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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pelabelan produk pangan sebagaimana diatur dalam PP No. 69

Tahun 1999 belum memenuhi asas-asas perlindungan konsumen yakni asas

manfaat, keadilan, keseimbangan, keselamatan dan kepastian hukum. Hal

mana dapat dilihat dari pengertian label sendiri yang masih menimbulkan

persoalan. Penggunaan kata ditempel pada pengertian label, menimbulkan

kesan bahwa label dapat ditempel kapan pun, padahal pada dasarnya label

merupakan bagian tak terpisah dari kemasan. Penggunaan kata ditempel juga

terkesan terpisah dan bias dipalsukan. Selain bisa dipalsukan, label yang

hanya berupa tempelan/stiker dapat dengan mudah dicabut, diganti kemudian

dilabeli kembali oleh pelaku usaha yang curang. Masih dimungkinkannya

pengecualian terhadap penggunaan bahasa Indonesia juga menyebabkan asas-

asas perlindungan konsumen menjadi terabaikan.

2. Dimensi perlindungan hukum bagi konsumen dapat meliputi berbagai aspek

dan dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, yaitu instrumen hukum

perdata, instrumen hukum pidana dan juga instrumen hukum administrasi.

Oleh karena itu pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap ketentuan label

pangan dapat dikenakan pertanggungjawaban atau sanksi secara perdata,

pidana dan administratif. Sanksi secara perdata dan pidana seringkali kurang

efektif jika tidak disertai sanksi administrative. Sanksi administratif ini

seringkali lebih efektif dibandingkan dengan sanksi perdata atau pidana, oleh
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karena, pertama, sanksi administrative dapat diterapkan secara langsung dan

sepihak, kedua sanksi perdata dan/atau pidana acapkali tidak membawa efek “

jera “ bagi pelakunya, nilai ganti rugi dan pidana yang dijatuhkan mungkin

tidak seberapa dibanding dengan keuntungan yang diraih dari perbuatan

negatif produsen. Belum lagi mekanisme penjatuhan putusan yang berbelit-

belit dan membutuhkan proses yang lama, sehingga konsumen sering menjadi

tidak sabar. Untuk gugatan secara perdata, konsumen dihadapkan pada posisi

tawar yang tidak selalu menguntungkan dibandingkan dengan si produsen.

B. Saran

1. Untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam

masalah pelabelan pangan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali

terhadap Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan (PP 69/1999)

yang memuat panduanyang lebih kongkrit dan jelas mengenai label pangan.

Dengan adanya rambu - rambu dan peraturan yang jelas dari pemerintah,

maka konsumen terlindungi dari kemungkinan label yang tidak benar, atau

bahkan menyesatkan. Konsep label hendaknya disusun dengan tidak hanya

bertujuan menjual, tetapi juga jujur sekaligus mendidik konsumen.

2. Pemerintah melalui instansi-instansi terkait perlu melakukan upaya yang terus

menerus untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman

dan perlindungan kepada konsumen, rendahnya kesadaran konsumen akan

hak dan kewajibannya diakibatkan salah satunya oleh karena masih

kurangnya upaya pendidikan konsumen oleh pemerintah. Disamping itu

Pemerintah baik di Pusat maupun daerah perlu selalu berkoordinasi
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melakukan pengawasan yang lebih baik dan lebih ketat terhadap pelaku usaha

dalam peredaran produk pangan, khususnya produk pangan yang tidak

memperhatikan ketentuan pelabelan


