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BAB III 

PERBUATAN CURANG PENCANTUMAN LABEL PANGAN YANG 

TIDAK SESUAI YANG MERUGIKAN KONSUMEN OLEH PT 

INDO BERAS UNGGUL (PT IBU) 

A. Kronologi Kasus  

Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus pelaku usaha yang telah 

melakukan perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai 

yang telah merugikan konsumen yang dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul 

dengan terdakwa Trisnawan Widodo S.Tp bekerja sebagai Direktur Utama PT 

Indo Beras Unggul yang beralamat di Jalan. Rengas Bandung Km. 60. Kec. 

Kedung Waringin Cikarang Bekasi Jawa Barat. PT Indo Beras Unggul 

menjalankan usaha memproduksi beras untuk selanjutnya diperdagangkan, 

dimana Trisnawan Widodo bertanggung jawab penuh atas seluruh operasional 

perusahaan melalui managemen operasional termasuk kontrak penjualan dan 

juga menandatangani surat-surat lain. PT Indo Beras Unggul memproduksi 

beras dikemas dalam plastic 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, dan 20kg menggunakan 

merek antara lain Ayam Jago Merah, Maknyus, Jatisari, Ayam Jago Kuning, 

Ayam Jago Gold, Rumah Adat, Sestra Desa Cianjur, PW Desa Cianjur, 

Indomaret PW, Indomart Rojolele yang kemudian dipasarkan ke distributor 

maupun modern trade seperti Carefour, jaringan lotte, Hypermart, Foodhall, 

dan lainnya. Pembelian bahan baku berupa gabah kering panen (GKP), gabah 

kering giling (GKG) maupun beras dari mitra milik kelompok tani wilayah 
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Indramayu, Cilamaya dan Karawang. Pembelian GKP rata-rata 200 ton tiap 

harinya, sedangkan kapasitas produksi sekitar 150 ton perhari atau 4000 ton 

perharinya.  

Kasus yang menimpa PT Indo Beras Unggul (IBU) berawal dari 

Satgas Pangan yang menelusuri penyebab kenaikan harga beras dikalangan 

konsumen. Kegiatan ini merupakan rangkaian pasca pengawasan selama 

Ramadhan dan Idul Fitri. Selama penelusuran polri melakukan pemeriksaan 

kepada para petani dan sejumlah pihak. Dari proses pendalaman, tim 

menemukan informasi awal yang mengarah pada suatu dugaan penyimpangan 

yang dilakukan perusahaan di bidang bisnis beras yang dilakukan oleh PT 

Indo Beras Unggul yang diduga telah menyesatkan konsumen. Tim pun 

melakukan penyelidikan yang intensif terkait dugaan penyimpangan tersebut. 

Tim yang diwakilkan oleh Haryoto memulai penyelidikan dengan cara 

melakukan pembelian beras dari beberapa market modern yang diantaranya 

membeli beberapa beras di pasar modern seperti Lottemart Ratu Plaza dan di 

The Foodhall Senayan City sampel beras yang pertama kali dibeli dan 

dilakukan penyelidikan adalah beres dengan merek Maknyus, merek Ayam 

Jago Merah dan merek Jatisari dengan masing – masing kemasan 5 kg. Tim 

pun membawa sampel beras tersebut ke laboratorium untuk diperiksa, dan 

berdasarkan hasil laboratorium Pengujian BB Padi Balai Besar Penelitian 

Tanaman Padi contoh nomor: 34/Lab/VII/2017 tertanggal 19 Juli 2017 yang 

ditandatangani oleh Suhartni, Msc dari hasil lab laboratorium barulah tim 

menemukan bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT Indo Beras 
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Unggul terkait pencantuman label yang tidak sesuai. Pengujian ini di lakukan 

di Laboraturium Pengujian BB PADI Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. 

Pencantuman Label Pangan yang tidak sesuai yang diuji oleh tim adalah 

terkait informasi nilai gizi yang tertera di dalam kemasan beras maknyus dan 

beras ayam jago merah. Hasil uji lab beras 5kg dengan merek Ayam Jago 

Merah dengan kode sampel A mengenai Informasi Nilai Gizi nya yaitu Kadar 

Amilosa 21,34%, Kadar Protein 7,73%, Kadar Lemak Kasar 0,38%, Kadar 

Abu 0,21%, Kadar Air 10,25%, dan Karbohidrat 81,45%, tetapi Informasi 

Nilai Gizi yang tercantum di dalam label kemasan beras dengan merek Ayam 

Jago Merah yaitu: Kadar Protein 13%, Lemak Total 6%, Karbohidrat 25%. 

Sedangkan Informasi Nilai Gizi terhadap beras dengan Merek Manyuss 

dengan menggunakan kode sampel B yaitu Kadar Amilosa 20,21%, Kadar 

Protein 7,72%, Kadar Lemak Kasar 0,44%, Kadar Abu 0,13%, Kadar Air 

10,25% dan Karbohidra 81,47%, tetapi Informasi Nilai Gizi yang tercantum di 

dalam label kemasan beras dengan merek Maknyuss yaitu Kadar Protein 14%, 

Lemak Total 0%, dan Karbohidrat 27%. Di dalam kedua kemasan merek ayam 

Jago Merah dan merek Maknyus tercantum acuan angka kecakupan gizi 

dengan 2200 kkal, tetapi acuan angka kecakupan gizi terhadap pangan dengan 

2200 kkal sudah tidak berlaku lagi. 

Pencantuman label pangan yang tidak sesuai lainnya adalah 

pencantuman tempat produksi terhadap merek Jatisari, merek Maknyuss, 

merek Ayam Jago Merah diproduksi oleh PT. Sukses Abadi Karya Inti Jl. 

Raya Solo-Sragen Jawa Tengah, namun faktanya merupakan produksi PT 
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Indo Beras Unggul Jl. Raya Rengas Bandung Km.60 Lemah Abang Bekasi,  

yang terakhir mutu pangan yang tidak sesuai yang tercantum di label kemasan  

merek Jatisari dengan hasil uji laboratorium dan merek Maknyuss dan Ayam 

Jago Merah tidak sesuai dengan sertifikat SNI dengan hasil uji laboratorium. 

    Hasil análisis Lab 

BB Pasca Panen, 

Balitbangtan, 

Kementan 

 

No Kode BKP Kode 

Lain 

BKP 

Merek SNI 

6128-

2008 

SNI 

6128-

2015 

Klaim 

Label 

Produsen 

1. BKP/01/07/2017 135 Ayam 

Jago 

Merah 

Mutu III Medium 

1 

 

7. BKP/07/07/2017 141 Jatisari Mutu III Medium 

1 

Mutu II 

SIN 6128-

2008 

8. BKP/08/07/2017 142 Maknyuss Mutu II Medium 

1 

 

            Sumber: Data Dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi 

Sesuai hasil laboratorium pengujian tersebut diatas menunjukkan bahwa: 

a. Hasil uji laboratorium merek Jatisari adalah mutu III, sedangkan label 

pada kemasan tercantum mutu II, demikian juga sertifikat produk 

penggunaan tanda SNI nomor: 650/LSIPB/SNIPr/2016 tertulis adalah 

mutu II. Bahwa beras merek Jatisari ternyata dijual tidak sesuai dengan 

mutu yang dijanjikan pada label. 
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b. Hasil uji laboratorium merek Ayam Jago Merah adalah mutu III, 

sedangkan pada sertifikat produk penggunaan tanda SNI nomor: 

650.2/LSIPB/SNIPr/2016 tertulis adalah mutu I. 

c. Hasil uji laboratorium merek Maknyuss adalah mutu II, sedangkan pada 

sertipikat produk penggunaan tanda SNI nomor: 650.2/LSIPB/SNIPr/2016 

tertulis adalah mutu I. 

Setelah hasil laboratorium tersebut polisi melakukan laporan model A 

yaitu yang merupakan temuan polisi. Pada tanggal 20 Juli 2017, Kamis 

Malam Gudang beras milik PT Indo Beras Unggul yang terletak di Jalan 

Rengas KM.60 Karangsambung Kedungwaringin Bekasi Jawa Barat 

dilakukan penggerebegan yang dilakukan oleh tim yang diantaranya terdiri 

dari kapolri Jenderal Tito, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Ketua 

KPPU Syarkawi Rauf dan Sekjen Kementerian Perdagangan dan membawa 

barang bukti yang diantaranya termasuk beras kemasan 5 kg masing-masing 

merek Ayam Jago Merah, Jatisari, dan Maknyuss periode produksi Juli 2017 

dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim 

Polri. 

B. Hasil Wawancara dengan Pihak Kepolisian Bareskrim Polri dan Pihak 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

Label merupakan keterangan yang bisa saja dapat berbentuk gambar, 

tulisan, maupun dalam bentuk lain yang tertera di dalam kemasan beras 

tersebut. Label yang tertera di dalam suatu kemasan itu merupakan media 

komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumennya maka dalam 

menerapkan label pelaku usaha haruslah menyampaikan informasi yang benar, 

jelas, dan jujur mengenai kondisi beras yang sebenarnya karena itu merupakan 
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salah suatu hak konsumen sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-

Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berbeda halnya 

yang dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul  karena PT  Indo Beras Unggul 

telah melakukan perbuatan curang mencantumkan label yang tidak sesuai 

yang dinyatakan di dalam Label kemasan beras tersebut yang telah merugikan 

konsumen dan telah menyesatkan konsumen.123 

Pencantuman label yang tidak sesuai yang dilakukan oleh PT Indo 

Beras Unggul yang pertama diantaranya adalah di dalam kemasan beras 

dengan merek Maknyus merek Ayam Jago Merah dan merek Jatisari yang 

telah mencantumkan alamat produksi yang tidak sesuai, di dalam ketiga 

kemasan tersebut tercantum alamat produksinya yaitu PT Sukses Abadi Karya 

Inti yang tertetak di Solo-Sragen Jawa Tengah, padahal yang memproduksi 

dan memperdagangkan ketiga beras tersebut adalah PT Indo Beras Unggul 

yang terletak di Jl. Raya Rengas Bandung Km. 60 Lemah Abang Bekasi Jawa 

Barat. Walaupun PT sukses abadi karya itu merupakan 1 grup dengan PT IBU, 

tetapi PT IBU harus mencantumkan label yang sesuai. Label yang tidak sesuai 

dalam merek Ayam Jago Merah dan merek Maknyuss selanjutnya adalah 

informasi nilai gizi yang isi kandungannya tidak sesuai dan angka kecakupan 

gizi dengan yang tercantum di dalam label:124 

                                                           
123 Wawancara dengan Ibu Sri Hendrawati Akbp sebagai Kanit 5 di Sudit Tindak. 

Wawancara ini dilakukan pada tanggal 29 November 2017, pukul 12.30 WIB, diruangan 

di kantor Bareskrim Polri. 
124 Ibid. 
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NO 

 

Kode 

Sampel 

Kadar 

Amilosa 

(%) 

Kadar 

Protein 

(%) 

Kadar 

Lemak 

Kasar 

(%) 

Kadar 

Abu 

(%) 

Kadar 

Air 

(%) 

Karbohidrat 

by difference 

(%) 

1. A 

(ayam jago 

merah) 

 

21,34 

 

 

7,73 

 

0,38 

 

0,21 

 

10,25 

 

81,45 

2. B 

(Maknyus) 

 

20,21 

 

7,72 

 

0,44 

 

0,13 

 

10,25 

 

81,47 

Sumber: Data Dari Bareskrim Mabes Polri 

Informasi Nilai Gizi yang tertera di dalam Label kemasan Beras Ayam 

Jago Merah dan Beras Maknyuss:  

NO Nama Merek Beras Protein 

(%) 

Lemak Total 

(%) 

Karbohidrat 

(%) 

1. Ayam Jago Merah 13% 6% 25% 

2. Maknyuss 14% 0% 27% 

Sumber: Data Dari Bareskrim Mabes Polri 

Informasi nilai gizi ini seharusnya untuk pangan olahan, bukan untuk 

pangan mentah. Apabila pelaku usaha menginformasikan nilai gizi maka 

seharusnya sudah dalam bentuk jual nasi, karena untuk pangan mentah tidak 

bisa. 

Dan di dalam kedua kemasan tersebut bahwa mencantumkan acuan 

angka kecakupan gizi  sebesar 2200 kkal dan sebenarnya acuan angka 

kecakupan gizi sebesar 2200 sudah tidak berlaku lagi, persen acuan kecakupan 
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gizi berdasarkan kebutuhan energi terhadap pangan yang berlaku adalah  2000 

kkal. Beras pangan segar merupakan kewenangan Kementan sesuai SNI 6128 

:2008, maka seharusnya menggunakan label komposisi, kenyataannya 

pemasangan label mencantumkan AKG (Angka Kecukupan Gizi) pada 

kemasan merek Ayam Jago Merah dan Maknyuss, yang semestinya untuk 

pangan olahan merupakan kewenangan BPOM.  

Pencantuman Label yang tidak sesuai lainnya yang dilakukan bahwa 

PT Indo Beras Unggul bahwa dengan merek Jatisari telah tercantum mutu 

pangan di label kemasan adalah Mutu II SNI 6128-2008, padahal faktanya 

bahwa merek Jatisari setelah hasil uji laboratorium merek Jatisari adalah mutu 

III. Sedangkan dengan merek ayam jago merah dan maknyus bahwa produk 

beras yang dihasilkan oleh PT IBU telah mencantumkan label SNI 2008 

dalam produk beras Maknyus dan Ayam Jago Merahnya. Merek Maknyus dan 

merek  Ayam Jago Merah tidak mencantumkan mutu pangan yang seharusnya 

dicantumkan, dan mutu pangan merek Maknyus dan Ayam Jago Merah tidak 

sesuai dengan sertifikat SNI, karena setelah hasil uji lab bahwa mutu Ayam 

Jago Merah adalah mutu III, sedangkan hasil uji lab mutu merek Maknyus 

adalah mutu II. 

Pencantuman label terhadap produk beras belum diwajibkan dan 

pencantuman label Standar Nasional Indonesia yang dilakukan oleh pelaku 

usaha beras itu masih lah bersifat sukarela, maka bagi para produsen beras 

memiliki kebebasan untuk mencantumkan SNI atau tidak, tetapi bagi pelaku 

usaha (produsen) yang telah meregister SNI dalam produk berasnya maka 
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wajib untuk mengikuti aturan SNI tersebut selama produsen itu menjalani 

bisnisnya dan label yang dicantumkan pun harus benar dan sesuai dengan 

aturan yang berlaku, Standar Nasional Indonesia ini merupakan acuan. Standar 

Nasional Indonesia bagi beras yaitu ada 2 yaitu SNI 2008 dan yang baru 

adalah SNI 2015. Apabila pelaku usaha yang telah menerapkan kedua SNI itu 

dan tidak mengikuti aturannya dan melakukan suatu pelanggaran maka pelaku 

usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa pencabutan 

sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda Standar Nasional 

Indonesia dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan di dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi 

Nasional. PT Indo Beras Unggul menerapkan label SNI 2008 dimana di dalam 

SNI tersebut terdapat syarat penandaan bagi beras yang telah tercantum SNI 

tersebut. Penandaan tersebut menyebutkan bahwa penandaan itu telah 

mengacu pada Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pelabelan. Di bagian 

luar kemasan ditulis dengan bahan yang aman, tidak luntur dan jelas terbaca 

informasi nya diantara lain: nama dan presentasi komposisi varietas, kelas 

mutu, tekstur nasi, nama dan alamat perusahaan, beras bersih, tanggal 

produksi, tanggal kadaluarsa. Dan pengemasan beras itu harus dikemas dalam 

kemasan permanen yang terbuat dari bahan yang kuat (seperti karung goni dan 

karung plastik), aman bagi konsumen, higienis, tertutup rapat dan tidak 

mencemari berasnya. Catatan BSN menyebutkan bahwa hingga pertengahan 

2017 terdapat enam perusahaan yang telah mendapatkan SNI beras antara lain 
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PT Sukses Abadi Karya Inti, PT jatisari Sri Rezeki, PT Buyung Poetra 

Sembada, PB Sindang Asih, UD Hamdan, dan PT Indo Beras Unggul.125 

Dalam kasus yang telah menimpa PT Indo Beras Unggul tidak ada 

konsumen yang melaporkan secara khusus kepada pihak Bareskrim bahwa 

dirinya merasa tertipu atas label beras yang tidak sesuai dengan kemasan 

merek beras Maknyuss, merek beras Ayam Jago Merah dan merek Jatisari 

yang diproduksi leh PT Indo Beras Unggul, karena penemuan pencantuman 

label pangan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh PT IBU merupakan 

temuan dari tim. Tetapi ada konsumen yang melakukan laporan secara khusus 

itupun langsung ke POLDA METRO JAYA dan setelah kasus ini mencuat 

kepublik. PT Indo Beras Unggul telah melakukan pelanggaran dan dapat 

dilakukannya penuntutan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 62 ayat 

(1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

yang dapat dipidana penjara paling lama adalah 5 tahun atau pidana denda 

paling banyak adalah Rp. 2.000.000.0000. Terhadap sanksi pidana yang 

tercantum di dalam Pasal 63 dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa 

perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran 

ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan 

timbulnya kerugian konsumen, dan pencabutan izin usaha.126  

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen dari para 

pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang pencantuman label pangan 

yang tidak sesuai ada beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya 

                                                           
125 Ibid. 
126 Ibid. 
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adalah upaya preventif yang merupakan upaya pencegahan sebelum kejahatan 

itu terjadi, maka pertama pemerintah dapat melakukan sosialisasi, sosialisasi 

tersebut biasanya dilakukan oleh kementerian yang berwenang ataupun 

Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan 

biasanya melakukan operasi rutin ke pasar, swalayan, supermarket, operasi ini 

dilakukan oleh penyidik bareskrim dan tim satgas pangan. Dan yang kedua 

apabila sosialisasi itu masih banyak pelaku usaha yang mencantumkan label 

pangan yang tidak sesuai maka dapat melakukan upaya represif, upaya 

represif ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sesudah 

terjadinya tindak pidana dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap 

pelaku usaha yang telah melakukan pencantuman label pangan yang tidak 

sesuai, tindakan oleh penegak hukum diperuntukan untuk memberikan efek 

jera kepada pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan curang.127 

Perbuatan curang terhadap pencatuman label pangan yang tidak sesuai 

yang sebagaimana telah dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul 

dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, faktor yang mengakibatkan pelaku 

usaha melakukan pencantuman label pangan yang tidak sesuai antara tidak 

sengaja dan sengaja. Apabila sengaja maka pelaku usaha tersebut sudah 

mengetahui celah regulasi yang bisa dilanggar yang mana dan masalah 

keuntungan karena objek nya lumayan antara harga beras premium dan harga 

                                                           
127 Ibid. 
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beras yang dibawahnya. Sedangkan faktor ketidaksengajaan pelaku usaha 

tidak paham dengan proses bisnis yang sedang dilakukannya.  

Dengan adanya kasus yang telah menimpa kasus PT Indo Beras 

Unggul tidak adanya pihak konsumen yang telah melakukan pengaduan ke 

pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahwa dirinya telah 

merasa tertipu terhadap beras yang telah diproduksi PT IBU ini, tetapi 

konsumen yang datang ke pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

(YLKI) hanyalah konsumen menanyakan kasus yang dilakukan oleh PT Indo 

Beras Unggul itu seperti apa, dan mencari informasi mengenai duduk perkara 

dan apakah beras tersebut aman atau tidak.128 

Tetapi dengan perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak 

sesuai yang telah dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul ada beberapa pihak 

yang telah dirugikan, yang dirugikan secara pasti yaitu terhadap konsumen 

karena dengan ketidaksesuaian label mengakibatkan ekspetasi pun menjadi 

tinggi dan berlebih. Dengan label yang baik otomatis bagi konsumen 

menimbulkan prefensi konsumen berubah terhadap produk beras tersebut 

terutama bahwa PT Indo Beras Unggul mencantumkan Informasi Nilai Gizi 

dan Angka Kecakupan Gizi yang berbeda dengan produk beras lainnya. Maka 

apabila terjadinya pelanggaran terhadap label maka kepercayaan konsumen 

hilang, dan konsumen tidak mau lagi untuk memakai produk itu walaupun dari 

segi kesehatan mungkin produksi yang dihasilkan oleh PT Indo Beras Unggul 

                                                           
128 Wawancara dengan Natalya Kurniawati sebagai Staf Penelitian. Wawancara 

ini dilakukan pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 11.30, diruang kantor Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia di Jalan Pancoran Barat VII No. 1. 
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itu aman. Dan yang dirugikan lebih lanjut adalah pihak ritel dan agen yang 

telah melakukan kontrak dengan PT Indo Beras Unggul, karena PT Indo Beras 

Unggul menjual beras nya tersebut kepada pihak ritel dan agen. Dan pasti 

mereka melakukan ngontrak dengan kesesuaian mutu beras dengan a, b, c dan 

ternyata dilanggar oleh PT Indo Beras Unggul.129 

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dari perbuatan curang 

pencantuman label pangan yang tidak sesuai dari peran Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia sendiri Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah 

sebagai nasehat dan sebagai jembatan kita mengarahkan kepada konsumen 

apakah konsumen sudah teredukasi apa belum. apabila ada konsumen yang 

mengadukan ke pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, maka Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia melihat duduk perkaranya terlebih dahulu 

yang pertama apakah konsumen tersebut sudah mengadukan ke pihak 

produsen (pelaku usaha) apa belum. Jika memang belum ada itikad baik dari 

pelaku usaha (produsen) yang bersangkutan maka akan dibantu kepada pihak 

terkait. Sedangkan terkait dengan kasus PT IBU (Indo Beras Unggul) YLKI 

menghubungi kementan karena registrasi untuk peredaran produk beras itu 

dengan kementan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pun memiliki 

tugas yang diperuntukan untuk melindungi konsumen diantaranya yaitu 

menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan 

kewajiban, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, dan dapat 

                                                           
129 Ibid. 
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melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap 

pelaksanaan perlindungan konsumen.130 

Upaya pemerintah untuk menanggulangi agar pelaku usaha tidak lagi 

melakukan perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai 

khususnya terhadap beras dapat dilakukan melalui menteri atau menteri teknis 

terkait. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ini berdasarkan Pasal 8 

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan 

Konsumen diantaranya terhadap standar mutu produksi barang, pencantuman 

label, klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/jasa.Pengawasan 

tersebut dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, 

dan penjualan barang. Pengawasan itu merupakan suatu serangkaian kegiatan 

yang diawali dari kasat mata, pengujian, penelitian maupun survey terhadap 

barang dan jasa yang telah beredar di pasar.131 

Pengawasan yang dapat dilakukan yaitu ada dua tahapan yaitu 

pengawasan pre market (sebelum produk dipasarkan) dan pengawasan post 

market (setelah produk dipasarkan). Pengawasan pre market dicek terlebih 

dahulu dari segi produksinya, proses tanamnya, panennya, dan mengecek 

penerbitan regristasi sebelum beras di proses masuk untuk menuju pasar. 

Pengawasan ini bertujuan agar konsumen mendapatkan informasi yang 

lengkap dan objektif. Setelah itu pengawasan Post Market (setelah produk 

dipasarkan), Pengawasan Post Market dapat dilakukan dengan dengan cara 
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pengawasan secara berkala atau pun pengawasan secara khusus. Pengawasan 

berkala biasanya dilakukan dalam waktu tertentu dan dilaksanakan secara 

terprogram dan pengawasan secara khusus merupakan pengawasan secara 

khusus yang dilakukan secara sewaktu-waktu berdasarkan adanya temuan 

indikasi pelanggaran atau biasanya adanya pengaduan dari masyarakat atau 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan adanya dugaan 

terjadi tindak pidana di perlindungan konsumen. 

Bentuk dari pengawasan post market yaitu dengan cara melakukan 

pengecekan kembali dilokasi atau di pasar tempat barang itu ditemukan, 

melakukan uji dengan cara mengambil sampling beras yang telah beredar di 

pasaran. Beberapa sampling tersebut akan diuji di laboratorium apakah beras 

tersebut aman atau layak untuk dikonsumsi, ataupun beras tersebut telah 

sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Hasil pengujian tersebut 

akan diberikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi, hasil 

evaluasi tersebut dapat dipublikasikan terhadap masyarakat, tetapi apabila 

hasil uji lab tidak sesuai dengan persyaratan SNI maka Kepala Unit Kerja  

menyerahkan kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di bidang 

Perlindungan Konsumen apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang 

perlindungan konsumen untuk dilakukan penyidikan.132 

 

 

                                                           
132 Ibid. 
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