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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sektor swasta termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 

mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. 

Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, 

UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM 

juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada 

periode tahun 1997 – 1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data 

badan pusat statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 

jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu 

menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, 

jumlah pengusaha di indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, 

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 

99.99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar.
1
 pada tahun 

2016 total jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebanyak 

802.073.000, jumlah tersebut terdiri dari 182 876.000 skala mikro, 241.460.000 

skala kecil, 377.737.000 dan skala menengah.
2
 

Kemandirian suatu masyarakat dapat diukur dari kemampuannya dalam 

mengurus dan membiayai urusan rumah tangga, salah satu cara yang dilakukan 

yaitu dengan mendirikan industri rumah tangga. Industri pangan di indonesia 
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semakin berkembang pesat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya usaha 

pangan berskala rumah tangga atau yang biasa disebut sebagai industri rumah 

tangga pangan (IRTP).
3
 Sektor ini merupakan salah satu industri yang sangat 

potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan sebagai 

dampak dari bertambahnya pertumbuhan penduduk. Hal ini, dibuktikan dengan 

industri rumah tangga yang tersebar secara luas di berbagai wilayah pelosok tanah 

air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda. Industri rumah tangga 

dalam perkembangannya didukung bahan baku yang hampir seluruhnya 

menggunakan bahan baku yang tersedia didalam tersebar secara luas di berbagai 

wilayah pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda. 

Industri rumah tangga dalam perkembangannya didukung bahan baku yang 

hampir seluruhnya menggunakan bahan baku yang tersedia didalam negeri, di 

pasarkan dalam negeri serta pengembangan ekonomi dilakukan dan melibatkan 

masyarakat kecil dan menengah.
4
 kondisi ini membutuhkkan pembinaan dan 

pengawasan agar produk pangan yang dihasilkan sesuai dengan standar ketentuan 

pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. 

 Berdasarkan pp no 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi 

pangan, pasal 1 ayat (6) yang dimaksud dengan indutri rumah tangga pangan 

(home industry) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat 

tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. 

Sekarang ini produk industri rumah tangga pangan semakin inovasi dan mampu 
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menghasilkan berbagai macam produk makanan kemasan seperti : keripik kulit 

ikan, keripik bayam, keripik singkong, roti, bolu, lapis dll. Produk tersebut 

dikemas kemudian dipasarkan. Namun demikian tidak sedikit makanan kemasan 

yang beredar di masyarakat tidak didaftarkan pada dinas kesehatan dan tersebar 

melalui pasar tradisional sampai warung-warung kecil dan makanan yang 

diedarkan tidak layak untuk dikonsumsi. 

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus 

diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Untuk mengetahui sebuah produk aman atau 

tidak, dapat dilihat dari ada atau tidaknya surat izin edar dari instansi terkait. Karena 

pelaku usaha yang sudah memiliki surat izin edar pada produknya telah melewati 

persyaratan dan atau standar kesehatan sehingga produknya aman untuk dikonsumsi.
5
 

Berdasarkan pasal 111 ayat (2), undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang 

kesehatan menyatakan bahwa “makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah 

mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yakni peraturan pemerintah nomor 28 

tahun 2004 pasal 43 tentang kemanan, mutu dan gizi pangan mengamanatkan pangan 

olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi 

pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh bupati/walikota dan 

kepala badan pengawas obat dan makanan (BPOM) menetapkan pedoman pemberian 

sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) sebagaimana dimaksud 

pada pasal 43 ayat (1), dengan menerbitkan peraturan kepala BPOM RI nomor 

hk.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi 

pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) 
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Menurut peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian 

urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota, pembinaan, pengawasan dan registrasi 

makanan minuman produksi industri rumah tangga pangan merupakan urusan 

pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/daerah yaitu dinas 

kesehatan. Mengingat hal tersebut diatas maka SPP-IRT dan izin dinas kesehatan 

sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas industri rumah tangga pangan, 

meletakkan industri rumah tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat.
6
 

Adanya  sertifikat produksi industri rumah tangga (SPP-IRT) dan izin 

dinas kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produk makanan 

kemasan rumah tangga. Tujuan diberlakukannya peraturan-peraturan itu agar 

produksi pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan 

terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan hukum 

kepada masyarakat atau konsumen yang mengkonsumsi pangan sehingga pangan 

yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi 

kesehatan phisik dan jiwa manusia. Dengan perkataan lain, pangan tersebut harus 

memenuhi persyaratan keamanan pangan. 

Dinas kesehatan kota malang secara sinergis melakukan berbagai upaya 

pembinaan dan pengawasan sesuai peraturan walikota malang nomor 26 tahun 

2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

dinas kesehatan pada pasal 27 huruf (K), (L), (N). Diantaranya mengadakan 

pembinaan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka sertifikasi produksi 
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pangan IRTP (SPP-IRT) sesuai dengan peraturan pemerintah no. 28 tahun 2004 

tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan dan melakukan pengawasan 

pengendalian sarana. Tujuan penyuluhan keamanan pangan ini adalah membekali 

penanggung jawab IRTP agar mempuyai komitmen dan kompetensi dalam 

menghasilkan pangan yang aman dan bermutu bagi konsumen. Serta tujuan dari 

pengendalian sarana dan prasarana adalah penunjang atau sebagai pelengkap dari 

program pembinaan. Dalam hal ini badan pom juga ikut serta berperan sebagai 

fasilitator dengan cara membuat kurikulum pelatihan dan mencetak tenaga 

penyuluh keamanan pangan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Tenaga 

penyuluh keamanan pangan ini bertugas menyuluh IRTP. Selain itu badan pom 

juga mencetak tenaga district food inspector (DFI) atau tenaga pengawas pangan 

kabupaten/kota dari dinas kesehatan. Tenaga dfi berkompetensi untuk mengaudit 

sarana produksi  IRTP agar memenuhi persyaratan keamanan pangan.  

Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat kota malang yakni 

banyak beredarnya produk industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki izin 

dari dinas kesehatan. Kebanyakan dari pelaku usaha industri rumah tangga pangan 

menyadari hal tersebut tetapi karena usaha mereka sudah berjalan maka banyak 

pelaku usaha industri rumah tangga pangan mengelabuhi aparat kepolisian dan 

bpom. 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 tanggung jawab 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 
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aman dikonsumsi. Produk industri rumah tangga pangan yang telah memiliki izin 

dari dinas kesehatan berarti produk tersebut telah sesuai standar atau persyaratan, 

keamanan, mutu, serta manfaat dari produk tersebut. Sebaliknya, produk industri 

rumah tangga pangan 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 edar dari 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 

mengkonsumsi produk industri rumah tangga pangan. 

Hasil penelusuran terkait dengan kasus-kasus beredarnya produk pangan 

yang belum berijin dan menimbulkan masalah kesehatan yang merugikan 

masyarakat terjadi di boyolali  di tahun 2016 dan di kabupaten cianjur jawa barat 

tahun  2016 serta kota kediri tahun 2017. Dalam kasus yang terjadi di lokasi 

tersebut disebabkan adanya peredaran produk pirt yang mengandung bahan 

berbahaya dan ditemukan berada di sekolah-sekolah dasar, warung, toko 

kelontong dan di pasar-pasar radisional. Produk SPP-IRT yang berbahaya ini 

dapat mengancam kesehatan anak-anak di sekolah dasar dalam jangka panjang. 

Peredaran produk tersebut berbahaya ini dengan mudah dapat diperoleh dan 

dikonsumsi oleh masyarakat luas.  

Perkembangan industri pangan rumah tangga yang berada di kota malang 

juga mengalami berkembang yang cukup pesat. Untuk itu tim gabungan dinas 

perindustrian perdagangan, satuan polisi pamong praja, dinas kesehatan dan 

bagian perekonomian kota malang menggelar inspeksi mendadak peredaran 
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barang selama menjelang lebaran. Inspeksi dilakukan di sejumlah pasar 

tradisional, pasar modern dan pusat perbelanjaan. Hasilnya, ditemukan berbagai 

jenis makanan dan minuman kadaluarsa dan kemasan rusak.
7
 selain berdasarkan 

hasil pra survey di pasar tradisional blimbing kota malang masih ditemukannya 

produk pangan industri rumah tangga yang belum meiliki sertifikasi pangan 

industri rumah tangga sebagai jaminan keamanan pangan.
8
 

 Berdasarkan paparan yang menunjukan adanya persoalan terkait dengan 

keberadaan kegiatan usaha oleh industri pangan rumah tangga (IRTP) di kota 

malang serta ditemukan kasus-kasus terkait dengan produk pangan yang beresiko 

terhadap kesehatan; maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini berjudul 

“tinjauan yuridis sosiologi upaya pembinaan kepada pelaku industri rumah tangga 

pangan (IRTP) di kota malang”. 

 

B. Rumusan masalah 

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang penting 

untuk lebih terarah dan terperinci tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan pada 

uraian dari latar belakang di atas, perumusan masalah yang hedak di kaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya pembinaan terhadap pelaku industri rumah tangga pangan 

(IRTP) yang dilakukan oleh dinas kesehatan kota malang dalam rangka 

mewujudkan keamanan pangan produk RT bagi masyarakat? 
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2. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang timbul baik kendala 

internal atau eksternal dalam mewujudkan tujuan pembinaan (IRTP) di kota 

malang ? 

 

C. Tujuan penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian hukum ini ialah : 

1. Untuk mengetahui, memahami dan mendiskripsikan upaya pembinaan 

terhadap pelaku industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dilakukan oleh 

dinas kesehatan kota malang dalam rangka mewujudkan keamanan pangan 

produk RT bagi masyarakat. 

2. Untuk mengetahui, memahami dan mendsikripsikan upaya upaya mengatasi 

kendala-kendala yang timbul baik kendala internal atau eksternal dalam  

Mewujudkan tujuan pembinaan (IRTP)  di kota malang ? 

 

D. Manfaat dan kegunaan penelitian 

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklarifikasi sebagai berikut : 

a. Bagi Penulis 

Manfaat penelitian secara subjektif yaitu sebagai syarat untuk penulisan 

tugas akhir dan menyelesaikan studi Srata-1 di fakultas hukum universitas 

muhammadiyah malang dengan gelar sarjana hukum. Disamping itu 

penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru 

untuk penulis terkait tugas pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku 

industri rumah tangga (IRTP) yang dilakukan oleh dinas kesehatan kota 
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malang dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen pangan. 

Serta upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul, baik kendala 

internal atau eksternal dalam rangka mewujudkan tujuan pembinaan. 

b. Bagi Pelaku Usaha IRTP 

Manfaat penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan ilmu bagi 

pelaku usaha (IRTP)  akan pentingnya kesadaran terhadap perlindungan 

konsumen pangan sesuai peraturan yang berlaku.dan memenuhi kelayakan 

produksi olahannya tersebut sesuai standar minimum yang harus dimiliki 

sebelum produknya dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh 

masyarakat luas.serta untuk mengatahui kinerja dinas kesehatan, dalam 

mengawasi dan membina pelaku usaha IRTP.  

c. Bagi Dinas Kesehatan 

Manfaat penelitian ini  bagi dinas kesehatan dapat memberi manfaat 

kepastian serta mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam 

mengkonsumsi produk olahan pangan industri rumah tangga. Serta 

meningkatkan kinerja dinas kesehatan dalam melakukan pengawasan 

produk pangan industri rumah tangga yang sudah ada secara periodic. 

d. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang utuh terkait kepastian pemenuhan hak konsumen atas 

informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi produk olahan hasil 

pangan industri rumah tangga. Serta mengetahui upaya dalam 

mendapatkan perlindungan hukum atas produk olahan IRTP yang 
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merugikan masyarakat. Sedangkan kegunaan dari hasil penelitian ini di 

harapkan mampu membuat semua olahan produksi pangan IRTP 

memenuhi standart minimun sesuai peraturan yang berlaku. Dan mampu 

untuk lebih meningkatkan sistem produksi olahannya, yang nantinya 

membuat mutu produk IRTP lebih meningkat. Serta dapat melaksanakan 

perlindungan hukum terhadap konsumen pangan. 

 

E. Metode penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode socio legal 

research. Pendekatan penelitian sosio-legal ini yaitu meneliti gejala-gejala 

sosial yang muncul dimasyarakat dengan menggunakan pendekatan hukum. 

Dalam hal ini gejala-gejala sosial tersebut berbentuk fakta-fakta terkait 

masih banyaknya produk pangan yang belum tersertifikasi maupun 

berlabel. Kemudian dikaitkan dengan peraturan-peraturan terkait beserta 

lembaga pemerintahan yang diberikan wewenang melakukan pengawasan 

dan pembinaan. Lembaga tersebut adalah dinas kesehatan. 

2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian 

Alasan penulis memilih lokasi penelitian wilayah kota malang dikarenakan 

di wilayah kerja  lembaga dinas kesehatan kota malang masih ditemukan 

banyaknya produk IRTP yang belum berstandart/ bersertifikat layak jual/ 

konsumsi serta diperlukannya pembinaan dan pengawassan terhadap pelaku 

IRTP di kota malang  
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     3. Jenis Data  

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

Sekunder : 

a. Data primer 

Data ini berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang 

berkompetensi di dinas kesehatan kota malang hal ini dari sejumlah 

pejabat yang berwenang memberikan informasi valid dan obyektif. Data 

primer juga diperoleh melalui observasi lapngan (pelaku usaha dan 

produk pangan) serta data primer berbentuk dokumen-dokumen yang 

relevan dengan objek yang diteliti.  

b. Data sekunder 

Data ini diperoleh dengan melakukan penelusuran diberbagai sumber, antara 

lain perundang-undangn terkait, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian 

terdahulu dan buku-buku ilmiah serta penelusuran dari internet yang berbasis 

web resmi yang terkait dan rerelvan dengan pokok bahasan. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Teknik wawancara 

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang obyektif dan 

valid. Wawancara dilakukan kepada : 

1) . Pejabat yang berkompeten di kantor dinas kesehatan kota malang, 

dalam hal ini dra. Chusnul arifiati, apt. Selaku kasi kefarmasian.  

2) . Pelaku industri rumah tangga pangan sebanyak 15  orang responden 

yang ditetapkan secara random sampling terdiri 5 pelaku usaha yang 

memiliki SPP-IRT dan 10 pelaku usaha yang belum ber SPP-IRT. 
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b. Observasi  

Dalam hal ini objek yang di observasi terdiri dari : 

1) . Produk pangan berlabel dan tidak berlabel, kemasan, tempat usaha 

dan proses produksi pangan;  

2) . Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku SPP-IRT yang bersertifikat dan 

yang tidak bersertifikat. 

c. Dokumen 

Dalam hal ini dokumen yang di perlukan terkait dengan : 

1) Data tertulis jumlah IRTP; 

2) Syarat dan ketentuan pengajuan SPP-IRT; 

3) Pedoman sosialisasi atau pembinaan atau pengawasan 

4) Dokumen atau gambaran produk pangan, dsb. 

    5. Analisa Data  

Data-data yang telah di peroleh selanjutnya di lakukan analisa. Metode 

analisa yang digunakan diskripsi kualitatif dengan tujuan untuk 

mendiskripsikan kondisi lapangan serta problematika dan pemecahannya. 

 

F. Sistimatika Penulisan. 

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut: 

Bab  I  : Menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari  pentingnya 

masalah ini diteliti kemudian pembatasan masalahnya dirumuskan 

dalam bentuk kalimat tanya. Tujuan dan manfaat penelitian 

dipaparkan dengan maksud  agar penelitian ini memberikan 

kontribusi kepada pihak-pihak terkait, terutama pihak pemerintah 
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daerah dan para pelaku usaha. Pada bab ini juga dipaparkan metode 

penelitian yang digunakan diawali dengan alasan pemilihan lokasi 

penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data dan analisa data. 

Bab  II : Bab ini memuat kerangka teori yang mendasari penguatan akademik 

proses pembahasannya.  Sumber kerangka teori bersumber dari 

jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, buku-buku ilmiah 

popular serta yang terpenting adalah perundang-undangan yang 

relevan.  Dalam bab ini juga didukung dengan sumber dari 

penelusuran web / internet yang resmi dan dapat dipertanggung 

jawabkan kebenaran informasi yang dimuat, antara lain web bpom, 

web dinkes dan lainnya. 

Bab III: Berisi pembahasan atas dua permasalahan yang dirumuskan dalam 

bab i. Pembahasan dilakukan dengan metode analisa diskripsi 

kualitatif  untuk dapat memberikan penjelasan adanya fenomena 

terkait dengan obyek yang diteliti. Data-data pendukung baik primer 

maupun sekunder diperoleh teknik / cara yang menjamin tingkat 

akurasi, validitas dan obyektif sehingga  mampu melahirkan 

kesimpulan yang berharga bagi semua pihak. 

Bab IV: Bab ini adalah bab penutup yang memuat 2 bagian, yaitu kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan dibuat secara terkontrol dan disesuaikan 

dengan rumusan masalahnya. Sedangkan saran disusun sesuai 

dengan tujuan dan manfaat penelitian, yaitu kepada pihak-pihak 

terkait dinas kesehatan, pelaku usaha iprt dan  masyarakat luas 

selaku konsumen pangan. 


