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KONSUMEN DAN PANDEMI COVID-19 

(Studi Tentang Perlindungan Hukum Di Kedai Makanan) 

 

Abstrak 
Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik tidak saja 

negara negara besar akan tetapi hampir seluruh negara di dunia. Rasanya tidak ada 

satu negarapun yang tidak terdampak pandemi COVID-19 saat ini. Indonesia 

adalah salah satu negara yang terdampak terutama pada sisi ekonomi. Indonesia 

yang didominasi oleh pengusaha makanan jajanan perlu memberikan perhatain 

khusus disektor ini agar mampu bertahan dan untuk memberikan sosialisasi 

mengenai prosedur Kesehatan di sebuah rumah makan. Oleh karena itu penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana prosedur keamanan dan kesehatan 

saat berkunjung dan membeli makanan jajanan disebuah Kedai di Solo. Selain 

menganalisa prosedur keamanan dan Kesehatan disebuah rumah makan, maka 

artikel ini juga mencoba menganalisa dampak pandemi COVID-19 terhadap 

eksistensi pengusaha makanan jajanan di Solo dan bagaimana solusi untuk 

bertahan dalam situasi pandemic COVID-19. 

 

Kata Kunci: perlindungan hukum, konsumen, makanan jajanan, covid-19 

 

Abstract 

The COVID-19 pandemic has had economic, social, and political implications not 

only for big countries but for almost all countries in the world. It seems that there 

is not a single country that is not affected by the current COVID-19 pandemic. 

Indonesia is one of the most affected countries, especially on the economic side. 

Indonesia, which is dominated by hawker food entrepreneurs, needs to pay special 

attention to this sector in order to survive and to provide socialization about health 

procedures in a restaurant. Therefore, this study aims to analyze how safety and 

health procedures are when visiting and buying snacks at a shop in Solo. In 

addition to analyzing safety and health procedures in a restaurant, this article also 

tries to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on the existence of street 

food entrepreneurs in Solo and how to find solutions to survive in the COVID-19 

pandemic situation. 

 

Keywords: legal protection, consumers, street food, covid-19 

 

1. PENDAHULUAN 

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memberikan dampak terhadap berbagai 

sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak 

yang sangat signifikan pada perekonomian dan perdagangan. Aknolt Kristian 

Pakpahan menyebutkan ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemic 

COVID-19 ini yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Kajian yang 

dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 

memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan 
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konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada 

sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Sebagian besar 

masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena 

ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya 

daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan 

pada sisi produsen dan penjual. 

Dalam situasi pandemi ini, masalah-masalah juga semakin meluas jika 

dikaitkan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

yang diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam rangka Percepatan 

Penanganan COVID-19, PSBB meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk 

dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan 

terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau 

kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID- 19.  

Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah 

dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan 

di tempat atau fasilitas umum. Ditakutkan dengan adanya PSBB, aktivitas 

ekonomi terutama produksi, distribusi, dan penjualan akan mengalami gangguan 

yang pada akhirnya berkontribusi semakin dalam pada kinerja pelaku usaha dan 

perekonomian nasional. 

Pengaruh yang paling dirasakan oleh pengusaha kuliner di Surakarta 

adalah pemberlakuannya kebijakan social distancing yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Indonesia. Akibatnya beberapa pedagang kebingungan dan 

pemasukan terancam defisit parah. Kebijakan pembatasan sosial yang dipilih 

dengan pertimbangan ekonomi masyarakat bukan berarti tidak ada masalah. 

Social distancing tetap berdampak pada perekonomian masyarakat. Salah satu 

kalangan masyarakat yang terdampak adalah pedagang. Meskipun para pelaku 

usaha tetap berjualan ditengah anjuran pemerintah untuk social distancing, hal itu 

bukan berarti tak mengandung celah masalah. Apabila tidak berkerja akibatnya 

adalah tidak bisa muncukupi kebutuhan. Pendapatan mereka mengalami 

penurunan diakibatkan oleh sepinya orang untuk berkeliaran keluar rumah. 

Di bidang perdagangan, Pemkot Solo berencana membikin aturan jumlah 

maksimal pengunjung di era new normal. Nantinya pengunjung yang boleh masuk 
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dibatasi hanya 40 persen baik di pasar tradisional, pasar modern, maupun pusat 

perbelanjaan lainnya. Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo, Heru 

Sunardi mencontohkan apabila satu pasar berkapasitas maksimal 1.000 

pengunjung. Maka idealnya hanya 250 sampai 400 pengunjung yang boleh masuk 

dalam waktu bersamaan. Pembatasan kuota pengunjung dalam satu waktu itu 

menjadi poin penting selain penerapan protokol kesehatan. Mulai dari penyediaan 

tempat cuci tangan, hand sanitizer, pemakaian masker, hingga aturan jaga jarak. 

Sementara untuk pusat kuliner dan jajanan, seperti kafe, rumah makan, hingga 

pedagang kaki lima, pengawasannya tidak sekadar pada penerapan protokol 

kesehatan. Tetapi juga higienitas menu sajian. Sejumlah tempat kuliner sudah 

menerapkan aturan baru bagi pembeli yang ingin makan ditempat, aturan baru ini 

mungkin akan membuat pembeli kaget, bahkan keberatan. Aturan tersebut sudah 

mulai diterapkan sejak Kota Solo ditetapkan berstatus kejadian luar biasa atau 

KLB. 

Penelitian ini mengkaji tentang (1) Bagaimana perlindungan hukum 

terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan di kedai selama  masa pandemi 

Covid-19? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan 

perlindungan hukum terhadap konsumen di Kedai selama masa pandemi Covid 19 

di Solo 

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan non-doktrinal yang bersifat sosiologis. Jenis penelitian yang dipakai 

merupakan penelitian deskriptif dimana penelitian deskriptif, karena bermaksud 

menggambarkan secara jelas dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf 

tertentu dalam memahami tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang 

diteliti, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi 

makanan di kedai selama  masa pandemi Covid-19. Data diperoleh dari  

Data diperoleh dari penelitian dilapangan dan wawancara dengan teknik 

snowball sampling dalam menentukan informannya. Penulis memilih informan 

kemudian informan tersebut diminta menunjukan informan berikutnya yang 

dianggap lebih mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. 
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Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode 

analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya memberikan 

gambaran selengkap-lengkapnya mengenai data hasil penelitian dan kemudia 

diteliti secara kualitatif. Kualitatif yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk 

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan 

implementasi data dan pemahaman hasil analisis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Mengawasi dan Memastikan Penerapan Menggunakan Masker 

Dalam Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019, di Pasal 18 huruf c mengatakan 

“mewajibkan dan memastikan setiap orang di area yang dikelolanya memakai 

masker”. Selain itu dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, 

keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Memakai 

masker bertujuan untuk pencegahan penyebaran penyakit-penyakit saluran 

pernapasan tertentu yang diakibatkan oleh virus, termasuk COVID-19.  

Dari tiga (3) data kedai yang diteliti penulis, semua kedai kurang peduli 

mengenai penggunaan masker ditempat, untuk Teman Sejawat“meskipun ada 

himbauan untuk memakai masker tapi sering dilalaikan”, untuk Ibaraki Koffiee 

“sudah edukasi di media sosial Instagram tapi juga tidak diterapkan dengan baik”, 

dan untuk Tenda Daun “anjuran memakai masker itu belum ada”. Ketiga kedai 

tersebut kurang peduli mengenai kesadaran menggunakan masker. 

Berdasarkan Pasal 18 huruf c Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019, 

mengatakan bahwa “mewajibkan dan memastikan setiap orang di area yang 

dikelolanya memakai masker”, menggunakan masker merupakan salah satu 

langkah pencegahan yang dapat membatasi penyebaran penyakit-penyakit saluran 

pernapasan tertentu yang diakibatkan oleh virus, sebagaimana dalam Pasal 4 

angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

dari tiga (3) kedai yang diteliti semuanya tidak sesuai peraturan perundang-

undangan. 
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3.2 Mengawasi dan memastikan penyediaan tempat cuci tangan atau hand 

sanitizer 

Berdasarkan Pasal 18 huruf d Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019, pelaku usaha di 

Rumah Makan/ Restoran/Kafe di masa pandemi covid-19 harus memenuhi 

ketentuan “menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan 

sabun; atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer)” Serta dalam 

Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hand Sanitizer menurut 

Retnosari dan Isdiartuti merupakan pembersih tangan yang memiliki kemampuan 

antibakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri. Hand sanitizer sendiri 

terdiri dari handsanitizer spray dan handsanitizer gel. 

Berdaasarkan dari data yang diteliti oleh penulis, tiga (3) kedai Teman 

Sejawat “ untuk hand sanitizer disediakan di meja bar”, Ibaraki Koffie “hand 

sanitizer disediakan di meja bar”, dan Tenda Daun “untuk hand sanitizer sudah 

disediakan”. Dimana ketiga kedai tersebut sudah menyediakan tempat cuci tangan 

dan hand sanitizer di meja pemesanan atau meja kasir. 

Berdasarkan Pasal 18 huruf d Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019, pelaku 

usaha di Rumah Makan/ Restoran/Kafe di masa pandemi covid-19 harus 

memenuhi ketentuan “menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang 

mengalir dan sabun; atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer)”. 

Hal itu untuk memenuhi hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan 

keselamatan bagi konsumen dari resiko penularan virus covid-19 dalam Rumah 

Makan/ Restoran/Kafe sebagaimana dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari tiga (3) kedai yang 

diteliti semuanya telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3.3 Mengawasi dan memastikan penerapan jarak bangku 

Dalam Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 Pasal 18 huruf e “mengatur bangku agar 

pengunjung/pembeli/pelanggan dapat jaga jarak satu dengan yang lainnya paling 
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sedikit 1 (satu) meter”. Selain itu dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak atas 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan physical distancing seperti yang 

dikemukakan oleh Ahmad Yurianto yaitu kegiatan memutus rantai penularan di 

masyarakat, dengan cara jaga jarak secara fisik dan jaga jarak dalam 

berkomunikasi dengan lingkunga sosialnya dengan jarak lebih dari 1 meter. 

Dari tiga (3) data kedai yang diteliti penulis, 2 kedai telah menerapkan 

jarak bangku dan 1 kedai tidak menerapkannya dengan baik. Untuk Teman 

Sejawat “mengurangi yang dulunya semeja 4 kursi sekarang setiap meja 2 kursi”, 

Ibaraki Koffie “tidak menerapkan jarak bangku”, dan untuk Tenda Daun 

“memberi jarak antar bangku 1,5 meter”. Kedua kedai tersebut memberi jarak 

bangku dan 1 kedai lainnya tidak menerapkannya dengan baik. 

Berdasarkan Pasal 18 huruf e Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

“mengatur bangku agar pengunjung/pembeli/pelanggan dapat jaga jarak satu 

dengan yang lainnya paling sedikit 1 (satu) meter”, sebagaimana dalam Pasal 4 

angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Dari tiga (3) kedai yang diteliti dua diantaranya kedai Teman Sejawat dan Tenda 

Daun telah sesuai peraturan perundang-undangan, dan 1 kedai yaitu Ibaraki 

Koffiee tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3.4 Mengawasi dan memastikan penerapan jam operasional yang ditetapkan 

oleh Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019, di Pasal 18 huruf 

a bagian pedoman teknis pelaksanaan usaha di Rumah Makan/ Restoran/Kafe, 

pusat penjualan makanan dan tempat lain sejenis meliputi: “ a. mematuhi jam 

operasional dan panduan operasional yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan pariwisata”. 

Sedangkan dalam Surat Edaran (SE) Walikota Surakarta 067/1309 terbaru 

mengenai jam operasional warung makan dan pusat kuliner berlangsung normal. 

Dalam SE itu sebelumnya aktivitas usaha hanya boleh maksimal pukul 19.00 

https://www.kompas.tv/article/137231/jam-operasional-tempat-makan-di-solo-berlangsung-normal-saat-psbb-ketat?page=all
https://www.kompas.tv/article/137231/jam-operasional-tempat-makan-di-solo-berlangsung-normal-saat-psbb-ketat?page=all
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WIB. Namun, dalam SE terbaru jam operasional mengikuti pedagang asalkan 

tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes). Selain itu dalam Pasal 4 angka 1 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

Menurut Hariyadi, Dalam satu hari aktivitas pengunjung ke restoran paling 

tinggi pada saat makan siang dan malam. Untuk makan malam biasanya 

pengunjung datang sekitar jam 19.00-20.00. Meski memperpanjang operasional 

dan memperbesar alokasi ruang untuk kegiatan makan/minum di restoran tidak 

menjamin pengunjung yang datang semakin banyak. 

Dari tiga (3) data kedai yang diteliti penulis, semua travel telah 

menerapkan jaga jarak fisik selama perjalanan, yaitu untuk Teman Sejawat buka 

mulai pukul 17.00 sampai 00.30 WIB, untuk jam buka Ibaraki Koffie juga sama 

dengan Teman Sejawat buka mulai pukul 17.00 sampai 00.30 WIB, dan untuk 

Tenda Daun buka mulai pukul 10.30 sampai 23.30 WIB 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Pasal 18 

huruf a bagian pedoman teknis pelaksanaan usaha di Rumah Makan/ 

Restoran/Kafe, pusat penjualan makanan dan tempat lain sejenis meliputi: “ a. 

mematuhi jam operasional dan panduan operasional yang ditetapkan oleh 

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata”, dalam satu hari aktivitas 

pengunjung ke restoran paling tinggi pada saat makan siang dan malam. Untuk 

makan malam biasanya pengunjung datang sekitar jam 19.00-20.00. Meski 

memperpanjang operasional dan memperbesar alokasi ruang untuk kegiatan 

makan/minum di restoran tidak menjamin pengunjung yang datang semakin 

banyak. Dengan adanya ketentuan jam operasional dan jaga jarak setidaknya 

jumlah pengunjung dapat dibatasi. Sebagaimana dalam Pasal 4 angka 1 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari tiga (3) 

travel yang diteliti semuanya telah sesuai peraturan perundang-undangan. 
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3.5 Mengawasi dan memastikan penyediaan layanan pesanan dibawa pulang 

atau layana pesan antar; 

Dalam Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019, di Pasal 18 huruf b mengatakan bahwa 

setiap pelaku usaha di Rumah Makan/ Restoran/Kafe, pusat penjualan makanan 

dan tempat lain sejenis meliputi harus menyediakan layanan pesanan dibawa 

pulang atau layanan pesan antar. Selain itu dalam Pasal 4 angka 1 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen 

mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Menurut Ariska untuk mencegah penyebaran 

virus Corona jenis baru, masyarakat dihimbau untuk melakukan isolasi mandiri, 

Selama masa tersebut, memesan makanan dengan layanan antar atau delivery 

order bisa menjadi solusi untuk mengatasi perut lapar. Dengan adanya bantuan 

layanan pesan antar konsumen dapat memesan dari rumah dan dapat 

meminimalisirkan banyaknya jumlah pengunjung yang dapat mempengaruhi jaga 

jarak konsumen.  

Dari tiga (3) data kedai yang diteliti penulis, semua kedai telah 

menyediakan layanan pesan antar, yaitu dengan menggunakan bantuan ojek 

online. Untuk Teman Sejawat “selama PSBB menggunakan pesan antar dan 

untuk PPKM tidak melayani”, untuk Ibaraki Koffiee “penyediaan pesan antar 

menggunakan jasa ojol”, dan untuk Tenda Daun “layanan pesan antar sudah 

menggunakan bantuan ojek online”.  

Berdasarkan Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Pasal 18 huruf b bahwa 

setiap pelaku usaha di Rumah Makan/ Restoran/Kafe, pusat penjualan makanan 

dan tempat lain sejenis meliputi harus menyediakan layanan pesanan dibawa 

pulang atau layanan pesan antar, Dalam satu hari aktivitas pengunjung ke 

restoran paling tinggi pada saat makan siang dan malam. Untuk makan malam 

biasanya pengunjung datang sekitar jam 19.00-20.00. Meski memperpanjang 

operasional dan memperbesar alokasi ruang untuk kegiatan makan/minum di 

restoran tidak menjamin pengunjung yang datang semakin banyak. Dengan 

adanya bantuan layanan pesan antar konsumen yang dapat memesan makanan dari 
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rumah dan dapat meminimalisirkan banyaknya jumlah pengunjung yang dapat 

mempengaruhi jaga jarak konsumen, sebagaimana dalam Pasal 4 angka 1 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari tiga 

(3) travel yang diteliti semuanya telah sesuai peraturan perundang-undangan. 

3.6 Mengawasi dan memastikan penerapan kebersihan dan higenitas 

peralatan masak 

Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019, di Pasal 18 huruf f mengatakan bahwa 

setiap pelaku usaha harus “menjamin kebersihan dan higienitas peralatan masak 

dan peralatan makan minum sesuai standar kesehatan”. Peralatan masak juga 

perlu memperhatikan mengenai kebersihan dan higenitas peralatan yang sering 

digunakan untuk pengolahan makanan hal ini bertujuan untuk menjaga 

kepercayaan konsumen bahwa makanan yang disajikan telah diolah dengan aman 

dan sehat, sehingga tidak akan menimbulkan efek-efek yang dapat 

membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan dari konsumen. Selain itu dalam 

Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.  

Dari tiga (3) data kedai yang diteliti penulis, semua kedai telah 

menerapkan kebersihan dan higenitas peralatan masak, yaitu membersihkan 

peralatan masak dengan mencucinya dengan baik. Untuk kedai Teman Sejawat 

“Kebersihan peralatan membuat kopi di cuci dengan baik”, untuk Ibaraki Koffiee 

“Untuk menjamin higenitas peralatan masak dengan mencuci nya sudah cukup”, 

dan untuk Tenda Daun “kebersihan selalu dijaga dari pegawai-pegawainya, 

untuk penyajiannya bagi pembuatan makanan sudah menggunakan sarung tangan 

plastik”. 

Berdasarkan Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Pasal 18 huruf f 

mengatakan bahwa setiap pelaku usaha harus “menjamin kebersihan dan 

higienitas peralatan masak dan peralatan makan minum sesuai standar 

kesehatan”, Perlunya memperhatikan mengenai kebersihan dan higenitas 

peralatan yang sering digunakan dalam pengolahan makanan untuk menjaga 
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kepercayaan konsumen bahwa makanan yang disajikan telah diolah dengan aman 

dan sehat, sehingga tidak akan menimbulkan efek yang dapat membahayakan bagi 

kesehatan dan keselamatan dari konsumen, sebagaimana dalam Pasal 4 angka 3 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari tiga 

(3) kedai makanan yang diteliti semuanya telah sesuai peraturan perundang-

undangan 

3.7 Mengawasi dan memastikan penyediaan pesan kesehatan terkait 

penanganan dan pencegahan Covid 19 

Dalam Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019, di Pasal 18 huruf g mengatakan bahwa 

setiap pelaku usaha di Rumah Makan/ Restoran/Kafe, pusat penjualan makanan 

dan tempat lain sejenis harus “g. memasang pesan kesehatan terkait penanganan 

dan pencegahan Covid 19 di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk, tempat 

cuci tangan dan tempat yang mudah diakses”. Dengan menyebarkan informasi 

kesehatan kepada konsumen yang isinya cara cuci tangan yang benar, cara 

mencegah penularan Covid-19, etika batuk/bersin, dan cara memakai masker yang 

baik dan benar ditempat strategis yang mudah dilihat oleh semua orang. Sesuai 

dalam Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, 

jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 

Dari tiga (3) data kedai yang diteliti penulis, semua kedai tidak 

menerapkan penyediaan pesan kesehatan. Untuk Teman Sejawat “untuk pesan 

kesehatan pencegahan virus covid belum ada”, untuk Ibaraki Koffiee “Pesan 

kesehatan belum ada”, dan untuk Tenda Daun “Belum ada pesan kesehatan”. 

Berdasarkan Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019, di Pasal 18 huruf g 

mengatakan bahwa setiap pelaku usaha di Rumah Makan/ Restoran/Kafe, pusat 

penjualan makanan dan tempat lain sejenis harus “g. memasang pesan kesehatan 

terkait penanganan dan pencegahan Covid 19 di tempat-tempat strategis seperti 

pintu masuk, tempat cuci tangan dan tempat yang mudah diakses”. Dengan 

menyebarkan informasi kesehatan kepada konsumen yang isinya cara cuci tangan 

yang benar, cara mencegah penularan Covid-19, etika batuk/bersin, dan cara 
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memakai masker yang baik dan benar ditempat strategis yang mudah dilihat oleh 

semua orang. Sesuai dalam Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak atas informasi 

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 

Dari tiga (3) kedai yang diteliti semuanya tidak sesuai peraturan perundang-

undangan. 

3.8 Memastikan penyemprotan Disinvektan pada tempat usaha. 

Dalam Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019, di Pasal 18 huruf h mengatakan bahwa 

setiap pelaku usaha di Rumah Makan/ Restoran/Kafe, pusat penjualan makanan 

dan tempat lain sejenis meliputi harus melakukan disinfeksi secara berkala pada 

tempat usaha. Selain itu dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak atas 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa. Tempat kuliner sebagai tempat berkumpulnya orang merupakan faktor risiko 

yang perlu diantisipasi penularannya. Dengan penyemprotan disinvektan secara 

berkala diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi Covid-19 

pada tempat usaha dimana terdapat potensi penularannya akibat berkumpulnya 

sejumlah/banyak orang dalam satu lokasi.  

Dari tiga (3) data kedai yang diteliti penulis, semua kedai telah melakukan 

disinfeksi secara berkala pada tempat usaha, yaitu dengan cara menyemprotkan 

zat disinvektan untuk meminimalisirkan penyebaran virus Covid-19 ditempat 

usahanya. Untuk Kedai Teman Sejawat “menyemprotkan disinvektan secara 

berkala seminggu sekali”, Kedai Ibaraki Koffiee “melakukan penyemprotan 

disinvektan 1 tahun sekali” dan Kedai Tenda Daun melakukan “penyemprotan 

disinvektan seminggu sekali”. Ketiga kedai tersebut melakukan penyemprotan 

disinfeksi ditempat usaha secara berkala.  

Berdasarkan Pasal 18 huruf h Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019, 

mengatakan bahwa setiap pelaku usaha di Rumah Makan/ Restoran/Kafe, pusat 

penjualan makanan dan tempat lain sejenis meliputi harus melakukan disinfeksi 

secara berkala pada tempat usaha, dalam hal ini tempat usaha sebagai 



12 

berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi 

penularannya. Dengan penyemprotan disinvektan secara berkala diharapkan dapat 

meminimalisir risiko dan dampak pandemi covid-19 pada tempat kerja dimana 

terdapat potensi penularannya akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam 

satu lokasi, sebagaimana dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari tiga (3) kedai yang diteliti semuanya 

telah sesuai peraturan perundang-undangan. 

3.9 Memastikan kesehatan kondisi fisik pekerja 

Dalam Pasal 165 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan, bagian Kesehatan Kerja mengatakan bahwa “Pekerja wajib 

menciptakan dan menjaga Kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati 

peraturan yang berlaku di tempat kerja”. Selain itu dalam Pasal 4 angka 1 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa.  

Dari tiga (3) data kedai yang diteliti penulis, semua kedai tidak 

memberikan jaminan kesehatan di tempat kerja, yaitu dengan cara memberi surat 

kesehatan atau surat keterangan bebas Covid-19 dengan Rapid Test maupun Swab 

Test dari Rumah Sakit yang memiliki fasilitas penanganan virus Covid-19. Untuk 

Teman Sejawat tidak adanya surat keterangan sehat, di Ibaraki Koffie pekerjanya 

belum memiliki Surat Keterangan Bebas Covid-19, untuk Tenda Daun tidak 

memiliki persyaratan jaminan kesehatan tersebut. Ketiga kedai tersebut tidak 

memiliki surat keterangan bebas Covid-19. 

Berdasarkan Pasal 165 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan, bagian Kesehatan Kerja mengatakan bahwa “Pekerja wajib 

menciptakan dan menjaga Kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati 

peraturan yang berlaku di tempat kerja”, pasal tersebut juga menekankan 

pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa 

membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh 

produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan 

kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja. Hal 

itu juga bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi 
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konsumen sebagaimana dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari tiga (3) kedai yang diteliti semuanya 

tidak sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang 

mengkonsumsi makanan di kedai selama  masa pandemi Covid-19 pada 3 (tiga) 

kedai makanan yang diteliti penulis menunjukkan hasil penelitian yang dilihat dari 

kriteria perlindungan konsumen terhadap penyebaran virus Covid-19, yakni : 

Berdasarkan kriteria “penggunakan masker”, dari 3 (tiga) kedai makanan 

hasil penelitian penulis, kedai makanan tidak memenuhi ketentuan ini yakni 

Ahmad Arifin (Kedai Teman Sejawat), Alfaony (Kedai Ibaraki Koffiee), Fajar 

Arifin (Kedai Tenda Daun). Hal ini berarti 3 (tiga) kedai makanan tersebut hasil 

penelitian penulis tidak sesuai dengan Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 pasal 18 

huruf c 

Berdasarkan kriteria “penyediaan tempat cuci tangan atau hand sanitizer”, 

dari 3 (tiga) kedai makanan hasil penelitian penulis, kedai makanan telah 

memenuhi ketentuan ini yakni Ahmad Arifin (Kedai Teman Sejawat), Alfaony 

(Kedai Ibaraki Koffiee), Fajar Arifin (Kedai Tenda Daun). Hal ini berarti 3 (tiga) 

kedai makanan tersebut hasil penelitian penulis telah sesuai dengan Perwali 

Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 pasal 18 huruf d 

Berdasarkan kriteria “penerapan jarak bangku”, dari 3 (tiga) kedai 

makanan, hasil penelitian penulis, 2 (dua) kedai makanan telah memenuhi 

ketentuan ini yakni Ahmad Arifin (Kedai Teman Sejawat), Fajar Arifin (Kedai 

Tenda Daun) dan 1 (satu) kedai tidak sesuai ketentuan yaitu Alfaony (Kedai 

Ibaraki Koffiee),Hal ini berarti 2 (dua) diantara 3 kedai makanan, hasil penelitian 

penulis telah sesuai dengan Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 pasal 18 huruf e 

dan 1 (satu) kedai tidak sesuai ketentuan Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 
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Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 pasal 18 

huruf e 

Berdasarkan kriteria “penerapan jam operasional yang ditetapkan oleh 

Perangkat Daerah”, dari 3 (tiga) kedai makanan hasil penelitian penulis, kedai 

makanan telah memenuhi ketentuan ini yakni Ahmad Arifin (Kedai Teman 

Sejawat), Alfaony (Kedai Ibaraki Koffiee), Fajar Arifin (Kedai Tenda Daun). Hal 

ini berarti 3 (tiga) kedai makanan tersebut hasil penelitian penulis telah sesuai 

dengan Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 pasal 18 huruf a 

Berdasarkan kriteria “penyediaan layanan pesanan dibawa pulang atau 

layana pesan antar”, dari 3 (tiga) kedai makanan hasil penelitian penulis, kedai 

makanan telah memenuhi ketentuan ini yakni Ahmad Arifin (Kedai Teman 

Sejawat), Alfaony (Kedai Ibaraki Koffiee), Fajar Arifin (Kedai Tenda Daun). Hal 

ini berarti 3 (tiga) kedai makanan tersebut hasil penelitian penulis telah sesuai 

dengan Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 pasal 18 huruf b 

Berdasarkan kriteria “penerapan kebersihan dan higenitas peralatan 

masak”, dari 3 (tiga) kedai makanan hasil penelitian penulis, kedai makanan telah 

memenuhi ketentuan ini yakni Ahmad Arifin (Kedai Teman Sejawat), Alfaony 

(Kedai Ibaraki Koffiee), Fajar Arifin (Kedai Tenda Daun). Hal ini berarti 3 (tiga) 

kedai makanan tersebut hasil penelitian penulis telah sesuai dengan Perwali 

Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 pasal 18 huruf f 

Berdasarkan kriteria “penyediaan pesan kesehatan terkait penanganan dan 

pencegahan Covid 19”, dari 3 (tiga) kedai makanan hasil penelitian penulis, kedai 

makanan tidak memenuhi ketentuan ini yakni Ahmad Arifin (Kedai Teman 

Sejawat), Alfaony (Kedai Ibaraki Koffiee), Fajar Arifin (Kedai Tenda Daun). Hal 

ini berarti 3 (tiga) kedai makanan tersebut hasil penelitian penulis tidak sesuai 

dengan Perwali Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 pasal 18 huruf g. 

Berdasarkan kriteria “penyemprotan disinvektan pada tempat usaha”, dari 

3 (tiga) kedai makanan hasil penelitian penulis, kedai makanan telah memenuhi 
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ketentuan ini yakni Ahmad Arifin (Kedai Teman Sejawat), Alfaony (Kedai 

Ibaraki Koffiee), Fajar Arifin (Kedai Tenda Daun). Hal ini berarti 3 (tiga) kedai 

makanan tersebut hasil penelitian penulis telah sesuai dengan Perwali Surakarta 

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 pasal 18 huruf h 

Berdasarkan kriteria “jaminan kesehatan kondisi fisik pekerja”, dari 3 

(tiga) kedai makanan hasil penelitian penulis, kedai makanan tidak memenuhi 

ketentuan ini yakni Ahmad Arifin (Kedai Teman Sejawat), Alfaony (Kedai 

Ibaraki Koffiee), Fajar Arifin (Kedai Tenda Daun). Hal ini berarti 3 (tiga) kedai 

makanan tersebut hasil penelitian penulis tidak sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bagian Kesehatan Kerja pasal 165 

ayat (2)  

4.2 Saran 

Dalam rangka menjamin hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan dalam 

mengonsumsi barang dan/atau jasa di masa pandemi Covid-19, maka penulis 

memiliki beberapa saran sebagai berikut : Bagi pemerintah, diharapkan agar 

berperan lebih aktif dalam mengadakan sosialisasi terkait peraturan-peraturan 

yang sangat berpengaruh bagi kenyamanan dan keselamatan konsumen dalam 

mengonsumsi barang dan/atau jasa dan juga sanksi yang tegas bagi pelaku usaha 

yang melanggarnya. 

Bagi pelaku usaha, diharapkan agar lebih mematuhi aturan-aturan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah, khususnya tentang protokol kesehatan. Sebab 

peraturan-peraturan tersebut tidak hanya melindungi konsumen semata, namun 

juga melindungi kepentingan dari pelaku usaha. Dan yang paling penting adalah 

perlunya meningkatan keamanan pangan pada proses pengolahan makanan 

dengan mewajibkan pengolah makanan menggunakan masker, juga 

memperhatikan kondisi kesehatan pekerjanya. Hal ini agar upaya pencegahan 

Covid-19 di sektor usaha kuliner dapat dilakukan lebih maksimal. 

Bagi konsumen, sebaiknya mulai meningkatkan kesadaran pada diri 

sendiri tentang pentingnya hak-hak yang dimiliki sebagai konsumen, Konsumen 

harus bersikap lebih bijak dan cerdas dalam membiasakan perilaku hidup bersih 

dan sehat. 
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