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PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA TERHADAP PENYEDIAAN 

PRODUK PANGAN SEHAT DALAM KEMASAN DI WILAYAH KERJA 

UPT PUSKESMAS NGAWI 

 

Abstrak 

Pangan yang aman,  bermutu,  bergizi, dan tersedia secara cukup merupakan 

prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam  upaya terselenggaranya suatu sistem 

pangan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan kesehatan 

rakyat. Namun tujuan tersebut mungkin belum tercapai karena dikalangan 

konsumen pangan masih sering menjadi kontrovesi mengenai penggunaan bahan 

tambahan makan di Industri produk pangan dalam kemasan dan pengetahuan 

masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan 

produk-produk yang tepat, benar dan aman. Tujuan  penelitian ini untuk 

mengetahui cara pengawasan dan pembinaan serta dampak mengkonsumsi produk 

pangan dalam kemasan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode 

yurudis empris, yaitu untuk mengumpulkan informasi-informasi dilapangan yang 

ditujukan kepada penerapan hukum. Hasil penelitian ini bahwa agar produk 

pangan kemasan tetap sehat melakukakan pengawasan  dan pembinaan dengan 

pengecekan pada produk pangan kemasan yang sudah kedaluarsa, produk pangan 

kemasan yang mengalami kerusakan pada kemasan, meperhatikan izin edar baik 

dari izin edar  pada produk luar/import, memperhatikan komposisi pada produk 

pangan kemasan. Dan untuk   mengkonsumsi produk pangan dalam kemasan 

harus perhatikan mengenai anjuran nilai gizi (nutrion fact) dan informasi penting 

tentang larangan mengkonsumsi produk makanan kemasan yang mengandung 

pemanis buatan 

 

Kata Kunci: perlindungan hukum, pangan sehat, kemasan   

 

Abstract 

Food that is safe, quality, nutritious, and  adequately available is the main 

prerequisite that must be met in an effort to implement a food system that can 

provide legal protection for the interests of people's health. However, this goal 

may not have been achieved because among food consumers there is still often a 

controversy regarding the use of food additives in the food product industry in 

packaging and public knowledge is still inadequate to be able to choose and use 

the right, correct and safe products. The purpose of this study is to find out how to 

control and guide the impact of consuming food products in packaging for health. 

The method used is empirical juridicial method, which is to collect information in 

the field aimed at the application of law. The results of this study are that in order 

to keep healthy packaged food products conducting supervision and guidance by 

checking expired packaged food products, packaged food products that have 

experienced damage to packaging, paying attention to the marketing authorization 

from the distribution permit on foreign / imported products, paying attention to 

the composition of the product food packaging. To consume packaged food 

products, please pay attention to the recommended nutritional value (nutrition 
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fact) and important information about the prohibition of consuming packaged 

food products that contain artificial sweeteners. 

 

Keywords: legal protection, healthy food, packaging 

 

1. PENDAHULUAN 

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar yang sangat 

berpengaruh terhadap eksitensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi 

kuantitas  dan kualitasnya, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di 

bidang pangan semakin maju dan terbukanya dunia perdagangan baik domestik 

maupun antar negara akan membawa dampak semakin bergamnya jenis pangan 

yang beredar dalam masyarakat (John dan Wiwik, 2007). 

Pangan yang sehat dan aman merupakan faktor penting untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu kualitas dan 

keamanan pangan baik dari segi biologi, kimia, maupun secara fisik harus selalu 

dipertahankan, agar masyarakat sebagai pengguna produk pangant tersebut dapat 

terhindar dari penyakit karena makanan atau penyakit bawaan makanan dan atau 

keracunan makanan. Akhir-akhir ini tuntutan jaminan mutu dan keamanan pangan 

terus meningkat oleh sebab itu perlu dikembangkan suatu sistem jaminan 

keamanan pangan yang lebih menitikberatkan pada tindakan pencegahan efektif 

(Rina, 2008). 

Pangan yang aman,  bermutu,  bergizi, dan tersedia secara cukup 

merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam  upaya terselenggaranya 

suatu sistem pangan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi 

kepentingan kesehatan serta memberikan peran dalam meningkatkan kemakmuran 

dan kesejahteraan rakyat. Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi juga sangat 

penting peranannya untuk pertumbuhan, pemeliharaan,dan peningkatan derajat 

kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat 

perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan 

kesehatan. Masalah mutu pangan sangat mempengaruhi  keamanan,  keselamatan,  

dan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya untuk jasmani dan rohani 

(Kristianti, 2011). 
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Pelaku usaha pangan dalam melakukan produksi pangan harus memenuhi 

berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan sehingga tidak 

berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku usaha pangan 

bertanggung jawab terhadap pangan yang diedarkan, terutama apabila pangan 

yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan 

maupun kematian orang yang mengonsumsi pangan tersebut (Garjita, 2017). 

Dalam rangka melindungi konsumen terhadap pangan sehat dan aman  maka   

diatur Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen 

tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2012 tentang Pangan.  Pasal 67, Pasal 75 ayat (1), Pasal 86 ayat 1 dan 2 

dan Pasal 90 

Saat ini banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan 

maksud melindungi konsumen. Namun peraturan tersebut belum dapat 

memberikan perlindungan sepenuhnya kepada konsumen karena kesiapan 

mengawasi penerapannya masih sangat kurang (Ahmadi dan Sutarman, 2004). 

Sehingga sampai saat ini dikalangan konsumen pangan masih sering 

menjadi kontrovesi mengenai penggunaan bahan tambahan makan di Industri 

produk pangan dalam kemasan, khususnya yang dapat mempengaruhi resiko 

kesehatan, terutama yang berasal dari bahan sintetik kimiawi atau dikenal bahan 

tambahan pangan . Hal itu wajar karena merupakan hak asasi bagi konsumen 

untuk mendapatkan jaminan keamanan pangan yang beredar dipasaran yang akan 

di konsumsi oleh konsumen. Bahkan pengetahuan masyarakat masih belum 

memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk-produk yang tepat, 

benar dan aman. Sehingga iklan dan promosi  makanan dan minuman  kemasan 

yang sangat gencar telah mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara 

berlebihan dan seringkali tidak rasional (Mardiah dan Ernawaty, 2014). 

 

2. METODE  

Dalam penilitian ini penulis menggunakan penelitian dengan metode pendekatan 

yuridis empiris. Menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditujukan pada 

penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan 



4 
 

cara mengumpulkan informasi-informasi dilapangan yang ditujukan kepada 

penerapan hukum. Jenis penelitian ini lebih bersifat deskriptif yaitu 

penelitianyang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu 

dan pada saat tertentu (Suratman,  2013). Dengan jenis penilitian ini penulis akan 

menggambarkan dan menganalisa dengan jelas mengenai pelaksanaan 

pengawasan dan pembinaan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen 

terhadap produk pangan sehat dalam kemasan. Jenis data yang digunakan adalah 

data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan perlindungan produk pangan 

sehat dalam kemasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

studi kepustakaan dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode 

analisis yang digunakan adalah analisa kulitatif yaitu data yang digunakan untuk 

aspek-aspek normative (yuridis) melalui metode deskriptif analisis yaitu 

menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama 

lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, 

sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran 

yang  sudah ada atau sebaliknya (Ishaq, 2017). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Pengawasan dan pembinaan terhadap produk pangan dalam  kemasan 

yang dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas 

Ngawi  dalam  rangka perlindungan hukum bagi kosumen terhadap 

penyediaan produk pangan sehat.  

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai jaminan 

keamanan penyediaan pangan sehat dalam produk makanan kemasan, pemerintah 

menerbitkan Undang-Undang. Teori perlindungan hukum ini menurut Fitzgerald 

sebagaimana dikutip Satjipto Rahrjo lahirnya  teori perlindungan hukum ini 

berasal dari teori hukum alam atau  aliran hukum alam. Aliran ini dipelapori oleh 

Plato. Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran solic). Menurut aliran ini 

hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat 

universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan 
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(Raharjo, 2000). Menurut Fitzgerald sebagaimana teori perlindungan hukum 

Salmond juga menganggap bahwa hukum bertujuan mengintegrasi dan 

mengkoordinasi berbagai kepentingan masyarakat karena adanya suatu lalu lintas 

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan hanya dapat dilakukan dengan 

membatasi dari berbagai kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum adalah 

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas 

tinggi yang dapat menentukan kepentingan manusia yang harus dilindungi dan 

diatur (Raharjo, 2000). 

Berikut aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberikan jaminan 

keamanan penyediaan pangan sehat dalam produk makanan kemasan antara lain 

Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Agar pelaksanaan 

perlindungan hukum  mengenai penyediaan pangan sehat dalam produk pangan 

kemasan dapat dilaksanakan sesuai sebagaimana yang diatur dalam  Undang-

Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka dilakukan pengawasan yang 

dilakukan terhadap produk pangan dalam kemasan yang beredar di  supermarket, 

toko klontong atau toko grosir yang berada di pasar tradisonal wilayah kabupaten 

Ngawi biasanya dilakukan dengan bekerja sama melibatkan berbagai instansi 

seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Polisi. Pengawasan ini 

dilakukan dengan melakukan pengecekan setiap tiga bulan sekali atau dilakukam 

setiap mendekati bulan ramadhan maupun tahun baru.  

Pengawasan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Polisi terhadap 

penyediaan produk pangan dalam kemasan yaitu dengan memperhatikan beberapa 

indikator diantaranya adalah sebagai berikut: Melakukakan pengecekan pada 

produk pangan kemasan yang beredar telah melebihi batas waktu kedaluarsa. 

Melakukan pengecekan pada produk pangan kemasan yang mengalami kerusakan 

pada kemasan yang dalam hal ini dapat mempengaruhi rendahnya kondisi 

makanan kemasan tersebut sehingga dapat merugikan kesehatan masyarakat. 

Meperhatikan izin edar, baik dari izin edar  MD, ML yang di keluarkan oleh 

BPOM maupun  PIRT oleh Dinas Kesehatan. Izin edar produk kemasan  perlu 

diperhatikan karena untuk mengetahui apakah izin tersebut masih berlaku atau 

telah habis dan/atau apakah nomor izin edar tersebut telah terdaftar. 
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Memperhatikan komposisi untuk mengetahui bahan tambahan yang dilarang pada 

produk pangan kemasan.  

Selain melakukan tindakan pengawasan terhadap produk makanan 

kemasan yang berdar, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan juga melakukan 

pembinaan terhadap konsumen dan pedagang (produsen). Pembinaan terhadap 

konsumen dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya 

membaca label kemasan dan cara membaca label yang benar  kepada masyarakat 

terutamq terhadap anak sekolah yang kurang menyadari betapa pentingnya 

membaca label pada produk pangab kemasan dan memberikan pembinaan kepada 

orang tua agar memperhatikan produk pangan kemasan yang dikonsumsi oleh 

anak-anak mereka. Sedangkan, terhadap pedangang agar berhati-hati dalam 

menerima produk pangan kemasan yang akan diperjualkan  kepada konsumen 

selalu perhatikan izin edar, tanggal kedaluarsa, komposisi, serta terhadap kemasan 

produk pangan yang rusak. 

Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan juga melakukan tidakan reprensif 

yaitu upaya perlindungan apabila terjadi suatu pelanggaran. Upaya reperesif yang 

dilakukan Dinas kesehatan dan Dinas Perdagangan adalah melakukan suatu 

tindakan administrasi  dengan penarikan produk pangan  kemasan yang beredar 

yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. 

3.2 Dampak mengkonsumsi produk pangan kemasan yang mengandung 

bahan tambahan pangan bagi tubuh  

Produk pangan dalam kemasan yang mengandung bahan tambahan pangan tidak 

berdampak bagi kesehatan masyarakat asalkan produk pangan dalam kemasan 

tersebut tidak menggunakan bahan tambahan pangan  yang dilarang  dan melebihi 

ambang batas yang diatur dalam undang-undang. 

Menurut Erika Rahmasari, S. Gz. Ahli  gizi UPT Puskesmas Ngawi 

meskipun penggunaan bahan tambahan pangan dibatasi, jika mengkonsumsi 

produk pangan dalam kemasan terlalu sering  dan berlebihan tetap mengakibatkan 

dampak bagi kesehatan  konsumen yaitu dapat menyebabkan penyakit 

degenerative seperti penyakit diabetes melitus (DM), hipertensi, jantung, 

gangguan pencernaan  dan stroke. Untuk itu setiap orang sebagai konsumen harus 
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memperhatikan nilai gizi (nutrition fact) yang tercantum pada label produk 

pangan kemasan.  

Nilai gizi (nutrition fact) penting untuk diperhatikan dan dipahami karena 

untuk memberikan informasi mengenai batasan-batasan kita mengkonsumsi 

produk pangan kemasan, selain itu nilai gizi (nutrition fact) juga memberikan 

informasi mengenai jumlah nutrisi yang dikandung dalam produk pangan 

kemasan tersebut.  

Namun setelah dilakukan wanwancara dengan beberapa responden sebagai 

konsumen di wilayah  kerja UPT Puskesmas Ngawi,  masih banyak diantara 

mereka mengatakan informasi mengenai nilai gizi (nutrition fact) dalam label 

produk pangan dalam kemasan ini seringkali diabaikan karena sebagian 

masyarakat kurang memahami tujuan membaca nilai gizi dan tidak mengetahui 

istilah-istilah yang sulit dimengerti, oleh karena itu mereka hanya fokus pada 

informasi tanggal kedaluarsa dan kehalalan suatu produk. Sehingga mereka dalam 

mengkonsumsi suatu produk pangan dalam kemasan tersebut dimungkinkan 

dikonsumsi secara berlebihan dari jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh mereka.  

Maka mereka sebagai konsumen belum mendapatkan pemenuhan haknya 

sebagai konsumen untuk mendapatkan pendidikan atau pembinaan berupa 

sosialisasi untuk mengetahui manfaat dan tujuan membaca nutrition fact bagi 

mereka yang mengkonsumsi produk pangan dalam kemasan,  hal ini sebagaimana  

diatur dalam pasal 4 huruf f  Undang-Undang Perlindungan konsumen bahwa:  

 “Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen”  

Ahli gizi UPT Puskesmas Ngawi mengatakan bahwa konsumen juga harus 

memperhatikan dengan teliti beberapa produk pangan dalam kemasan yang tidak 

disarankan untuk anak yang masih berusia di bawah 5 tahun, ibu hamil, ibu 

menyusui, dan penderita Fenilketonuria. Informasi penting tersebut biasanya 

berada pada produk yang dalam kemasan mengandung bahan tambahan pemanis 

buatan seperti aspartame, siklamat, dan asesulfam-K. 

Informasi tersebut cukup penting karena perlu diketahui bahwa pemanis 

buatan tidak memiliki nilai gizi apapun, terutama bagi anak usia dibawah 5 (lima) 

tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. 
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Beberapa diantara mereka masih tidak menyadari jika terdapat informasi 

dalam kemasan tersebut. Mereka beranggapan informasi penting yang tercantum 

dalam produk dalam kemasan tersebut yang dapat mempengaruhi kesehatan 

mereka penulisannya tercetak terlalu kecil, penulisannya telalu samar-samar dan 

penempatan penulisan informasi tersebut juga tersembunyi sehingga sulit 

diketahui oleh mereka sebagai konsumen. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas mereka sebagai konsumen belum 

mendapatkan hak sepenuhnya untuk mendapatkan informasi yang jelas 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 

1999 Pasal 4 huruf c yang dijelaskan bahwa :  

“Hak atas informsi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/jasa” 

  

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Perlindungan 

Hukum Oleh Negara Terhadap Penyediaan Produk Pangan Sehat Dalam Kemasan 

Di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Ngawi. 

Dinas Kesehatan Kabuapten Ngawi telah melakukan pengawasan 

penyediaan produk pangan dalam kemasan  yang beredar yaitu dengan 

memperhatikan beberapa indikator diantaranya  melakukakan pengecekan pada 

produk pangan kemasan yang sudah kedaluarsa, produk pangan kemasan yang 

mengalami kerusakan pada kemasan, meperhatikan izin edar baik dari izin edar  

pada produk luar/import (ML) dan produk dalam negeri yang di keluarkan oleh 

BPOM maupun PIRT oleh Dinas Kesehatan yang tercantum dalam pangan 

kemasan, memperhatikan komposisi untuk mengetahui bahan tambahan yang 

dilarang pada produk pangan kemasan.  

Dinas Kesehatan juga melakukan  pembinaan terhadap konsumen dan 

pedagang agar terus memperhatikan produk pangan  terutama pada tanggal 

kedaluarsa, izin edar dan kehalalan produk tersebut. Dinas kesehatan juga 

melakukan tidakan administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan produsen 

yang menjual produk pangan kemasan pangan yang berbahaya dengan melakukan 
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penarikan produk pangan dalam kemasan yang diedarkan hal tersebut telah sesuai 

sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan pasal 94 dijelaskan pada ayat (1) dan (2) serta Undang-Undang No 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 111 ayat 6. 

Produk pangan dalam kemasan tidak berbahaya asalkan tidak di konsumsi 

secara berlebihan untuk itu ahli gizi UPT Puskesmas Ngawi menyarankan agar 

untuk memperhatikan nilai gizi (nutrition fact) yang mana memberikan informasi 

mengenai batasan-batasan mengkonsumsi produk pangan kemasan dan juga 

memberikan informasi mengenai nutrisi yang terkandung dalam produk pangan 

kemasan tersebut. Selain itu selalu memperhatikan produk pangan kemasan yang 

mengandung pemanis buatan yang tidak disarankan pada anak dibawah 5 (lima) 

tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.  

Namun ternyata masih ada masyarakat belum memahami  cara membaca 

nilai gizi (nutrition fact) karena banyak istilah yang sulit dipahami dan mereka 

belum pernah mendapatkan sosialisasi pentingnya membaca nilai gizi. Serta 

masih ada masyarakat yang belum menyadari juga adanya informasi penting 

tentang larangan mengkonsumsi produk makanan kemasan yang mengandung 

pemanis buatan bagi kalangan masyarakat tertentu, menurut mereka informasi 

tersebut sulit diketahui karena tulisan terlalu kecil, samar-samar dan terletak pada 

tempat tersembunyi. Dari hal tersebut bahwa belum terpenuhinya hak masyarakat 

sebagaimana Undang-Undang  No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen 

Pasal 4 huruf (f) bahwa:   “Hak untuk mendapatkan pembinaan dan 

pendidikan konsumen 

Pasal 4 huruf c bahwa :“Hak atas informsi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa” 

4.2 Saran  

Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Puskesmas setempat perlu 

meningkatkan sosialisasi dalam rangka mewujudkan keamanan pangan  dengan 

memberikan pembinaan berupa sosialisasi mengenai pentingnya membaca nilai 

gizi (nutrition fact) pada produk pangan kemasan agar masyarakat dapat 

mengukur jumlah gizi  yang dibutuhkan oleh tubuh.  
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Pemerintah perlu memperbaiki aturan mengenai label pada pangan 

kemasan terhadap informasi penting pada produk pangan kemasan yang 

mengandung pemanis buatan dengan memberikan tanda tertentu seperti warna 

serta penulisan yang lebih jelas agar dapat diketahui oleh konsumen. 
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