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ABSTRAK  

 

PELAKSANAAN SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI  

RUMAH TANGGA DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh: 

Achmad Syailendra Madani 

 

Kota Bandar Lampung adalah salah satu daerah yang ikut juga menerapkan 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 

tersebut. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanan sertifikasi 

produksi pangan industri rumah tangga di Kota Bandar Lampung? dan 2) Apa saja 

faktor penghambat pelaksanan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga 

di Kota Bandar Lampung?. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. 

Studi yang dilakukan dengan setudi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data 

yang digunakan adalah kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaksanan sertifikasi produksi pangan industri 

rumah tangga di Kota Bandar Lampung terdiri dari: a) penyuluhan keamanan 

pangan, b) penilaian keamanan pangan dan c) pengawasan keamanan pangan. (2) 

Faktor penghambat pelaksanan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga di 

Kota Bandar Lampung adalah: Waktu tunggu sebelum penyelenggaraan 

Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) diadakan alasannya yaitu ketika produk 

siap dipasarkan mereka harus menunggu dalam jangka waktu 4-6 bulan, 

teguran atau peringatan dan kurangnya pengawasan. Pelaku usaha IRTP tidak 

memperhatikan pelabelan pangannya sesuai atau tidak dengan syarat atau 

ketentuan mengenai pelabelan pangan. Kurangnya pengawasan karena 

keterbatasan sumber daya manusia sehingga dalam pengawasan yang seharusnya 

tidak dapat secara optimal, yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan sebagai 

langkah awal yakni melakukan pembinaan dan pengawasan.  

 

Kata Kunci: Pelaksanaan, Sertifikasi, Produksi Pangan, Industri Rumah 

Tangga. 
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MOTTO 

 

 

“Man Jadda Wajadda artinya barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan 

dapat”  

(QS. Al-Ankabut :69) 

 

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 

kesanggupannya”  

(QS. Al Baqarah :286) 

 

“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya allah menjadikan baginya 

kemudahan dalam urusannya” 

(QS At-Talaq :4) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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 industri makanan yang dikelola di dalam 

rumah dan dikelola oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan.  

 

Dalam Negara hukum kesejahteraan, Pemerintah memiliki tugas mengatur tentang 

Perizinan, Perizinan adalah bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat 

pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan 

oleh masyarakat. Dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah 

berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin 

kesejahteraan sosial dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat.1  

 

Pangan  adalah  segala sesuatu yang berasal dari hayati dan air, baik yang diolah 

mau  pun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman yang 

akan dikonsumsi oleh manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku 

pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau 

                                                             
1 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan 

Pelayanan Publik, Eresco, Bandung, 2009, hlm. 218 
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pembuatan makanan ataupun minuman. Pangan olahan adalah makanan minuman 

hasil proses dengan metode tertentu. Pangan yang aman dan bermutu merupakan 

hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri 

Rumah Tangga sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 111 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa makanan dan 

minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar kesehatan. 

 

Keracunan makanan merupakan salah satu masalah yang dapat menyebabkan 

kematian. Menurut data World Health Organization (WHO), ada dua juta orang 

meninggal tiap tahun akibat keracunan makanan dan minuman. Di Indonesia, 

sekitar 200 kasus keracunan makanan terjadi tiap tahunnya. Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) mencatat di Indonesia kurun waktu 2011 dan 2015, 

produk makanan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan meningkat  

sekitar  35  persen.2 

 

Pemerintah memberikan kesempatan pada industri rumah tangga sekaligus 

melindungi hak-hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman yaitu dengan 

mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 

2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah 

Tangga (SPP-IRT). Home industry perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.  

Kemandirian home indsutry ini dalam menciptakan lapangan pekerjaan sangat 

membantu dalam pembangunan ekonomi.3 

 

                                                             
2 BPOM RI, 2015. Keracunan Pangan Akibat Bakteri Patogen.  

http://www2.pom.go.id/public/siker/desc/produk/racunbakpatogen.pdf. 
3 Seto, 2010, Studi Kebijakan Keamanan Pangan di Indonesia, Jurnal 

Administrasi Kebijakan Publik, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010, Makassar, hlm. 73. Diakses dari  

https://media.neliti.com/ Tanggal 5 Oktober 2021 

http://www2.pom.go.id/public/siker/desc/produk/racunbakpatogen.pdf
http://www2.pom.go.id/public/siker/desc/produk/racunbakpatogen.pdf
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Untuk dapat bersaing lebih luas hasil industri rumah tangga di 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. 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. 

 

Berdasarkan analisis situasi banyak home industry yang tidak memiliki sertifikat dari 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dalam pemberian 

sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga, ini masih saja belum berjalan 

secara 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 namun tidak melakukan 

sertitifikasi ulang. 4  

 

Keracunan makanan belakangan ini juga kerap terjadi pada anak-anak sekolah. 

Kasus terakhir terjadi 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, 

                                                             
4 http://kotabarulampung.blogspot.com/2015/02/tutup-pabrik-saus-itu.html, diakses Tanggal 10 

Agustus 2021 Pukul 11.25 WIB. 

http://kotabarulampung.blogspot.com/2015/02/tutup-pabrik-saus-itu.html
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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). Berdasarkan contoh kasus di 

atas, diperlukan adanya evaluasi mengenai kebijakan sertifikasi produk pangan 

yang dihasilkan dari industri rumah tangga yang ada di Bandar Lampung.5  

 

Kasus keracunan makanan yang baru saja terjadi adalah pada Anggota SPN 

Kemiling Polda Lampung. Sebanyak 80 siswa Sekolah Pendidikan Kepolisian 

Negara (SPN) Kemiling, Polda Lampung, diduga keracunan makanan. 

Mereka pingsan tidak lama setelah sarapan bersama di ruang makan, Rabu pagi,  5 

Februari 2020. Informasi yang didapat Lampost.com, puluhan calon polisi itu 

sarapan pada pukul 06.30 WIB. Setengah jam kemudian mereka apel pagi di 

lapangan hitam. Sekitar pukul 08.00 WIB, siswa menuju kelas untuk 

melaksanakan kegiatan belajar. Namun, di tengah kegiatan belajar, beberapa 

siswa dari Danton Dalmas tiba-tiba muntah dan mengaku pusing. Hampir 

bersamaan sejumlah siswa pendidikan pembentukan (diktuk) dan pengasuh ikut 

muntah-muntah dan pusing.6 

 

Kota Bandar Lampung adalah salah satu daerah yang ikut juga menerapkan 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 

tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung menerapkan peraturan tersebut dengan 

memberikan kewenangannya kepada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.  

                                                             
5 http://www.indosiar.com/fokus/anak-sekolah-dan-keracunan-makanan.html, diakses Tanggal 10 

Agustus 2021 Pukul 11.25 WIB. 
6 https://www.lampost.co/berita-80-siswa-spn-kemiling-diduga-keracunan.html, diakses Tanggal 

10 Agustus 2021 Pukul 11.25 WIB. 

http://www.indosiar.com/fokus/anak-sekolah-dan-keracunan-makanan.html
https://www.lampost.co/berita-80-siswa-spn-kemiling-diduga-keracunan.html
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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 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.  

 

Pemeriksaam kandungan boraks pada makanan berupa mi 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.7 

 

Adanya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan  oleh Pemerintah Kota 

Bandar Lampung juga sangat diperlukan hingga saat ini penggunaan bahan kimia  

berbahaya contohnya  formalin  terutama  untuk  produk  makanan  seperti pada 

industri tahu masih terjadi.  Pada  tahun  2013  dan  tahun  2014  jumlah  

penggunaan bahan kimia berbahaya khususnya formalin dalam pembuatan 

                                                             
7 Agus Pramono, dkk, 2009, Analisis Kandungan Boraks Pada Makanan Berupa Mie Basah, 

Lontong, Bakso, Pempek dan Kerupuk Udang di Pasar SMEP, Tugu, Bambu Kuning, 

Kampung Sawah, dan  Swalayan  Bandar  Lampung, Jurnal Penelitian. 
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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 mengetaui tentang bahaya 

dari produk yang mereka konsumsi.8 

 

Salah satu usaha tahu di Gunung Sulah ditemukan bahwa usaha yang mereka 

lakukan saat ini sudah tersertifikasi, namun belum memperpanjang izin. Hal ini 

menurut pengusaha dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh 

pihak Dinas Kesehatan mengenai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan 

Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Selama ini yang mereka ketahui izin yang 

dikeluarkan dari pihak kelurahan dan kecamatan untuk membuka usaha. Salah satu 

bentuk dari kewenangan yang dimiliki oleh daerah adalah perizinan yang 

bertujuan mengendalikan setiap perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh   

individu atau golongan. Pengendalian melalui perizinan merupakan pengendalian 

yang bersifat preventif yang usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 

terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat dan dilakukan   

sebelum terjadinya penyimpangan dengan maksud untuk melakukan pencegahan 

sedini mungkin guna kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul: Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di 

Kota Bandar Lampung   

 

 

                                                             
8 Laporan Tahun 2013 dan Tahun 2014 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. 
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1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Permasalahan  

Berdasarkan uraian di atas  yang menjadi  permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pelaksanan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga 

di Kota Bandar Lampung? 

2. Apa saja faktor penghambat pelaksanan sertifikasi produksi pangan industri 

rumah tangga di Kota Bandar Lampung? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Ruang  lingkup  dari  masalah  di atas adalah  terbatas  pada  kajian Hukum 

Administrasi Negara khususnya mengenai pelaksanan sertifikasi produksi pangan 

industri rumah tangga di Kota Bandar Lampung pada usaha tempe dan tahu di 

Kelurahan Gunung Sulah Kota Bandar Lampung, selain itu penelitian dilakukan di 

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan BPOM Kota Bandar Lampung. 

Penelitian dilakukan pada tahun 2021. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga 

di Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanan sertifikasi produksi pangan 

industri rumah tangga di Kota Bandar Lampung. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian 

bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu 

pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya dan khususnya Hukum 

Administrasi Negara (HAN). 

2. Secara praktis penelitian ini adalah  

a. Bagi Dinas Kesehatan dan BPOM Kota Bandar Lampung 

1) Merupakan sumbangsih pemikiran bagi pembuat pelaksanan 

sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga di Kota Bandar 

Lampung pada usaha di Kota Bandar Lampung.  

2) Sebagai pedoman bagi instansi terkait dalam pemberian sertitikat 

produksi pangan industri rumah tangga di Kota Bandar Lampung. 

3) Sebagai rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan bagi 

instansi daerah lain dalam pemberian sertifikasi produksi pangan 

rumah tangga di daerah setempat lainnya.  

b. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai informasi 

mengenai sertitikat produksi pangan industri rumah tangga  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas 

mengenai sertitikat produksi pangan industri rumah tangga.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Kewenangan 

2.1.1 Pengertian Kewenangan  

Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang 

sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata 

Usaha Negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintah. Oleh karena itu 

kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap 

badan.9 Secara konseptual istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan 

dengan stilah Belanda bevoegdheid. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur 

berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal 

kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi 

kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. 

Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang 

yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.10 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian kewenangan sebagai hak dan 

kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.11 Kewenangan adalah 

kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap 

                                                             
9 Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 77 
10 SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, 

Yogyakarta, 2007, hlm. 154. 
11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 2000, hlm. 170 
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sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan 

wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan 

terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan 

sesuatu tindak hukum publik.12 

 

Dalam membicarakan bagaimana kedudukan wewenang pemerintahan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya denagn penerapan 

asas legalitas dalam sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara 

demokrasi yang berdasar atas hukum. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip 

utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan 

pemerintahan di setiap negara yang menganut konsep negara hukum.13 

 

Dalam konsepsi negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Huisman yang 

dikutip oleh Ridwan HR, bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia 

memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh 

undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang 

pemerintahan kepada organ pemerintahan akan tetapi juga terhadap para pegawai 

atau badan khusus untuk itu.14 

 

Secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan 

atau perbuatan hukum publik, Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa pada 

dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan ke dalam dua pengertian 

yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti 

                                                             
12 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 29. 
13 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 93. 
14 Ridwan HR., Op. Cit, hlm. 103 
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sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang 

akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).15 

 

2.1.2 Prinsip Kewenangan 

Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum, yakni asas legalitas 

(legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur), maka 

berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari 

peraturan perundang-undangan, yang berarti sumber wewenang bagi pemerintah 

ada di dalam peraturan perundang-undangan. 

 

Menurut Indroharto, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan 

mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang 

diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru 

oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini 

dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi 

terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan 

TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif 

kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului 

oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu 

pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau 

Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.16 

 

Penggunaan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan peran dan fungsi 

serta tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu dilakukan pembatasan. Hal ini 

                                                             
15 Prajudi Atmosudirdjo, Op. Cit, hlm. 76 
16 Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka 

Harapan, Jakarta, 2010, hlm. 90 
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penting untuk dilakukan agar dalam tindakan atau perbuatan pemerintahan yang 

didasarkan pada adanya wewenang pemerintahan selalu dikhawatirkan jangan 

sampai terjadi suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada 

adanya wewenang pemerintahan selalu dikhawatirkan jangan sampai terjadi suatu 

tindakan atau perbuatan pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya 

dan melanggar hukum. Kewenangan yang telah diberikan oleh hukum kepada 

pemerintah untuk dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan 

pada prinsipnya tidak diharapkan akan terjadi suatu tindakan atau perbuatan 

pemerintahan yang dapat merugikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, tindakan 

atau perbuatan pemerintahan haruslah terbebas dari tindakan atau perbuatan 

pemerintahan yang dapat menyimpang dari kewenangan yang diberikan 

kepadanya oleh hukum. 

 

Kepentingan untuk membatasi wewenang pemerintahan yang dijadikan sebagai 

dasar dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tidak lain 

dimaksudkan untuk mencegah agar tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut 

tidak disalahgunakan atau menyimpang dari wewenang pemerintahan yang telah 

diberikan kepadanya, misalnya wewenang prelabel yakni wewenang untuk 

membuat keputusan yang diambil tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari 

pihak manapun dan maupun wewenang ex officio, yakni wewenang dalam rangka 

pembuatan keputusan yang diambil karena jabatannya, sehingga tidak bisa 

dilawan oleh siapapun karena mengikat secara sah bagi seluruh rakyat (yang 

berani melawan akan dikenakan sanksi pidana). 
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Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa: setiap wewenang dibatasi oleh materi 

(substansi), ruang (wilayah; locus) dan waktu (tempus). Diluar batas-batas itu 

suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (onbevoegdheid) 

yang dapat berupa onbevoegdheid ratione materiae, onbevoegdheid ratione loci 

en onbevoegdheid ratione temporis. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas 

tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan 

substansi.17 

 

Adanya wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal suatu 

tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan dasar legalitas formal tersebut 

maka lahirlah asas praesuptio iustae causa yang berarti bahwa setiap tindakan 

atau perbuatan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan untuk 

itu. Asas ini menjadi ratio legis dengan adanya norma aturan yang menyatakan 

bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan 

badan/atau pejabat pemerintahan serta tindakan atau perbuatan badan/atau pejabat 

yang digugat. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tindakan atau 

perbuatan pemerintahan tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang menyangkut 

wewenang, prosedur dan substansi. 

 

2.2 Izin 

Berdasarkan kamus istilah hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai 

perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada 

                                                             
17 Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University 

Press, Yogjakarta, 2011, hlm. 22 
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umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah 

dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.18 

 

Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda 

anata satu denga lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebegai 

berikut :  

1. E. Utrecht mengartikan vergunning sebagai berikut : Bila pembuat peraturan 

umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga 

memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk 

masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang 

memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).19  

2. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan 

penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam 

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan 

(izin dalam arti sempit), 20 

3. Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas , yang berarti suatu persetujuan 

dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 

memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara 

umum dilarang. 21 

4. Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti 

menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau Als opheffing 

                                                             
18 HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 198. 
19 E. Utrecht. Pengantar dalam Hukum Indonesia, dalam Andrian Sutedi. Hukum Perizinan Dalam 

Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 167. 
20 Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 77 
21 Bagir Manan. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan 

Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 8.  
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van een algemene verbodsregel in het concrete geval,(sebagai peniadaan 

ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).22 

 

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. 

Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin tempattempat 

usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu 

sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehiduapan bermasyarakat. 

Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat 

dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat 

penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini 

dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. 

 

2.3 Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 

 

2.3.1 Pengertian 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 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. 

 

 

 

                                                             
22 Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Citra Media, Jakarta, hlm. 25. 
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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,  

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 Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)  yang  belum  

menguasai teknologi pengolahan pangan dan cara penggunaan bahan tambahan  

pangan, serta penggunaan kemasan dan label yang tepat.23 

 

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 

                                                             
23 Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen,  Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015. hlm. 20. 
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kesehatan.24 

 

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  

secara global peraturan yang mengatur industri rumahan. 

 

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. 

 

 

 

                                                             
24 Yulianti, 2014, Awas, Bahaya di Balik Lezatnya Makanan, Graha Ilmu, Jogjakarta, hlm, 25 
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2.3.2 Prosedur Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 

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.25 

 

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. 

 

Untuk mendapatkan  izin edar khususnya produk Industri Rumah Tangga  

pangan  diharuskan:  

                                                             
25 Fahmi Wibawa, Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 7. 
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1) Mengajukan  permohonan  kedinas  kesehatan  Kota/Kabupaten  setempat. 

2) Melengkapi  berkas  permohonan  pengajuan  perizinan. 

3) 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. 

4) Hasil survey lapangan terhadap industri rumah tangga pangan  memenuhi  

syarat ketentuan.26 

 

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 

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  

                                                             
26 Indonesia, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, lampiran I 
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yang  dihasilkan  PP-IRT.27 

 

Kriteria untuk memperoleh SPP-IRT adalah   

1) Ada tenaga yang  dinilai  telah  mengikuti  penyuluhan  keamanan  pangan  

dengan  baik, 

2) 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 

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 

                                                             
27 Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundangan-undangan tentang Perlindungan 

Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas, dalam buku Hukum Perlindungan 

Konsumen, Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (ed.), Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.7. 



21 

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. 

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  
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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:  

(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 



23 

(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:  

1) 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  

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  

2) Sertifikat  produksi  pangan-IRT 

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

d. Pemberian Sertifikat 

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

buah  Sertifkikat  yaitu:  

1) 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. 

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

kriteria  sebagai  berikut:  

a) Ada tenaga yang dinilai  telah  mengikuti  penyuluhan  keamanan  

pangan  dengan  baik. 
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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:  

1) Pemilik atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran      

terhadap  peraturan  yang  berlaku  di  bidang  pangan. 

2) Pemilik perusahaan tidak sesuai dengan nama dan alamat yang tertera  pada  

SPP-IRT 

3) Produk pangan terbukti merugikan atau membahayaakan  kesehatan  atau  

jiwa 

 

2.4 Dasar Hukum Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 

 

PIRT adalah kepanjangan dari Pangan Industri Rumah Tangga. Bisa dikatakan P-

IRT merupakan sertikat pangan bagi produsen pangan (makanan dan minuman) 

yang diproduksi oleh industri rumah tangga, yaitu perusahaan pangan yang 

memiliki tempat usaha di tempat rumah tinggal dengan peralatan pengolahan 

pangan  manual  hingga  semi  otomatis,  dan  dipasarkan  secara  local  Nasional. 

Rumah tangga dimaksud adalah bukan setiap rumah tinggal, melainkan memiliki 

ruangan produksi yang terpisah dari ruangan – ruangan lain dalam rumah tinggal 

tersebut.28 

 

                                                             
28 Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta Sinar Grafika. hlm 77 
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Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 

(SPP-IRT) menerangkan bahwa: “Industri Rumah Tangga (selanjutnya disebut  

IRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal 

dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis”.29 

 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tegas 

menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah 

mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Artinya sebelum mendapat izin edar, makanan dan minuman tidak dapat 

diedarkan kepada masyarakat. Industri rumah tangga  makanan  dan  minuman  

merupakan  salah  satu  industri  yang  sangat potensial dan memiliki prospek 

yang baik untuk ditumbuh kembangkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

industri rumah tangga yang tersebar secara luas di seluruh pelosok tanah air meski 

dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda. Suatu produk makanan dan 

minuman untuk sampai kepada konsumen  tidak  terjadi  secara  langsung  tetapi  

melalui  jalur  pemasaran  yaitu pelaku usaha atau media perantara. 

 

Akibat proses pembuatan dalam memproses produk makanan dan minuman 

timbul permasalahan hukum sehubungan dengan adanya barang-barang atau 

produk makanan dan minuman yang cacat dan berbahaya yang merugikan 

konsumen, baik dalam arti finansial maupun non finansial bahkan kerugian jiwa 

menggunakan bahan baku yang tersedia di dalam negeri, dipasarkan dalam 

                                                             
29 Andrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar 

Grafika. hlm 170 
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negeri,dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan memberikan konstribusi bagi 

pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. 

 

Menumbuh   kembangkan   industri   tersebut,   maka   pemerintah   melalui 

berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat 

teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk 

menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang RI 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa tujuan pengaturan, 

pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk tersedianya pangan yang 

memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan 

manusia.  Mengingat  hal  tersebut  diatas  maka  SP-IRT  (Sertifikat  Produksi 

Industri Rumah Tangga) dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan  kualitas  Industri  Rumah  Tangga  pangan,  meletakkan  Industri 

Rumah Tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat. 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(selanjutnya   disebut   Undang-Undang   Perlindungan   Konsumen)   ini   dapat 

dijadikan payung (umbrella act) bagi perundang-undangan lain yang bertujuan 

untuk  melindungi  konsumen,  baik  yang sudah  ada maupun  yang  masih  akan 

dibuat nanti. larangan yang dimaksudkan untuk mengupayakan agar setiap barang 

dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, 

antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui 

label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. 

 

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 
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(SPP-IRT), Pangan Produksi adalah pangan olahan hasil produksi Industri 

Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. 

Pangan Industri Rumah Tangga memang dikhususkan untuk hasil produksi eceran 

dalam kemasan yang sesuai, untuk memproduksinya, selain yang secara tegas 

ditentukan lain atau dilarang untuk diproduksi berdasarkan kategori pangan. 

Sebab untuk kategori Pangan ada yang memang diwajibkan untuk mendapatkan  

Izin  Edar  BPOM.  Izin  Edar  adalah  persetujuan  hasil  Penilaian Pangan 

Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan 

Olahan (Pasal 1 Ayat (9) Perka BPOM No. 9 Tahun 2016). Sementara untuk 

Pangan Industri Rumah Tangga dalam ketentuanya harus memiliki Sertifikat 

Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-P Industri Rumah Tangga). 

Sertifikat ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh  Bupati/Walikota  

terhadap  pangan  produksi  Industri  Rumah  Tangga  di wilayah kerjanya yang 

telah memenuhi persyaratan pemberian SPP- IRT dalam rangka peredaran 

Pangan Produksi   Industri Rumah Tangga (Pasal 1 Ayat (13) Perka BPOM Hk. 

03/2012). Ketegasan untuk memiliki izin edar untuk produk pangan dapat kita 

jumpai pada Pasal 2 ayat (1) Perka BPOM No.12 tahun 2016 yang menyebutkan 

dengan tegas: “Setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau 

yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin 

Edar”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Untuk memperoleh data yang relevan guna memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan masalah yang digunakan 

adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelah kaidah atau norma-

norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan sertifikasi produksi 

pangan industri rumah tangga di Kota Bandar Lampung.30 Sedangkan pendekatan 

empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang telah diperoleh 

secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan 

informan atau narasumber pada objek penelitian. 31 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh, dalam penelitian ini 

data yang digunakan meliputi 2 (dua) macam data, yaitu: 

3.2.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara 

langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan 

wawancara dengan informan Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan 

                                                             
30  Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Rajagrafindo Persada,  

Jakarta,  2011,  hlm. 118. 
31  Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bnadung, 2004,  

hlm. 134. 
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Kota Bandar Lampung dan Kepala Seksi Sertifikasi Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Kota Bandar Lampung serta 2 (dua) orang responden pemilik usaha 

tempe dan tahu di Kelurahan Gunung Sulah.  

 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research) 

terhadap bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dengan cara 

membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis. Data sekunder terdiri dari 3 

(tiga) macam bahan hukum, yaitu : 

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa 

Peraturan Perundang-undangan, peraturan dasar, norma atau kaidah dasar 

bahan hukum yang tidak dikodifikasi.  Dalam penelitian ini bahan hukum 

primer yang digunakan adalah : 

a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan 

Pangan. 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu 

dan Gizi Pangan. 

g) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah 

Tangga (SPP-IRT) 
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h) Peraturan Kepala BPOM No. HK. 03. 1. 23. 0412. 2205 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 

Tangga. 

2) Bahan Hukum Sekunder adalah yang diambil dari literatur yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian 

para pakar sesuai dengan objek pembahasan penelitian. 

3) Bahan hukum tersier adalah  bahan  yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus (hukum), Ensiklopedia. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis da standar untuk 

memperoleh data yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data 

dengan masalah yang diteliti. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian 

ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari: 

1. Studi kepustakaan (library research) 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi 

kepustakaan (Library research), studi komperatif, dan studi dokumen. Studi 

ini dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang 

dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah 

literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta 

bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan 

permasalahan yang akan dibahas. 
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2. Studi lapangan (field research) 

Data primer diperoleh melalui studi lapangan (field research) dengan 2 (dua) 

cara yaitu : 

a. Pengamatan (Observation) 

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek 

penelitian. 

b. Wawancara (Interview) 

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung 

dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai 

pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung, 

wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah 

dupersiapkan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. 

 

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data 

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, 

kejelasannya dan relevansi dengan tujuan penelitian. 

2. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasikan, menggolongkan dan 

mengelompokan jawaban informan menurut pokok bahasan dengan tujuan 

mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan. 

3. Sistematisasai data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara 

mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokan menurut pokok 

bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah 

ditentukan. 
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3.5 Analisis Data 

Analisis data pada penelitian dilakukan dengan cara kualitatif yaitu penelitian 

yang dimulai dengan teori-teori umum, lalu berlanjut dengan observasi untuk 

menguji validitas keberlakuan teori tersebut. Jenis penelitian ini berupaya 

menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di 

lapangan, dimana data yang dihasilkan secara tertulis, kemudian dirangkum guna 

pembahasan pada bab-bab berikutnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga di Kota Bandar 

Lampung terdiri dari: a) penyuluhan keamanan pangan, b) penilaian keamanan 

pangan dan c) pengawasan keamanan pangan. 

2. Faktor penghambat pelaksanan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga 

di Kota Bandar Lampung adalah:  

a. Waktu tunggu sebelum penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan 

(PKP) diadakan alasannya yaitu ketika produk siap dipasarkan mereka 

harus menunggu dalam jangka waktu 4-6 bulan, teguran atau peringatan 

dan kurangnya pengawasan. 

b. Pelaku usaha IRTP tidak memperhatikan pelabelan pangannya sesuai atau 

tidak dengan syarat atau ketentuan mengenai pelabelan pangan.  

c. Kurangnya pengawasan karena keterbatasan sumber daya manusia 

sehingga dalam pengawasan yang seharusnya tidak dapat secara optimal, 

yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan sebagai langkah awal yakni 

melakukan pembinaan dan pengawasan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa sarana antara 

lain: 

1. Sebaiknya semua pihak mulai dari  pihak  pelaku usaha, konsumen,  serta  

pemerintah melalui aparatnya dalam hal ini BPOM dan Dinas Kesehatan 

diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya sertifikasi 

produksi pangan industri rumah tangga, agar tercipta rasa aman dalam 

mengonsumsi produk pangan hasil olahan Industri Rumah Tangga melalui 

partisipasi masyarakat dalam pemilihan produk olahan yang bermutu dan 

tersertifikasi. 

2. Sebaiknya BPOM dan Dinas Kesehatan diharapkan untuk melakukan 

pengawasan terhadap toko-toko dan warung kelontong yang menjual produk 

pangan hasil  olahan  IRT (home industry) agar tidak terdapat produk pangan 

yang tidak memiliki izin yang dapat merugikan konsumen, dengan cara 

melakukan sidak, survei dan sosialiasi yang lebih efektif bagi pelaku usaha 

yang ada.  

3. Sebaiknya perlu adanya peningkatan kebijakan sertifikasi produksi pangan 

industri rumah tangga di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung khususnya 

dalam efektifitas, efisensi  dan perataan (equity) dalam melakukan kebijakan, 

sehingga masyarakat khususnya pelaku usaha rumahan dapat lebih nyaman 

dalam berusaha dan masyarakat sebagai konsumen lebih terjamin 

keamanannya. 
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