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ABSTRAK 

 

JUDUL SKRIPSI   :   PENERAPAN PASAL 136 UNDANG-UNDANG 

NOMOR18 TAHUN 2012  TENTANG PANGAN 

(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN 

No.1790/Pid.Sus/2016/PN.Plg  dan  

No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Plg) 

NAMA                     :   Nur Intan Susari 

NIM  :   02011381520283 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal 136 Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam putusanNo.1790/Pid. Sus/2016/PN.Plg  

dan No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Plg serta pertimbangan yuridis dan non yuridis yang 

dipergunakan hakim dalam mengadili perkara.Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode normatif bersumber dari 

data-data kepustakaan serta peraturan perundang-undangan terkait. Dari hasil 

penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana sama terhadap 

produsen pangan berformalin dalam putusan hakimyang berbeda yakni 2 (dua) bulan 

penjara meski tingkat kesalahan pelaku dan keadaan yang melingkupinya 

berbeda.Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yang ingin dicapai oleh 

hakim bukan hanya tujuan distributif atau membalas, tetapi juga untuk memperbaiki 

pelaku tindak pidana dan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. 

 

Kata kunci: Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Pangan, tujuan pemidanaan. 

 

Palembang,   Juli 2020 

Disetujui oleh: 

 

Pembimbing Utama,   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai dua sifat, 

individu dan sosial. Secara individu, manusia mempunyai kebutuhan berupa 

sandang, pangan dan papan. Sedangkan secara social manusia memerlukan 

orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dimana salah satu bentuk hubungan 

tersebut ialah jual-beli yang dilakukan oleh produsen/ pelaku usaha dengan 

pembeli/ konsumen.
1
 Namun mirisnya, Indonesia yang dikenal dengan 

keanekaragaman budaya, makanan dan minumannya justru sedang mengalami 

keterpurukan moral yang menghawatirkan. Rendahnya kesadaran dan 

pengetahuan masyarakat senantiasa dimanfaatkan oleh pelaku usaha/ produsen 

dalam proses produksinya yang  kerap kali tidak jujur dan melakukan 

kecurangan-kecurangan atau penipuan terhadap pembeli/ konsumen.
2
 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan 

pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai

                                                 
1
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 64.  

2
 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Bandung: PT. Adhitya 

Bhakti, 2006), hlm.56. 
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komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. 

Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan 

pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi 

seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan 

secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang waktu 

dengan memanfaatkan sumber daya milik negara. 

Pemahaman masyarakat mengenai mutu dan keamanan pangan yang 

kurang, menyebabkan maraknya kasus keracunan makanan serta pelanggaran 

hak-hak konsumen.Keadaan diperparah dengan berbagai jenis bahan tambahan 

makanan (BTM) yang bersumber dari produk-produk senyawa kimia dan 

turunannya, seperti formalin, tanpa memperhatikan takaran serta bahaya yang 

bisa ditimbulkan dari penggunaan bahan kimia tersebut.
3
 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai 

peraturan khusus yang mengatur masalah Pangan menyebutkan tujuan dari 

penyelenggaraan pangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Pangan: 

“Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan 

berdasarkan Kedaulatan pangan, dan ketahanan pangan.” 

 

 

                                                 
3
Sudaryatmo, Masalah Perlindungan di Indonesia (Bandung: Citra Adhitya Bhakti, 

Bandung, 1995), hlm.3. 
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Peredaran makanan berbahaya bagi kesehatan pembeli/konsumen yang 

mengandung formalin sudah sangat luas dikalangan masyarakat.Pada 

umumnya formalin merupakan zat yang digunakan untuk mengawetkan mayat 

dan tekstil karena zat tersebut lebih baik dibanding dengan jenis desinfektan 

lain. Namun pada kenyataannya, banyak pelaku usaha/ produsen yang 

menggunakan formalin tersebut sebagai bahan untuk mengawetkan makanan 

dengan tujuan agar makanan tersebut dapat bertahan lebih lama. Hal ini 

menunjukan betapa banyak pelaku usaha yang tidak paham atau bahkan tidak 

peduli betapa berbahayanya zat formalin.
4
 

Penelitian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

menunjukkan bahwa dari terhadap 700 sampel produk makanan diambil di 

pulau Jawa, Sulawesi Selatan dan Lampung, sebanyak 56% di antaranya 

terbukti mengandung formalin.
5
 

Formalin terdapat pada makanan yang sehari-hari biasa kita konsumsi, 

misalnya mie basah, ikan asin, bakso dan tahu. Bahkan zat formalin juga sering 

ditemukan pada kikil, makanan favorit sebagian masyarakat Indonesia.
6
 

                                                 
4
Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 7. 

5
Sholehudin Abdul Aziz, “Makanan Indonesia Darurat Formalin, Borak dan Pewarna 

Tekstil”, diakses dari “https://www.kompasiana.com/amp/sholehudinaaziz/makanan-indonesia-

darurat-formalin-borakdan-pewarna-tekstil_57e0eb0c983736b14a27bf9, pada tanggal 10 Januari 

2020 pukul 10.00 WIB. 
6
 Merry Wahyuningsih, “Yang Teradi Pada Tubuh Saat Anda Makan Makanan 

Berformalin”, diakses dari https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/201504013254-255-4469/yang-

terjadi-pada-tubuh-saat-anda-makan-makanan-berformalin, pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 

11.30 WIB. 
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Sampai detik ini, masih banyak penjual atau produsen pangan yang 

belum bisa mematuhi peraturan perundang-undangan. Menjelang Ramadhan 

2019, tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, 

Jawa Tengah menemukan belasan kilogram makanan yang mengandung bahan 

kimia berbahaya, yaitu pewarna tekstil dan formalin.
7
 Tidak hanya terjadi di 

pulau Jawa, fenomena ini juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Di 

pengujung tahun 2019, Satgas Pangan Sumsel menemukan berbagai bahan 

pangan mengandung bahan kimia seperti boraks dan formalin saat menggelar 

razia di pasar tradisional seputaran Palembang.
8
 

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan disisi lain 

memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia 

sudah selayaknya memenuhi kebutuhan pangan secara berdaulat dan mandiri 

meskipun keamanan pangan hari ini sudah tidak sesuai dengan dinamika 

perkembangan kondisi eksternal dan internal sehingga di perlukan untuk 

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain 

                                                 
7
Maria Flora, “Jelang Ramadan Petugas Sita Makanan Berformalin di Pasar Tradisional 

Purbalingga”, diakses dari https:// m.liputan6.com/Ramadan/read/3954771/jelang-ramadan-

petugas-sita-makanan-berformalin-di-pasar-tradisional-purbalingga, pada tanggal 11 Januari 2020 

pukul 13.00 WIB. 
8
Anonim, “Sidak di Pasar Tradisional Palembang, Tim Satgas Pangan Razia Temukan 

Makanan Berformalin”, diakses dari https://sidaknews.com/detailpost/sidak-di-pasar-tradisional-

palembang-tim-satgas-pangan-razia-temukan-makanan-berformalin, pada tanggal 11 Januari 2020 

pukul 13.10 WIB. 
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 yang dapat menganggu, merugikan ,membahayakan kesehatan manusia serta 

tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga 

aman untuk dikonsumsi.
9
 

Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

menyatakan bahwa: 

“Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan 

untuk mencegah pengan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan 

benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan 

kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan 

budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.” 

Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpangan mutu, serta 

kekuatan, kelemahan, peluang, dna ancaman dalam pengembangan sistem 

mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama antara para 

stakeholders atau pemegang kepentingan, yakni pemerintah, industri (pelaku 

usaha/ produsen) dan pembeli/ konsumen. Di era pasar bebas ini industri 

pangan Indonesia mau tidak mauharus sudah mampu bersaing dengan derasnya 

arus masuk produk industri pangan negara lain yang telah mapan dalam sistem 

mutunya. Terjaminnya pangan  yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat 

dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan merupakan salah satu ciri 

pengembangan pangan yang berhasil. 

 

                                                 
9
Afrianti Leni, Pengawet Makanan Alami dan Sintesis, (Bandung: Alfabeta, 2010),  

hlm. 74. 
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Pemerintah memberikan payung hukum lewat Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan 

Pengawasan Bahan Berbahaya dan diubah menjadiPeraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 23/M-Dag/Per/9/2011 tentang perubahan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/9/2009 dan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan 

Makanan yang kini diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan. 

Berdasarkan peraturan di atas dalam pengawasan dan pelaksanaannya 

ketentuan-ketentuan ini belum menjamin sepenuhnya pengurangan 

penyalahgunaan formalin untuk pangan. Keterjangkauan harga formalin pelaku  

usaha/produsen pangan terdorong untuk menggunakan formalin dan tidak 

memikirkan dampak buruk penggunaan dan konsumsi bahan pangan yang 

mengandung formalin.
10

 

Disebutkan juga dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Keamanan Pangan bahwa: 

(1). “Keamanan pangan di selenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, 

higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan 

dan budaya masyarakat.” 

(2). “Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran 

kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan 

membahayakan kesehatan manusia.” 

                                                 
10

M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 

Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 74. 
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Tabel Perbandingan Putusan 

No. 

Putusan Nomor 

398/Pid.Sus/2017/PN.Plg 

Putusan  Nomor 

1790/Pid.sus/PN.Plg 

1. Nama 
Any Binti Cu Liang  

Sing 

Tjik Kotjik Als Kaucin Bin 

Tjik Kohar 

2. Pekerjaan 
 Wiraswasta/ Pembuat 

Tahu Basah 

Wiraswasta 

3. Tuntutan 3 bulan penjara 3 bulan penjara 

4. Barang 

Bukti 

17 buah ember (+/- 2000 

buah tahu berformalin) 

340kg mie kuning basah 

berformalin dan satu unit 

mobil Toyota kijang pickup 

5. Putusan Dua bulan Dua bulan 

 

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat penulis uraikan bahwa tindak 

pidana dibidang pangan yang terjadi  di Kota Palembang, dalam hal ini atas 

nama terdakwa “Tjik Kotjik Als Kaucin bin Tjik Koha” berdasarkan Putusan 

Pengadilan No. 1790/Pid.Sus/2016/PN.Plg., yang mana perbuatannya sebagai 

pelaku usaha/produsen pangan terbukti menggunakan  mie kuning basah yang 

mengandung formalin, dengan barang bukti 34 kantong plastik mie yang 

masing-masing kantong seberat 10 kilogram bertempat di lampu merah jalan 

agung kelurahan 30 ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang. 
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Sedangkan Terdakwa atas nama “Any binti Cu Lian Sing” berdasarkan 

Putusan Pengadilan 398/Pid.Sus/2017/PN.Plg juga perbuatannya terbukti 

menggunaan formalin pada proses pembuatan tahu dengan barang bukti 17 

buah ember tahu bertempat dirumah terdakwa di jalan sungai item no.886 

Rt.13 Rw. 04 Kelurahan Kemang Manis Ilir Barat II Palembang. Berdasarkan 

kedua putusan tersebut kedua terdakwa telah terbukti melakukan produksi 

pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan terlarang 

untuk tambahan pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Jo Pasal 75 

ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan juga 

PerMenKes RI No 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan yang 

dilarang digunakan di dalam makanan, yang merupakan suatu kejahatan dan 

patut di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku. 

Perkara diatas telah diadili di Pengadilan Negeri Kls. IA Palembang, 

dalam Putusan Nomor: No. 1790/Pid.Sus/2016/PN.Plg dan Putusan Nomor: 

398/Pid.Sus/2017/PN.Plg yaitu menetapkan pidana tahanan kepada pelaku 

selama 2 (dua) bulan. Berdasarkan  hal tersebut, terlihat jelas betapa minimnya 

penegakan hukum bagi pelaku produsen pangan yang menggunakan bahan 

berbahaya khususnya formalin di Indonesia. Seharusnya pemidanaan 

merupakan penyelesaiaan terakhir atas suatu masalah sehingga pemidanaan 

tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku tetapi juga 

harus melihat pada implikasi sosial kemasyarakatan, dalam rangka pemidanaan 
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yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi keadilan 

masyarakat. 

Penegak hukum sudah seharusnya memberikan tanggapan sekaligus 

melaksanakan langkah-langkah penting untuk strategi menerapkan keadilan 

dan kepastian hukum terhadap pelaku dan dengan mengedarkan hasil produksi 

pangan berbahaya sudah merupakan suatu kejahatan. Fenomena ini merupakan 

fakta yang memperlihatkan adanya ketidakjujuran selaku produsen dan 

pedagang dalam menjual pangan yang membahayakan kesehatan konsumen. 

Pada dasarnya sudah ada standar-standar khusus yang diterapkan oleh 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) jelas ditetapkan bahwa makanan 

yang mengandung bahan berbahaya baik makanan ataupun minuman tidak 

dapat dijual bebas, dan dalam kemasan produk seharusnya di lampirkan 

komposisi dari pangan tersebut sehingga apabila di konsumsi dapat dijamin 

mutunya. 

Aspek keamanan pada pangan sudah merupakan hal yang patut untuk 

mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparatur penegak hukum karena 

hal ini sudah menyangkut pada Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pangan 

yang baik. Mengingat kesadaran dan tanggung jawab produsen yang masih 

minim terhadap produksi serta pengedaran makanan yang mengandung bahan 

tambahan berbahaya yang di jualnya, sudah seharusnya Badan Pengawas Obat 

dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan berkala, karena pengawasan ini 

sangat penting dilakukan agar masyarakat merasa aman dalam mengkonsumsi 
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pangan.
11

Apabila suatu pangan telah terverifikasi aman tentunya dapat 

menumbulkan dampak positif yaitu bahan pangan yang dihasilkan dapat 

meningkatnya nilai tambah makanan dan lebih terjaminnya pasokan satu jenis 

bahan pangan dapat dipertahankan ketersediannya dengan proses pengawetan 

yang tidak berbahaya dan menitikberatkan pada keamanan khusus pada 

keamanan itu sendiri. 

Dampak negatif yang saat ini masyarakat rasakan antara lain kurangnya 

pemantauan terhadap keamanan pangan tersebut. Sehingga masih banyak 

oknum-oknum yang masih menggunakan zat kimia yang berbahaya hal ini 

mempunyai pengaruh yang sangat merugikan bagi manusia, baik dampak 

langsung ataupun tidak langsung formalin merupakan bahan tambahan 

makanan yang berbahaya bagi manusia. 

Permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pangan merupakan 

masalah setiap orang karenanya apabila suatu penyelenggaraan produksi, 

penyimpanan pengangkutan, dan atau peredaran makanan tidak memenuhi 

syarat sanitasi, keamanan dan keselamatan manusia ataupun tidak ada 

pemantauan sanitasi berkala tentunya sudah menjadi ranah hukum untuk 

menindak lanjuti atau meimplementasikan penegakan hukum kaitannya dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
12

 

                                                 
11

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 1993, hlm. 7-9. 
12

Purnianti dan Moh.Kemal Darmawan, Mashab dan Penggolongan Teori dalam 

Kriminologi (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1994, hlm. 9. 
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Pengawasan yang belum maksimal dari pemerintah dan penegak 

hukum merupakan acuan masih maraknya pelaku produksi yang menggunakan 

bahan tambahan makanan berbahaya seperti formalin serta kesadaran 

masyarakat untuk membantu pemberantasan dan pencegahan masih sangatlah 

kurang. Hal ini tentu merupakan salah satu faktor yang membuat penegakan 

terhadap pelaku sangat lamban. 

Salah satu contoh dalam putusan No. 1790/Pid.Sus/2016/PN.Plg dan 

putusan No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Plgyaitu kasus yang terjadi di Palembang, 

telah melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja 

menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Jo Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang 

No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang merupakan suatu kejahatan dan patut 

di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku, yang dilakukan oleh pelaku yaitu 

memproduksi pangan dengan bahan tambahan berbahaya yaitu formalin. 

Dalam observasi yang penulis lakukan pada Pengadilan Negeri 

Palembang, sanksi pidana bagi pelaku produksi pangan yang menggunakan 

bahan tambahan berbahaya khususnya  formalin dalam putusan No. 

1790/Pid.Sus/2016/PN.Plg tentang pelaku usaha/produsen mie kuning basah 

yang menggunakan formalin, dengan barang bukti 34 kantong plastik mie yang 

masing-masing kantong seberat 10 kilogram dan putusan No. 

398/Pid.Sus/2017/PN.Plg tentang penggunaan formalin pada proses pembuatan 

tahu dengan barang bukti 17 buah ember tahu. Dalam kedua putusan tersebut 
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hukuman yang dijatuhkan relatif ringan. Walaupun pada prinsipnya hal 

tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 Tentang 

Pangan tepatnya pada Pasal 136 yang berbunyi: 

”Setiap orang yang melakukan produksi pagan untuk diedarkan dengan sengaja 

menggunakan: 

a. Bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang di 

tetapkan; atau 

b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 

Selain itu, pelaku usaha/ produsen pun dapat dikenakan sanksi 

administratif sebagaimana yang di atur dalam Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang 

No.18 Tahun 2012 tetang Pangan yang menyatakan: 

“ (2)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa: 

a. Denda; 

b. Penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/ atau peredaran; 

c. Penarikan pangan dari peredaran oleh pelaku usaha/ produsen; 

d. Ganti rugi; dan/ atau 

e. Pencabuan izin.” 

 

Perkara diatas telah diadili di Pengadilan Negeri Kls. IA Palembang, 

dalam Putusan Nomor: No. 1790/Pid.Sus/2016/PN.Plg dan Putusan Nomor: 

398/Pid.Sus/2017/PN.Plg yaitu menetapkan pidana penjara kepada pelaku 

hanya 2 (dua) bulan. Hal ini sudah menjadi persoalan terhadap minimnya 

penegakan hukum pidana secara khususnya bagi pelaku produsen pangan yang 

menggunakan bahan berbahaya khususnya formalin. Seharusnya pemidanaan 

merupakan penyelesaiaan terakhir atas suatu masalah sehingga pemidanaan 

tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku tetapi juga 
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harus melihat pada implikasi sosial kemasyarakatan, dalam rangka pemidanaan 

yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi keadilan 

masyarakat. 

Jika meninjau lebih jauh, dapat terlihat dengan jelas bahwasanya 

masalah sanksi pidana terhadap produsen pangan yang menggunakan 

formalin ini sudah diatur sedemikian rupa. Penggunaan bahan tambahan 

Pangan dalam produk Pangan yang tidak mempunyai risiko terhadap 

kesehatan manusia dapat dibenarkan karena lazim digunakan, namun tidak 

apabila membahayakan kesehatan manusia.
13

Dengan demikian, 

perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan negara memang 

haruslah segera dapat diimplementasikan dalam kerangka kehidupan 

ekonomi. Hal ini penting, mengingat bahwa perlindungankonsumen 

haruslah menjadi salah satu perhatian yang utama karena berkaitan erat 

dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen.
14

 

Namun dengan meski sudah adanya ketentuan-ketentuan tersebut, 

penulis masih menemukan kenyataan (das sein) yang berbeda dari apa 

yang seharusnya (das sollen). Maka dari itu penerapan sanksi pidana untuk 

pengamanan peredaran makanan dan minuman sebagai upaya represif 

penulis tekankan sejalan dengan tujuan tujuan pemidanaan gabungan. 

Selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku, diharapkan sanksi 

                                                 
13

 Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
14

 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 

2018), hlm. 171. 
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pidana tersebut dapat juga menciptakan ketertiban dalam masyarakat 

khususnya di bidang pangan. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

proses penerapan sanksi pidana produsen pangan dengan judul “Penerapan 

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 

(Analisis Putusan Pengadilan No. 1790/Pid.Sus/2016/PN.Plg dan No. 

398/Pid.Sus/2017/PN.Plg).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi 

ini, yaitu: 

1. Bagaimana Penerapan Pasal136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan dalam Putusan No. 1790/Pid.Sus/2016/PN.Plg dan Putusan 

No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Plg? 

2. BagaimanaPertimbangan Hakimdalam Menerapkan Sanksi Pidana terhadap 

Produsen Pangan yang Mengandung Formalin dalam Putusan No. 

1790/Pid.Sus/2016/PN.Plg dan Putusan No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Plg? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap 

produsen pangan yang mengandung formalin menurut Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

2. Mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap 

produsen pangan yang mengandung formalin dalam putusan No. 

1790/Pid.Sus/2016/PN.Plg dan putusan No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Plg 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di 

Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan di bidang hukum pidana 

mengenai pangan. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan 

dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat 

Indonesia mengenaibahan pangan yang mengandung bahan kimia yang 

berbahaya. 
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2. Manfaat Praktis 

Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi 

hukum terutama bagi advokat dan para hakim, pemerintah, serta 

masyarakat yang terlibat kasus dalam proses produksi yang menggunakan 

bahan kimia yang berbahaya. Sehingga penegakkan hukum dapat 

dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Di dalam penelitian ini, agar diperoleh pembahasan yang terarah dan 

terpadu, maka akan dilakukan penelitian yang akan berisi komponen-

komponen terkait, baik, secara langsung maupun tidak langsung. Dengan 

menitikberatkan pada proses penerapan sanksi pidana terhadap produsen 

pangan yang mengandung formalin dalam putusan No. 

1790/Pid.Sus/2016/PN.Plg dan putusan No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Plg 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Tujuan Pemidanaan 

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat 

dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik 

sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa 

"rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung" yang artinya 

melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan.Dalam 
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konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "malum passionis (quod 

ingligitur) propter malum actionis" yaitu penderitaan jahat menimpa 

dikarenakan oleh perbuatan jahat.
15

 

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan 

mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan 

pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut 

(retributive/vergeldings theorieen) dan mereka yang menyatakan 

bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan 

(utilitarian/doeltheorieen), serta pandangan yang menggabungkan dua 

tujuan pemidanaan tersebut (teori gabungan/verenigings theorieen). 

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories 

dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam 

tujuan pemidanaan (theological retributivism) yang beranggapan bahwa 

pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan 

dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan 

harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, 

keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut 

diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan 

retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila 

tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan 

ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa 

                                                 
15

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Sinar Grafika Jakarta, 2004), hlm. 29. 
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penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang 

selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.
16

 

 

2. Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting 

dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang 

mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung 

kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi 

para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini 

harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan 

hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang 

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh 

Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
17

 

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan 

adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. 

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam 

pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk 

memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan 

itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang 

                                                 
16

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 49. 
17

 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: CV, 

Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140. 
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benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan 

sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar 

terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya 

hubungan hukum antara para pihak.
18

 

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga 

memuat tentang hal-hal sebagai berikut:
19

 

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal. 

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 

menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus 

dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakimdapat 

memberikan amar putusan. 

 

3. Teori Penerapan Sanksi 

Dalam prakteknya,  penerapan  sanksi  pidana  penjara  ternyata  

tidak hanya melingkupi pembatas hak-hak tertentu dari pelaku, akan 

tetapi aspek pembalasan, penjeraan hingga pengrehabilitasian terdapat 

didalamnnya. Begitu pula di dalam pidana mati, maka bukan hanya 

unsur pembalasan yang diterapkan tetapi juga unsur prevensi secara 

                                                 
18

Ibid., hlm. 141. 
19

Ibid, hlm. 142. 
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umum disamping unsur incapacitation terdapat di dalamnya. Sehingga 

tidak cukup hanya satu teori saja yang diterapkan di dalam penerapan 

sanksi pidana, tetapi dalam prakteknya penerapan suatu teori akan 

terkait pula dengan teori lainnya, sehingga dalam prakteknya penerapan 

sanksi pidana tidak hanya berlakubagi satu teori saja tetapi juga berlaku 

bagi teori lainnya. Menurut Eva Achjani, dalam perumusan suatu 

sanksi pidana atau penerapannya tidak pernah ada penyebutan bahwa 

tujuan itu merupakan cerminan dari satu teori tertentu, seperti pendapat 

Packer, yang menyatakan bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan 

yang juga merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena 

mengenakan derita atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya 

merupakan suatu kemungkinan.
20

 Karenanya dalampraktek, perumusan 

tujuan pemidanaan merupakan kombinasi antara satu teori dengan teori 

lainnya. 

Selanjutnya Muladi menyatakan, bahwa masalah pemidanaan 

menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk 

memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta 

menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini 

diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar 

terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang 

                                                 
20

 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: Refika 

Aditama, 2006), hlm. 28. 
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bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif 

tentang tujuan pemidanaan yang dapat mepengaruhi fungsinya dalam 

rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak 

pidana (individual and social demages).
21

 

Teori integratif ini didukung oleh Stanley Grup yang 

menyatakan, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada 

anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi 

yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, 

macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian 

terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta 

kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan 

persyaratan-persyaratan tertentu.
22

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan secara 

yuridis normatif.Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif 

inimerupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang topik yang penulis angkat, 

kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam peraturan 

                                                 
21

Muladi, Op. Cit., hlm. 48. 
22

Dwidja Priyanto, Op. Cit., hlm. 27. 
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hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-

UndangNomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang ditunjang dengan 

penelitian empiris.
23

 

 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Penelitian hukum ini mengunakan pendekatan perUndang-

Undangan (statute approach). Pendekatan perUndang-Undangan atau 

statute approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah 

semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut  paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani.
24

 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Penelitianinijugamenggunakanpedekatan konseptual atau 

Conceptual approach. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan 

pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang 

berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk 

membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

 

                                                 
23

 Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),  

hlm 15. 
24

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2009), hlm. 93. 
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Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas 

ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep 

hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan 

dalam penelitian hukum.
25

 

Penulis melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan 

pemahaman dan penelitian pada doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, 

asas-asas, teori-teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Selain pendekatan perUndang-

Undangandanpendekatankonseptual, 

penelitianinijugamenggunakanpendekatankasus, dimanakasus yang 

telahpenulisuraikandalamlatarbelakangmasalah, 

danpendekatanperUndang-Undangan yang 

berhubungandenganpermasalahandalampenelitianini, 

sertapendekatankonsepbertujuanuntukmempelajariataumelihat 

pandangan-pandangandandoktrin yang berkembangdalamilmuhukum.
26

 

 

 

 

                                                 
25

Ibid., hlm. 95. 
26

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:  Rajawali 

Press, 2010), hlm. 90. 
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3. Jenis dan SumberBahan Hukum 

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan adalah: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti 

Peratran PrUndang-Undangan, dan Yurisprudensi diantaranya: 

a. Norma dasar Pancasila; 

b. Peraturan Dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Amandemen Ke-IV; 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 

f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer antara lain:Literatur atau hasil penulisan 

yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal 

ilmiah;Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para 

pakar; Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur 

yang dipakai. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan lain-lain. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan 

pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan 

dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan 

mambahasdan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu 

dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku literatur sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, 

yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, 

yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku 

nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.
27

 

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data 

yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan 

dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian 

dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang 

                                                 
  27

Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: CV Rajawali, 

Jakarta,2015), hlm. 13
 



26 
 

 
 

berhubungan dengan permasalahan,selanjutnya mencari jalan 

permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan 

untuk memperoleh hasilnya.
28

 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir 

penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian.Kesimpulan yang 

dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan 

penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran 

dari penelitian. Dalam penulisan ini mengunakan teknik penarikan 

kesimpulan yaitu deduktif-induktif.
29

 

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir 

deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat 

umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.Proses berfikir secara 

induktif itu sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang di awali dari 

fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah 

mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. 

Data dan fakta hasil dari pengamatan disusun, dikaji, dan diolah 

sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
30
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 Beni Achmad Saehani, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 

hlm.93. 
30

Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.11 
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H. Sistematika Penulisan 

Secara sistematika, penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa 

bab, dimana masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab. 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab 

antara lain sebagai berikut. 

BAB 1  :  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini, akan diuraikan secara garis besar mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang 

lingkup serta kerangka teori yang dipakai dalam penelitian. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini akan dikemukakan teori yang berhubungan dengan 

penerapan sanksi pidana terhadap produsen pangan yang mengandung 

formalin dalam Putusan No.190/Pid.Sus/2016/PN.Plg dan Putusan No. 

398/Pid.Sus/2017/PN.Plg. 

BAB III  :  PEMBAHASAN 

Pada bab ini, penulis akan menjawab rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini adalahpenerapan sanksi pidana terhadap 

produsen pangan yang mengandung formalin dalam putusan No. 

1790/Pid.Sus/2016/PN.Plg dan putusan No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Plg dan 

pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap produsen 

pangan yang mengandung formalin dalam putusan No. 

1790/Pid.Sus/2016/PN.Plg dan putusan No. 398/Pid.Sus/2017/PN.Plg. 
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BAB IV  :  PENUTUP 

 Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari penulis yang dapat 

dirumuskan setelah dilakukan penelitian mengenai penerapan pasal 136 

UU Pangan dalam putusan No. 1790/Pid.Sus/2016/PN.Plg dan putusan No. 

398/Pid.Sus/2017/PN.Plg. 
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