada 

kemasan makanan ini diawasi oleh salah satu lembaga 

pemerintahan yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(Badan POM). 

2. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dan 

tanggung jawab mereka dalam pencantuman label pada 
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kemasan makanan sehingga menimbulkan kerugian kepada 

konsumen, akan mendapatkan akibat hukum atau dikenakan 

sanksi baik berupa sanksi administratif, sanksi pidana, ataupun 

sanksi perdata berdasarkan ketentuan yang dimuat pada 

peraturan perundang-undangan. Kewajiban dan Tanggung 

jawab pelaku usaha serta akibat hukumnya sudah diatur 

sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang ada 

yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 

Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang 

Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan 

Olahan. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas dimana 

kesimpulan tersebut dirangkum berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan, maka ada beberapa hal yang ingin direkomendasikan yaitu: 

1. Lembaga pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap 

pencantuman label pada kemasan makanan yaitu Badan POM 

harus melakukan pengawasan dengan lebih konsisten dan teliti. 

Saat ini masih terdapat produk yang tidak melakukan 

pencantuman label sebagaimana yang diatur pada peraturan 

perundang-undangan dikarenakan tidak adanya pengawasan 
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lebih lanjut dari pihak Badan POM. Selama ini Badan POM 

akan melakukan pengecekan atau melakukan razia apabila ada 

laporan atau aduan dari masyarakat. Besar harapan peneliti agar 

Badan POM selalu melakukan pengecekan atau pengawasan 

dan mengambil tindakan hukum apabila masih terdapat pelaku 

usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pencantuman 

label pada kemasan makanan di Kota Batam. 

2. Pelaku usaha direkomendasikan untuk memenuhi 

kewajibannya terhadap pencantuman label pada kemasan 

makanan. Pelaku usaha yang hendak melaksanakan kewajiban 

tersebut harus beritikad baik dengan tidak mencantumkan 

informasi yang tidak benar atau menyesatkan dimana informasi 

tersebut akan mengakibatkan kerugian kepada konsumen. 

Pelaku usaha juga diharapkan untuk selalu konsisten dalam hal 

pencantuman label ini. Jangan sampai pencantuman informasi 

produk pada label dikurangi dikemudian hari dengan tujuan 

untuk mengurangi biaya produksi. 

3. Para konsumen sebagai golongan masyarakat yang hendak 

membeli, mengonsumsi, atau menggunakan produk yang 

diperdagangkan oleh pelaku usaha direkomendasikan untuk 

menjalani kewajiban mereka yaitu beritikad baik dalam 

melakukan transaksi perdagangan dan juga membaca dan 

mencermati label yang tertera pada kemasan makanan sehingga 

dikemudian hari tidak akan mengalami kerugian. 
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