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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan ekonomi global dewasa ini menimbulkan adanya 

persaingan tinggi dalam usaha bisnis industri, dalam hal ini dapat kita lihat 

banyak perusahaan yang bersaing ketat dalam menciptakan produk pangan 

olahan asal hewanuntuk meraih dan mendapatkan tempat dihati masyarakat 

walaupun produk yang dijual memiliki manfaat dan kebutuhan yang sama. 

Dilihat dari produk yang diciptakan kewajiba pelaku usaha dalam hal iniwajib 

memberikan keterbukaan informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang 

dan/atau jasa yang dibuatnya. Kondisi seperti ini semestinya berupa bentuk 

konkrit yang dilakukan pelaku usaha dalam menghargai hak-hak konsumen, 

bentuk mutlak yang diberikan dalam memproduksi barang dan jasa adalah 

mengutamakan nilai kualitas, keamanan saat dikonsumsi atau digunakan, sadar 

untuk menerapakan standart yang berlaku, serta memberikan harga yang wajar 

(reasonable).  

Bagi konsumen, setiap informasi atas barang dan/atau jasa memiliki 

artiyang sangat penting karena informasi tersebut akan menjadi perisai bagi 

konsumen akan kualitas produk, keamanannya, komposisi bahan, harga barang, 

cara memperoleh bahan baku, jaminan atau garansi produk, dan lain-lain yang 

berkaitandengan itu.1Dari informasi pada label yang tercantum, hak konsumen 

                                                           
1A.Z. Nasution,Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995,h, 76 
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dalam menentukan pilihan adalah hak mutlak yang didapatkan 

sebelummembeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi 

yang jelas konsumen akan menerima kerugian maka kecurangan - kecurangan 

dapat terjadi.2Sebagai bentuk informasi kepada konsumen atas suatu produk 

pangan yang dimanfaatkan, Pemerintah memuat pengaturan terkait penerapan 

kepada pelaku usaha untuk mewajibkan penggunaan label yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, 

Label Pangan diberikan arti sebagai : 

“Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk 

gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang 

disertakan pada pangan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada 

atau merupakan bagian kemasan pangan”.  

 

Label pangan wajib ditempelkan pada produk ciptaan yang dibuat pelaku 

usaha di dalam  negeri, label sendiri juga wajib ditempelkan bagi produk impor 

yang dimuat ke dalam Negara Indonesia oleh setiap pelaku usaha yang akan 

diperdagangkan. Pada prinsipnya, pemberian label pangan pada bisnis usaha 

produk pangan asal hewan tidak lepas dari usaha menciptakan keamanan 

produk yang bersumber dari protein hewani yang memiliki resiko tinggi atas 

kandungan dan cemaran yang akan menempel pada produknya. Akibat dari 

tingginya resiko cemaran maka pelaku usaha pada bisnis ini perlu memberikan 

informasi yang jelas terhadap pengendalian terhadap faktor-faktor penentu 

seperti adanya jaminan mutu, keamanan, kesehatan, dan halal dari proses 

                                                           
2Yusuf Shofie,Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya,Citra 

Aditya Bakti,Bandung, 2000,h, 15. 
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produksi hingga pengemasan sampai pemasaran produk untuk upaya 

melindungi konsumen melalui pemberian label sebagai bentuk keterbukaan 

informasi. Pada dasarnya banyak pelaku usaha yang belum dapat membuka 

informasi terhadap faktor penentu yang berakibatkan munculnya masalah 

terhadap jaminan mutu, keamanan, kesehatan dan halal. 

Banyak masalah mengenai pangan terkait jaminan mutu, keamanan, 

kesehatan dan halal karena informasi yang tidak diketahui konsumen. Hingga 

kini masih banyak kitatemui produk pangan asal hewan yang beredar di 

masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label, 

sehingga meresahkan masyarakat. Perdagangan produk pangan asal hewan 

yang tidak bekali oleh persyaratan label yang jelas dan diperuntukkan bagi 

makanan asal hewan, yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan 

dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak 

pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan. Label yang tidak 

dicantumkan dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan 

kesehatan manusia. Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak 

hak-hak yang dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan didalam pasal 4 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(UUPK). Adapun hak-hak konsumen tersebut antara lain: 

a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
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b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 

c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 

jasa yang digunakan; 

e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketaperlindungan konsumen secara patut; 

f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g)  hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidaksebagaimana mestinya; 

i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

Disamping hak-hak dalam Pasal 4 UUPK, juga terdapat hak 

konsumen yang dirumuskan dalam pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 

7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan 

hak merupakan antinomy dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha 
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dapat dilihat sebagai hak konsumen.3 Sebagaimana dalam UUPK, 

pengaturan pelabelan produk pangan tidak diatur secara spesifik.  

Pengaturan secara lebih spesifiknya terdapat pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP No. 

69 tahun 1999). Didalam Pasal 1 ayat (3) dari PP No. 69 tahun 1999 

ditentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah setiap 

keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan,kombinasi 

keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke 

dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan, yang 

selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label. Pengunaan dan 

pencatuman label pada panganan olahan produk asal hewan merupakan 

upaya preventif untuk melindungi konsumen, karena produk pangan asal 

hewan adalah barang yang tidak tahan lama yang biasanya dikonsumsi 

dengan satu atau beberapa kali pemakaian saja dan memiliki resiko lainnya 

yang berakibatkan masalah keamanan dan kesehatan. 4 

Melihat kondisi dan faktor penentu tersebut, perlu adanya peraturan 

perundang-undangan yang lain serta dalam melidungi batasan norma 

hukum terahadap konsumen. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi hak 

konsumen atas olahan produk pangan asal hewan, salah satu upaya 

                                                           
3Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,Grasindo, Jakarta, 2009, h. 18 

4Philip Kotler and Armstrong Gary,Dasar- dasar Pemasaran, Ikrar Mandiri Abadi, 

Jakarta,1997,h. 160 



                                    6 

 

 

       IR PERPUSTAKAAN  UNIVERSITAS AIRLANGGA 

           TESIS                                  NOMOR KONTROL VETERINER                             ADAM BAGAS PAMBUDI 

melindungi hak konsumen dengan menerapkan pemberian label Sertifikat 

Nomor Kontrol Veteriner pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang 

selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Nomor Kontrol 

Veteriner (NKV) sendiri adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah dan 

diatur oleh Pemerintah sedemikian rupa agar dapat terpenuhinya 

persyaratan hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan 

pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan, karena pada 

dasarnya banyak pelaku usaha tidak memberikan informasi dan pencaantuman 

label Nomor Kontrol Veteriner, yang berakibatkan secara tidak langsung 

menciptakan kekuatan posisi pelaku usaha di satu sisi, dan menempatkan 

konsumen pada sisi lemah.5 

Dalam hubungannya dengan masalah label, khususnya label 

sertifikat Nomor Kontrol Veteriner merupakan suatu label yang 

memberikan informasi yang jelas dan lengkap yang didalamnya mengatur 

dengan baik mengenai proses produksi, kuantitas, isi, kualitas maupun hal 

lain yang terkandung mengenai produk pangan asal hewan yang beredar di 

pasar. Karena pada dasarnya unit perdagangan dan produksi pangan asal 

hewan yang yang jujur dan bertanggung jawab bukan semata-mata untuk 

melindungikepentingan masyarakat yang mengkonsumsi pangan. Melalui 

pengaturanyang tepat berikut sanksi-sanksi hukum yang berat, diharapkan 

                                                           
5Abdul Halim Barkatullah,Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, Ctk. 

Pertama, Nusa Media, Bandung, 2016, h. 2. 
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setiap orang yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan asal 

hewan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dapat 

memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Akibatnya 

kewajiban tersebut pada akhirnya akan membuat pelaku usaha menerapkan 

prinsip kehati-hatian dalam memproduksi barang/jasa atau dalam hukum 

perlindungan konsumen yang dikenal sebagai doktrin caveat venditor (let 

the producer beware).6    

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian guna penyusunan tesis dengan mengambil judul “Persyaratan 

Pelabelan Nomor Kontrol Veteriner Pada Produk Pangan Asal Hewan 

Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Informasi” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia mengenai 

informasi atas produk pangan asal hewan? 

2. Bagaimana tanggung jawab produsen terhadap produk pangan asal hewan 

yang tidak mencantumkan label Nomor Kontrol Veteriner ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis bertujuan untuk: 

                                                           
6Celina Tri Siwi Kristiyanti,Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,  

2018, h. 87. 
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1. Untuk Untuk menjawab bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di 

Indonesia mengenai informasi atas produk pangan asal hewan. 

2. Untuk menganalisasanksi dan tanggung jawab produsen terhadap produk 

pangan asal hewan yang tidak mencantumkan label Nomor Kontrol 

Veteriner. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian thesis ini adalah dalam rangka pengembangan 

hukum perlindungan konsumen yang meliputi: 

1. Memberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap 

konsumen di Indonesia mengenai informasi atas produk-produk pangan asal 

hewan. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran teoritis dalam rangka pengembangan 

hukum perlindungan konsumen, khususnya mengenai pencantuman label 

Nomor Kontrol Veteriner terhadap produk pangan asal hewan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian thesis ini berkaitan dengan kegunaan hasilnya 

yang meliputi: 

1. Penelitian thesis ini dapat menjadi sumber rujukan bagi konsumen, pelaku 

usaha industri pangan asal hewan terkait permasalahan yang berkaitan 

dengan keterbukaan informasi produk pangan asal hewan yang tidak 

mencantumkan label Nomor Kontrol Veteriner 
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2. Penelitian thesis ini dapat menjadi sumber rujukan bagi masyarakat luas 

terutama bagi konsumen dan pelaku usaha dalam upayanya untuk saling 

mengingatkan dalam upaya keterbukaan informasi produk pangan asal 

hewan atas pencantuman label Nomor Kontrol Veteriner 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen 

Konsep perlindungan terhadap konsumen berasal dari konsep perlindungan 

hukum. perlindungan dalam bahasa inggris adalah protection7, yang bearti 

sebagai berikut  : (1) Protecting or being protected; (2) Systm protecting; (3) 

Person or thing that protect. Bentuk kata kerja, protect(vt) artinya : (1) Keep 

safe; (2) Guard. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia8, perlindungan 

diartikan (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau kegiatan untuk melindungi. 

Dari kedua definis tersebut dapat ditarik persamaan dan tujuan dari unsur – 

unsur perlindungan yaitu : 

1) Unsur tindakan melindungi 

2) Unsur dari adanya pihak – pihak yang melindungi  

3) Unsur cara untuk melindungi 

Berdasarkan unsur – unsur diatas, bearti kata perlindungan mengandung 

makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak 

                                                           
7Horby, AS dan AP. Cowie.Oxford Advance Learner’s Dictionary Of Current English, 

Oxford Univrsity Press. London, 1974, h. 671. 
8Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Edisi Kedua, Cet ke 

– 3, Balai Pustaka 1991,  Jakarta, h. 595 
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– pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan  cara 

– cara tertentu yang ditujukan untuk pihak – pihak tertentu dengan 

menggunakan cara –cara tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

perlindungan terhadap konsumen dapat dilakukan melalui berbagai bentuk 

diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum. 

tetapi dari bentuk – bentuk perlindungan terhadap konsumen tersebut yang 

terpenting adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum sebagai dasar, 

sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan konsumen, selain itu 

hukum memiliki daya paksa sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang 

konstutusional yang diakui dan ditaati keberlakuaannya dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

1.5.2 Tinjauan Tentang Konsumen 

Istilah Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer, secara 

harfiah arti kata consumer adalah (lawan kata produsen) setiap orang 

menggunakan barang. Setiap orang yang menggunakan barang dapat 

dijelaskan semua orang yang menggunakan, memakai, dan/atau 

memanfaatkan barang dan/atau jasa tanpa terkecuali.9  Kamus Umum 

Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni 

                                                           
9Landasan Teori. Tahun 2015. Pengertian Konsumen Hak dan Kewajiban. 

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-konsumen-hak-dan-kewajiban.html. Diakses 

pada 16 Maret 2020. 

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-konsumen-hak-dan-kewajiban.html
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pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagaiya.10 

Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara 

mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda yaitu 

semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan rill.11 

Penjelasan tersebut dapat dijelaskan semua orang atau setiap individu yang 

menggunakan barang dan jasa secara jelas dan nyata. 

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK Konsumen adalah “Setiap orang 

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun mahluk hidup lain dan tidak 

untuk diperdagangkan”. Dalam penjelasan pasal ini dapat dijelaskan bahwa 

dalam kepustakaan ekonomi atau perdagangan adalah dikenal dengan istilah 

konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir artinya penggunaan 

barang dan/atau jasa bukan untuk dijual kembali, sehingga mempunyai 

tujuan yang komersil. Sedangkan konsumen antara yaitu konsumen yang 

menggunakan barang dan/atau jasa untuk dijual kembali atau untuk kegiatan 

komersil. UUPK sendiri mendefinisikan yang dimaksud konsumen adalah 

konsumen akhir. 

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, maka konsumen dapat 

dibedakan kepada tiga batasan,yaitu:12 

                                                           
10WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,1995, 

H.521. 
11Mariam Darus Badrul Zaman,Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 1981.  h.48. 
12Zulham, Hukum Pelindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2013, h. 

17-18. 
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1. konsumen komersial (commercial consumer) adalah setiap orang 

yang mendapatkan barang dan/ atau jasa yang digunakan untuk 

memproduksi barang dan/ atau jasa yang lain  dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan. 

2. Konsumen antara (intermediate consumer) adalah setiap orang yang 

mendapatkan barang dan/ atau jasa yang digunakan untuk 

diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mecari keuntungan. 

3. Konsumen akhir (ultimate consumer/ end user) adalah setiap orang 

yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk 

tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang 

lain, dan mahluk hidup lainnya dan untuk tidak diperdagangkan 

kembali. 

Konsumen tidak hanya dapat diartikan sebagai orang perorangan 

(individu) tetapi bisa diartikan lebih sebagai kelompok. Hal ini dikarenakan 

yang menjadi subjek hukum tidak sebatas individu saja, dapat juga berupa 

badan hukum. Oleh karena itu badan hukum yang mengonsumsi atau 

menggunakan barang dan/ jasa tidak untuk diperdagangkan lagi maka dapat 

disebut juga sebagai konsumen. 

1.5.3 Tinjauan Tentang Pelaku Usaha 

Pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUPK 

adalah Pelaku atau setiap orang perseorangan atau badan usaha yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
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berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang 

termasuk adalah perusahaan, koorporasi, BUMN, koperasi, importir, 

pedagang, distributor dan lain-lain. Definisi pelaku usaha pangan menurut 

peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 20015 Pasal 1 angka 6 bahwa “Setiap 

orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan, 

yaitu penyediaan masukan produksi, proses produksi, pengolahan, 

pemasaran, perdagangan, dan penunjang”. Penjelasan  tersebut 

menjelaskan pelaku usaha adalah orang yang menjalankan perdagangan 

dalam upayanya menyediakan kebutuhan baik dari produksi hingga sampai 

ke tangan konsumen untuk dapat digunakan berupa barang dan/ atau 

jasanya. 

1.5.4 Tinjauan Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata 

“responsibility” atau “liability”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu 

“vereentwoodelijk” atau “aansparrkelijkeid”.13 Tanggung jawab adalah 

wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat 

                                                           
13Hukum – Hukum. Tahun 2014. Tanggung Jawab Produsen dan Pelaku Usaha. 

https://www.hukum-hukum.com/2014/02/tanggung-jawabprodusen-danpelaku.html. Diakses pada 

17 Maret 2020. 
 

https://www.hukum-hukum.com/2014/02/tanggung-jawab%20produsen-dan%20pelaku.html
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yang timbul dari perbuatan, rela mengabdi, dan rela berkorban untuk 

kepentingan pihak lain. Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku 

usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu jika perbuatan 

telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan 

kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu.  

Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum 

dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk (produser 

manufactur) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses 

untuk menghasilkan suatu produk (processor assembler) atau dari orang 

atau badan yang menjual atau yang mendistribusikan (seller, distributor) 

produk tersebut. 

1.5.5 Tinjauan Tentang Label 

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa 

informasi verbal tentang produk atau penjualnya.14 Menurut Tjiptono label 

merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi 

mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari 

kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang 

dicantelkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah 

tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit 

yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya 

                                                           
14Angipora, Marinus, Dasar-Dasar Pemasaran, Raja Grafindo Persada,  Jakarta, 2002,h. 

192  
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mencantumkan merek atau informasi. Disamping itu ada beberapa macam 

label secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain:15 

1. Label produk (product label) adalah bagian dari pengemasan sebuah 

produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan 

produk. 

2. Label merek (brand label) adalah nama merek yang diletakkan pada 

pengemasan produk.  

3. Label tingkat (grade label) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa 

terdiri dari huruf, angka atau metode lainya untuk menunjukkan tingkat 

kualitas dari produk itu sendiri. 

4. Label diskriptif (descriptive label) mendaftar isi, menggambarkan 

pemakaian dan mendaftar ciri-ciri produk yang lainya.  

Pemberian label (labeling) merupakan elemen produk yang sangat penting 

yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik 

para konsumen. 

1.5.6 Tinjauan Tentang Nomor Kontrol Veteriner 

Dibentuknya UU Nomor 08 tentang 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menjadikan 

tuntutan masyarakat konsumen akan peran pemerintah dalam penyediaan 

produk pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Sebagai 

tindak lanjut upaya pemerintah dalam rangka penyediaan produk pangan 

                                                           
15Philip Kotler,Manajemen Pemasaran,Prenhallindo :Edisi ke-2, Jakarta, 2000, h. 477 
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hewani yang ASUH tersebut, mensyaratkan sarana agribisnis seperti 

RPH/RPU, Tempat Pemrosesan Daging (TPD), Usaha Pengimpor, 

Pengumpul / penampung dan pengedar daging serta hasil olahannya untuk 

memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh peraturan 

perundangan Kesmavet, dengan langkah pengawasan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk menjamin terpenuhinya syarat-syarat yang telah 

ditetapkan. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah pemberian label 

dan penetapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada sarana produksi 

produk dan kemasan pangan hewani yang saat ini masih ditekankan pada 

kegiatan usaha yang bergerak dalam olahan produk daging. 

Menurut PERMENTAN No.381 Tahun 2005 NKV, sertifikat yang 

berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah suatu unit usaha peternakan yang 

telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi sebagai dasar kelayakan 

jaminan keamanan pangan asal hewan yang merupakan persyaratan dasar 

untuk diterapkannya sistem jaminan mutu seperti Hazard Analysis Critical 

Control Point (HACCP). Hal tersebut mengindikasikan NKV dalam dasar 

penilaiannya harus memenuhi Sanitation Standard Operating Procedures 

(SSOP) dan Good Manufacturing Practices (GMP). Berdasarkan UU 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 Tahun 2009 berkaitan dengan 

No. 41 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penjaminan keamanan dan 

kehalalan produk pangan asal hewan, setiap unit usaha pangan asal hewan 

wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh NKV kepada 
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pemerintah daerah propinsi berdasarkan pedoman yang telahditetapkan oleh 

menteri.  

Sertifikasi NKV menjadi salah satu upaya pemerintah dalam 

menjawab tantangan masyarakat sebagai konsumen mengenai penyediaan 

produk pangan hewani yang ASUH yang menyebabkan ditetapkannya 

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

dan Undang - Undang Nomor18 Tahun 2012 tentang Pangan. Konsumen 

perlu dilindungi oleh hukum karena posisinya yanglemah. Oleh karena itu, 

jaminan mutu yang terkait dengan pemasaran hasil produk peternakan 

menjadi hal yang penting.16Selain menjadi faktor penentu keunggulan dan 

tingkat daya saing dalam menghadapi perkembangan ekonomi akhir-akhir 

ini tetapi juga menjadi solusi dalam memberi perlindungan pada 

konsumen.17 

Penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan dapat dilakukan 

dengan cara panduan checklist. Analisa dapat terlihat pada dokumen Hazard 

Analysis Worksheet (HAW) pada suatu perusahaan, melalui dokumen HAW 

tersebut dapat terlihat potensi bahaya yang signifika nmengenai potensi 

bahaya biologi pada penerimaan bahan baku produk bekusehingga bisa 

                                                           
16Rizka S,Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, De Lega Lata, 2016, Vol 

1.2, h. 430 - 447 
17Astuti A, Pratama Y, Setiani B,Analisis Pola Konsumsi dan Pengetahuan Konsumen 

Terhadap Keamanan Pangan Produk Bakso Curah di Kecamatan Temabalang Semarang, Jurnal 

Teknologi Pangan, 2019. 3 (2),h. 181 -185 
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dimasukkan dalam Critical Control Point (CCP).18Oleh karena itu, sangat 

diperlukan keikutsertaan unit-unit usaha pangan 

asal hewan seperti RPH/RPU/RPB, Usaha Pengimpor, Pengumpul 

/penampungdan pengedar daging serta hasil olahannya, Tempat Pemrosesan 

Daging (TPD) untuk memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh 

peraturan perundangan Kesmavet, dengan langkah pengawasan yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin terpenuhinya syarat-syarat yang 

telah ditetapkan.Selain itu, NKV juga dapat mempermudah pengawasan dan 

pemantauan keamanan pangan asal hewan, serta pelacakan terhadap 

permasalahan yang berkaitan dengan keamanan pangan. Bahkan, NKV 

yang dimiliki oleh suatu unit usaha juga dapat menjadi identitas dari 

perusahan tersebut. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum 

Penelitian ini adalah penelitian yang dibangun berdasarkan disiplin 

ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang 

obyeknya hukum itu sendiri.19 Obyek ilmu hukum adalah hukum yang 

terutama terdiri atas kumpulan peraturan hukum.20 Menurut Peter 

Mahmud, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan 

                                                           
18Ananta R,Sistem Managemen Mutu dan Keamanan Pangan Pada Perusahaan Jasa Boga, 

Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional,2008. Vol 2 (6), h. 263 – 272. 
19Johnny Ibrahim,Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 

Malang, 2006, h . 54. 
20Soedikno Mertokusumo,Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, 

h. 34. 
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aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang bertujuan 

untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.21Tipe penelitian ini adalah 

Doctrinal Research, dimulai dengan mengumpulkan norma hukum dari 

sumbernya, menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan 

bidang yang sulit dan memberikan prediksi mengenai perkembangan ke 

depan tentang norma hukum tersebut dibagian kesimpulan.22 

1.6.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pertama dalam penelitian ini adalah statute approach 

atau pendekatan peraturan perundang-undangan. Statute approach 

adalah suatu legal research yang menempatkan pendekatan peraturan 

perundang- undangan sebagai salah satu pendekatan. Pendekatan 

peraturan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya 

dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan 

akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya 

undang-undang tersebut.Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang 

relevan untuk memecahkan suatu masalah,23 serta didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan sebagai sentral kajian dan regulasi yang 

bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani baik secara vertikal 

                                                           
21Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2004, h. 35. 
22Ibid, h. 32. 

23Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum,Pranada Media Group, Jakarta. 2017, h. 136 
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maupun horizontal.24Dalam hal ini penggunaan pendekatan perundang-

undangan sangat perlu dilakukan untuk permasalahan dengan tema 

penelitian yang menyangkut persyaratan pelabelan Nomor Kontrol 

Veteriner pada produk pangan asal hewan sebagai wujud asas 

keterbukaan informasi. 

Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan konseptual 

(conceptual approach) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin 

yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu 

argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang 

dihadapi.25Pendekatan conceptual approach menghubungkan konsep 

yang telah ada dengan isu hukum menyangkut persyaratan pelabelan 

Nomor Kontrol Veteriner pada produk pangan asal hewan sebagai wujud 

asas keterbukaan informasi. 

1.6.3 Sumber Bahan Hukum 

Untuk menjawab permasalahan yang diketengahkan dalam 

penelitian digunakan sumber bahan hukum.Bahan hukum dalam 

penelitian tesis ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum primer adalah  bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya mempunyai otoritas,26 yang meliputi : 

                                                           
24 Asri Wjiayanti, Strategi Penulisan Hukum Normatif, Lubuk Agung, Bandung, 2002,h. 71 
25Peter Mahmud Marzuki,Op.cit, h. 177 
26Op,cit, Asri Wjiayanti . H. 141 
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1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 

2) Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata); 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42,Tambahan 

Lembaran Negara Nomor3821); 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5619);  

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360); 

6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5604); 

7) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan 

Pangan.  

  Bahan hukum sekunder  meliputi  Literatur-literatur, Jurnal Hukum, 

hasil penelitian dan artikel-artikel hukum.27Bahan hukum tersebut yang 

berkaitan dengan dasar penetapan dan penggunaan label Sertifikat Nomor 

Kontol Veteriner. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu bahan hukum sekunder dalam ruang lingkup hukum 

                                                           
27 Zainudin Ali,Metode Penelitan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 106  
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perlindungan konsumen, bahan hukum sekunder dalam ruang lingkup yang 

mengatur tentang asas keterbukaan informasi yang berhak didapatkan oleh 

konsumen atas jaminan mutu pangan produk pangan asal hewan (PAH). 

 

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terkait 

dengan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik 

tertulis atau biasa disebut sebagai Penelitian Pustaka, yaitu metode 

pengumpulan bahan hukum dengan cara menganalisis, menelaah berkaitan 

dengan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian dikaitkan  dengan 

peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. 

Berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan 

diklarifikasi dan disusun secara sisematis sesuai dengan yang dibutuhkan 

untuk membahas pokok-pokok permasalahannya. 

1.6.5 Analisis bahan Hukum 

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengaitkan bahan 

hukum tersebut dan dilakukan penelaahan untuk mendapatkan penjabaran 

yang sistematis dan selanjutnya materi-materi yang diperlukan dalam 

pembahasan dipisahkan agar mempermudah dan mendapatkan pemahaman 

terhadap bahasan yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang 

dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.  
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Bahan hukum yang diolah dari penelitian ini di analisa dengan  

menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan yang terdapat dalam dokumen 

dan perundang-undangan dengan metode deduktif, yakni menganalisis hal-

hal yang sifatnya umum kemudian disimpulkan menjadi khusus untuk 

menjawab permasalahan yang dibahas. 

1.6.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata 

cara penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga dimana penulisan tesis dilakukan dengan 

pembagian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab: 

a. Bab I adalah pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar 

belakang dan permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab 

selanjutnya, kemudian dijabarkan mengenai tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, metode penelitian yang menguraikan mengenai 

tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur 

pengumpulan bahan hukum dan pengolahan dan analisa bahan 

hukum, dan sistematika penulisan. 

b. Bab II adalah pembahasan mengenai rumusan masalah pertama, 

yaitu. menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen 

di Indonesia mengenai informasi atas produk-produk pangan asal 

hewan. Pada bab ini akan dijabarkan kembali dalam beberapa sub 

bab yang berisi penjelasan mengenai bentuk keterbukaan informasi 



                                    24 

 

 

       IR PERPUSTAKAAN  UNIVERSITAS AIRLANGGA 

           TESIS                                  NOMOR KONTROL VETERINER                             ADAM BAGAS PAMBUDI 

dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pengelolaan 

produk pangan asal hewan, mengingat jika kita melihat kondisi saat 

ini yang terjadi banyak yang belum diketahui oleh konsumen. 

c. Bab III adalah pembahasan mengenai rumusan masalah kedua, yaitu 

Bentuk tanggungjawab dan tanggung gugat pelaku usaha dalam 

pengeluaran dan pengolahan produk pangan asal hewan berdasarkan 

syarat NKV ( Nomor Kontrol Veternier ). Dalam hal ini bentuk 

upaya pelaku usaha apabila dalam penyedian produk yang 

dikeluarkan dan kelola menjadi produk pangan asal hewan, tidak 

sesuai dengan yang dipersyaratkan berupa NKV ( Nomor Kontrol 

Veternier ), yang menjadi dasar atas kelayakan usaha dengan dasar 

penilaian adalah terpenuhinya persyaratan teknis yang meliputi 

Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard 

Operating Procedures (SSOP). 

d. Bab IV adalah penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan 

penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan secara 

keseluruhan dan jawaban dari rumusan masalah. Dalam bab ini akan 

memberikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat dalam 

menjawab permasalahan darii tulisan ini. 

 

  

 


