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Abstract 

 

Distributing imported Horticultural Fresh Products that are not in accordance with the quality 

and / or food safety standards set forth in Law No. 13 of 2010 on Horticulture Article 88 (4) in 

conjunction with Article 27 paragraph 2 and 33 of the 1945 Constitution based on Article 27 

paragraph 2 and 33 of the 1945 Constitution which is based on the Value of Pancasila of the 

Second Precepts and the Precepts to Five Pancasila. Pancasila is the fundamental norm of the 

State, as the basis for governing the administration of the state and is the source of all sources 

of law. The act of circulating certain imported horticultural products that do not meet the 

standards of quality and / or food safety is a commission offense. The elements of criminal act 

shall circulate certain imported horticultural products which do not meet the quality standard 

and / or food safety namely: The subjective element of the legal subject is individual, 

corporation, whether corporation is incorporated or non-legal entity. The objective element is 

Distributing certain imported horticultural products that are not in accordance with food 

quality and / or food safety standards. Criteria that include certain imported horticultural 

products that do not conform to quality and / or security standards are set forth in Article 2-28 

of Government Regulation No.28 of 2004 Concerning Food Safety, Quality and Nutrition. 

 
Keywords: Criminal act, Disributing Horticultural Fresh Products, Quality Standard and/or 

Food Security 
 

Intisari 
 

Mengedarkan Produk segar Hortikultura impor yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau 

keamanan pangan yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura 

Pasal 88 (4) jo Pasal 128, 129 didasarkan pada Pasal 27 ayat 2 dan 33 UUD 1945 yang  didasari 

atas Nilai Pancasila Sila kedua dan Sila ke Lima Pancasila. Pancasila merupakan norma 

fundamental Negara, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara dan merupakan sumber 

dari segala sumber hukum. Perbuatan mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu 

yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan merupakan delik komisi. Unsur-

unsur Tindak pidana mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak 

memenuhi standar mutu dan/atau keamanan pangan yaitu : Unsur subjektif yaitu Subjek hukum 

adalah orang perorangan, korporasi, baik korporasi yang berbadan hukum atau bukan berbadan 

hukum. Unsur objektif  yaitu Mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak 

sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan pangan. Kriteria yang termasuk produk segar 

hortikultura impor tertentu yang tidak sesuai dengan standar mutu dan/atau keamanan diatur 

pada Pasal 2 -28 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi 

Pangan. 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana, Mengedarkan Produk Segar Hortikultura, Standar Mutu dan/atau 
Keamanan Pangan 

mailto:%20kartinapakpahan
mailto:%20kartinapakpahan


Jurnal Ilmu Hukum Prima 

2 

 

 

 

A.   Latar Belakang 
 

Negara Republik Indonesia sangat 

berpotensi mengembangkan sektor 

pertanian khususnya pada produk 

hortikultura karena Indonesia memiliki 

wilayah yang luas, tanah yang subur, iklim 

yang baik, kaya akan hasil alam namun saat 

ini dengan potensi yang dimiliki tersebut 

tidak dapat memenuhi jumlah konsumsi 

kebutuhan masyarakat akan produk 

pertanian khususnya produk segar 

hortikultura. Sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan produk segar 

hortikultura diperlukan impor dari negara 

lain. Tanaman Hortikultura adalah tanaman 

yang menghasilkan buah, sayuran, bahan 

obat nabati, dan florikultura termasuk 

jamur, lumut dan tanaman air.1 

Masyarakat Indonesia membutuhkan 

produk hortikultura khususnya produk segar 

hortikultura yang sesuai dengan standar 

mutu dan/atau keamanan pangan. 

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan 

produk hortikultura dengan jumlah yang 

diproduksi didalam negeri tidak mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakatnya 

sehingga diperlukan mengimpor produk 

hortikultura khususnya yang masih segar 

dari negara lain. Produk hortikultura impor 

diminati oleh masyarakat/konsumen di 

Indonesia karena memiliki berbagai 

keunggulan yaitu pasokan produk yang  

pasti, harga miring, penampilan produk 
                                                           

1Pasal 1 Butir 3 Undang-undang No.13 Tahun 

2013 Tentang Hortikultura. 

yang menarik hal itulah yang membuat 

produk hortikultura lokal kalah bersaing 

dengan produk hortikultura impor.2  

Pada akhir Pelita V Indonesia dan 

Negara anggota Association of Southeast 

Asian Nations (ASEAN) lainnya telah 

membuat perjanjian tentang pentahapan 

menuju terwujudnya kawasan perdagangan 

bebas ASEAN yang populer dengan Asean 

Free Trade Association (AFTA) bertujuan 

untuk mewujudkan terciptanya perdagangan 

yang dinamis dikawasan Negara anggota 

Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN).3    

Sejak pemberlakuan traktat 

perdagangan bebas kesepakatan antara 

ASEAN-CHINA yaitu ASEAN-China Free 

Trade Agreement  (ACFTA).4  Pada tanggal 

                                                           
2Inkonsistensi Hortikultura,  

http://gagasanhukum.wordpress.com.  
3 Solly Lubis, Serba-serbi Politik Dan 

Hukum, (Medan: Sofmedia, 2011), Hlm.12. 
4 Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan 

Internasional, ASEAN-China Free Trade Area 

(ACFTA) sebagaimana dimuat dalam  

http://ditjenkpi.kemendag.go.id. 

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 

merupakan kesepakatan antara negara-negara 

anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan 

kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan 

atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan 

barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan 

akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, 

sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi 

untuk mendorong hubungan perekonomian para 

Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Awal 

pembentukan ACFTA ditandatanganinya ASEAN - 

China Comprehensive Economic Cooperation pada 

tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, 

Brunei Darussalam antara anggota ASEAN dengan 

China. Awal proses pembentukan ACFTA para 

Kepala Negara kedua pihak menandatangani 

Framework Agreement on Comprehensive Economic 

Cooperation between the ASEAN and People’s 

Republic of China di Phnom Penh, Kamboja pada 

http://gagasanhukum.wordpress.com/
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1 Januari 2010 impor buah-buahan dari 

China terus melonjak, defisit perdagangan 

buah-buahan mencapai USD 600.000.000 

(enam ratus  juta dollar), Tahun 2009 buah 

dari China sebesar USD 390.000.000 (tiga 

ratus sembilan puluh juta dollar). Subsektor 

Hortikultura Tahun 2010 mencapai 

Rp.10.770.000.000.000 (Sepuluh triliun 

tujuh ratus tujuh puluh miliar) dan Tahun 

2011 Rp.17.300.000.000.000 (tujuh belas 

triliun tiga ratus miliar rupiah) berarti 

mengalami kenaikan 60,5 % (enam puluh 

koma lima persen). Dengan demikian 

produk pertanian hortikultura Asing 

menguasai pasar domestik di Indonesia dan 

Indonesia ketergantungan pada produk 

hortikultura impor.5  

Produk hortikultura impor wajib dan 

dituntut memperhatikan aspek standar mutu 

dan keamanan produk, ketersediaan produk 

dalam negeri, persyaratan kemasan, 

perlabelan dan perlindungan terhadap 

keselamatan manusia, hewan, tumbuhan 

dan lingkungan. Hal tersebut telah diatur 

dalam perjanjian bersama World Trade 

                                                                                      
tanggal 4 Nopember 2002. Protokol perubahan 

Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 

6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol 

perubahan kedua Framework Agreement 

ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006. 

Indonesia telah meratifikasi Ratifikasi Framework 

Agreement ASEAN-China FTA melalui Keputusan 

Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 

2004. Tujuan ASEAN-CHINA FTA memperkuat 

dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, 

dan investasi antara negara-negara anggota. 

Manfaatnya  bagi Indonesia terbuka akses pasar 

produk pertanian  dan terbukanya akses pasar ekspor 

Indonesia ke China. 
5Inkonsistensi Hortikultura dalam 

http://gagasanhukum.wordpress.com.  

Organization (WTO) yaitu Sanitary and 

Phytosanitary (SPS) measures6 yang 

mengharuskan tiap negara pengimpor 

memiliki Health Certificate.  

Pendistribusian produk segar 

hortikultura impor membutuhkan waktu 

berminggu-minggu bahkan sampai 

berbulan-bulan untuk bisa sampai di 

Indonesia khususnya sampai ketangan 

konsumen.7 Untuk mendapatkan sayur 

mayur, buah-buahan yang segar, yang aman 

dan sesuai dengan standar mutu dan/atau 

keamanan pangan jauh dari yang 

diharapkan.  

Produk florikultura impor dapat juga 

terkontaminasi mengandung cemaran 

biologi yaitu virus, bakteri, mikroba, 

kapang, khamir, yang dapat membawa hama 

penyakit bagi tumbuhan di negara 

konsumen, sehingga diperlukan tindakan 

pencegahan dan perlindungan terhadap 

keselamatan manusia, hewan, tumbuhan dan 

lingkungan yang mengharuskan tiap negara 

pengimpor memperhatikan Sanitary and 

Phytosanitary (SPS). Produk segar 

hortikultura yang tidak sesuai dengan 

standar mutu dan/atau keamanan pangan 

sangat merugikan konsumen, posisi 

konsumen dan pelaku usaha yang terkait 

dalam mengedarkan produk segar 

hortikultura impor adalah seimbang. Pelaku 

                                                           
6 H.S.Kartadjoemena, GATT WTO dan Hasil 

Uruguai Round, (Penerbit: UI-Press, 1997), hlm.126 

dan 132. 
7Deni Kusuma, Pilih Buah Lokal atau Impor, 

Lebih Enak Mana?, http://blog.ub.ac.id/denikusuma. 

http://gagasanhukum.wordpress.com/
http://blog.ub.ac.id/denikusuma
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Usaha meliputi perseorangan sebagai 

pengecer/pedagang, korporasi berbentuk 

badan hukum dan tidak berbentuk badan 

hukum yang bertindak sebagai importir, 

distributor, pengecer. Mengedarkan Produk 

segar hortikultura impor yang tidak sesuai 

dengan standar mutu dan/atau keamanan 

pangan merupakan perbuatan pidana. 

Pelaku usaha bertindak profesional dalam 

menjalankan  usahanya dan memiliki 

kewajiban untuk mengedarkan produk yang 

tidak membahayakan kesehatan konsumen. 

Adapun berdasarkan uraian latar belakang  

tersebut maka peneliti tertarik untuk  

mengangkat  judul  “TINDAK PIDANA 

KEGIATAN MENGEDARKAN 

PRODUK SEGAR HORTIKULTURA 

IMPOR YANG TIDAK SESUAI 

DENGAN STANDAR MUTU 

DAN/ATAU KEAMANAN PANGAN”. 

 

 
 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana  hukum positif di 

Indonesia yang mengatur kegiatan 

mengedarkan produk segar 

hortikultura impor yang tidak sesuai 

dengan standar mutu dan/atau 

keamanan pangan? 

2. Bagaimana tindak pidana terhadap 

kegiatan mengedarkan produk segar 

hortikultura impor yang tidak sesuai 

dengan standar mutu dan/atau 

keamanan pangan? 

 

C. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan 

masalah dan tujuan penulisan, maka jenis 

penelitian   yang   akan   digunakan    oleh 

penulis adalah menggunakan jenis 

penelitian Yuridis Normatif. Penelitian 

Yuridis Normatif digunakan untuk 

menganalisis konsep-konsep hukum dan 

peraturan   yang   berkaitan   erat   dengan 

pokok pembahasan.8
 

2. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan oleh 

penelitian adalah:  

a.  Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer merupakan bahan 

yang mengikat yang meliputi bahan-

bahan hukum primer, antara lain  

peraturan  perundang- undangan, yang  

menjadi  bahan utama  sebagai  dasar  

landasan hukum yang berkaitan dengan 

maslah yang diteliti. Bahan hukum 

primer terdiri dari Undang-Undang 

No.13 Tahun 2010 Tentang 

Hortikultura.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan- 

bahan yang memberikan informasi atau 

hal-hal yang berkaitan dengan isi 

sumber primer serta implementasinya. 

Bahan yang digunakan    pada    

                                                           
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 

Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 

93. 
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penulisan    ini adalah buku-buku, 

dokumen- dokumen yang relevan. 

c.  Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier  yaitu 

bahan- bahan yang memberikan 

penjelasan terhadap  sumber  primer  

atau sumber sekunder.  

 

D.   Pembahasan 

a. Hukum Positif di Indonesia yang 

mengatur kegiatan mengedarkan 

produk segar hortikultura impor yang 

tidak sesuai dengan standar mutu 

dan/atau keamanan pangan 

Pembentukan peraturan perundang-

undangan di Indonesia  didasari pada teori 

hukum norma berjenjang yang dapat dilihat 

pada Pasal 7 Undang-undang No.12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan adapun jenis dan 

hirarkhi Perundang-undangan di Indonesia 

adalah sebagai berikut:  

a. UUD Negara RI 1945 

b. Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat 

c. Undang-undang/ Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-

undang 

d. Peraturan Pemerintah 

e. Peraturan Presiden 

f. Peraturan Daerah Propinsi 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

  

Norma ditingkat lebih tinggi 

mengatur norna ditingkat lebih rendah, 

norma lebih rendah tidak bertentangan 

dengan norma yang tingkatnya lebih tinggi. 

Norma yang lebih tinggi menentukan tidak 

hanya proses penciptaan norma ditingkat 

lebih rendah tetapi juga memungkinkan 

penciptaan muatan norma tersebut.9 Norma 

yang mengatur dan menentukan perbuatan 

norma lain adalah superior sedangkan 

norma yang dibuat adalah inferior.10 Teori 

Hans Kelsen sangat besar pengaruhnya 

terhadap teori-teori hukum di Indonesia 

yang dapat dilihat dari didasari pada teori 

hukum norma berjenjang yang dapat dilihat 

pada Pasal 7 Undang-undang No.12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Teori hukum norma 

berjenjang (Theory of Hierarchy) oleh Hans 

Kelsen yang pada pokoknya melihat sistem 

hukum sebagai suatu struktur piramidal, 

bahwa hukum mengalir dari norma yang 

tertinggi yang bersifat abstrak dan umum 

sampai kepada norma yang paling rendah 

yang bersifat individual, konkret dan dapat 

dilaksanakan. 

Keamanan pangan adalah “kondisi 

dan upaya yang diperlukan untuk mencegah 

pangan dari kemungkinan cemaran biologis, 

kimia dan benda lain yang dapat 

mengganggu, merugikan, dan 

membahayakan kesehatan manusia”.11 

Pengertian  Mutu pangan adalah “ nilai yang 

ditentukan atas dasar kriteria keamanan 

pangan, kandungan gizi, dan standar 

                                                           
9 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, 

(Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 122. 
10 Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa’at (1), 

Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: 

Konstitusi Press, 2012), hlm. 100. 

 11 Pasal 1 ayat 7 PP No 28 Tahun 2004 

Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. 
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perdagangan terhadap bahan makanan, 

makanan dan minuman”.12 Persyaratan 

keamanan pangan meliputi mencegah 

pangan dari kemungkinan adanya bahaya, 

baik karena cemaran biologis, kimia dan 

benda lain yang dapat mengganggu, 

merugikan, dan membahayakan kesehatan 

manusia.13 Pangan merupakan kebutuhan 

dasar manusia yang paling utama dan 

pemenuhannya merupakan bagian dari hak 

asasi manusia. Secara khusus definisi 

pengertian mutu pangan dan keamanan 

pangan diatur pada pasal 1 ayat 1 Undang-

undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, 

pengertian pangan adalah: 

 “Segala sesuatu yang berasal dari 

sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah yang 

diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia, 

termasuk bahan tambahan Pangan, 

bahan baku Pangan, dan bahan 

lainnya yang digunakan dalam proses 

penyiapan, pengolahan, dan/atau 

pembuatan makanan atau minuman”. 

Mengedarkan Produk segar 

Hortikultura impor yang tidak sesuai 

dengan standar mutu dan/atau keamanan 

pangan yang diatur dalam Undang-undang 

No. 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura 

Pasal 88 (4) jo Pasal 128, 129 didasarkan 

pada Pasal 27 ayat 2 dan 33 UUD 1945 

                                                           
12 Pasal 1 ayat 21 Peraturan Pemerintah 

No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan 

Gizi. 
13 Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah No 

28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi 

Pangan. 

yang  didasari atas Nilai Pancasila Sila 

kedua dan Sila ke Lima Pancasila. Pancasila 

merupakan norma fundamental Negara, 

sebagai dasar mengatur penyelenggaraan 

negara dan merupakan sumber dari segala 

sumber hukum.14  

Sila Kedua dan Kelima  Pancasila 

adalah sebagai berikut: Sila Kedua 

Pancasila yaitu: “Kemanusiaan yang adil 

dan beradab”. 

Sila Kedua yang didasari dan dijiwai 

oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Mengedarkan Produk segar Hortikultura 

impor yang tidak sesuai dengan standar 

mutu dan/atau keamanan pangan tidak 

sesuai dengan nilai kemanusiaan bersumber 

pada nilai filosofis antropologis bahwa 

hakekat manusia adalah susunan kodrat 

rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu 

dan makhluk sosial, kedudukan kodrat 

makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Negara 

menjamin bahwa dalam kehidupan 

kenegaraan terutama peraturan perundang-

undangan harus mewujudkan tercapainya 

harkat dan martabat manusia, terutama hak-

hak kodrat manusia sebagai hak dasar.15 

Dalam Sila Kedua kesadaran sikap moral 

dan tingkah laku manusia didasarkan pada 

potensi budi nurani manusia dalam 

hubungan dengan norma-norma dan 

                                                           
14 Pasal 2 Undang-undang No.12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. 
15H.Kaelan, Op.cit., (Paradigma: 

Yogyakarta, 2001), hlm. 186. 
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kebudayaan baik terhadap diri sendiri, 

sesama manusia dan lingkungan. Hakikat 

manusia harus adil dalam hubungan dengan 

diri sendiri, adil terhadap sesama, 

masyarakat bangsa dan negara, adil 

terhadap lingkungannya. Konsekuensi nilai 

yang terkandung dalam kemanusiaan yang 

adil dan beradab adalah menjunjung tinggi 

harkat dan martabat manusia sebagai 

makhluk Tuhan, menjunjung tinggi hak-hak 

asasi manusia, menghargai atas kesamaan 

hak dan derajat tanpa membedakan suku, 

ras, keturunan, status sosial maupun agama, 

mengembangkan sikap saling mencintai 

terhadap sesama manusia, menjunjung 

tinggi nilai kemanusiaan.16 Pada prinsipnya 

kemanusiaan yang adil dan beradab adalah 

sikap dan perilaku manusia yang sesuai 

dengan kodrat hakikat manusia yang 

berbudi, sadar nilai dan budayanya.17 Setiap 

orang yang mengedarkan produk segar 

hortikultura impor yang tidak sesuai dengan 

standar mutu dan/atau keamanan pangan 

tidak sesuai dengan sikap moral, nurani 

manusia baik dalam hubungannya dengan 

sesama dan lingkungannya sebab dapat 

membahayakan kesehatan 

manusia/konsumen, tidak menjunjung 

tinggi nilai kemanusiaan yaitu harkat dan 

martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.  

                                                           
16 Darmodihardjo Darji dalam bukunya 

Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: 

Paradigma Yogyakarta, 2001), hlm. 187. 
17 Darmodihardjo Darji, Pokok-pokok Filsafat 

Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di 

Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 

241.  

Sila ke Lima Pancasila yaitu: “Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

 Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia didasari dan dijiwai oleh Sila 

Pertama sampai ke Empat Pancasila. 

Terkandung tujuan negara dalam hidup 

bersama, dan terkandung nilai keadilan 

dalam kehidupan bersama yang didasari  

dan dijiwai oleh keadilan kemanusiaan yaitu 

keadilan dalam hubungan manusia dengan 

dirinya sendiri, sesama manusia, 

masyarakat, bangsa dan negara, serta 

hubungan manusia dengan Tuhannya. 

Setiap orang yang mengedarkan 

produk segar hortikultura impor yang tidak 

sesuai dengan standar mutu dan/atau 

keamanan pangan dapat merugikan dan 

membahayakan kesehatan setiap orang yang 

mengkonsumsinya hal ini tidak 

mencerminkan rasa keadilan kemanusiaan 

dalam hubungan dengan sesama, 

bermasyarakat, bangsa dan negara, serta 

hubungan manusia dengan Tuhannya. 

Hubungan antara konsumen dan pelaku 

usaha seimbang, masing-masing memiliki 

hak dan kewajiban. Keadilan sosial 

mengandung arti bahwa setiap orang 

khususnya masyarakat Indonesia  mendapat 

perlakuan yang adil dalam segala bidang 

baik dalam bidang politik, sosial, hukum 

dan  termasuk dalam bidang perekonomian 

perdagangan, perlakuan yang adil antara 

pelaku usaha yang menjalankan usaha 

dengan konsumen sesuai dengan hak dan 
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kewajiban masing-masing.   

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan 

konstitusional perekonomian Nasional di 

Indonesia dengan didasari demokrasi 

ekonomi. 

Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 adalah sebagai 

berikut: “ tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”. Produk segar hortikultura 

impor  yang tidak sesuai dengan standar 

mutu dan/atau keamanan pangan dapat 

membahayakan kesehatan masyarakat/ 

konsumen, membahayakan kehidupan 

masyarakat/konsumen juga mengancam 

kualitas kehidupan dan kelangsungan bagi 

generasi yang akan datang sehingga tidak 

sesuai dengan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Undang-undang No.8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 

21 Undang-undang No.8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen sebagai 

berikut: 

1) Importir barang bertanggung jawab 

sebagai pembuat barang yang 

diimpor apabila importasi barang 

tersebut tidak dilakukan oleh agen 

atau perwakilan produsen luar 

negeri. 

2) Importir jasa bertanggung jawab 

sebagai penyedia jasa asing apabila 

penyediaan jasa asing tersebut 

tidak dilakukan oleh agen atau 

perwakilan penyedia jasa asing.  

 

Berikut ini beberapa Undang-undang yang 

mengatur dan berkaitan dengan 

mengedarkan produk segar hortikultura 

Import: 

1. Undang-undang No.18 Tahun 2012 

Tentang Pangan  

2. Undang-Undang No.13 Tahun 2010 

tentang Hortikultura  

3. Undang-undang No.36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan  

4. Undang-undang No.44 Tahun 2007 

Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-

undang No.1 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Atas Undang-undang 

No.36 Tahun 2000 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah  

Pengganti UU No. 1 Tahun 2000 

Tentang Kawasan Perdagangan 

Bebas Dan Pelabuhan Bebas 

Menjadi Undang-undang  

5. Undang-undang No.4 Tahun 2006 

Tentang Pengesahan International 

Treaty On Plant Denetic Resources 

For Food And Agriculture 

(Perjanjian Mengenai Sumber Daya 

Genetik Tanaman Untuk Pangan dan 

Pertanian).  

6. Undang-undang No.17 Tahun 2006 

Tentang Perubahan Atas Undang-

undang No.10 Tahun 1995 Tentang 

Kepabeaan. 
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7. Undang-undang No.7 Tahun 1994  

Tentang  Pengesahan Agreement 

Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan 

Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia).  

8. Undang-undang No. 16 Tahun 1992 

Tentang Karantina Hewan, Ikan dan 

Tumbuhan. 

9. Undang-undang No.36 Tahun 2000 

Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-

undang No.1 Tahun 2000 Tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas menjadi Undang-

undang.  

10. Peraturan Pemerintah No.102 tahun 

2000 tentang Standarisasi Nasional. 

11. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 

2002 Tentang Karantina Tumbuhan, 

(Lembaran Negara Tahun 2002 

Nomor 35, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4196). 

12. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 

2004 Tentang Keamanan, Mutu dan 

Gizi Pangan, (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4424). 

13. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 

2002 Tentang Ketahanan Pangan 

Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 

1999 tentang Label dan Iklan 

Pangan  

14. Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 

2000 Tentang Standarisasi Nasional 

Indonesia 

15. Peraturan Menteri Pertanian 

No.20/Permentan/OT.140/2/2010 

Tentang Sistem Jaminan Mutu 

Pangan Hasil Pertanian. 

16. Peraturan Menteri Pertanian 

No.56/Permentan/OT.140/9/2010 

Tentang Pelaksanaan Tindakan 

Karantina Tumbuhan Diluar Tempat 

Pemasukan Dan Pengeluaran, 

Pengeluaran Media Pembawa Hama 

Penyakit Hewan  Karantina & 

Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Karantina. 

17. Keputusan Menteri Pertanian 

No.348/Kpts/TP.240/6/2003 

Tentang Pedoman Perizinan Usaha 

Hortikultura. 

18. Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 01/M-IND/PER/1/2013 

Tentang Pemberian Surat 

Pertimbangan Teknis Impor Produk 

Hortikultura. 

19. Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor.06/M.Dag/PER/1/2013 

Tentang Pelimpahan Kewenangan 

Penerbitan Perizinan Impor Produk 

Hortikultura Kepada Pengusaha 

Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam, Badan 

Pengusaha Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, 

dan Badan Pengusaha Kawasan 

https://docs.google.com/open?id=0B2z-aMXqgsMTQW52LVJRQWgzaVU
https://docs.google.com/open?id=0B2z-aMXqgsMTQW52LVJRQWgzaVU
https://docs.google.com/open?id=0B2z-aMXqgsMTQW52LVJRQWgzaVU
https://docs.google.com/open?id=0B2z-aMXqgsMTQW52LVJRQWgzaVU
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Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Karimun. 

20. Peraturan Menteri Perdagangan 

No.16/M-Dag/PER/4/2013 tentang 

Ketentuan Impor Produk 

Hortikultura. 

21. Peraturan Menteri Perdagangan 

No.47/M-Dag/PER/8/2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Perdagangan No.16/M-

Dag/PER/4/2013 tentang Ketentuan 

Impor Produk Hortikultura. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

dikordinasi oleh Menteri Kesehatan. 

Peraturan tersebut yaitu:   

a) Peraturan Kepala Badan Pengawas  

Obat dan Makanan Nomor 

Hk.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 

Tentang Pengkajian Keamanan 

Pangan Produk Rekayasa Genetik. 

b) Peraturan Kepala Badan Pengawas  

Obat dan Makanan Nomor 

Hk.00.06.1.52.4011 Tentang 

Penetapan Batas Maksimum Cemaran 

Mikroba dan Kimia Dalam Makanan. 

B. Tindak Pidana terhadap kegiatan 

mengedarkan produk segar 

hortikultura impor yang tidak sesuai 

dengan standar mutu dan/atau 

keamanan pangan 

Mengedarkan produk segar 

hortikultura impor secara khusus diatur 

dalam Pasal 88 ayat 1 dan  4 jo Pasal 128 

dan Pasal 129 Undang-undang No.13 Tahun 

2010 Tentang Hortikultura, Undang-undang 

ini dilatar belakangi dengan Undang-undang 

No.7 Tahun 1994  Tentang  Pengesahan 

Agreement Establishing The World Trade 

Organization, ketentuan yang mewajibkan 

dan mengharuskan negara-negara anggota 

WTO (World Trade Organization) khusus 

untuk perjanjian/persetujuan dibidang 

pertanian mengacu pada Perjanjian SPS 

(Sanitary and Phytosanitary).   

Pasal 88 ayat 1 Undang-undang 

No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura 

bahwa produk impor Hortikultura wajib 

memperhatikan aspek: 

a. Keamanan Pangan Produk 

Hortikultura 

b. Ketersediaan Produk Hortikultura 

Dalam Negari 

c. Penetapan sasaran Produksi dan 

konsumsi produk Hortikultura 

d. Persyaratan kemasan dan Perlabelan 

e. Standar mutu dan Ketentuan 

keamanan dan perlindungan 

terhadap kesehatan manusia, hewan, 

tumbuhan dan lingkungan. 

Pasal 88 ayat 4 UU No.13 Tahun 

2010 Tentang Hortikultura bahwa: “Setiap 

orang dilarang mengedarkan produk segar 

hortikultura impor tertentu yang tidak 

memenuhi standar mutu dan/atau keamanan 

pangan”.  

Menurut Wiryono Prodjodikoro 

tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
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pelakunya dapat dikenakan pidana.18 

Menurut Simon tindak pidana adalah 

tindakan melanggar hukum yang telah 

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 

dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya 

dan yang oleh undang-undang telah 

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang 

dapat dihukum.19 

Menurut Pompe Strafbaar feit 

dibedakan atas:20 

a. Menurut teori Strafbaar feit adalah 

suatu pelanggaran terhadap norma, 

yang dilakukan karena kesalahan si 

pelanggar dan diancam dengan pidana 

untuk mempertahankan tata 

hukumdan menyelamatkan 

kesejahteraan umum. 

b. Menurut hukum positif merumuskan 

pengertian Strafbaar feit adalah suatu 

kejadian (feit) yang oleh peraturan 

perundang-undangan dirumuskan 

sebagai perbuatan yang dapat 

dihukum. 

Perbuatan mengedarkan produk segar 

hortikultura impor tertentu yang tidak 

memenuhi standar mutu dan/atau keamanan 

pangan merupakan delik komisi. 

 

Delik komisi ialah “delik yang terjadi 

                                                           
18 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana 

Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, 

Malang:UMM Press, 2009, Hlm 106.  
19 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum 

Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1992, Hlm 

92. 
20 Ibid, Hlm 91 

karena suatu perbuatan seseorang yang 

dapat meliputi delik formil dan delik 

materil”. 21 Oleh E.Y.Kanter dan 

S.R.Sianturi dikatakan “delik komisi adalah 

tindakan aktif yang dilarang, diancam 

pidana bagi yang melanggarnya, delik omisi 

adalah tindakan pasif yang diharuskan jika 

tidak dilakukan diancam pidana”.22 

 

Ketentuan pidana dengan tegas 

dinyatakan pada Pasal 128 Undang-undang 

No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura 

yaitu: “Setiap orang yang mengedarkan 

produk segar hortikultura impor tertentu 

yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau 

keamanan pangan sebagaimana dimaksud 

pasal 88 ayat (4), dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 

denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 

(dua miliar rupiah)”. Pasal 129  Undang-

undang No.13 Tahun 2010 tentang 

Hortikultura  adalah sebagai berikut:  

1. Dalam hal perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 124 sampai 

pasal 128 dilakukan oleh korporasi, 

maka selain pengurusnya dipidana 

berdasarkan pasal 124 sampai dengan 

Pasal 128, korporasinya dipidana 

dengan pidana denda maksimum 

ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana 

denda dari masing-masing tersebut. 

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 124 sampai 

pasal 128 dilakukan oleh pejabat 

sebagai orang yang diperintahkan  

                                                           
21 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggunajawaban 

Pidana Korporasi, (Jakarta: Grafitipers, 2007), hlm. 

32. 
22 E.Y.Kanter, S.R.Sianturi, Op.cit., 

hlm.237. 
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atau orang yang karena jabatannya 

memiliki kewenangan dibidang 

hortikultura, dipidana dengan pidana 

sebagaimana ancaman pidana dalam 

undang-undang ini  ditambah 1/3 

(sepertiga). 

Unsur-unsur Tindak pidana mengedarkan 

produk segar hortikultura impor tertentu 

yang tidak memenuhi standar mutu dan/atau 

keamanan pangan yaitu : 

Unsur subjektif yaitu Subjek hukum adalah 

orang perorangan, korporasi, baik korporasi 

yang berbadan hukum atau bukan berbadan 

hukum.  

Korporasi merupakan subjek hukum yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara pidana 

atas tindak pidana yang dilakukan oleh 

korporasi, kegiatan usaha yang dilakukan 

dengan sederhana kini semakin kompleks, 

adanya kerjasama dengan pihak lain dalam 

menjalankan usaha bukan hanya kerja sama 

kegiatan usaha dalam bentuk perdagangan 

dalam negeri namun semakin luas 

mencakup antar negara atau kerjasama 

antara beberapa negara. 

Pasal 129 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2013 

Tentang Hortikultura yaitu : “Dalam hal 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 124 sampai pasal 128 dilakukan oleh 

korporasi, maka selain pengurusnya 

dipidana berdasarkan pasal 124 sampai 

dengan Pasal 128, korporasinya dipidana 

dengan pidana denda maksimum ditambah 

1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari 

masing-masing tersebut”. Korporasi 

dilarang melakukan perbuatan yang diatur 

dalam pasal 88 ayat 4 jo Pasal 128 UU 

No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.   

Dilanggarnya ketentuan pidana oleh 

korporasi menyebabkan korporasi harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Unsur objektif  yaitu Mengedarkan 

produk segar hortikultura impor tertentu 

yang tidak sesuai dengan standar mutu 

dan/atau keamanan pangan. 

Mengedarkan berasal dari kata dasar 

“edar” artinya “berpindah-pindah dari 

tangan ketangan atau dari tempat satu 

ketempat lain”. Mengedarkan yaitu 

“membawa dari orang yang satu kepada 

yang lain”.23 Segar artinya “masih baru, 

tidak layu, baik tumbuhnya”.24 

Hortikultura secara harfiah berarti ilmu 

yang mempelajari pembudidayaan 

tanaman kebun. Umumnya oleh para 

pakar hortikultura pengertian 

hortikultura adalah “ ilmu yang 

mempelajari budi daya tanaman 

sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan 

atau tanaman hias”.25 Dalam kamus 

besar Bahasa Indonesia hortikultura 

adalah ” seluk beluk kegiatan atau semi 

bercocok tanam sayur-sayuran, buah-

buahan atau tanaman hias”.26 

                                                           
23 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 282.  
24 Ibid. 
25 H.Zulkarnain. Dasar-dasar Hortikultura. 

( Jakarta:Bumi Aksara. 2009). hlm.1. 
26 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional, Op.cit., hlm. 408.  
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Pasal 1 ayat 1 UU No.13 Tahun 2010 

Tentang Hortikultura pengertian 

hortikultura adalah “segala hal yang 

berkaitan dengan buah, sayuran, bahan 

obat nabati, dan florikultura, termasuk 

di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman 

air yang berfungsi sebagai sayuran, 

bahan obat nabati, dan/atau bahan 

estetika”.  

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.13 

Tahun 2010 Tentang Hortikultura 

Pengertian produk hortikultura adalah 

“semua hasil yang berasal dari tanaman 

hortikultura yang masih segar atau yang 

telah diolah”.  

Pengertian impor diatur pada Pasal 1 

angka13 UU No.17 Tahun 2006 

Tentang Perubahan atas Undang-

undang No.10 Tahun 1995 Tentang 

Kepabeaan, impor adalah “ kegiatan 

memasukkan barang ke dalam Daerah 

Pabean ”.27 Menurut Kamus Bahasa 

Indonesia impor adalah “pemasukkan 

barang dan sebagainya dari luar 

negeri”. Mengimpor adalah 

“memasukkan barang dagangan dan 

sebagainya dari luar negeri”. Importir 

adalah “orang atau serikat dagang 

(perusahaan) yang memasukkan 

barang-barang dari luar negeri”.28  

  

                                                           
 27 Ekspor Impor dalam 

http://www.beacukai.go.id, diakses hari Rabu 

tanggal 13 Maret 2013, Pukul 21:01Wib. 

 28 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional. Op.cit., hlm. 427.  

Pengertian  Standar Mutu dan 

Keamanan Pangan diatur pada 

Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 

2004 Tentang Keamanan, Mutu dan 

Gizi Pangan, pada Pasal 1 ayat 28 

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 

2004 pengertian Standar sebagai 

berikut: 

“Spesifikasi atau persyaratan teknis 

yang dibakukan, termasuk tata cara 

dan metode yang disusun berdasarkan 

konsensus semua pihak yang terkait 

dengan memperhatikan syarat-syarat 

keselamatan, keamanan, kesehatan, 

lingkungan hidup, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta 

pengalaman perkembangan masa kini 

dan masa yang akan datang untuk 

memperoleh manfaat yang sebesar-

besarnya”. 

Keamanan pangan adalah “kondisi dan 

upaya yang diperlukan untuk mencegah 

pangan dari kemungkinan cemaran 

biologis, kimia dan benda lain yang 

dapat mengganggu, merugikan, dan 

membahayakan kesehatan manusia”.29 

Pengertian  Mutu pangan adalah “ nilai 

yang ditentukan atas dasar kriteria 

keamanan pangan, kandungan gizi, dan 

standar perdagangan terhadap bahan 

makanan, makanan dan minuman”.30 

Persyaratan keamanan pangan meliputi 

mencegah pangan dari kemungkinan 

adanya bahaya, baik karena cemaran 

biologis, kimia dan benda lain yang 

                                                           
 29 Pasal 1 ayat 7 PP No 28 Tahun 2004 

Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. 
30 Pasal 1 ayat 21 Peraturan Pemerintah 

No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan 

Gizi. 

http://www.beacukai.go.id/
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dapat mengganggu, merugikan, dan 

membahayakan kesehatan manusia.31 

Pangan merupakan kebutuhan dasar 

manusia yang paling utama dan 

pemenuhannya merupakan bagian dari 

hak asasi manusia. Secara khusus 

definisi pengertian mutu pangan dan 

keamanan pangan diatur pada pasal 1 

ayat 1 Undang-undang No.18 Tahun 

2012 Tentang Pangan, pengertian 

pangan adalah: 

 “Segala sesuatu yang berasal dari 

sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, 

peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan 

makanan atau minuman”. 

Pasal 1 ayat  5  Undang-undang No.18 

Tahun 2012 tentang pangan  yang 

dimaksud Keamanan Pangan adalah 

“kondisi dan upaya yang diperlukan 

untuk mencegah Pangan 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”. 

                                                           
31 Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah No 

28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi 

Pangan. 

Pasal 1 ayat 36 Undang-undang No.18 

Tahun 2012 Mutu Pangan adalah “nilai 

yang ditentukan atas dasar kriteria 

keamanan dan kandungan Gizi 

Pangan”. Impor Pangan adalah 

“kegiatan memasukkan Pangan ke 

dalam daerah pabean negara Republik 

Indonesia yang meliputi wilayah darat, 

perairan, dan ruang udara di atasnya, 

tempat-tempat tertentu di Zona 

Ekonomi Eksklusif, dan landas 

kontinen. Impor Pangan wajib 

memenuhi persyaratan batas 

kedaluwarsa dan kualitas Pangan”.32 

      Kriteria yang termasuk produk segar 

hortikultura impor tertentu yang tidak sesuai 

dengan standar mutu dan/atau keamanan 

pangan meliputi:33  

a. Produk yang mengandung bahan 

tambahan yang terlarang misalnya 

formalin, mengandung bahan 

berbahaya dan beracun misalnya 

mengandung pestisida melampaui 

batas maksimum pada kulit dan 

daging buah dan sayuran.   

b. Tidak menggunakan kemasan yang 

aman dan tidak mencantumkan label 

yang berisi keterangan produk dalam 

bahasa Indonesia yang memuat: 

”nama dan/atau merek produk, berat 

bersih atau jumlah produk, nama dan 

alamat produsen dan/atau eksportir, 

dan nama dan alamat importir”. 

c. Produk segar hortikultura impor 

mengandung organisme pengganggu 

tanaman, mengandung cemaran 

                                                           
32 Pasal 1 ayat  25 Undang-undang No.18 

Tahun 2012  Tentang Pangan. 
33 Pasal 2 -28 Peraturan Pemerintah No.28 

Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi 

Pangan. 
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biologis, kimia  bahan yang kotor, 

busuk, tengik, terurai, atau 

mengandung bahan nabati yang 

berpenyakit.  

d. Ritel produk hortikultura yang tidak 

baik, tidak adanya tempat 

penyimpanan khusus untuk produk 

segar hortikultura impor. Tempat 

penyimpanan bertujuan untuk 

menjaga suhu, kelembaban, dan 

tekanan udara  agar produk 

hortikultura impor tidak cepat 

mengalami pembusukan. 

e. Pendistribusian produk hortikultura 

impor yang tidak baik, misalnya 

tidak memperhatikan kebersihan alat 

angkut yang digunakan, waktu 

pendistribusian sayuran dan buah 

untuk sampai ketangan konsumen 

yang tidak efisien yang dapat 

mengurangi mutu produk.   

f. Sanitasi produk segar hortikultura 

impor yang tidak baik, cara produksi 

produk yang tidak  baik, produk 

hortikultura impor yang berasal dari 

daerah yang terkena wabah penyakit 

tanaman.  

g. Tidak memiliki surat keterangan 

sertefikat Sanitary and 

Phythosanitary dari  negara asal. 

 

Dalam Undang-undang No.18 

Tahun 2012 Tentang Pangan merupakan 

peraturan yang sederajat dan mengatur 

bidang yang sama dengan Undang-undang 

No.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura 

yaitu berkaitan dengan pangan khususnya 

pangan segar. Undang-undang No.18 Tahun 

2012 Tentang Pangan mengatur secara 

umum tentang keamanan pangan untuk 

produk pangan yang diedarkan dan 

diperdagangkan wajib memenuhi keamanan 

pangan yang diatur pada Pasal 67 sampai 

Pasal 95,  sanksi pidana juga diatur pada 

pasal 135, 136, 140, 141 Undang-undang 

No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.  

Pasal 93 Undang-undang No.18 

Tahun 2012 Tentang Pangan mengatur  

bahwa: “setiap orang yang mengimpor 

pangan untuk diperdagangkan wajib 

memenuhi standar keamanan pangan dan 

mutu pangan,” sanksi pidana pada Undang-

undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan 

tidak dengan tegas menyebutkan sanksi 

pidana terhadap pangan impor yang tertuang 

dalam satu pasal secara khusus pada 

Undang-undang tersebut. Dengan demikian 

hanya mengatur kewajiban dari pengimpor 

saja untuk memperdagangkan pangan yang 

memenuhi standar keamanan pangan dan 

mutu pangan. Pasal 140 Undang-undang 

No.18 Tahun 2012 Tentang pangan 

menyebutkan bahwa: 

 “Setiap orang yang memproduksi dan 

memperdagangkan pangan yang 

dengan sengaja tidak memenuhi 

standar keamanan pangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 

86 ayat 2 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 

denda paling banyak 

Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar 

rupiah)”. Pasal 86 ayat 2 : ”setiap 

orang yang memproduksi dan 

memperdagangkan pangan wajib 

memenuhi standar keamanan pangan 

dan mutu pangan”.   

 

Ketentuan Pasal 140 tersebut hanya 

mengatur secara umum mengenai pangan 

yang tidak memenuhi standar keamanan 

pangan dan mutu pangan, produk segar 

hortikultura dikategorikan sebagai pangan 

segar. Secara khusus produk segar 
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hortikultura impor diatur pada pasal 128 

Undang-undang No.13 Tahun 2010 tentang 

Hortikultura. Ancaman sanksi pidana 

penjara pada kedua Undang-undang 

tersebut adalah sama yaitu paling lama 2 

(dua) tahun. Ancaman sanksi pidana denda 

pada kedua Undang-undang tersebut yaitu 

 1) Pada Undang-undang No.18 Tahun 

2012 Tentang pangan lebih tinggi, 

dengan ancaman pidana denda paling 

banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat 

miliar rupiah). 

2)  Undang-undang No.13 Tahun 2010 

Tentang Hortikultura ancaman sanksi 

pidana denda paling banyak 

Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah)”. 

 

Terlihat bahwa ancaman pidana denda 

yang diatur dalam pasal 88 ayat (4) 

Undang-undang No.13 Tahun 2010 Tentang 

Hortikultura (Undang-undang khusus 

tentang hortikultura) ancaman pidana 

dendanya lebih rendah dari pada Undang-

undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan 

(yang merupakan peraturan secara umum 

mengatur tentang pangan). Kategori pangan 

yaitu pangan segar dan pangan olahan yang 

diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman yang dapat dikonsumsi manusia.  

Pada undang-undang pangan 

membagi/memisahkan, mengkategorikan 

beberapa ketentuan pidana yang berkaitan 

dengan standar mutu dan/atau keamanan 

pangan diantaranya yang berkaitan dengan 

persyaratan sanitasi dan penggunaan bahan 

tambahan pangan. Suatu produk yang 

dikatakan sesuai dengan standar mutu 

dan/atau keamanan pangan diantaranya 

bebas dari bahan tambahan pangan yang 

dilarang dan sesuai dengan persyaratan 

sanitasi.  

  Sanksi pidana pada Pasal 135 

Undang-undang No.18 Tahun 2012 Tentang 

pangan yaitu tidak memenuhinya 

persyaratan sanitasi pangan yaitu sebagai 

berikut:   

“Setiap Orang yang 

menyelenggarakan kegiatan atau 

proses produksi, penyimpanan, 

pengangkutan, dan/atau peredaran 

Pangan yang tidak memenuhi 

Persyaratan Sanitasi Pangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

71 ayat (2) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun 

atau denda paling banyak Rp 

4.000.000.000,00 (empat miliar 

rupiah)”. 

 

Pasal 136 Undang-undang No.18 

Tahun 2012 Tentang Pangan sanksi pidana 

terhadap penggunaan bahan tambahan 

pangan adalah sebagai berikut: 

“Setiap Orang yang melakukan 

Produksi Pangan untuk diedarkan 

yang dengan sengaja menggunakan: 

a. bahan tambahan Pangan melampaui 

ambang batas maksimal yang 

ditetapkan;  

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). 

 

Menentukan kedudukan antara 

peraturan perundang-undangan yang 

sederajat yang mengatur hal yang sama 

mengenai kegiatan mengedarkan produk 

segar hortikultura impor tidak sesuai dengan 
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standar mutu dan/atau keamanan  pangan 

maka dapat diselesaikan/dibantu dengan 

asas lex specialis derogat legi  generali 

yaitu peraturan yang khusus 

mengesampingkan atau membatalkan 

peraturan bersifat umum.34 Pasal 88 jo 128 

dan 129 Undang-undang No.13 Tahun 2010 

Tentang Hortikultura mengatur secara tegas 

mengenai ketentuan mengedarkan produk 

segar hortikultura impor tidak sesuai dengan 

standar mutu dan/atau keamanan pangan. 

 

E. Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan  

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaturan larangan mengedarkan 

Produk segar hortikultura impor 

yang tidak sesuai dengan standar 

mutu dan/atau keamanan pangan  

didasarkan pada Nilai Pancasila Sila 

kedua dan Sila ke Lima Pancasila. 

Dan Pasal 27 ayat 2 dan 33 UUD 

1945. Undang-Undang No.13 Tahun 

2010 tentang Hortikultura. Hal ini 

berkaitan juga dengan Undang-

undang No.18 Tahun 2012 Tentang 

Pangan, Undang-undang No.36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan . 

Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 

2002 Tentang Karantina Tumbuhan, 

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 

                                                           
34 M. Solly Lubis, Catatan Perkuliahan 

Politik Hukum Tanggal 10 Oktober 2011 Pasca 

Sarjana Universitas Sumatera Utara.  

2004 Tentang Keamanan, Mutu dan 

Gizi Pangan. Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 01/M-

IND/PER/1/2013 Tentang 

Pemberian Surat Pertimbangan 

Teknis Impor Produk Hortikultura. 

Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor.06/M.Dag/PER/1/2013 

Tentang Pelimpahan Kewenangan 

Penerbitan Perizinan Impor Produk 

Hortikultura Kepada Pengusaha 

Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam, Badan 

Pengusaha Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, 

dan Badan Pengusaha Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Karimun. Peraturan Menteri 

Perdagangan No.16/M-

Dag/PER/4/2013 tentang Ketentuan 

Impor Produk Hortikultura. 

Peraturan Menteri Perdagangan 

No.47/M-Dag/PER/8/2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Perdagangan No.16/M-

Dag/PER/4/2013 tentang Ketentuan 

Impor Produk Hortikultura. 

Peraturan Kepala Badan Pengawas  

Obat dan Makanan Nomor 

Hk.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 

Tentang Pengkajian Keamanan 

Pangan Produk Rekayasa Genetik. 

Peraturan Kepala Badan Pengawas  

Obat dan Makanan Nomor 

Hk.00.06.1.52.4011 Tentang 
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Penetapan Batas Maksimum 

Cemaran Mikroba dan Kimia Dalam 

Makanan. 

2. Perbuatan mengedarkan produk 

segar hortikultura impor tertentu 

yang tidak memenuhi standar mutu 

dan/atau keamanan pangan 

merupakan delik komisi.  

Unsur subjektif yaitu Subjek hukum 

adalah orang perorangan, korporasi, 

baik korporasi yang berbadan 

hukum atau bukan berbadan hukum.  

Unsur objektif  yaitu Mengedarkan 

produk segar hortikultura impor 

tertentu yang tidak sesuai dengan 

standar mutu dan/atau keamanan 

pangan. Kriteria yang termasuk 

produk segar hortikultura impor 

tertentu yang tidak sesuai dengan 

standar mutu dan/atau keamanan 

diatur pada Pasal 2 -28 Peraturan 

Pemerintah No.28 Tahun 2004 

Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi 

Pangan. 

Saran  

Adapun saran dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan kedudukan antara peraturan 

perundang-undangan yang sederajat yang 

mengatur hal yang sama mengenai 

kegiatan mengedarkan produk segar 

hortikultura impor tidak sesuai dengan 

standar mutu dan/atau keamanan  pangan 

maka dapat diselesaikan/dibantu dengan 

asas lex specialis derogat legi  generali 

yaitu peraturan yang khusus 

mengesampingkan atau membatalkan 

peraturan bersifat umum. 

2. Penegak hukum, baik Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil lebih meningkatkan 

pengawasan terhadap mekanisme 

masuknya produk segar hortikultura 

impor yang tidak sesuai dengan standar 

mutu dan/atau keamanan pangan. 

Meningkatkan produksi buah dalam 

negeri. Sehingga  
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B. Peraturan Perundang-Undangan 

     Undang-undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945  

Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura 

Undang-undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 

Undang-undang  No.7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World 

Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). 

Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  

Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  

Undang-undang No.13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura 

Undang-undang No.18 tahun 2012 Tentang Pangan 

Peraturan Pemerintah No.102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional 

Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan 

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan   
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Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 033 Tahun 2012 Tentang Bahan 

Tambahan Pangan. 

Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-IND/PER/2/2010 Tentang Pencantuman Logo 

Tara Pangan dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari Plastik. 

Peraturan Menteri Pertanian No. 42/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina 

tumbuhan untuk Pemasukan buah segar dan sayuran buah segar ke dalam wilayah 

negara Republik Indonesia  

 Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina 

Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara 

Republik Indonesia. 

Peraturan Menteri Pertanian No.60/PERMENTAN/OT.140/9/2012 Tentang Rekomendasi 

Impor Produk Hortikultura 

Peraturan Menteri Perdagangan No.84/M-DAG/PER/12/2012 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.27/M-Dag/Per/5/2012 Tentang Ketentuan 

Angka Pengenal Impor  

Peraturan Menteri Perdagangan No.16/M-Dag/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk 

Hortikultura 

Peraturan Menteri Perdagangan No.47/M-Dag/PER/8/2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Perdagangan No.16/M-Dag/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor 

Produk Hortikultura  

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.06/M.Dag/PER/1/2013 Tentang Pelimpahan 

Kewenangan Penerbitan Perizinan Impor Produk Hortikultura Kepada Pengusaha 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusaha Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusaha Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun 

Peraturan Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan Nomor Hk.00.06.1.52.40.11 tentang 

Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia Dalam Makanan 

C. Website 
 

Inkonsistensi Hortikultura dalam http://gagasanhukum.wordpress.com 

Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, ASEAN-China Free Trade Area 

(ACFTA) http://ditjenkpi.kemendag.go.id 

Deni Kusuma, Pilih Buah Lokal atau Impor, Lebih Enak Mana?, 

http://blog.ub.ac.id/denikusuma. 

Ekspor Impor dalam http://www.beacukai.go.id
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