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   BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat mulai berfikir praktis, hal 

itu membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif. Masyarakat lebih senang untuk 

membeli barang kebutuhan sehari-hari di supermarket atau swalayan besar 

ataupun warung-warung untuk membeli produk makanan kemasan, dengan 

harapan kualitas produk yang dijual bisa terjamin. Oleh karena itu, mereka lebih 

memilih untuk membeli produk jadi dari pada harus membuatnya sendiri, baik 

belanja di supermarket, pasar tradisional ataupun di warung. Kurang waspadanya 

konsumen sepertinya telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan menjual 

barang yang terkadang sudah kadaluwarsa.  

Kecenderungan demikian semakin merugikan masyarakat itu sendiri 

khususnya konsumen. Pihak-pihak lain di luar masyarakat yang tidak menjadi 

korban, tidak akan mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi pada masyarakat 

itu sendiri. Para pengusaha atau pemerintah tidak mengetahui masalah yang 

diakibatkan oleh tindakannya jika tidak ada pengaduan konsumen. Pada saat yang 

sama, para pengusaha tidak akan terdorong untuk mengambil langkah preventif 

melindungi konsumen karena menganggap tidak ada yang salah pada produknya 

tersebut.
1
  

Konsep perlindungan konsumen telah diperkenalkan beberapa puluh tahun 

lalu diberbagai negara dan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki 

                                                             
1 N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab 

Produk, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm. 14. 
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undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada 

konsumen termasuk menyediakan sarana peradilannya. Sejalan dengan itu, 

berbagai negara telah pula menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan 

sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen.
2
 Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur 

secara tegas mengenai hak-hak konsumen yaitu pada huruf a dan c: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa; 

Hak dasar konsumen yang berkaitan dengan makanan yang tidak 

mencantumkan label kadaluwarsa tersebut yaitu hak untuk mendapatkan 

keamanan (the right to safety). Hak atas keamanan dan keselamatan ini 

dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam 

penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat 

terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk 

khususnya produk makanan.
3
 Sikap konsumen di Indonesia terhadap suatu produk 

seperti makanan dalam  kenyataannya sangatlah peka ketika produk makanan 

yang dikonsumsinya atau beredar di masyarakat ada indikasi tidak memenuhi 

standar sebagai produk yang tidak layak. Hal ini disebabkan karena konsumen 

                                                             
2 Shidarta , Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 

16. 
3 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2010, hlm. 41. 
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pada umumnya kurang memperoleh informasi lengkap mengenai produk yang 

dibelinya.  

Hal seperti itu seringkali disebabkan ketidak terbukaan produsen mengenai 

keadaan produk yang ditawarkannya.
4
 Konsumen merasa bahwa posisinya sebatas 

objek ketika masih ada perusahaan atau produsen yang berani memproduksi dan 

mengedarkan (menjual) makanan yang tidak layak, sehingga konsumen merasa 

bahwa hal itu termasuk pelanggaran hak-hak konsumen.  

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(UUPK) mengamanatkan bahwa  pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal 

kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas 

barang tertentu.
5
 Pencantuman tanggal kadaluwarsa ini harus dilakukan oleh 

pelaku usaha agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk 

yang dikonsumsinya akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label 

produk tersebut tidak hanya masa kadaluwarsanya tapi tanggal-tanggal lain.
6
  

Berkaitan dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label suatu 

produk seperti makanan, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah 

pengertian karena tanggal kadaluwarsa tersebut bukan mutlak suatu produk dapat 

digunakan atau dikonsumsi, karena tanggal kadaluwarsa tersebut hanya 

merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya 

sehingga produk yang sudah melewati masa kadaluwarsapun masih dapat 

                                                             
4 N.H.T. Siahaan, Op.Cit., hlm. 14. 
5 Pasal 8 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.  
6 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit., hlm. 77-78.  
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dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk 

dikonsumsi. Sebaliknya suatu produk juga dapat menjadi rusak atau berbahaya 

untuk dikonsumsi sebelum tanggal kada luwarsa yang tercantum pada label 

produk tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada suatu indikasi yang dapat  

merugikan konsumen.
7
 

Berdasarkan fenomena yang sering dilihat dan didengar, tidak sedikit kasus 

yang terjadi terkait dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk 

makanan. Masih banyak ditemukannya produk-produk kemasan yang tiddak 

mencantumkan label tanggal kadaluarsa terutama produk industri rumah tangga, 

contohnya seperti keripik singkong yang mana pihak produsen tidak 

mencantumkan batas waktu konsumsinya sehingga mengakibatkan konsumen 

tidak mengetahui batas waklu layak untuk mengkonsumsi produk tersebut. Jumlah 

kasus yang masuk ke dalam Lembaga Perlindungan Konsumen Swadasa 

Masyaraat YLBKI mengenai produk makanan yang tidak mencantumkan lambel 

tanggal kadaluarda mulai dari tahun 2013 (dua ribu tiga belas) sampai 2016 (dua 

ribu enam belas) yaitu berjumlah 8 kasus. Hal ini dikarenakan karena ada 

kelalaian dari produsen keripik singkong  yang menjual makanan tanpa 

mencantumkan batas waktu konsumsinya. Hal ini dilakukan untuk mengelabui 

konsumen karena jika tertera tanggal kadaluarsa pada produk maka tidak  akan 

diketahui kapan penggunaan baik atas produk tersebut dengan hal seperti itu 

apabila makana tersebut sudah masuk waktu kadaluarsa makan tidak akan laku 

untuk dijual, disini produsen tidak mau rugi dan hanya memikirkan 

                                                             
7 Ibid, hlm. 78. 
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keuntungannya sendiri. Makanan kadaluarsa juga banyak kaitannya dengan daya 

simpan (shelf life) makanan tersebut.
8
 Daya simpan adalah kisaran waktu sejak 

makanan selesai diolah atau di produksi oleh pabrik sampai konsumen menerima 

produk tersebut dalam kondisi dengan mutu yang baik, sesuai dengan harapan 

konsumen. Daya simpan inilah yang nanti menentukan waktu kadaluarsa suatu 

makanan. Oleh karena itu waktu kadaluarsa adalah batas akhir dari suatu daya 

simpan. Batas kadaluarsa merupakan batas dimana mutu makanan masih baik, 

lebih dari waktu tersebut makanan akan mengalami tingkat penurunan sedemikian 

rupa sehingga makanan teersebut dipandang tidak pantas dikonsumsi oleh 

masyarakan atau konsumen. Penyertaan tanggal kadaluarsa pada produk pangan 

sebenarnya bersifat preventif, agar konsumen terhindar dari produk yang sudah 

tidak layak dikonsumsi.
9
 Dalam undang-undang pangan yang menyangkut 

perlindungan konsumen terhadap produk kadaluwarsa seperti yang tercantum 

pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ayat (1) dan 

ayat (2) menentukan bahwa :  

(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah 

Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan 

label pada, didalam, dan/atau dikemasan pangan tersebut. 

(2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya 

keterangan mengenai : 

a. Nama produk;  

b. Daftar bahan yang digunakan;  

                                                             
8 F.G. Winarno, Penentuan Waktu Kadaluwarsa Bagi Makanan dan Minuman, Seminar 

Kadaluwarsa Bahan Makan dan Olahan, YLKI, Jakarta, 1985, hlm. 29. 
9 Zaenab, Makanan Kadaluarsa, Mickroba Pangan , Jakarta, 2000, hlm. 35. 
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c. Berat bersih atau isi bersih; 

d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan   

ke dalam wilayah Indonesia; 

e. Keterangan tentang halal;   

f. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; 

Pemerintah juga menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk 

mencantumkan label produk tersebut. Label tidak boleh diberi keterangan yang 

dapat menyesatkan pembeli, baik mengenai isi maupun jumlah kandungannya. 

Tanda atau label yang tidak benar karena sengaja atau dipalsukan (dibuat-buat) 

digolongkan menyesatkan. Label harus jelas dan menyolok, informasi harus 

dalam Nasional Indonesia, isinya harus jelas serta mudah dimengerti oleh 

konsumen pada suatu produk makanan kemasan. Dengan kata lain suatu produk 

makanan tidak boleh dijual dengan nama yang tidak sesuai dengan kandungan isi 

makanan tersebut. Penandaan label atau etiket pemuatan informasi yang bersifat 

wajib dilakukan dengan sanksi-sanksi administratif dan/atau pidana tertentu 

apabila tidak terpenuhinya persyaratan etiket atau label tersebut. Dengan adanya 

standarisasi dari pemerintah tersebut maka konsumen memiliki informasi tentang 

kualitas suatu produk khususnya makanan. Konsumen memiliki wawasan lebih 

luas untuk selanjutnya dapat menentukan pilihan suatu produk berdasarkan 

informasi yang dapat dipercaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan guna 
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melindungi hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dalam hal ini adalah makanan.
10

 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 kemudian diubah 

menjadi Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dibentuklah Badan Pengawas 

Obat dan Makanan, yang dalam pelaksaan tugasnya berkordinasi dengan Dinas 

Kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas yang berbeda 

dengan Dinas Kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga 

yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan 

yang beredar di masyarakat, sedangkan Dinas Kesehatan melaksanakan tugas 

pemerintah di bidang Pembinaan. Pembinaan disini maksudnya adalah dengan 

cara memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan yang bersifat edukasi kepada 

pelaku usaha.
11

 

Apabila di lapangan ditemukan produk makanan yang tidak sesuai dengan 

standar yang telah dikeluarkan pemerintah dan berakibat menimbulkan kerugian  

pihak konsumen maka konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada 

produsen. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tersebut 

antara podusen dan konsumen/pelaku usaha dengan konsumen mempunyai hak 

dan kewajiban yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ada jugan 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat  yang memiliki Fungsi 

dan tugasnya ditetapkan dalam Pasal  44 ayat (3) UU No.8 Tahun1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, sebagai berikut: 

                                                             
10 Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, 

hlm. 16-17.  

 
11 Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. 
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a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan 

kewajiban dan keahati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa; 

b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; 

c. Bekerja sama dengan intansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan 

konsumen; 

d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima 

keluhan atau pengaduan konsumen; 

e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap 

pelaksanaan perlindungan konsumen.  

Menurut hasil kajian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat YLBKI ada 4 (empat) masalah utama yang terkait dengan keamanan 

konsumen terhadap makanan yang dikonsumsinya, yaitu
12

 : 

1. Keracunan makanan yang terjadi karena makanan rusak dan terkontaminasi 

atau tercampur dengan bahan berbahaya; 

2. Penggunaan bahan terlarang yang mencakup : Bahan Pengawet, Bahan 

Pewarna, Bahan Pemanis dan Bahan-bahan tambahan lainnya; 

3. Ketentuan label bagi produk- produk industri makanan dan minuman yang 

tidak sesuai dengan ketentuan label dan iklan pangan (PP 69 Tahun 1999) 

beserta Permenkes; 

4. Produk-produk industri makanan dan minuman yang ke daluarsa. 

                                                             
12 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yayan Sutarna, selaku Ketua Yayasan 

Lembaga Bantuan Perlindungan Konsumen Indonesia YLBKI,hari jumat, tanggal 12 Agustus 

2016, pukul. 10.05 WIB, di Kantor YLBKI. 
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Menyangkut penyimpangan terhadap peraturan pelabelan yang paling di 

temui adalah:
13

  

1. Penggunaan label tidak berbahasa Indonesia dan tidak menggunakan huruf 

latin, terutama produk impor; 

2. Label yang ditempel tidak menyatu dengan kemasan; 

3. Tidak mencantumkan waktu kedaluarsa; 

4. Tidak mencantumkan keterangan komposisi dan berat bersih; 

5. Tidak ada kode barang MD, ML atau P-IRT dan acuan kecukupan gizi yang 

tidak konsisten; 

6. Tidak mencantumkan alamat produsen/importir (bagi produknya). 

Konsumen dituntut untuk selalu berhati-hati dalam berkonsumsi rasanya 

tidak adil. Harus ada langkah perlindungan yang nyata dari Pemerintah kepada 

konsumen. Penegakan hukum dengan menerapkan sanksi yang benar bagi pelaku 

usaha yang melanggar aturan harus dilaksanakan. Itu penting untuk mengajarkan 

tanggung jawab moral kepada pelaku usaha. 

Dalam kasus-kasus perlindungan konsumen ada beberapa hal yang perlu 

dicermati, yakni :  

1. Perbuatan pelaku usaha baik sengaja maupun karena kelalaiannya dan 

mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak serius dan meluas. Akibatnya 

kerugian yang diderita konsumen missal (massive effect) karena menimpa apa 

saja dan siapa saja; 

                                                             
13 Ibid. 
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2. Dampak yang ditimbulkan juga bisa bersifat seketika (rapidy effect), sebagai 

contoh konsumen yang dirugikan (dari mengkonsumsi produk) bisa pingsan, 

sakit atau bahkan meninggal dunia. Ada juga yang ditimbulkan baru terasa 

beberapa waktu kemudian (hidden defect), contoh yang paling nyata dari 

dampak ini adalah maraknya penggunaan bahan pengawet dan pewarna 

makanan dalam sejumlah produk yang bisa mengakibatkan kanker di kemudian 

hari; 

3. kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah. Karena tidak punya 

pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsi barang/jasa yang hanya 

semampunya didapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat 

minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahaya -

bahaya yang bisa mengancam kesehatan dirinya kapan saja.
14

 

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Sri Redjeki Hartono
15

, Negara 

mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang 

berhadapan harus dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang 

ideal. Untuk itu, Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur 

tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan 

menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur sekaligus 

memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran siapapun pelaku 

ekonomi. 

Para penegak hukum dapat memberlakukan sanksi-sanksi terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh pihak produsen. Dengan demikian konsumen 

                                                             
14 N.H.T. Siahaan, Op.Cit., hlm. 11. 
15 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayu Media, Malang, 2007, hlm. 132. 
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sebagai pihak yang sering dirugikan oleh pihak produsen dapat memperjuangkan 

hak-haknya karena adanya perlindungan hukum secara pasti. Hal inilah yang 

menjadi alasan untuk memilih judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap 

Produk Makanan Yang Tidak Mencantumkan Label Kadaluarsa Dikaitkan 

Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen”. 

B. Identifikasi  Masalah  

Berdasarkan judul skripsi ini yaitu mengenai “Perlindungan Hukum 

Konsumen Terhadap Produk Makanan  Yang Tidak Mencantumkan Label 

Kadaluarsa Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang           

Perlindungan Konsumen” maka perlu dilakukan identifikasi masalah yang 

menjadi judul skripsi ini. Persoalan yang akan dibahas, dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap beredarnya produk 

makanan yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa yang dilakukan 

oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat YLBKI? 

2. Apa Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat YLBKI dalam melaksanakan perlindungan konsumen 

terhadap beredarnya produk makanan yang tidak mencantumkan label tanggal 

kadaluarsa? 

3. Apa upaya yang di lakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat YLBKI untuk mengatasinya?   
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap beredarnya 

produk makanan yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa yang 

dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

YLBKI? 

2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat YLBKI dalam melaksanakan perlindungan  

konsumen terhadap beredarnya produk makanan yang tidak mencantumkan 

label tanggal kadaluarsa? 

3. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat YLBKI untuk mengatasinya? 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang dapat dikutip dari skripsi ini antara lain :  

1. Kegunaan  Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dalam perlindungan 

hukum konsumen di indonesia mengenai penggunaan label kadaluarsa pada 

produk makanan dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban distributor terhadap 

kerugian yang diakibatkan oleh makanan yang tidak mencantumkan label 

kadaluarsa. 

2. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dan landasan bagi 

penelitian lebih lanjut, memberikan informasi khususnya kepada masyarakat 
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tentang perlindungan hukum yang menjadi hak-haknya sebagai konsumen, 

memberikan masukkan/saran-saran terhadap Undang-undang Perlindungan 

Konsumen. 

 

E. Kerangka pemikiran 

Sesuai dengan kaidah dasar pancasila yang kelima yang menyebutkaan 

“Keadilan Sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mengandung asas keadilan 

yaitu hukum merupakan pencerminan keadilan secara profesional bagi setiap 

warga negara tanpa terkecuali.
16

 

Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa: 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suati pemerintah negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtreaan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial” 

 

Dilanjutkan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi 

landasan bagi perlindungan konsumen adalah sebagai berikut : 

1. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi sebagi berikut : 

“Segala warga negara bersama-sama kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak 

ada kecualinya”.  

2. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : 

                                                             
16 Murayaningrat, Penjelassan Undang-Undang Dasar 1945”, melalui: http://www.Hukum 

Online.com diambil pada tanggal 11 September 2016 Pukul 23.36 WIB. 
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“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum”. 

Hal ini menjelaskan bahwa untuk mewujudkan keadilan dan melindungi 

segenap bangsa Indonesia yang telah di sebutkan dalam pembukaan Undang-

Undang 1945 maka perlu pengkajian perlindungan konsumen terhadap peredaran 

produk yang beredar khususnya dalam peredaran produk makanan yang tidak 

mencantumkan label tanggal kadaluarsa untuk mencapai tujuan keadilan untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesi yang tertera dalam pancasila, pembukaan 

Undang-Undang 1945 maupun teori hukum lainnya. 

Maka dalam teori Negara hukum dari Aristoteles adalah yang memerintah 

dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan 

kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.
17

 Merujuk pada 

pasal 1 ayat (3)Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, bahwa “Negara 

Indonesia negara hukum”. Negara hukum yang di maksud adalah negara yang 

menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak 

ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.   

Alasan digunakannya teori Negara hukum karena salah satu ciri khas 

Negara hukum adalah adanya pengakuan akan hak, termasuk hak konsumen akan 

informasi yang benar yang dapat diperoleh dari label. Disamping itu dalam 

konsepsi Negara hukum ada dikenal dua tipe Negara hukum yang salah satunya 

adalah Negara hukum dalam arti luas dimana Negara bertugas menjaga keamanan 

dalam arti kata seluas-luasnya, termasuk berupaya mewujudkan kesejahteraan 

                                                             
17 Teori negara hukum pancasila rule of law menurut para ahlih melalui: 

http://www.landasanteori.com/2015/09/teori-negara-hukum-pancasila-rule-of.html?m=1 diambil 

pada tanggal 12 September 2016 Pukul 14.06 WIB.  

http://www.landasanteori.com/2015/09/teori-negara-hukum-pancasila-rule-of.html?m=1
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bagi seluruh warga negara. Karena seluruh warga Negara adalah konsumen, maka 

perlindungan dan kesejahteraan konsumen menjadi tanggungjawab Negara. 

Penelitian ini penulis menggunakan teori system hukum dari Lawrence 

Friedman mengemukakan bahwa substansi hukum menentukan bisa atau tidaknya 

sebuah hukum dapat dilaksanakan.
18

 Substansi juga bermakna bahwa produk yang 

dihasilkan oleh orang yang berbeda dalam sistem hukum yang mencakup 

keputusan yang mereka keluarkan,aturan baru yang mereka susun. Selain itu 

subtansi hukum mencakup hukum yang hidup (living law) bukan hanya aturan 

yang ada dalam kitab Undang-Undang (law books). Dan hukum yang hidup di 

masyarakat dapat dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan.
19

  

Teori pengayoman dari Suhardjo, yang mengemukanan bahwa tujuan hukum 

adalah mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Alasan menggunakan 

teori sistem hukum, karena penulis ber pendapat bahwa ketentuan mengenai label 

merupakan elemen substansi dalam sistem hukum. Kemudian digunakannya teori 

perlindungan dan teori pengayoman karena ketentuan mengenai label adalah 

ditujukan untuk perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat 

konsumen.Sedangkan  

Berdasarkan pandangan Theory contract.
20

 Tentang tugas usaha bisnis 

terhadap konsumen, hubungna antara pengusaha dengan konsumen pada dasarnya 

merupakan hubungan kontraktual , dan kewajiban moral produsen pada konsumen 

adalah seperti yang di berikan dalam hubungan kontraktual. Teori ini memberikan 

                                                             
18 Zainulakim, teori sistem hukum, melalui: http://anakhukum.com/teori-sistem-hukum/ 

diambil pada tanggal 12 September 2016 Pukul 13.57 WIB. 
19 Ibid. 
20 Valasquez. Business Ethics: conseptsand and cases. 2006.  

http://anakhukum.com/teori-sistem-hukum/
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gambaran bahwa perusahaan  memiliki empat kewajiban moral utama yaitu : 

kewajiban dasar untuk mematuhi isi perjanjian penjualan, dan kewajiban  untuk 

memahami isi produk, menghindari misrepesentasi, dan menghindari penggunaan 

paksaan atau pengaruh. Bertindak sesuai kewajiban-kewajiban tersebut, 

perusahaan berarti menghormati hak konsumen untuk di perlakukan sebagai 

individu yang bebas dan sederajat atau dengan kata lain, sesuai dengan hak 

mereka untuk memperoleh perlakuan yang mereka setujui untuk dikenakan pada 

mereka. 

Selain teori kontrak ada juga The due care theory, dimana dalam teori ini 

menjelaskan  Teori perhatian semestinya mengenai kewajiban para pelaku usaha 

terhadap konsumen didasari pada gagasan bahwa konsumen dan pelaku bisnis 

atau penjual tidak berada dalam secara equal.
21

 Dlama kondisi ini kepentingan 

konsumen secara khusus sangat rentan untuk disalahgunakan oleh para pelaku 

usaha. Disatu pihak para pelaku usaha memiliki pengetahuan dan keahlian 

mengenai barang komoditi yang dijual, sedangkan pada pihak yang lain 

konsumen tidak memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai produk yang akan 

mereka beli. Oleh karena para pelaku usaha berada dalam posisi yang 

menguntungkan, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian ang 

khusus untuk menjamin kepantingan konsumen untuk tidak disalahgunakan. 

Konsumen sangat bergantung pada keahlian para pelaku usaha atau penjual. Para 

pelaku usaha atau penjual tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan 

produk mereka kepada konsumen, tetapi mereka juga harus melaksanakan 

                                                             
21 Ibid. 



17 
 

 
 

perhatian yang semestinya (to exercise due care) untuk mencegah orang lain dari 

luka yang disebabkan oleh produk 

Desain, Para pelaku bisnis harus memastikan apakah desain sebuah barang 

menyembunyikan setiap bahaya, apakah desain itu memasukan semua perangkat 

keselamatan secara layak, dan apakah desain itu menggunakan material yang tepat 

untuk tujuan produk merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam 

desain. Oleh karena itu sebuah desain harus melalui sebuah penelitian, analisa dan 

uji coba sebelum dipasarkan. Dengan cara ini potensi bahaya dapat dihindari atau 

dicegah. 

Produksi, Manajer produksi harus mengontrol sebuah proses pembuatan 

sebuah produk untuk mengeliminasi setiap barang yang cacat, mengidentifikasi 

setiap kelemahan yang nampak selama produksi, dan untuk memastikan jalan 

pintas, penggantian material yang rusak, dan lain sebagainya. Singkatnya adalah 

bahwa proses produksi untuk sebuah komoditi harus dilalui dengan sebuah proses 

yang tepat. Hal ini untuk mencegah kerugian yang akan dialami oleh para 

konsumen ketika komoditi atau produk tersebut digunakan oleh konsumen. Proses 

produksi harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan perhatian yang semestinya. 

Quality control dlaam konteks ini menjadi suatu prosedur yang sangat esensial 

dalamproses produksi sebuah komoditi.  

Informasi, Produsen harus menginformasikan, memberitahukan atau 

memperingatkan para konsumen mengenai bahaya produk tersebut baik pada saat 

penggunannya maupun bila disalahgunakan.
22

 Dengan informasi ini para 

                                                             
22 Undang-undang  No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
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konsumen akan lebih hati-hati untuk menggunakan produk tersebut sehingga 

mereka dapat mencegah diri dari penyalahgunaan sebuah produk yang akan 

membahayakan hidup dan kesehatan mereka. 

Dalam era globalisasi yang merupakan gerakan perluasan pasar, salah satu 

hal yang penting untuk di perhatikan dalam era globalisasi ini adalah 

perlindungan hukum konsumen untuk menjaga hak-hak konsumen. Tiadanya 

perlindungan konsumen adalah sebagian dari gejala lemahnya aturan yang 

berlaku. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan peerlindungan kepada konsumen.
23

 

Komsumen adalah setiap orang pemakai baran dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain. Maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
24

 Menurut Mochtar 

Kusumaatmaja hukum perlindungnan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur melindungi konsumen dalam hubungan dan 

masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.
25

 

Hukum perlindungam konsumen  dibutuhkan karena menyangkut aturan-

aturan guna menyejahtrakan masyarakat, bukan usaha masyarakat selaku 

konsumen namun pelaku usaha juga mendapatkan perlindungan berupa hak dan 

kewajiban masing-masing. Di dalam usaha memberikan perlindungan hukum 

terhadap konsumen, terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya. 

Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara 

                                                             
23 Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, 

Program pascasarjanan Fakultas Hukum Universitas, Jakarta, 2004, hlm. 64.  
24 Pasal 1 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 
25 Mochtar Kusumaatmaja, Asas dan Perlindungan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 

hlm. 89.  
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masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan pemerintah sebagai pembentuk 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, 

hal ini terkandung dalam ketentuan pasal 2 UUPK. Kelima asas tersebut adalah :
26

 

 

 

1. Asas manfaat  

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsuen harus memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelakau usaha secara keseluruhan. 

Asas ini menghendaki  bahwa  pengaturan dan penegakan hukum 

perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu 

pihak diatas pihak yang lain atau sebaliknya. Tetapi adalah untuk 

memberikan kepada masing-masing pihak, pelaku usaha (produsen) dan 

konsumen, apa yang menjadi haknya. Asas manfaat ini diterapkan bahwa 

pengaturan dan penegakan hukum perlindunga konsumen bermangaat bagii 

kehidupan berbangsa. 

2. Asas keadilan 

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapatdiwuhudkan 

secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku 

usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara 

adil. Asas ini menghendaki bahwa peraturan dan penegak hukum 

perlindungan konsmen ini, konsumen dan pelaku usaha (produsen) dapat 

                                                             
26 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet Kedua, Yogyakarta,  

1999, hlm. 33. 



20 
 

 
 

berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewaiban secara seimbang. 

UUPK mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. 

3. Asas keseimbangan  

Asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil 

ataupun spritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha 

(produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari 

pengaturan dan penegak hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara 

konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah diatur dan harus 

diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-

masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak 

yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak 

lain sebagai komponen bangsa dan negara. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen 

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan 

keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan 

pemanfaatan barangn/atau jasa yang di konsumsi atau digunakan. Asas ini 

menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh 

manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakaianya, dan sebaliknya bahwa 

produk ini tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan 

harta bendanya. Berdasarkan hal ini UUPK membebankan sejumlah 

kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang 
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harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan 

produknya. 

5. Asas kepastian hukum 

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati 

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindunga 

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum Artinya Undang-Undang 

ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang 

tenkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena 

itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai 

bunyinya.  

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam UUPK. Di dalam 

UUPK, telah diatur hak dan kewajiban konsumen dalam pasal 4 dan pasal 5 serta 

hak dan kewajiban pelaku usaha dalam pasal 6 dan pasal 7. Salah satu hak 

konsumen adalah hak atas informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang 

dan/atau jasa. Hak konsumen ini menjadi kewajiban pelaku usaha sebagaimana di 

tulis dalam pasal 7 huruf (b)UUPK dimana pelaku usaha wajib memberikan 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jamina barang 

dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.  

Salah satu bentuk sarana informasi yang sangat harus diperhatikan oleh 

pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen adalah label. Sejalan dengan 

konsideran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 62/M-
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DAG/PER/12/2009 tentang kewajiban pencantuman label pada barang yang 

berbunyi : 

“Bahwa dalam rangka menjamin diperolehnya hal konsumen atas  informasi 

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang 

dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen, perlu mengatur 

mengenai kewajiban pencantuman label pada barang sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 8 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen”. 

 

Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, 

tulisan , kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang 

barang dan keterangan pelaku usaha serta infoemasi lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada 

barang, dimasukan ke dalam, di tempelkan pada, atau merupakan bagian dari 

kemasan barang.
27

 Ketentuan pemasangan label pada setiap produk, dalam hal ini 

ini produk makanan, tidak hanya berlaku pada produk makanan kemasan lokal, 

tetapi juga berlaku pada produk impor. Para pelaku usaha harus mengajukan izin 

dari BPOM ataupun Dinas Kesehatan  untuk mendaftarkan produknya agar dapar 

di pasarkan. 

Menurut keputusan dirjen pengawas obat dan Makanan Nomor: 

02240/B/SK/VII/91 Tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan 

periklanan Makanan dijelaskan:
28

 

1. Nama makanan / nama produk  

2. Komposisi atau daftar ingredien 

3. Isi netto 

                                                             
27 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang kewajiban 

pencantuma label pada barang. 
28 Keputusan Dirjen Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 02240/B/SK/VII/91 Tentang 

Pedoman Pers yaratan Mutu serta Label dan perilklanan Makanan. 
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4. Nama dan alamat pabrik/importir 

5. Nomor pendaftaran  

6. Kode produksi tanggal kadaluarsa 

7. Petunjuk atau cara penyimpanan 

8. Petunjuk atau cara penggunaan 

9. Nilai gizi dan, 

10. Tulisan atau pernyataan khusus. 

Penggunaan label tanggal kadaluarsa merupakan hal yang penting dalam 

mencapai hak pemenuhan informasi yang akurat bagi konsumen, terutama pada 

produk makanan. Banyak produk makanan yang hanya mencantumkan nama 

produk dan alamat produksi tetapi tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa 

produknya. Penggunaan label tanggal kadaluarsa juga telah diatur di dalam pasal 

8 ayat (1) huruf (g) UUPK, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 

Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan 

Pentingnya penggunaan label tanggal kadaluarsa terutama dalam produk 

makanan dikarenakan makanan merupakan segala sesuatu yang di peruntukan 

untuk di konsumsi manusia, sehingga berkaitan langsung dengan kesehatan atau 

keselamatan jiwa manusia. Bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap para 

pelaku usaha yang tidak mentaati peraturan pelabelan tanggal kadaluarsa pada 

produk makanan, diatur dalam pasal 19  ayat (1) UUPK. 

Konsumen yang merasa di rugikan akibat hak untuk mendapatkan informasi 

yang akurat, dapat menggugat pelaku usaha. Sebagaimana telah diatur oleh 

KUHPerdata dimana konsumen terlebih dahulu harus membuktikan bahwa pelaku 
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usaha telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tidak mencantumkan 

label tanggal kadaluarsa sehingga perbuatan yang disebabkan kelalaian pelaku 

usaha tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami konsumen.
29

  Dan adapun 

lembaga yang terkait dengan perlindungan konsumen yaitu Badan Perlundingan 

Konsumen Nasional di mana memiliki tugas : 

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka 

penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; 

2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen; 

3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut 

keselamatan konsumen; 

4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat,; 

5. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen 

dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; 

6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, 

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha; 

7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. 

F. Metode Penelitian       

                                                             
29 Shofie, Perlindungan konsumen & instumen-instrumen hukumnya, PT Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2009, hlm. 35. 
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Penelitian  merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaiatan dengan anlisa 

dan konteuksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan pemikiran 

tertentu dengan jalan mengalisisnya.
30

 

1. Metode Pendekatan  

penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu 

penelitian tehadap norma atau hukum antara peraturan perundang-undangan 

maupun peraturan lainnya yang tekait.
31

 Menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute approach), yaitu suatu pendekatan yang tersangkut paut dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu 

hukum yang ditangani.
32

 Dalam penulisan ini berupa undang-undang dan regulasi 

yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perlabelan dalam produk 

makanan. 

2. Sumber Data  

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini 

dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan observasi, yaitu mengumpulkan 

sumber data sekunder. Data sekunder terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa 

peraturan perundang-undangan, terdiri atas : 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 

                                                             
30 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 

1984, hlm 43. 
31 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV Rajawali, 

Jakarta, 1985, hlm. 54.  
32 Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 72. 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer, dan membantu menjelaskan bahan hukum primer. 

Bahan hukum primer antara lain tulisan atau pendapat para ahli hukum, buku-

buku, artikel, makalah, jurnal, koran, dan lain-lain. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, 

informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun hukum 

sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, situs internet, dam lain-lain. 

 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengmpulan data yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah 

dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu seagai berikut: 

a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data sekunder melalui 

kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peraturan perundang-undangan, 

buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, catatan perkuliahan maupun data-

data atau kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

b. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung ke lapangan 

dengan mempergunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi 

ataupun wawancara. 

4. Metode Analisis Data 

Dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum 

primer maupun sekunder, penulis melakukan analisis data dengan metode yuridis 
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kualitatif, yaitu data-data tersebut dianalisis secara komprehensip dan tidak 

menggunakan rumus-rumus maupun angka-angka.
33

 Melalui metode ini akan 

digambarkan secara mendalam tentang perlindungan konsumen yang terkait 

dengan makanan  yang tidak tertera label kadaluarsa. 

5. Lokasi penelitian 

a. Studi kepustakaan dilakukan di : 

1) Gedung perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum, 

Universitas Padjadjaran; 

2) Perpustakaan Fakultas Syai’ah dan Hukum; 

3) Perpustakaan  UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H Nasution  

No. 105, Bandung, Jawa 0Barat 40614 

4) Perpustakaan daerah jawa barat, Jl Kawaluyaan Indah II No. 4 

Soekarno-Hatta 

b. Penelitian lapangan, yaitu wawancara, dilakukan di : 

1) Badan POM jawa barat, Jln. Pasteur No. 25 

Bandung, Jawa Barat – 40171. 

2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat YLBKI, Jl. 

Lombok  No.6b, RT.14/RW.2, Kecamatan Sumur, Kota Bandung 

Jawa Barat Indonesia 

 

 

 

                                                             
33 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-2 Balai 

Pustaka, Jakarta, 1989.  


