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ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA

(STUDI DI DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

M. Zashika Ericko

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanan kebijakan
sertifikasi produk pangan industri ramah tangga pangan sesuai dengan peraturan
kepala badan pengawas obat dan makanan nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun
2012. Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan kualitatif dam deskriptif
dimana fokusnya adalah menegani efektivitas, efisiensi, perataan, kecukupan,
responsivitas, dan ketepatan William N Dunn. Informan ditentukan dengan
metode snowball sampling. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan penelitian
lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data
dilakukan dengan cara mengorganisasi data, mengkategorikan data, mencari
eksplanasi, dan menulis laporan.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa kebijakn
setifikasi produk pangan industri rumah tangga sudah berjalan cukup baik. Akan
tetapi masih ada beberapa masalah dan hambatan. Masalah tersebut diantaranya
adalah kurangnya sumber daya manusia sehingga sosialisi tidak maksimal dan
proses pengurusan sertifikasi memakan waktu yang lama. Meski ada permasalahan
dalam pelaksanaannya, kebijakan ini sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini
dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah industri rumah tangga pangan yang
sudah tersertifikasi. Kebijakan ini juga mendapat respon yang baik dari pelaksana
kebijakan, sasaran kebijakan, dan masyarakat karena dapat memberikan manfaat
yang baik.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Evaluasi kebijakan, Sertifikasi Produk
Pangan, dan Industri Rumah Tangga.



 

 

 

ABSTRACT 

 

EVALUATION POLICY CERTIFICATION OF FOOD 

PRODUCTION INDUSTRY HOUSEHOLD 

(STUDY IN THE DEPARTMENT OF HEALTH IN BANDAR LAMPUNG) 

 

By 

M. Zashika Ericko 

 

This study aims to evaluate the policy of food certification of household industry 

in accordance to the rules of chief food and drug regulatory agency BPOM 

HK.03.1.23.04.12.2205/2012. This study uses a qulitative approach and 

descriptive method, with focus on effectiveness, efficiency, alignment, 

sufficiency, responsiveness, and accuracy presented by William N Dunn. The 

informans are is determined by the method of snowball sampling. Data obtained 

by the study of literature and field research through interviews, observations, and 

documentations. The technique of data analysis done by way of organizing data, 

categorizing the data, searching for explanation, and writing reports. 

 

The conclusion of the research results are certifications of household food 

production has been running quite well. However, there are still some problems 

and obstacles. The problems include the lack of human resources that 

socialization not optimal and certification maintenance process takes a long time. 

Although there are problems in the implementation, this policy has been running 

quite  well. This can be seen by the increasing number of households food 

industry that has been certified. This policy also received good response from the 

implementers , policy objectives , and the public because it can provide good 

benefits for all. 

Keywords: Public Policy, Evaluation of policy, Certification of Food Products, 

       and Industry household. 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan ekonomi akan semakin ketat saat pemberlakuan masyarakat ekonomi

ASEAN (MEA) atau Pasar Bebas ASEAN tahun 2015. Indonesia dan negara-

negara di wilayah Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan yang

terintegrasi yang dikenal sebagai MEA. Salah satu usaha yang menunjang

pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah adanya perkembangan industri rumah

tangga (home industry). Ada berbagai macam home industry yang tumbuh dan

berkembang, misalnya industri makanan. Home industry makanan merupakan

indsutri makanan yang dikelola di dalam rumah dan dikelola oleh orang-orang

yang memiliki hubungan kekerabatan.

Permasalahan terbesar yang timbul dengan adanya MEA tersebut adalah

kemampuan industri-industri di indonesia dalam bersaing dengan produk-produk

asing yang kini semakin banyak masuk ke Indonesia. Jika industri rumah tangga di

indonesia tidak segera mempersiapkan diri, dikhawatirkan dengan adanya MEA ini

akan membuat industri rumah tangga di indonesia bangkrut karena kalah bersaing.

Indonesia harus agresif menyerang pasar-pasar ASEAN dengan produknya yang

berdaya saing tinggi. Untuk membuat produk yang berdaya saing tinggi, pemerintah

harus membuat kebijakan yang dapat mengelola produk-produk dalam negeri
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sehingga produksinya dilakukan dengan baik dan produk yang dihasilkan

berkualitas.

Industri rumah tangga dapat dilindungi dalam persaingan yang semakin ketat

tersebut dengan dibuatnya kebijakan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Industri rumah

tangga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah karena kemandirian industri

rumah tangga ini dalam menciptakan lapangan pekerjaan sangat membantu

pembangunan ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan, (Seto, 2010: 73).

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga menjadi perhatian

khusus pemerintah di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kota Bandar Lampung

adalah salah satu daerah yang ikut juga menerapkan Peraturan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205

Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri

Rumah Tangga tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung menerapkan peraturan

tersebut dengan memberikan kewenangannya kepada Dinas Kesahatan Kota Bandar

Lampung. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian

Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, ini dikeluarkan untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Peraturan ini juga dikeluarkan
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dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan masyarakat yang

dapat dipertanggungjawabkan dengan kata lain  untuk memberikan jaminan hak

asasi manusia agar dapat mengkonsumsi pangan yang aman dan bermutu dari hasil

industri rumah tangga pangan tersebut.

Dalam era MEA, produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga harus

mempunyai kualitas yang baik seperti hasil produksi lain yang sudah diproduksi

melalui standar baku mutu produk yang dikeluarkan. Seperti diketahui hasil produksi

industri rumah tangga dipandang sebagai produk yang mempunyai kualitas kurang

baik dan dibuat dengan proses sederhana berbeda dengan hasil industri besar yang

sudah mempunyai jaminan kualitas. Oleh karena itu pentingnya dilakukan sertifikasi

terhadap hasil industri rumah tangga khususnya produksi pangan yang dihasilkan

akan mampu bersaing pada era pasar bebas saat ini.

Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian

Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga belum berjalan optimal. Hal ini

dikarenakan masih saja ditemukan industri rumah tangga pangan yang

mencantumkan nomor registrasi lama yang berarti home industry tersebut sudah

habis masa berlaku sertifikatnya tersebut tetapi tidak melakukan sertitifikasi ulang.

Sebagai contoh permasalahan perpanjangan sertifikasi ini terjadi pada home industry

saus yang berada di Jl. Hayam Wuruk, Kedamaian yang tidak melakukan sertifikasi

ulang terhadap produk yang dihasilkannya.

(http://kotabarulampung.blogspot.com/2015/02/tutup-pabrik-saus-itu.html tanggal

akses 24-8-2015, waktu 19:00 WIB).
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Permasalahan sertifikasi tersebut menimbulkan masalah bagi konsumen seperti

keracunan makanan karena membeli produk makanan yang mengandung bahan

berbahaya. Kasus terakhir terjadi di Bali dan Lampung, ratusan anak-anak

dilarikan ke rumah sakit karena mengalami keracunan makanan. Anak-anak selalu

tampak bersemangat ketika menikmati jajanan. Terlebih ketika mereka menikmati

produk gratis dari produsen makanan yang sengaja melakukan promosi di sekolah

mereka. Kejadian dialami 117 anak di Kelurahan Teluk Betung, Bandar Lampung.

Dua jam setelah menyantap nasi kotak pemberian pengurus Koperasi Pedagang

Niaga Bahari, Pusat Pelelangan Ikan Lempasing, anak-anak ini merasa mual dan

terus menerus buang air besar. Kasus keracunan makanan tersebut sangat

disesalkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

(http://www.indosiar.com/fokus/anak-sekolah-dan-keracunan-

makanan_28582.html, waktu 09:05WIB)

Contoh bahaya yang ditimbulkan oleh komposisi makanan turut diteliti oleh

Purnomo (2009) yang melakukan penelitian tentang boraks pada makanan berupa

mie basah, lontong, bakso, pempek, dan kerupuk udang yang diambil secara acak

di Pasar SMEP, Tugu, Bambu Kuning, Kampung Sawah, dan swalayan Bandar

Lampung. Setelah dilakukan uji laboratorium, dari 30 contoh mi basah, 84%

positif mengandung boraks. Dari 9 sampel lontong, 11,1% mengandung boraks,

dan dari 13 sampel pempek, 85% juga positif mengandung borak, yang lebih

parah lagi adalah 12 sampel bakso, 7 sampel cincau hitam dan 12 sampel

kerupuk udang 100% positif mengandung boraks.



5

Kondisi tersebut membuat pemerintah kota bandar lampung melakukan

pengawasan dan pembinaan mengenai penggunaan bahan kimia berbahaya

contohnya formalin terutama untuk produk makanan seperti pada industri

tahu. Pada tahun 2013  dan  tahun 2014 jumlah penggunaan bahan kimia

berbahaya khususnya formalin dalam pembuatan produk makanan di Kota

Bandar Lampung masih ada, walaupun menurun jika dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya. Tentu saja hal ini sangat berbahaya jika terus menerus dikonsumsi

oleh masyarakat yang tidak tahun menahu tentang bahaya dari produk yang

mereka konsumsi (Buku Laporan Tahun 2013 dan Tahun 2014 Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung).

Selajutnya, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada salah satu usaha

tahu, tempe dan pempek di Gg. Sadar Jl. P. Antasari Kecamatan Kedamaian

ditemukan data bahwa usaha yang mereka lakukan saat ini belum tersertifikasi.

Hal ini menurut pengusaha dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan

oleh pihak Dinas Kesehatan mengenai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat

dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012

tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Selama ini yang mereka ketahui izin yang dikeluarkan dari pihak kelurahan dan

kecamatan untuk membuka usaha. Hasil dari pembuatan usaha tahu, tempe dan

pempek dipasarkan di sekitar Pasar Panjang dan Pasar Tugu bandar Lampung

(Survei Awal tanggal 17 Desember 2015).
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Dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakuakan evaluasi terhadap

kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga karena kebijakan ini

sangat dibutuhkan saat ini khususnya bagi para pelaku usaha yang bergerak di

bidang industri rumah tangga. Dengan diadakannya evaluasi kebijakan ini maka

dapat diketahui perkembangan pelaksanaannya. Jika terdapat permasalahan maka

dapat dengan segera diperbaiki. Evaluasi juga dapat memberikan informasi kepada

pembuat kebijakan mengenai sejauh mana kebijakan ini sudah tepat atau belum

dalam mengatasi permasalah yang ada.

Dengan adanya evaluasi terhadap kebijakan ini diharapkan muncul kesadaran bagi

pelaksana kebijakan untuk berusaha sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan

terhadap pemilik industri rumah tangga pangan yanga di bawah tanggung jawabnya.

Selain itu para pengusaha industri pangan rumah tangga juga dapat mengetahui

kewajibannya untuk menjamin hak-hak konsumen dalam mendapatkan produk

pangan yang aman. Selain itu penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi

hambatan dalam pembuatan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga di

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sehingga dapat dicari jalan keluarnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut peneliti, tertarik untuk

melakukan penelitian terkait kebijakan sertifikasi produk pangan industri rumah

tangga dengan cara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini pada

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Oleh sebab itu, peneliti melaksanakan
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penelitian ini yang berjudul: “Evaluasi Kebijakan Sertifikasi Produksi Pangan

Industri Rumah Tangga di Kota Bandar Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Rumus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah

Tangga di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung?

2. Apakah hambatan dalam pembuatan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah

Tangga di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengevaluasi kebijakan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah

Tangga di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pembuatan Sertifikat

Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Dinas Kesehatan Kota Bandar

Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah

referensi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya

berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik.
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2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung penelitian ini dapat

memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah-langkah untuk

memperbaiki kekurangan yang ada dalam penerapan kebijakan

Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga Pangan.

b. Bagi industri rumah tangga pangan penelitian ini dapat menjadi media

untuk menyampaikan kritik dan saran yang membangun terkait kebijakan

Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga Pangan yang sudah

meraka lakukan.

c. Bagi konsumen penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi terkait

haknya untuk dilindungi dalam memperoleh produk makanan yang layak

serta sebagai media untuk menyampaikan keluhan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata

Policy sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata Wisdom. Dalam konteks

tersebut penulis berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan

istilah kebijaksanaan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa

pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih

lanjut, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya

termasuk konteks politik karena pada hakikatnya proses pembuatan

kebijakan itu sesunguhnya merupakan sebuah proses politik (Islamy, 2007:

12).

Kata kebijakan dan kebijaksanaan seringkali digunakan secara bergantian,

sehingga terkadang sulit untuk dibedakan pengertiannya. Ambarwati (2009)

memberikan pengertian untuk kedua istilah tersebut sebagai berikut:

a. Kebijakan adalah suatu peraturan atau suatu arah tindakan yang
ditentukan sebelumnya yang dibuat oleh manusia yang ditentukan
untuk membimbing pelaksanaan pekerjaan ke arah tujuan organisasi.

b. Kebijaksanaan adalah ketentuan dari pimpinan tentang cara
penindakan atau penyelenggaraan sesuatu pekerjaan dalam rangka
usaha mencapai tujuan pokok dibadang dan jangka waktu tertentu,
sehingga merupakan dasar bagi pejabat-pejabat pelaksana atau
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bawahan dalam mengambil tindakan-tindakan atau penyelenggaraan
pekerjaan yang serupa.

Melengkapi uraian tersebut, akan peneliti kemukakan beberapa pengertian

kebijakan dari beberapa para ahli yang mengetahui dan memahami tentang

kajian kebijakan, yaitu Lasswell dan Kaplan sebagai mana dikutip oleh

Irfan Islamy dalam bukunya yang berjudul Prinsip–prinsip Perumusan

Kebijaksanaan Negara mengartikan bahwa kebijakan Sebagai “suatu

program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang terarah”

(Islamy, 2007: 14)

Adapun pengertian dari Hoogerwerf (2009: 3-4) memberikan definisi tentang

kebijakan sebagai berikut “Kebijakan dapat dilukiskan sebagai suatu usaha

untuk mencapai sasaran tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Kebijakan

adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah. Kebijakan adalah upaya

untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah suatu masalah dengan cara

tertentu yaitu tindakan yang terarah.

Kleijn dalam Hoogerwerf (2009: 7) memberikan definisi kebijakan sebagai

berikut “Suatu tindakan secara sadar dan sistematis, dengan menggunakan

sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran,

yang dijalankan langkah demi langkah”.

Makna kebijakan di atas, berupa tindakan yang dilakukan langkah demi

langkah menunjukkan tindakan yang berpola, hal itu sejalan dengan

pandangan Wahab (2010: 3) yang menegaskan bahwa “Policy itu adalah
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suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan

sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu”.

Berdasarkan kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa

kebijakan merupakan program pencapaian tujuan, nilai, serta tindakan yang

terarah pada sasaran atau tujuan tertentu. Selain itu kebijakan merupakan

suatu jawaban terhadap suatu masalah dalam upaya mencegah, mengurangi

atau memecahkan masalah dengan tindakan terarah dan dalam urutan waktu

tertentu.

2. Kriteria Kebijakan

Adanya kriteria-kriteria kebijakan menurut Dunn (2006: 24-28) yaitu:

a. Penyusunan agenda adalah perumusan masalah yang dapat memasok

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan

asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah.

b. Formulasi kebijakan adalah peramalan dapat menyediakan pengetahuan

yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di

masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif.

c. Adopsi kebijakan adalah rekomendasi membuahkan pengetahuan yang

relevan tentang kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai

alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui

peramalan.

d. Implementasi kebijakan adalah pemantauan (monitoring) menyediakan

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari

kebijakan yang diambil sebelumnya.
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e. Penilaian kebijakan adalah evaluasi membuahkan pengetahuan yang

relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja

kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa kriteria-kriteria yang dijadikan landasan

dalam suatu kebijakan yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi

kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan.

Kebijakan Publik mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang

saling bergantung  satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-

keputusan untuk melakukan tindakan.  Kebijakan publik tersebut dibuat oleh

badan atau  kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila  sudah dibuat maka

harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang

memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia (Dunn, 2006: 24-28).

Menurut Anderson dalam Wahab (2007: 2) mengemukakan Kebijakan

sebagai berikut “kebijakan adalah prilaku dari sejumlah aktor pejabat,

kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang

kegiatan tertentu”. Sejalan dengan rumusan tersebut Carl Friedrich

mengemukakan kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada

tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu

seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan

sasaran yang diinginkan.
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Sementara menurut Jenkins dalam Wahab (2007: 3) merumuskan

kebijaksanaan negara sebagai:

“A set interrelated decisions taken by the political actor or group of
actors concerning the selection of goals and the means of achieving
them within a specified situation where these decisions should in
principle, be within the power of these actors to achieve”.

“serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh
seseorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan
dengan tujuan yang telah dipilih berserta cara-cara untuk
mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu
pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenagan
kekuasaan dari para aktor tersebut”.

Menurut Udoji dalam Wahab (2007: 5) mendefinisikan kebijaksanaan

negara, sebagai berikut:

“An sanctioned course af action addressed to a particular problem
or group of related problems that affect society at large, yaitu “

“suatu tindakan yang bersanksi yang mengarah pada suatu tindakan
tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah
tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar
warga masyarakat”.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu

masalah dengan menggunakan serangkaian tindakan yang berpola atau usaha

yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok dengan

menggunakan sarana-sarana yang cocok dilaksanakan selangkah demi

selangkah untuk mencapai tujuan tertentu serta berpengaruh terhadap orang

banyak. Kemudian berkaitan dengan istilah publik peneliti berpandangan

bahwa kata publik sesungguhnya memiliki dimensi pengertian yang sangat
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beragam. Kata tersebut misalnya secara sosiologis kata publik dapat

diterjemahkan sebagai masyarakat yang mengandung arti sistem sosial

dimana manusia hidup dan tnggal secara bersama-sama, kemudian dalam hal

masyarakat tersebut terdapat norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang

mengikat atau membatasi kehidupan masyarakatnya.

Kaitannya dengan konsep kebijakan publik, peneliti akan mencoba

memaparkan beberapa teori kebijakan publik dengan mengambil rujukan

pendapat dari beberapa ahli, misalnya Anderson dalam Islamy (2007: 15)

memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut: “Kebijakan Publik

adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun badan-badan dan pejabat-pejabat

pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan itu adalah (1). Kebijakan

publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan

yang berorietasi pada tujuan. (2). Kebijakan publik berisi tentang tindakan-

tindakan pemerintah. (3). Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar

dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih

dimaksudkan untuk dilakukan. (4). Kebijakan publik yang diambil bersifat

positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu

masalah tertentu, atau yang bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. (5). Kebijakan publik setidak-

tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang bersifat mengikat dan memaksa”.
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Pendapat lainnya menurut Nugroho (2003: 51) menyatakan bahwa kebijakan

publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-

cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur

berdasarkan pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh

sarana dan prasarana untuk mencapai tempat tujuan tersebut. Sementara itu

Easton dalam Islamy (2007: 2), menyertakan kebijakan publik sebagai

pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang

keberadaannya mengikat.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, peneliti dapat memberikan pandangan

bahwa kebijakan publik mengandung sejumlah makna antara lain:

a. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibangun oleh badan-badan

atau pejabat-pejabat pemerintah.

b. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada suatu tujuan

yang telah ditetapkan.

c. Kebijakan publik diproyeksikan pada pemecahan masalah yang ada di

masyarakat.

d. Kebijakan publik berimplikasi positif dalam arti tindakan pemerintah

mengenai segala sesuatu dan negatif dalam arti tindakan pemerintah

untuk tidak melakukan sesuatu.

e. Kebijakan publik membutuhkan regulasi (aturan) dalam menerjemahkan

program yang telah ditetapkan.

f. Kebijakan publik berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat baik

secara langsung maupun tidak langsung
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik

adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai

tertentu dan praktik tertentu atau serangkaian tindakan yang diusulkan

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan

ancaman dan peluang yang ada.

3. Tahapan-Tahapan Kebijakan

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (2003: 79) adalah sebagai

berikut:

a. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Penyusunan agenda (Agenda Setting) adalah sebuah fase dan proses

yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum

kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu

menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah

mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-

masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak

mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk

memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam

agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan

status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda

publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya

publik yang lebih daripada isu lain. Dalam Agenda Setting juga sangat

penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam

suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (Policy issues) sering disebut
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juga sebagai masalah kebijakan (Policy problem). Policy issues biasanya

muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor

mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau

pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

Menurut Dunn (2003: 79), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi

dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan

maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu

bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa kriteria isu

yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik di antaranya: telah

mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman

yang serius, telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang

berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan

orang banyak, mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak

yang amat luas, mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam

masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit

dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat

urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan

tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi dan keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi Kebijakan (Policy Formulating)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas

oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk

kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah
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tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam

agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing

alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil

untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (Policy Adoption)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar

pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur

oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang

sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi-cadangan dari sikap baik

dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota

mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui

manipulasi simbol-simbol tertentu di mana melalui proses ini orang belajar

untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut

kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali

menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan

secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan

berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak

serta-merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan
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keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang

dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

e. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai

suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya

dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh

proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi

tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang

diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun

tahap dampak kebijakan.

B. Tinjauan Tentang Evaluasi

1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur lebih besifat

kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif. Namun secara umum

orang hanya mengidentikkan kegiatan evaluasi sama dengan menilai, karena

aktifitas mengukur sudah termasuk di dalamnya dan tak mungkin melakukan

penilaian tanpa didahului oleh kegiatan pengukuran (Arikunto, 2009: 117).

Pengukuran dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil tes terhadap

standar yang ditetapkan. Perbandingan yang telah diperoleh kemudian

dikualitatifkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Viviane dan Gilbert de Lansheere (2008: 89) menyatakan bahwa evaluasi

adalah proses penentuan apakah materi dan metode pembelajaran telah

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penentuannya bisa dilakukan salah

satunya dengan cara pemberian tes kepada pembelajar. Terlihat di sana bahwa

acuan tes adalah tujuan pembelajaran.

2. Proses Evaluasi

Viviane dan Gilbert de Lansheere (2008: 89) menyatakan suatu proses

dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena

itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi

program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang

ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan

ketidakjelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan

evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Pada proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan

oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, antara

lain:

a. Suatu tugas atau tanggung jawab, maka pemberi tugas atau yang menerima

tugas harus jelas

b. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari

kesalahan harus dihindari.

c. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan

dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program

secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan
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kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan

sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.

d. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat

kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta

pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di

tangan manajemen program.

e. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau

penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut

banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.

f. Hendaknya hubungan dengan proses harus didasari oleh suasana konstruktif

dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian

evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting

dalam siklus manejemen program.

3. Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik,

evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau

program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi

yang beragam, Dunn (2003: 608), memberikan arti pada istilah evaluasi

bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran

(appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata

yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti

satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan

produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”.
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Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil

kebijakan di mana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan

atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah

evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Agustino

(2006: 186) bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian

kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah

dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat

meraih hasil yang diinginkan.

Adapun menurut Ndraha (2008: 201) berpendapat bahwa evaluasi

merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa

hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak

dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya,

sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan

harus direvisi atau dilanjutkan. Danim (2000: 14) mengemukakan definisi

penilaian (evaluating) adalah: “Proses pengukuran dan perbandingan dari

hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang

seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi

tersebut, yaitu:

a. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi

tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.

b. Bahwa penilaiaan itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian

adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan

manajemen
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c. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan

yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai”

.
Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu

kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil

pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya

menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat

hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan

di dalamnya.

Menurut Muchsin (2002: 110), evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai

hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal

mencapai tujuan dan dampak-dampaknya. Evaluasi kebijakan pemerintah

dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk

dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

Sedangkan Dunn dalam Nugroho (2012: 729) menggambarkan kriteria-

kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

Tabel 1. Tipe Evaluasi Kebijakan menurut William N. Dunn
Tipe Kriteria Pertanyaan Ilustrasi

Efektivitas
Apakah yang diinginkan

telah tercapai ?
Unit pelayanan

Efisensi
Seberapa banyak usaha

diperlukan untuk mencapai
hasil yang diinginkan?

Unit biaya, manfaat
bersih, Rasio cost-

benefit.

Kecukupan
Seberapa jauh pencapaian

hasil yang diinginkan
memecahkan masalah?

Biaya tetap, efektifitas
Tetap

Perataan
Apakah biaya dan manfaat

didistribusikan secara merata
kepada kelompok-kelompok

berbeda?

Kriteria pareto, kriteria
kaldor-hicks,kriteria

rawls

Responsivitas Apakah hasil kebijakan
memuaskan kebutuhan,

Konsistensi Survei
warga negara
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preferensi atau nilai-nilai
kelompok tertentu?

Ketepatan
Apakah hasil (tujuan) yang

diiinginkan benar-benar
berguna atau bernilai?

Program publik harus
merata dan efisien

Sumber: Wiliam N. Dunn dalam (Nugroho, 2012: 729)

Berdasarkan tabel di atas menurut Dunn, bahwa kriteria-kriteria evaluasi

kebijakan publik dapat diterangkan sebagai berikut:

a. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat)

yang diharapkan.

b. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk

menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan

sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara

efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos

moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit

produk atau layanan.

c. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas

memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya

masalah.

d. Perataan (equity), berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat

kebijakan.

e. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat

memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok

masyarakat yang menjadi target kebijakan.

f. Ketepatan, dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat

dari tujuan kebijakan yang benar benar tercapai berguna dan bernilai
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pada kelompok sasaran, mempuyai dampak perubahan sesuai dengan

misi kebijakan tersebut.

Peneliti akan menggunakan tipe penelitian yang dikemukakan oleh Wiliam

N. Dunn di atas dimana lebih menfokuskan pada kriteria-kriteria evaluasi

kebujakan yang sudah dijabarkan tersebut. Sebagai bahan dasar acuan

penelitian, dengan menggunakan tipe ini peneliti dapat melakukan penlilaian

terhadap suatu kebijakan berdasarkan enam unsur yakni efektivitas, efisiensi,

perataan, responsivitas, ketepatan.

4. Tahapan Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

Menurut Dunn (2003: 609-610) fungsi evaluasi, yaitu: “Pertama, dan yang

paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya

mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada

klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan

dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-

metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan

rekomendasi”.

Berdasarkan pendapat Dunn (2003: 608-609) di atas dapat disimpulkan

bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting

karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai

dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, di mana tujuan-tujuan

tertentu dapat dicapai. Sehingga kepantasan dari kebijakan dapat dipastikan

dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Evaluasi
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mempunyai tahapan yang membedakannya dari metode-metode analisis

kebijakan lainnya yaitu:

a. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada

penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan

program.

b. Interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta”

maupun “nilai”.

c. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda

dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan

masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.

d. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai

kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus

cara.

Berdasarkan penjelasan di atas, tahapan evaluasi terdiri dari empat karakter,

yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu

kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua

yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu

kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari

bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu.

Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif

diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat

dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai,

karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi
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sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan

dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

C. Tinjauan Tentang Keamanan Pangan

1. Pengertian Keamanan Pangan

Pengertian keamanan pangan adalah segala upaya yang dapat ditempuh

untuk mencegah adanya indikasi yang membahayakan pada bahan pangan.

Untuk memenuhi kebutuhan akan keadaan bebas dari resiko kesehatan yang

disebabkan oleh kerusakan, pemalsuan dan kontaminasi, baik oleh mikroba

atau senyawa kimia, maka keamanan pangan merupakan faktor terpenting

baik untuk dikonsumsi pangan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor.

Keamanan pangan merupakan masalah kompleks sebagai hasil interaksi

antara toksisitas mikrobiologik, toksisitas kimia dan status gizi. Hal ini

saling berkaitan, di mana pangan yang tidak aman akan mempengaruhi

kesehatan manusia yang pada akhirnya menimbulkan masalah terhadap

status gizi (Seto, 2010: 97).

Keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan

sehari-hari. Kurangnya perhatian terhadap hal ini, telah sering

mengakibatkan terjadinya dampak berupa penurunan kesehatan konsumennya,

mulai dari keracunan makanan akibat tidak higienisnya proses penyimpanan

dan penyajian sampai risiko munculnya penyakit kanker akibat penggunaan

bahan tambahan (food additive) yang berbahaya (Syah, 2005: 88).
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Keamanan pangan diartikan sebagai terbebasnya makanan dari zat-zat atau

bahan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh tanpa membedakan

apakah zat itu secara alami terdapat dalam bahan makanan yang digunakan

atau tercampur secara sengaja atau tidak sengaja ke dalam bahan makanan

atau makanan jadi (Moehyi, 2000: 17).

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. Pangan yang aman setara bermutu dan bergizi tinggi sangat

penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat

kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat (Saparinto, 2006: 65).

2. Dampak Keamanan Pangan terhadap gizi

Teknologi pengamanan, pemprosesan dan pengolahan bahan pangan

membawa dampak positif juga negatif bagi manusia. Dampak positif yang

dihasilkan adalah meningkatnya nilai tambah makanan dan lebih terjaminnya

pasokan satu jenis bahan pangan. Satu jenis bahan pangan dapat

dipertahankan ketersediaanya dengan proses pengawetan dan menitikberatkan

khusus pada keamanan itu sendiri. Pangan adalah kebutuhan pokok manusia

untuk dapat bertahan hidup. Pangan ini terus meninngkat baik kualitas

maupun kuantitasnya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan dilakukan

dengan cara ekstensifikasi, yaitu memperluas lahan pertanian, serta dengan

intensifikasi, yaitu dengan meningkatkan keamanan. Dengan memanfaatkan



29

IPA dan teknologi yang makin berkembang, dapat menciptakan bibit unggul

dengan tekhnik radiasi, rekayasa genetika dan sebagainya.

Banyak usaha yang bergerak di bidang jasa penyediaan makanan, seperti

restoran dan catering belum menjalanan sistem manajemen keamanan pangan.

Banyak pertimbangan yang berhubugan dengan realisasi dari proses

pengembangan sistem tersebut, seperti masih sedikitnya informasi yang

memadai mengenai manfaat implementasi dari Sistem Manajemen Keamanan

Pangan, pertimbangan budget dan sumber daya yang mumpuni untuk proses

penerapan Sistem Manajememen Keamanan Pangan (HACCP dan ISO

22000: 87). Berikut adalah keuntungan menjalankan sistem ini:

a. Adanya pengendalian yang sistematis terhadap keamanan produk

Hal yang menarik untuk diperhatikan bagaimana Sistem Manajemen

Keamanan pangan akan membuat perusahaan tersebut mengimplementasikan

suatu bentuk sistem yang dapat teraudit, adanya level pengendalian terpadu

(pemeriksaan, verifikasi dan validasi).

b. Jaminan terhadap pelanggan

Secara otomatis dengan adanya suatu bentuk penerapan Sistem Manajemen

Keamanan Pangan yang kemudian dilengkapi dengan sertifikasi, dapat

memberikan penambahan rasa percaya dari pelanggan yang terkait dengan

jaminan kepada pelanggan.

c. Pengembangan kompetensi karyawan

Perubahan budaya ke arah yang lebih profesional akan sangat membantu

perusahaan dan secara perlahan akan mengembangkan kompetensi karyawan

untuk terus bekerja dan belajar.



30

Beberapa permasalahan yang dihadapi keamanan pangan di Indonesia adalah

mutu keamanan pangan yang tidak terpenuhi, antara lain:

a. Penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang atau melebihi batas

produk pangan,

b. Ditemukan cemaran kimia berbahaya (pestisida, logam berat, obat-obatan

pertanian) pada berbagai produk pangan,

c. Cemaran mikroba yang tinggi dan cemaran mikroba patogen pada

berbagai produk pangan,

d. Pelabelan dan periklanan produk pangan yang tidak memenuhi syarat,

e. Masih beredarnya produk pangan kadaluarsa termasuk produk impor,

f. Pemalsuan produk pangan,

g. Cara peredaran dan distribusi produk pangan yang tidak memenuhi

syarat,

h. Mutu dan keamanan produk pangan belum dapat bersaing di pasar

Internasional.

3. Penanggulangan keamanan pangan

Beberapa alternatif penanganan keamanan pangan

a. Membentuk Jaringan Keamanan Pangan

Keamanan pangan harus dikaji dari hulu sampai hilir. Untuk itu perlu

sistem keamanan pangan terpadu yang melibatkan tiga jejaring, yaitu

food intelligence, yang mengkaji risiko keamanan pangan; food safety

control, yang mengawasi keamanan pangan; dan food safety promotion,

yang mengkomunikasikan keamanan pangan. Food Intelligence adalah
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jejaring yang menghimpun informasi kegiatan pengkajian risiko

keamanan pangan dari lembaga terkait (data surveilan, inspeksi, riset

keamanan pangan, dan sebagainya). Food Safety Control adalah jejaring

kerja sama antarlembaga dalam kegiatan yang terkait dengan pengawasan

keamanan pangan (standardisasi dan legislasi pangan, inspeksi dan

sertifikasi pangan, pengujian laboratorium, ekspor-impor, dan sebagainya).

Food Safety Promotion adalah jejaring keamanan pangan, meliputi

pengembangan bahan promosi (poster, brosur) dan kegiatan pendidikan,

pelatihan, dan penyuluhan keamanan pangan untuk industri pangan,

pengawas keamanan pangan, dan konsumen.

Dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan produk pangan industri

rumah tangga, Badan POM (BPOM) telah bekerja sama dengan

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melatih tenaga penyuluh keamanan

pangan dan tenaga inspektur pangan (DFI, District Food Inspector) di

lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan

target minimum 6000 DFI, saat ini sudah ada sekitar 1.200 DFI yang

bertugas melakukan pengawasan IRT pangan di seluruh Indonesia. Oleh

karena itu, kepada para konsumen dihimbau untuk selalu membeli

produk pangan yang sudah bernomor MD atau ML atau SP dan P-IRT.

Badan POM yang didukung oleh 26 Balai Besar/Balai POM di seluruh

Indonesia selalu melakukan pengujian terhadap contoh-contoh yang

diambil secara acak dari seluruh pelosok tanah air. Pengujian dilakukan

untuk memantau mutu dan keamanan pangan dari produk-produk yang

beredar, baik terhadap produk MD, ML, SP, P-IRT, maupun produk-
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produk lainnya seperti makanan jajanan atau air minum dari depot air

minum.

Dalam rangka peningkatan keamanan pangan di Indonesia, Badan POM

membahas kembali standar dan regulasi yang berkaitan dengan persyaratan

keamanan pangan berdasarkan analisis risiko bahaya dari parameter yang

dipersyaratkan. Selain itu Badan POM juga berupaya untuk meningkatkan

kesadaran para produsen dan konsumen akan pentingnya keamanan

pangan bagi hidup yang sehat, melalui kegiatan penyuluhan maupun

kampanye keamanan pangan. Karena penanganan masalah keamanan

pangan adalah tanggung jawab bersama baik pemerintah, pihak produsen

pangan maupun konsumen, Badan POM meminta para produsen pangan

untuk selalu mengendalikan produknya agar mutu dan keamanan pangannya

terjamin dan menghimbau para konsumen untuk selalu kritis dalam memilih

produk pangan yang dibutuhkannya dan selalu menghindari produk pangan

yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan pangan.

b. Membuat Kriteria Aman dan Law Enforcement

Suatu pangan dikatakan aman apabila bebas dari bahaya yang

ditimbulkan akibat dari keberadaan cemaran tersebut. Kata bebas dalam

hal ini tidak selalu berarti sama dengan nol atau tidak ada sama sekali.

Karena berbagai alasan beberapa bahan tersebut tidak dapat dihilangkan

dengan seksama, namun melalui berbagai penelitian dan pengkajian

nasional dan internasional ditetapkan standar atau batas maksimal

keberadaan dari masing-masing bahan tersebut. Umumnya standar atau
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batas maksimal tersebut ditetapkan dengan memperhatikan kesehatan

manusia dan diatur secara spesifik untuk masing-masing jenis pangan.

Dengan demikian setiap pangan harus memenuhi persyaratan keamanan

yang ditetapkan agar tidak mengganggu, merugikan, atau membahayakan

kesehatan manusia. Cemaran biologis merupakan tantangan yang cukup

besar bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak saja berkenaan

dengan iklim tropis yang 'nyaman' bagi pertumbuhan mikroorganisme

pembusuk dan patogen. Tetapi, juga terkait dengan keterbatasan pengetahuan,

sikap dan perilaku bersih masyarakat pada umumnya, baik konsumen

maupun yang terlibat dalam pengolahan pangan. Salah satu upaya yang

ditetapkan untuk mencapai keamanan pangan adalah pelaksanaan sanitasi

pada setiap rantai pangan. Rantai pangan dimulai sejak penanaman

hingga pemanenan dan penanganan pascapanen yang menghasilkan

pangan segar.

Selanjutnya adalah pengolahan pangan segar hingga menghasilkan

pangan olahan yang siap dikonsumsi seperti mie instan, daging kaleng,

dan biskuit. Pengolahan pangan segar juga dapat menghasilkan pangan

olahan lain yang merupakan bahan baku seperti terigu dan tepung telur.

Mata rantai lainnya adalah pengangkutan, distribusi, dan pemasaran

pangan. Mata rantai terakhir adalah penyiapan pangan sebelum dikonsumsi,

baik di dapur masing-masing konsumen maupun di rumah makan umum

seperti restoran, kafe, atau warung.
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Tentang sanitasi tersebut, menteri kesehatan menetapkan persyaratan

tentang sanitasi pada fasilitas, terhadap pelaksanaan kegiatan, dan

pekerja. Persyaratan sanitasi dipenuhi melalui penerapan cara-cara yang

baik yakni, cara budidaya yang baik (tanaman, peternakan, perikanan),

cara produksi pangan segar yang baik (hasil pertanian, peternakan,

perikanan), cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi

pangan yang baik, cara ritel pangan yang baik, dan cara produksi

pangan siap saji yang baik. Untuk melaksanakan cara-cara tersebut

pemerintah menyiapkan berbagai pedoman yang diperlukan, melakukan

pembinaan, dan pengawasan yang diperlukan.

c. Pendidikan konsumen

Salah satu hal yang paling penting dilakukan dalam kaitan ini adalah

pendidikan keamanan pangan untuk konsumen guna meningkatkan

kesadaran masyarakat. Mereka harus tahu dan memahami bahwa

penyakit karena pangan disebabkan oleh bahaya kimia, bahaya biologi,

bahaya fisik, dan mana makanan yang bebas bahaya.

Cara yang ditempuh oleh BPOM untuk menyosialisasikan keamanan

pangan adalah dengan mengedarkan CD (compact disk) yang berisi 10

poster tentang keamanan pangan. CD yang berisi 10 poster akan

dibagikan kepada stakeholder, seperti industri pangan, pemerintah daerah,

universitas, asosiasi pangan, atau asosiasi lainnya yang berkaitan dengan

keamanan pangan, juga diberikan kepada individu-individu yang peduli.

Diharapkan poster dalam CD dapat diedarkan dan digandakan oleh
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mereka yang peduli secara multilevel. Poster yang diedarkan antara lain

berisi imbauan pentingnya menutup makanan yang telah matang sebelum

dimakan agar terhindar dari cemaran mikroba yang dibawa oleh lalat,

kecoa, dan sebagainya. Selain menggunakan poster, keamanan pangan

juga diinformasikan kepada konsumen atau produsen melewati promosi,

seperti pendidikan, melalui talk show di beberapa televisi, memberikan

selipan informasi di koran-koran, juga penyuluhan kepada industri kecil

pangan.

D. Tinjauan Tentang Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 antara lain tentang Sertifikasi

Produksi Pangan dan Perusahaan Pangan Industri Rumah Tangga, ditetapkan

pedoman tata cara penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri

Rumah Tangga (SPP-IRT). Penetapan ini merupakan salah satu upaya

memperlancar operasional pelaksanaan berbagai kegiatan khususnya di bidang

pangan yang berkaitan dengan kewenangan minimal yang wajib dilaksanakan

oleh kabupaten/kota (2007: 39).

Setiap perusahaan wajib mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-

undangan di bidang pangan. Upaya memasyarakatkan higiene dan peraturan

perundang-undangan di bidang pangan perlu dilakukan baik melalui jalur

pendidikan formal maupun informal. Berdasarkan perkiraan, pengetahuan

sebagian besar karyawan tentang higiene pengolahan pangan masih rendah,
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sedangkan pangan yang cenderung dapat menimbulkan keracunan masih

tinggi jumlahnya. Kebersihan sarana yang akan menunjang dihasilkannya

produk makanan yang aman dinilai masih perlu diperbaiki. Demikian juga

diperkirakan masih banyak PP-IRT yang belum menguasai teknologi

pengolahan pangan dan cara penggunaan bahan tambahan pangan, serta

penggunaan kemasan dan label yang tepat.

Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam

makanan untuk mempengaruhi sifat ataupun bentuk makanan. Bahan

Tambahan Makanan (BTM) itu bisa memiliki nilai gizi, tetapi bisa pula tidak.

Menurut ketentuan yang ditetapkan, ada beberapa kategori BTM. Pertama,

BTM yang bersifat aman, dengan dosis yang tidak dibatasi. Kedua, bahan

tambahan makanan yang digunakan dengan dosis tertentu dan dengan demikian

dosis maksimum penggunaanya juga telah ditetapkan. Ketiga, bahan tambahan

yang aman dan dalam dosis yang tepat, serta telah mendapatkan izin beredar

dari instansi yang berwenang, misalnya zat pewarna yang sudah dilengkapi

sertifikat aman. Sebaliknya, menggunakan BTM secara tepat sebab apabila

tidak demikian maka bahan tambahan makanan ini dapat pula mengakibatkan

gangguan kesehatan (Yulianti, 2007: 7).

Pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi

pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan

kecerdasan masyarakat. Pemerintah sangat mendukung adanya masyarakat

yang berswadaya dengan landasan Industri rumahan, namun sebelum seorang

pelaku usaha memulai industri rumahan hendaknya terlebih dahulu mengetahui
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secara global peraturan yang mengatur Industri rumahan (Yulianti, 2007: 8).

Konsumen tentunya akan sangat dirugikan dengan kondisi produk yang

tidak sesuai dengan standar kesehatan, apalagi membawa dampak yang buruk

dalam kehidupan masyarakat. Realitas di atas menunjukkan bahwa masalah

perlindungan konsumen adalah masalah yang sangat serius. Akan tetapi,

masalah-masalah tersebut baru dipersoalkan ketika ramai dibahas dalam

pemberitaan di berbagai media. Pada saat mulai sepi dari pemberitaan,

masalah-masalah ini seakan luput dari perhatian masyarakat, Pemerintah

dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Masalah

perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan di berbagai media massa.

Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan

perbincangan di masyarakat, apabila masih banyak konsumen yang dirugikan.

Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu mendapat perhatian

yang khusus dari pemerintah.

Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat yakni banyaknya beredar

produk Industri rumahan yang tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan.

Sehingga banyak ditemui produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan

mutu dan keamanan pangan (Bahan Tambahan Pangan, cemaran mikroba,

tanggal kadaluarsa), masih banyak kasus keracunan, masih rendahnya

pengetahuan, keterampilan dan tanggungjawab produsen pangan tentang

mutu dan keamanan pangan serta rendahnya kepedulian konsumen itu

sendiri. Untuk itu suatu produk industri rumah tangga khususnya produk

pangan harus sesuai dengan standar agar aman dikonsumsi.
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Produk industri rumah tangga yang telah memiliki izin Dinas Kesehatan berarti

produk tersebut telah sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu,

serta manfaat dari produk tersebut. Sebaliknya, Produk Industri Rumah

Tangga yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan baik itu berupa produk

makanan maupun minuman tentu saja belum melewati tahap pemeriksaan

oleh pihak yang berwenang memeriksanya. Produk Industri Rumah Tangga

yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan jika dikonsumsi oleh konsumen

dapat menyebabkan kerugian, baik kerugian secara materi maupun psikis. Hal

ini tentu saja merugikan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dan

mengonsumsi produk industri rumah tangga (Yulianti, 2007: 7).

Untuk mendapatkan izin edar khususnya produk Industri Rumah Tangga

pangan diharuskan:

a. Mengajukan permohonan kedinas kesehatan Kota/Kabupaten setempat.

b. Melengkapi berkas permohonan pengajuan perizinan.

c. Harus ada seorang yang sudah pernah dan lulus mengikuti penyuluhan

pangan Industri Rumah Tangga pangan, biasanya dinas kesehatan akan

memfasilitasi penyuluhan pangan bagi industri pangan yang belum pernah

ikut penyuluhan pangan tersebut.

d. Hasil survey lapangan terhadap industri rumah tangga pangan memenuhi

syarat ketentuan.

Mengingat hal tersebut, maka memasyarakatkan Peraturan Perundang-undangan

di bidang pangan temasuk higienes pengolahan pangan, melalui jalur pendidikan

non formal berupa penyuluhan langsung kepada yang bersangkutan, merupakan



39

salah satu upaya yang perlu terus menerus dilaksanakan.

Meningkatkan penyelenggaraan PP-IRT (Produksi Pangan Industri Rumah

Tangga) dalam rangka:

a. Meningkatkan pengetahuan produsen dan karyawan tentang pengolahan

pangan dan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan pangan.

b. Menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang

pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap

keselamatan konsumen.

c. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk

yang dihasilkan PP-IRT

Kriteria untuk memperoleh SPP-IRT adalah

a. Ada tenaga yang dinilai telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan

dengan baik,

b. Hasil pemeriksaan sarana setempat telah memenuhi standar persyaratan

yang ditetapkan, yaitu dengan nilai minimal cukup.

Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan diperiksa

sarana produksinya. Sertifikat yang diterbitkan hanya untuk 1(satu) jenis

pangan produk IRT: Persyaratan:

a. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir

1) Permohonan SPP-IRT

2) Data Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga

3) Data Produk Makanan
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4) Surat Pernyataan Label

Melampirkan:

1) Denah Bangunan dan Peta Lokasi

2) Surat Tanda Daftar Industri

3) Copy KTP Pemohon

4) Copy Label

5) Surat Keterangan Kepemilikan

6) Pas poto 3 x 4 sebanyak 4 lembar

Permohonan tidak dapat dipenuhi apabila pangan yang diproduksi berupa:

1) Susu dan hasil olahannya

2) Daging, Ikan, Unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses

dan atau penyimpanan beku.

3) Pangan kaleng

4) Pangan bayi

5) Minuman beralkohol

6) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

7) Pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI

8) Pangan lain yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan

(BPOM)

b. Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Penyuluhan Keamanan Pangan

1) Penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka SPP- IRT

adalah pemerintah Daerah kabupaten/kota Dinas Kesehatan.

2) Pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan dapat dilaksanakan secara

bersama-sama oleh beberapa dinas kesehatan kabupaten/kota.
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3) Tenaga penyuluh keamanan pangan

a) Kriteria tenaga Penyuluh Keamanan Pangan adalah Petugas yang telah

memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan yang dikeluarkan

oleh Badan POM.

b) Sertififikat seperti dimaksud pada 3.a diperoleh melalui pelatihan

Penyuluhan Keamanan Pangan yang diselenggarakan olehBadan POM

4) Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan

a) Peserta Penyuluhan Pangan Keamanan Pangan adalah pemilik atau

penanggung jawab PP-IRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga)

b) Peserta yang telah lulus Penyuluhan Keamanan Pangan diberikan

Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan.

5) Materi utama penyuluhan keamanan pangan

a) Materi penyuluhan keamanan pangan, adalah:

(1) Berbagai jenis bahaya (biologis, kimia dan fisik), cara menghindari

dan memusnahkan, pengawetan pangan.

(2) Higiene dan sanitasi sarana PP-IRT (Produksi Pangan Industri

Rumah Tangga)

(3) Cara produksi yang baik untuk Industri Rumah Tangga (CPP- IRT),

pangan yang ditetapkan untuk pangan.

(4) Peraturan perundang-undangan terutama tentang keamanan pangan,

penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP), label dan iklan

pangan.

b) Materi pelengkap/pendukung dapat dikembangkan sesuai kebutuhan

perusahaan pangan industri rumah tangga, misalnya:



42

(1) Pengemasan dan penyimpanan Produk Pangan Industri Rumah

Tangga

(2) Pengembangan usaha perusahaa pangan Industri Rumah Tangga,

termasuk Etika Bisnis.

6) Media Penyuluhan Keamanan Pangan

Media penyuluhan keamanan pangan yang dapat digunakan antara lain

adalah:

(a) OHP atau multimedia

(b) Film bingkai (slide)

(c) Audio visual (termasuk TV) dan atau VCD/CD

(d) Poster

(e) Flip chart

7) Metode dan waktu penyuluhan keamanan pangan

Materi penyuluhan keamanan pangan disampaikan dalam bentuk ceramah,

diskusi, demonstrasi/peragaan simulasi, pemutaran video dan cara-cara

lain yang dianggap perlu. Jumlah waktu yang diperlukan untuk

melaksanakan penyuluhan keamanan pangan sekurang-kurangnya 2 (dua)

hari kerja setiap 5 (lima) jam

c. Penerbitan Sertifikat

Sertifkat yang diterbitkan dari kegiatan ini ada dua jenis yaitu:

a. Sertifikat penyuluhan keamanan pangan

a) Sertifikat ini diberikan kepada peserta yang telah lulus mengikuti

penyuluhan keamanan pangan.

b) Semua PP-IRT harus mempunyai minimal 1 (satu) orang tenaga
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yang telah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan

c) Apabila PP-IRT tidak mempunyai tenaga yang telah memiliki

sertifikat dimaksud, maka perusahaan harus menunjuk tenaga

yang sesuai dengan tugasnya untuk mengikuti penyuluhan keamanan

pangan.

d) Penomoran sertifikat penyuluhan keamanan pangan

b. Sertifikat produksi pangan-IRT

a) Sertifikat ini diberikan kepada PP-IRT yang mempunyai tenaga

yang lulus penyuluhan keamanan pangan dan telah diperiksa

sarana produksinya dengan hasil minimal cukup.

b) Sertifikat diterbitkan untuk 1 (satu) jenis pangan produk IRT (Industri

Rumah Tangga).

c) Permohonan sertifikat produksi pangan IRT adalah sebagai berikut:

Nomor sertifikat P-IRT minimal terdiri dari 12 angka (digit)

d) Setiap penambahan Provinsi, Kabupaten/Kota penomorannya

disesuaikan dengan Lampiran 3 Kode Provinsi, Kabupaten, dan

Kota.

e) Jenis pangan produk IRT diberi kode sesuai Lampiran 4

dan kemasan diberi kode sesuai Lampiran 5.

f) Setiap penambahan jenis pangan produk IRT yang belum tercantum

pada lempiran 4 harus mendapat verifikasi dari Badan POM.
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d. Pemberian Sertifikat

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan menerbitkan dua (2)

buah Sertifkikat yaitu:

a. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan yang diberikan

kepada peserta dengan kriteria sebagai berikut:

a) Telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dengan baik.

b) Hasil evaluasi menunjukkan memenuhi persyaratan.

b. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dengan

kriteria sebagai berikut:

a) Ada tenaga yang dinilai telah mengikuti penyuluhan keamanan

pangan dengan baik.

b) Hasil pemeriksaan sarana setempat telah memenuhi standar

persyaratan yang ditetapkan.

e. Pencabutan dan pembatalan SPP-IRT

SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) dapat dicabut

atau dibatalkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota apabila:

a. Pemilik atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran

terhadap peraturan yang berlaku di bidang pangan.

b. Pemilik perusahaan tidak sesuai dengan nama dan alamat yang tertera

pada SPP-IRT

c. Produk pangan terbukti merugikan atau membahayaakan kesehatan atau

jiwa
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E. Kerangka Pikir

Hadirnya MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN bagi negara-negara anggota

ASEAN menyebabkan adanya persaingan bebas antar negara tersebut.

Persaingan tersebut salah satunya dalam bidang industri. Industri rumah

tangga yang ada di indonesia dikhawatirkan akan terkena dampak buruk dari

adanya MEA terasebut karena tidak dapat bersaing dengan produk-produk

asing yang masuk ke indonesia.

Untuk melindungi industri rumah tangga pangan tersebut dapat dilakukan

dengan sebuah kebijakan yang dapat membantu para pelaku industri rumah

tangga dalam meningkatkan produknya. Salah satu industri yang perlu

diperhatikan adalah industri rumah tangga pangan. Saat ini kebijakan yang

dapat membantu industri rumah tangga pangan tersebut adalah kebijakan

sertifikasi produk pangan industri rumah tangga yang dikeluarkan oleh Kepala

Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia.

Pelaksanaan kebijakan sertifikasi produk pangan industri rumah tangga

pangan pada awalnya diterapkan untuk menjangkau semua industri pangan

agar kegiatan usahanya tersertifikasi. Dengan dilakukannya sertifikasi,

kegiatan produksinya dapat diawasi sehingga kasus-kasus keracunan makanan

yang sering terjadi dapat dicegah. Selain itu, adanya sertifikasi ini juga dapat

membantu pemilik industri rumah tangga dalam hal meningkatkan daya saing

produknya. Produk makanan yang sudah tersertifikasi akan lebih berkualitas

karena kegiatan produksinya berada dalam pengawasan. Selain itu, para
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pemilik industri akan mendapat penyuluhan dan bantuan dalam kegiatan

produksi.

Pelaksanaan kebijakan ini diserahkan kepada pemerinyah daerah melalui

Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak

lepas dari permasalahan, oleh sebab itu perlu dilakukan sebuah evaluasi untuk

mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan ini. Dengan melakukan

evaluasi maka dapat diketahui apakah kebijakan ini sudah tepat dalam

emngatasi permasalahan yang ada. Evaluasi dilakukan dengan cara menilai

berdasarkan indikator-indikator yang dikemukakan oleh William N Dunn

untuk mengukur bagaimana pelaksanaan kebijakan sertifikasi produk pangan

industri rumah tangga tentang pedoman pelaksanaan sertifikasi produk

pangan.
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Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti

Evaluasi Kebijakan Badan POM Berdasarkan Implementasi Peraturan Kepala   Badan
Pengawas   Obat   dan Makanan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.03.1.23.04.12.2205   Tahun
2012 dalam   proses   perizinan   pemberian   sertifikat   produksi   pangan   di   Dinas Kesehatan
Kota Bandar Lampung menurut teori Dunn dalam Nugroho (2012: 729)

Industri rumah tangga pangan yang terdapat di kota bandar lampung sudah tersertifikasi.

Kebijakan sertifikasi produk pangan industri rumah tangga diterapkan di tiap-tiap daerah.
Pelaksana kebijakan di daerah diserahkan pada dinas kesehatan kota/kabupaten.

Adanya era persaingan bebas antara negara-negara di asia tenggara melalui MEA dapat
mengancam keberadaan industri rumah tangga. Para pelaku industri rumah tangga harus siap
bersaing. Peningkatan kualitas produk harus dilakukan agar memiliki daya saing dengan produk
dari luar negri. Kasus keracunan makanan kerap terjadi dan ditemukan makanan-makanan yang
mengandung bahan berbahaya

Dikeluarkan Peraturan Kepala   Badan Pengawas   Obat   dan Makanan  Republik  Indonesia
Nomor  HK.03.1.23.04.12.2205   Tahun  2012 yang mengatur pedoman pemberian sertifikasi
produk pangan industri rumah tangga. Sertifikasi dilakukan untuk mengawasi kegiatan
produksi pangan.

a. Efektivitas
b. Efisensi
c. Kecukupan
d. Perataan
e. Responsivitas
f. Ketepatan

Hambatan dalam pelaksanaan kebijakn sertifikasi produk pangan industri ruymah tangga
pangan.



III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam

masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan,

sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung

dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomenal. Dalam penelitian kualitatif,

pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang

ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang

dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian

dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Dengan demikian, dalam

penelitian kualitatif, analisis data dilakukan untuk membangun hipotesis dan teori

(Moleong, 2006: 151).

Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti akan menggambarkan

bagaimana evaluasi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia Nomor  HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 dalam proses

perizinan pemberian sertifikat produksi pangan di Dinas Kesehatan Kota Bandar

Lampung.



49

B. Fokus Penelitan

Fokus penelitian ini berfokus pada evaluasi Peraturan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor  HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun

2012 dalam proses perizinan pemberian sertifikat produksi pangan di Dinas

Kesehatan Kota Bandar Lampung yaitu:

1. Evaluasi kebijakan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga di Dinas

Kesehatan Kota Bandar Lampung, dengan indikator menurut Dunn dalam

Nugroho (2012: 729) sebagai berikut:

a. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil

(akibat) yang diharapkan.

b. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk

menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

c. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas

memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya

masalah.

d. Perataan (equity), berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat

kebijakan.

e. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat

memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok

masyarakat yang menjadi target kebijakan.

f. Ketepatan, dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari

tujuan kebijakan yang benar benar tercapai berguna dan bernilai pada

kelompok sasaran, mempuyai dampak perubahan sesuai dengan misi

kebijakan tersebut.
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2. Hambatan yang dihadapi dalam pembuatan sertifikat produksi pangan industri

rumah tangga di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan solusi yang akan

dilakukan.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara menggali

dari sumber informasi (informan) dan dari catatan lapangan yang relevan

dengan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2010: 78).

Pada penelitian ini, informan-informan dipilih dengan mendasar pada subyek

yang menguasai permasalahan, memiliki data serta bersedia memberikan

informasi data yang berasal dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan mencari

fakta yang sebenarnya hasil dari wawancara mendalam yang telah dilakukan

maupun mengecek kembali data yang sudah ada sebelumnya (Sugiyono, 2010:

78).

Data tersebut bersumber dari dokumentasi berupa surat kabar, buku, situs

internet yang berhubungan dengan evaluasi Peraturan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor

HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 dalam proses perizinan pemberian

sertifikat produksi pangan di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
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D. Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, informasi merupakan data yang diperoleh di lokasi

penelitian, dalam naskah atau dokumen, dan dari informan yang telah ditunjuk

sebagai kunci pengayaan sumber data. Peneliti akan menggunakan informan

untuk memperoleh berbagai informasi yang dipelukan selama proses penelitian.

Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik snowball (Moleong, 2006:151).

Teknik snowball yaitu dengan mencari informan kunci, yang dimaksud dengan

informan kunci (key informan) adalah mereka yang mengetahui dan memiliki

berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang

yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti (Moleong,

2006: 151).

Informan dalam penelitian ini di khususkan pada:

Tabel 2. Informan penelitian evaluasi kebijakan Sertifikasi Produk Pangan
Industri Rumah Tangga Pangan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar
Lampung.

No Informan Informasi
1 Dra. Asnah Tarigan, Apt, M.Kes Prosedur dan hambatan pembuatan

sertifikat produksi pangan industri
rumah tangga

2 Dra. Tiurlan RAP, Apt. Sosialisasi pembuatan sertifikat
produksi pangan industri rumah
tangga

3 Ponimin Lama dan jenis usaha
4 Nanang Bidang usaha dan lama usaha
5 Waluyo Manfaat Kebijakan
7 Angga Responsivitas masyarakat
8 Ardus Manullang Responsivitas masyarakat

Sumber: Penentuan oleh peneliti dengan menyesuiakan kebutuhan dan informasi
yang dibutuhkan dalam penelitian.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2006:155) untuk memperoleh data yang benar dan akurat

sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara mendalam (indepth interview)

Yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan pribadi dan

untuk memperoleh informasi lengkap dengan informan dengan lisan maupun

tulisan secara langsung dengan bertatap muka dengan informan. Hal ini

bertujuan untuk memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data dokumentasi

yang belum dipahami oleh penelitian serta untuk memperoleh pengertian

maupun penjelasan yang lebih mendalam tentang realita dan obyek yang akan

diteliti tersebut

2. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai pencarian data mengenai hal-hal atau variabel

yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan evaluasi Peraturan Kepala

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor

HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 dalam proses perizinan pemberian

sertifikat produksi pangan di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berupa

dokumentasi proses perizinan, lokasi usaha dan kegiatan perizinan di Dinas

Kesehatan Kota Bandar Lampung.
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F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah

mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data

sebagaimana yang disebutkan Moleong (2006: 151) meliputi:

1. Editing

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang

berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat segera

diproses lebih lanjut. Tahapan Editing yang akan dilakukan oleh penulis

dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi evaluasi

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Nomor  HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 dalam proses perizinan

pemberian sertifikat produksi pangan di Dinas Kesehatan Kota Bandar

Lampung.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih

mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakuakan.

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian

secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di

lapangan mengenai mengenai struktur birokrasi, sumber daya, disposisi dan

komunikasi dalam evaluasi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan Republik Indonesia Nomor  HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012

dalam proses perizinan pemberian sertifikat produksi pangan di Dinas

Kesehatan Kota Bandar Lampung.



54

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen yang dikutip Moleong (2006:

152) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang

lain. Analisis data merupakan cara seseorang peneliti dalam mengelola data yang

telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, karna

data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat digunakan begitu saja,

analisis

Prosedur analisis data kualitatif dibagi dalam lima langkah seperti yang dikatakan

Afifuddin (2012: 159) yaitu:

1. Mengorganisasi data. Cara ini dilakukan dengan membaca berulang-ulang

data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang ada sehingga

peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan

membuang data yang tidak sesuai.

2. Membuat kategori, menetukan tema, dan pola. Dalam hal ini, peneliti

menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karna peneliti

harus mampu mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori dengan

masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.

3. Mencari eksplanasi alternatif data proses berikutnya ialah peneliti memberikan

keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti harus mampu
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menerangkan data tersebut dengan didasarkan pada hubungan logika makna

yang terkandung dalam data tersebut.

4. Menulis laporan. Penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang

tidak terpisahkan. Dalam laporan ini, peneliti harus mampu menuliskan data,

frase dan kalmat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk

mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.

Langkah-langkah seperti yang dijelaskan oleh afifudin tersebut juga digunakan

oleh peneliti dalam melakukan analisis data.

Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang telah

terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, karna data

yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat dipergunakan begitu saja, analisis

data menjadi bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan

analisis data tersebut dapat lebih berarti dan bermakna dalam memecahkan

masalah penelitian.



56

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

1. Profil Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terletak di Jalan Dr. Warsito 74, Teluk

Betung- Bandar Lampung. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan

aset dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan merupakan Dinas

Daerah yang berfungsi sebagai pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan

yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya Dinas Kesehatan dibantu oleh Puskesmas, Labkesda, Akper maupun

Depo Farmasi dan Alat-alat Kesehatan. Untuk menyelengarakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud di atas, Dinas kesehatan menyelenggarakan fungsi, antara

lain:
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a. Perumusan kebijakan teknis  dibidang kesehatan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

kesehatan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang kesehatan;

e. Pelayanan administratif.

2. Visi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan harus

seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan sebagaimana tercantum

dalam Rencana Pembangunan  Kesehatan  Menuju Indonesia Sehat  2015.

Dengan  meperhatiakan dasar-dasar pembangunan kesehatan tersebut dan untuk

mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menebgah pada akhir tahun

2015, dan mempertimbangkan perkembangan serta masalah, dan kecenderungan

yang dihadapi Dinas Kesehatan, maka visi Dinas Kesehatan adalah:

“Terwujudnya Derajat Kesehatan Kota Bandar Lampung Yang Optimal

Tahun 2015”

3. Misi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kota Bandar Lampung yang Optimal Tahun 2015”, maka Misi Dinas Kesehatan

adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan manajemen kesehatan, sarana dan serta prasarana kesehatan
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b. Meningkatkan kinerja dan mutu serta akses pelayanan kesehatan

c. Memberdayakan masyarakat

d. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

e. Penanggulangan penyakit menular, tidak menular, surveilance epidemilogi

serta penangulangan KLB dan bencana

f. Upaya meningkatkan penyehatan lingkkungan untuk menuju kota sehat

4. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

a. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi Dinas Kesehatan, maka tujuan umum yang akan

dicapai adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna

dan berdaya- guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya. Adapun tujuan khusus yang akan dicapai adalah sebagai

berikut:

1) Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara  berhasil-guna dan

berdaya-guna melalui penyelenggaran manajemen yang dinamis dan

akuntabel dengan menerapkan tata  kelola pemerintahan yang baik

2) Terselenggaranya upaya kesehatan yang berkualitas dan dapat dicapai dan

dapat dijangkau oleh segenap kalangan masyarakat dengan mutu yang

terjamin

3) Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara maksimal melalui

partisipasi aktif masyarakat termasuk swasta dalam melayani,

melaksanakan dan mengkritisi pembangunan kesehatan
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4) Tersedianya prosedur yang akurat dalam penangulangan dan penanganan

gawat darurat, kejadian bencana, serta kejadian luar biasa

5) Terselengaranya kota sehat di Kota Bandar Lampung

b. Sasaran

Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil-guna dan

berdaya-guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan sampai

akhir tahun 2015 adalah:

1) Cakupan kunjungan ibu hamil 95%

2) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80%

3) Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 90%

4) Cakupan pelayanan nifas 90%

5) Cakupan neonatus komplikasi ditangani 80%

6) Cakupan kunjungan bayi 90%

7) Cakupan kelompok UCI 100%

8) Cakupan anak Balita 100%

9) Cakupan MP-ASI 90%

10) Cakupan balita gixi buruk mendapat perawatan 100%

11) Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD 100%

12) Cakupan KB aktif 100%

13) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit:

a) AFP rate per 100.000 penduduk < 15th : <5%

b) Penemuan penderita pneumonia balita 100%
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c) Penemuan pasien baru TB BTA (+) 85%

d) Penderita TBC yang ditangani 100%

e) Penemuan penderita diare 100%

14) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100%

15) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin 100%

16) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana

kesehatan (RS) di Kota Bandar Lampung

17) Cakupan kelurahan KLB yang dilakukan PE 24 jam 100%

18) Cakupan desa siaga aktif 80%

5. Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan pada tahun 2013

diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai

dengan semakin meningkatnnya indeks kelangsungan (74.70); angka   kematian

bayi (26/1000 kelahiran hidup); menurunnya angka kematian ibu (226/100000

kelahiran hidup); menurunnya kasus gizi buruk (20%). Adapaun program

kegiatan yang dilaksanankan meliputi:

a. Program pelayanan administrasi perkantoran

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

c. Program peningkatan kapasitas sumer daya aparatur

d. Program obat dan pembekalan kesehatan

e. Program upaya kesehatan masyarakat

f. Program pengawasan obat dan makanan
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g. Program pengembangan obat asli Indonesia

h. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan

i. Program perbaikan gizi masyarakat

j. Program pengembangan lingkungan sehat

k. Program pencegahan dan pengangulang penyakit menular

l. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

m. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas/ Puskesemas pembantu dan jaringannya

n. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita

o. Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia

p. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

q. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

r. Program manajemen pelayanan kesehatan

6. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kesehatan

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang secara hukum berda dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bandar Lampung. Sedangkang

untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, maka

Kepala Dinas dibantu oleh seorang  sekretarissebagau fungsi staf dan 4

(empat) orang Kepala Bidang sebagai fungsi lini. Susunan organisasi Dinas

Kesehatan Kota Bandar lampung saat ni adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dians
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b. Sekretaris, membawahi:

1) Sub Bagian Penyususnan Program, Monitoring dan Evaluasi

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3) Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Bina Pelanan Kesehatan, Membawahi:

1) Seksi Bina Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

2) Seksi Bina Pelayanan Kesehatan Keluarga

3) Seksi Bina Gizi Kesehatan Masyarakat

d. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan,

membawahi:

1) Seksi Bina Pencegahan dan Pengamatan Penyakit

2) Seksi Bina Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit

3) Seksi Bina Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman

e. Bidang Bina Manajemen Kesehatan dan Pemberdayaan kesehatan

Masyarakat, membawahi:

1) Seksi Bina Promosi Kesehatan

2) Seksi Bina Pemberdayaan Masyarakat Sehat

3) Seksi Bina Manajemen Kesehatan dan Pendayagunaan Sumber Daya

Kesehatan

f. Bidang Sarana dan Prasarana Kesehatan, membawahi:

1) Seksi Bina Farmasi

2) Seksi Bina Kesehatan Tradisional dan Kosmetik
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3) Seksi Bina Peralatan dan Perbekalan Kesehatan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1) Instalasi Farmasi

2) Puskesmas

h. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Deskripsi Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung meliputi seluruh wilayah

Kota Bandar Lampung yang memiliki luas wilayah 197,22 Km2 dan terdiri dari

20 kecamatan dan 126 kelurahan. Adapun batas-batas wilayah kerja Dinas

Kesehatan Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung

Selatan.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang

Cermin Kabupaten Pesawaran

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan.

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dibantu oleh 30 Puskesmas rawat inap maupun tidak, yang tersebar

diseluruh wilayah Kota Bandar Lampung. Puskesmas dipimpin oleh seorang

Kepala Puskesmas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung-jawab kepada
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Kepala Dinas Kesehatan. Setiap Puskesmas pada umumnya memiliki wilayah

kerja antara 3 sampai 5 kelurahan, tergantung jumlah penduduk dan luas wilayah

administrasi suatu daerah. Masing-masing Puskesmas bertanggung jawab

memberikan pelayanan kesehatan terdahap masyarakat yang berdomisili di

wilayah kerjanya.

B. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandar
Lampung

1. Sejarah Singkat BBPOM Kota Bandar Lampung

Pada awalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan UPT (Unit

Pelaksanaan Teknis) dalam lingkungan Departemen Kesehatan yang berada

dibawah dan tanggung jawab teknis kepada Kepala Pusat Pengawasan Obat dan

Makanan, hal ini berdasarkan pada SK Menteri Kesehatan

No.14/Menkes/SK/IV/1978 tanggal 28 April 1978 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja BPOM. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan

pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif maka Badan Pengawas Obat

dan Makanan tidak lagi berada di bawah naungan Departemen Kesehatan, tetapi

menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen. Hal tersebut didasari oleh

penetapan Badan POM dengan Keppres No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana  telah diubah dengan

Keppres No.  178 tahun 2000. Pada tanggal 17 Mei 2001 Kepala Badan POM

membuat keputusan No. 05018/SK/KB POM tentang Organisasi dan Tata Kerja
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UPT di lingkungan Badan POM setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 119/M.PAN/5/2001 yang menyempurnakan

organisasi dan tata kerja Balai POM menjadi UPT di lingkungan badan

POM. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa Balai POM Bandar Lampung

memiliki wilayah kerja 10 Kabupaten/Kota Se-Lampung, yaitu Lampung Selatan,

Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Timur, Tulang

Bawang, Tanggamus, Way Kanan, Bandar Lampung dan Metro.

Seiring Dengan adanya Otonomi Daerah, maka Balai POM perlu

memperbaiki kinerjanya agar masalah pengawasan obat dan makanan di Provinsi

Lampung dan Kota Bandar Lampung khususnya dapat berjalan dengan baik,

maka sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.21.4232

Tahun 2004 maka Balai POM Bandar Lampung merubah namanya menjadi Balai

Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung.

2. Visi dan Misi BBPOM

Sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI Nomor

HK.04.01.21.11.10.10509 Tahun 2010 tanggal 03 November 2010 tentang Visi

dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan maka visi BBPOM adalah

menjadi institusi pengawas obat dan makanan yang inovatif, kredibel dan diakui

secara internasional untuk melindungi masyarakat. BBPOM berharap dapat

menjadi badan yang melindungi masyarakat dari bahaya obat, makanan, dan

kosmetik ilegal serta mengandung bahan berbahaya sehingga kehidupan dan
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kesehatan masyarakat dapat terjamin. Untuk mewujudkan visi tersebut BBPOM

menjalankan misi berupa melakukan pengawasan pre-market dan post market

berstandar internasional, menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten,

mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan di berbagai lini,

memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan

yang berisiko terhadap kesehatan, serta membangun organisasi pembelajar

(Learning Organization).

3. Budaya Organisasi

Demi membangun organisasi yang efektif dan efisien, maka BBPOM

mengembangkan nilai-nilai dasar yang disebut sebgai budaya organisasi. Budaya

Organisasi ersebut sebagai berikut:

a. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektivitas, ketentuan

dan komitmen yang tinggi.

b. Kredibel

Memiliki kredibilitas yang diakui oleh masyarakat luas, nasional,

maupun internasional.

c. Cepat Tanggap

Tanggap dan cepat bertindak dalam mengatasi masalah.

d. Kerjasama Tim

Mengutamakan kerjasama tim.
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e. Inovatif

Memiliki inovasi yang tinggi.

4. Tugas dan Fungsi

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai Besar POM

Bandar Lampung melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan keputusan

Kepala Badan POM Nomor HK. 00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas  Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: 05018/SK/KBPOM

tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Badan POM. Sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan POM RI

tersebut di atas, tugas tiap bidang sebagai berikut:

a. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik

dan Produk Komplemen  mempunyai  tugas  melaksanakan penyusunan

rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara

laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidng produk terapetik

Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

b. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan rencana   dan program, evaluasi dan

laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan

penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya serta pemeriksaan

laboratorium pengujian dan pengendalian mutu di bidang mikrobiologi.

Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri dari:

1) Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya. Mempunyai tugas
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melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, evaluasi dan

laporanpegelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian

pangan dn bahan berbahaya.

2) Seksi Laboratorium Mikrobiologi. Mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan

pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian

mikrobiologi.

c. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari:

1) Seksi Pemeriksaan.

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemerikaan setempat

pengambiln contoh sampel untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana

produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan dibidang produk terapetik,

narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, obat tradisional, kosmetik,

produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

2) Seksi Penyidikan

Mempunyai tugas melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum

dibidang prosuk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,

obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan

berbahaya.
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d. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

Bidang Sertifikasi dan Layanan Konsumen terdiri dari:

1) Seksi Sertifikasi. Mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk,, sarana

produksi dan distribusi tertentu

2) Seksi Layanan. Mempunyai tugas memberikan informasi konsumen.

e. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di

ingkungan Balai Besar POM.

f. Kelompok jabatan Fungsional.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi kebijakan

sertifikasi produk pangan industri rumah tangga peneliti menyimpulkan bahwa

kebijakan tersebut sudah cukup baik meski ada beberapa kekurangan dalam

pelaksanaannya.peneliti menyimpulkan hasil penelitian dan pembahsan tersebut

sebagai berikut:

1. Kebijakan Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga di Dinas

Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan, dalam pelaksanaan sertifikasi

produk pangan industri rumah tangga masih dijumpai beberapa permasalahan.

Kebijakan sertifikasi ini masih terkendala kurangnya sumber daya manusia

sehingga untuk melakukan sosialisasi tidak bisa maksimal dan membutuhkan

waktu yang lama dalam proses pengurusan sertifikasi oleh Dinas Kesehatan

Kota Bandar Lampung. Meski ada permasalahan dalam pelaksanaannya,

kebijakan ini sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan

adanya peningkatan jumlah industri rumah tangga pangan yang sudah

tersertifikasi. Kebijakan ini juga mendapat respon yang baik dari pelaksana

kebijakan, sasaran kebijakan, dan masyarakat karena dapat memberikan manfaat

yang baik.
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2. Hambatan yang dihadapi dalam pembuatan sertifikat produksi pangan

industri rumah tangga di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Hambatan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi produk pangan

industri rumah tangga berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya sumber daya manusia sehingga menghambat pelaksanaan

sosialisasi dan proses pengurusan kebijakan ini.

b. Adanya pemilik usaha yang sengaja belum mendaftarkan usahanya untuk

sertifikasi.

c. Adanya pemilik industri rumah tangga pangan yang pindah lokasi namun

tidak melaporkan sehingga saat akan monitoring sudah tidak bisa

dijumpai.

d. Keluhan dari pemilik usaha mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk

untuk mendapatkan sertifikat.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan

kebijakan sertifikasi produk panga industri rumah tangga, peneliti memberikan

saran yang didasaarkan pada permasalahan dan kendala sebagai berikut:

1. Perlu penambahan sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan

sosialisasi dan menghemat waktu proses pengurusan sertifikasi produk

pangan. Jumlah sumber daya manusia yang sesuai akan membuat pelaksanaan

kebijakan ini akan lebih baik pelaksanaannya.

2. Untuk menghemat waktu dan biaya dalam pengurusan sertifikasi, Pemerintah

menyediakan layanan berbasis internet sehingga proses pendaftaran dapat
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dilakukan tanpa harus datang ke kantor Dinas Kesehatan Kota Bandar

Lampung.

3. Bekerja sama dengan instansi lain yang mengurusi perizinan mendirikan usaha

sehingga industri rumah tangga yang berpindah lokasi dapat diketahui.

4. Pemerintah perlu memperhatikan industri rumah tangga pangan yang

berukuran kecil atau masih baru terkait biaya pengurusan sertifikat karena

dinilai masih memberatkan.

5. Pemerintah juga perlu memperhatikan pemilik industri rumah tangga pangan

yang masih belum mampu memenuhi standar yang ditetapkan kebijakan

sertifikasi produk pangan. Beberapa pemilik industri rumah tangga pangan

masih merasa terlalu terbebani oleh standar yang harus dipenuhi untuk

mengikuti sertifikasi produk pangan.
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