
57 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan 

oleh penulis, maka dapat disimpulkan: 

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang tidak menggunakan 

label berbahasa Indonesia pada barang yang pangan diperdangakan di dalam 

Negeri merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 104 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 60 (ayat 2) 

dan Pasal 62 (ayat 1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen serta Pasal 102 Undang-undang Nomor 18  Tahun 

2012 tentang Pangan. Dalam ketiga peraturan tersebut masing-masing 

mengatur sanksi pidana dan administratifnya, kecuali Undang-Undang 

Pangan. Dalam masalah ini berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan 

penegakan hukumya hanya sebatas teguran dan penyitaan barang pangan yang 

tidak menggunakan label berbahasa Indonesia.  

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha 

yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang pangan yang 

diperdagangkan di dalam Negeri yang paling dominan adalah faktor 

penegakan hukumnya karena masih banyak dari aparat penegak hukum yang 

belum mengetahui tentang pengaturan yang ada terkait masalah pencantuman 
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label berbahasa Indonesia. Padahal aturan yang mengatur mengenai hal 

tersebut juga sudah berlaku karena tidak hanya Undang-Undang Perdagangan, 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan saja 

yang mengatur tentang kegunaan label berbahasa Indonesa tetapi Peraturan 

Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 juga 

mengatur tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia 

pada barang.  

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan 

saran: 

1. Diharapkan perlu adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum baik dari  

Kepolisian Daerah Lampung, Dinas Perdagangan, dan Balai Besar Pengawas  

Obat dan Makanan untuk penerapan sanksi hukum dalam mengatasi 

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha  yang apabila telah diberi 

peringatan tetap tidak ada perubahan maka mereka dapat dijutuhi hukuman 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan sudah mengatur dengan jelas  

sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha tersebut. Upaya ini 

dilakukan dengan harapan tidak ada lagi pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran tersebut. Mengingat sudah banyak masyarakat yang merasa 

dirugikan, tetapi tidak paham dengan pengaturannya. 

2. Perlunya peran aktif dari masyarakat untuk mengatasi pelanggaran yang 

dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak patuh degan ketentuan perundang-

undangan. Peran serta masyarakat dapat membatu aparat penegak hukum 
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dalam mengatasi masalah tersebut, masyarakat diharapkan dapat bekerjasama 

dengan aparat penegak hukum agar terciptanya kedamaian dan keadilan. 

 

 


