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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis lakukan, maka dapat

diambil kesimpulan :

1. Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

terhadap usaha makanan pangan olahan Kacang pukul di Kelurahan Bagan

Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk saat ini belum

terlalu maksimal, karena dalam pelaksanaannya pihak Badan Pengawas

Obat dan Makanan sangat jarang sosialisasi kedaerah untuk menghimbau

pelaku usaha kacang pukul untuk mendaftarkan produknya, disamping itu

pihak BPOM juga menunggu adanya pengaduan dari masyarakat terhadap

produk yang belum didaftarkan.

2. Ada beberapa Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan Badan Pengawas

Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang

Pendaftaran Pangan Olahan terhadap usaha Kacang Pukul di Kelurahan

Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sehingga tidak

berjalan secara maksimal, yaitu sosialisasi pihak BPOM yang kurang

maksimal, Adanya kerjasama pelaku usaha dengan pihak-pihak tertentu

untuk mempermudah pendaftaran sehingga tidak memperhatikan syarat

yang telah ditentukan, kurangnya kesadaran dari pelaku usaha kacang pukul

terhadap pegitu pentingnya mendaftarkan makanan pangan olahan yang
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diproduksinya, serta begitu banyaknya syarat yang harus dipenuhi oleh

pelaku usaha kacang pukul sehingga mereka khawatir pendaftaran tersebut

ditolak. Dan yang terakhir adalah kurangnya kesadaran dari para konsumen

untuk memperhatikan setiap makanan yang beli dari produsen serta ketidak

tahuan masyarakat dimana tempat pengaduan jika ada mengalami kerugian

atau adanya produk yang tidak resmi yang dijual kepada produsen.

B. SARAN

1. Kepada pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melalui Dinas

Kesehatan sangat diharapkan untuk melakukan sosialisasi yang rutin hingga

kedaerah-daerah, sehingga bagi para pelaku usaha yang belum

mendaftarkan produk makanan yang dibuatnya bisa mendaftarkannya

sebelum menjualnya kepada masyarakat. Selain itu, sangat perlu

pengawasan dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap pelaku

usaha yang memproduksi makanan pangan olahan kacang pukul yang dijual

kepada konsumen, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar

di BPOM, agar selalu dilakukan pengecekan ketempat pembuatan makanan

tersebut untuk memastikan apakah makanan pangan olahan kacang pukul

tersebut tetap memenuhi standar dan mutu yang telah ditentukan.

2. Diharapkan juga kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan sanksi yang tegas

kepada pelaku usaha kacang pukul yang tidak mendaftarkan produknya dan

menjualnya kepada para konsumen, sehingga menyebabkan kerugian bagi
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konsumen itu sendiri. Selain itu, bagi konsumen agar diharapkan lebih

cerdas dalam membeli setiap produk pangan olahan sesuai yang telah

ditentukan menurut aturan yang telah dibuat dan dalam hal ini adalah

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955

Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.


