
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perekonomian dan pembangunan khususnya di bidang perindustrian dan 

perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa 

yang dapat dikonsumsi. Industri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan 

sarana dan peralatan, misalnya mesin.
1
 Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh 

bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan 

sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai 

tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Sementara 

perindustrian disebutkan dalam  Pasal 1 Angka 1, bahwa perindustrian tatanan 

dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. 

Adapun salah satu tujuan diselenggarakannya kegiatan industri adalah 

untuk memenuhi kebutuhan manusia, salah satunya adalah kebutuhan 

konsumsi manusia. Pada proses pemenuhan kebutuhan konsumsi tersebut am 

interaksinya, sebagian berperan sebagai pelaku usaha industri yang bertugas 

untuk memproduksi kebutuhan konsumsi manusia, sedangkan di sisi lain ada
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 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses dari http://kbbi.web.id/industri pada 

24 Maret 2016. 
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pihak yang berperan sebagai konsumen, yakni pihak yang menggunakan hasil 

produksi dari pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya. 

Salah satu kebutuhan konsumsi manusia adalah makanan. Makanan 

adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang 

diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan maupun 

minuman bagi manusia, termasuk bahan makanan tambahan, bahan baku 

makanan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyinaran, 

pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
2
 Sementara menurut 

Pasal 1 Angka 1 Permenkes No.329 tahun 1976 makanan adalah barang yang 

digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, termasuk permen karet 

dan sejenisnya tetapi bukan obat. 

Makanan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial 

dalam kehidupan manusia. Sehingga pemenuhannya merupakan hak asasi 

setiap orang. Makanan penting untuk pertumbuhan karena sebagai bahan 

yang diperlukan untuk membangun dan mengganti jaringan tubuh, untuk 

memelihara pertahanan tubuh terhadap penyakit dan memberikan energi 

untuk bekerja. Makanan yang baik memerlukan pengolahan yang baik dan 

bener agar bermanfaat bagi tubuh, karena makanan sangat diperlukan untuk 

tubuh. Salah satu ciri makanan yang baik adalah aman untuk dikonsumsi. 

Makanan yang menarik, nikmat, dan tinggi gizinya, akan menjadi tidak 

berarti sama sekali jika tak aman untuk dikonsumsi. 

                                                           
2
 Sukiman Said dalam Bambang Hermanu, 2014, Studi Implementasi Izin Edar Produk 

Pangan Industri Rumah Tangga (Pirt) Dalam Mewujudkan Keamanan Pangan Yang Optimal Di 

Kota Semarang, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol. 1 NO. 2014, hal. 151 
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Para pakar kesehatan mengatakan, bahwa kesehatan seseorang 

ditentukan oleh apa yang ia makan dan minum. Pernyataan tersebut sulit 

dibantah, karena secara nyata memang membuktikan apa yang kita makan 

dan minum menentukan kualitas kesehatan kita. Jika makanan dan minuman 

tidak memenuhi standar dan/atau persyarat an kesehatan, maka tidak 

diragukan lagi kualitas kesehatan kita buruk. Sebaliknya jika kita selalu 

mengkonsumsi makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan, 

dapat dipastikan kualitas kesehatan kita terjamin.
3
 

Dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum tersebut, tidak 

sepenuhya masyarakat tidak membuat sendiri, sebagian diperoleh dari 

transaksi jual beli, mulai dari pelaku usaha pangan yang berskala usaha besar, 

sedang ataupun kecil. Salah satu contoh usaha yang berskala rumah tangga, 

yakni pangan industri rumah tangga (untuk selanjutnya disebut P-IRT). 

Menurut penjelasan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Pangan, P-IRT yaitu industri pangan yang memiliki tempat 

usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi 

otomatis, yang memproduksi pangan olahan tertentu. Dalam kelangsungan 

hidupnya konsumen sekarang lebih suka produk makanan cepat saji 

khususnya produk P-IRT karena harganya lebih terjangkau dipasaran. 

Sampai saat ini banyaknya industri rumah tangga tersebar secara luas di 

seluruh berbagai daerah. Adapun faktor yang mendukung tumbuh 

kembangnya adalah bahwa industri tersebut hampir 100% menggunakan 

                                                           
3
 Jamsos Indonesia, 2016, Mengedarkan Makanan dan Minuman Harus dengan Ijin Edar, 

diakses dari www.jamsosindonesia.com pada 25 Maret 2017 

http://www.jamsosindonesia.com/


4 

 

 

 

bahan baku yang tersedia di dalam negeri, dipasarkan dalam negeri, 

dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan memberikan konstribusi bagi 

pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah.
4
 Oleh karena itu 

industri rumah tangga makanan dan minuman merupakan salah satu industri 

yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh 

kembangkan. 

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 ini dapat dijadikan 

payung perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi 

konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti. 

Adapun payung hukum adanya ijin edar tersebut adalah Undang-

undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 111 dalam UU 

tersebut ditegaskan, bahwa:  

1. Makanan dan minuman yang diperguna kan untuk masyarakat 

harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. 

2. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat 

izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Selanjutnya secara lebih khusus, Peraturan Kepala Badan Pengawas 

Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 4 
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 Bambang Hermanu, Op. Cit. Hal. 151. 
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ditegaskan bahwa Industri rumah tangga Pangan yang memproduksi Pangan 

Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib memiliki 

sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dari kedua ketentuan tersebut di atas, dapat dianalogikan bahwa setiap 

mengedarkan produk makanan dan minuman (pangan olahan) termasuk 

produk industri rumah tangga untuk kepentingan dijual (dikonsumsi 

masyarakat luas), maka atas dasar kepentingan keamanan pangan dan 

perlindungan konsumen, harus memiliki surat izin edar produk makanan dan 

minuman dimaksud. 

Bagi pelaku usaha PIRT yang mendaftarkan produknya pada Dinas 

Kesehatan nantinya akan mendapatkan Nomor SP, yaitu Sertifikat 

Penyuluhan, merupakan nomor pendaftaran yang diberikan kepada pengusaha 

kecil dengan modal terbatas dan pengawasan diberikan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kodya, sebatas penyuluhan. Selain itu, terdapat sertifikasi berupa 

PIRT. Nomor PIRT ini dipergunakan untuk makanan dan minuman yang 

memiliki daya tahan atau keawetan diatas 7 hari. Nomor PIRT berlaku selama 

5 tahun dan setelahnya dapat diperpanjang. Untuk makanan dan minuman 

yang daya tahannya dibawah 7 hari akan masuk golongan Layak Sehat Jasa 

Boga dan nomor PIRT berlaku selama 3 tahun saja. 
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Izin PIRT tidak dapat dikeluarkan apabila bahan yang diproduksi 

adalah:
5
 

1. Susu dan hasil olahannya; 

2. Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses 

penyimpanan dan atau penyimpanan beku; 

3. Makanan kaleng; 

4. Makanan bayi; 

5. Minuman beralkohol; 

6. AMDK (Air Minum Dalam Kemasan); 

7. Makanan / Minuman yang wajib memenuhi persyaratan SNI; 

8. Makanan / Minuman yang ditetapkan oleh Badan POM. 

Adapun contoh produk makanan dengan nomor PIRT adalah seperti 

gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 1: Contoh produk makanan dengan nomor PIRT dari Dinkes) 
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 Rumah UMKM, 2016, Beda Ijin Edar BPOM & DINKES (DEPKES/P-IRT), diakses dari 

http://www.rumahumkm.net pada 25 Maret 2017. 
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Namun, salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat yakni 

banyaknya beredar produk yang industri rumah tangga tidak memiliki izin 

dari Dinas Kesehatan. Termasuk di Kota Malang banyak ditemui produk 

pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Bahan 

Tambahan Pangan, cemaran mikroba, tanggal kadaluarsa), masih banyak 

kasus ke racunan, 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. 

Berikut contoh makanan tanpa nomor PIRT: 

 

 

 

 

 

Tim gabungan yang terdiri dari Disperindag Provinsi Jatim, Polresta  

 

 

 

(Gambar 2: Contoh produk makanan tanpa nomor PIRT dari Dinkes) 
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Malang, Dinkes Kota Malang, Dinkes Kota Batu dan Balai Besar POM 

di Surabaya, pada 1-2 Juli 2015 menyisir jalur distribusi pangan dengan 

melakukan sidak ke beberapa toko dan swalayan di Kota Malang dan Batu. 

Inspeksi difokuskan pada pangan yang tidak memenuhi syarat, diantaranya 

produk kadaluwarsa, rusak maupun tanpa izin edar. Temuan di lapangan 

terdapat beberapa produk pangan sebagai berikut: kondisi kemasan penyok 2 

item, 2 pcs;  pangan label tidak memenuhi syarat 2 item, 19 pcs; yang 

ditindaklanjuti dengan pengembalian ke distributor. Pangan kadaluarsa 16 

item, 29 pcs; pangan rusak 1 item, 3 pcs, yang ditindaklanjuti dengan 

dimusnhakan oleh pemilik dengan disaksikan oleh Petugas. Juga ditemukan 

pangan tanpa izin edar 9 item, 48 pcs, temuan pangan diamankan oleh 

Petugas. Perkiraan nilai nominal temuan Rp. 9.270.700,- (Sembilan juta dua 

ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah). Pemilik toko membuat surat 

pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran lagi.
 6 

Kemudian pada periode September – Nopember 2016, Dinas Kesehatan 

Kota Malang melalui Seksi Makanan Minuman telah mengambil 140 sampel 

makanan minuman yang ada di Kota Malang untuk diuji kandungan yang ada 

dalam makanan dan minuman yang beredar. Tujuan dari kegiatan ini adalah : 

1. Melakukan pengawasan peredaran makanan dan minuman. 

2. Mengetaui bahan berbahaya dalam makanan minuman yang beredar 

(rhodamin b, methanil yellow, borak, formalin). 

3. Menyebarluaskan informasi hasil pengujian. 

                                                           
6
 Diakses dari http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/8734/Sidak-Pangan-oleh-

Tim-Gabungan-di-Kota-Malang-dan-Batu.html pada 1 April 2016 

http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/8734/Sidak-Pangan-oleh-Tim-Gabungan-di-Kota-Malang-dan-Batu.html
http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/8734/Sidak-Pangan-oleh-Tim-Gabungan-di-Kota-Malang-dan-Batu.html
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Sasaran/ sampel dari kegiatan ini adalah makanan dan minuman yang 

beredar di pasaran di wilayah Kota Malang dan berasal dari produksi pangan 

industri rumah tangga. Macam sampel yang diujikan adalah krupuk, mie 

basah, kulit pangsit, bakso, sirup, es, minuman ringan, sambal, saos, dll, baik 

yang dijual di pasar, kantin sekolah, pangan industri rumah tangga, maupun 

yang dijual oleh pedagang keliling. Adapun Hasil dari kegiatan ini adalah : 

makanan dan minuman yang beredar di Kota Malang masih didapatkan bahan 

berbahaya, terutama dari hasil laut, krupuk puli dan krupuk pasir. Oleh karena 

itu, masyarakat diharapkan hati-hati dalam membeli makanan dan minuman 

yang beredar di pasaran. Dan hendaklah lebih mengutamakan untuk membeli 

pangan yang sudah terdaftar di BPOM dan memiliki ijin edar Dinkes.
7
 

Produk yang industri rumah tangga 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. Produk-produk pangan ilegal tersebut, setelah 

dilakukan pemeriksaan ternyata tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar. 

Artinya, bahwa produk-produk tersebut tidak melalui proses evaluasi 

keamanan, manfaat dan mutu, dan hal ini sangat berbahaya bagi konsumen. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “PROSEDUR PENGURUSAN IZIN PRODUK MAKANAN 

INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR 

IJIN PIRT (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)” 

                                                           
7 Diakses dari http://dinkes.malangkota.go.id/2016/11/30/sosialisasi-hasil-pemeriksaan-

makanan-minuman/ pada 1 April 2016 

http://dinkes.malangkota.go.id/2016/11/30/sosialisasi-hasil-pemeriksaan-makanan-minuman/
http://dinkes.malangkota.go.id/2016/11/30/sosialisasi-hasil-pemeriksaan-makanan-minuman/
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam tugas akhir ini 

adalah: 

1. Bagaimana Prosedur Pengurusan ijin PIRT Produk Makanan Industri 

Rumah Tangga oleh Dinas Kesehatan Kota Malang?  

2. Faktor Pendukumg dan Penghambat Prosedur Pendaftaran Ijin PIRT di 

Dinas Kesehatan Kota Malang? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi Prosedur Pengurusan ijin PIRT 

Produk Makanan Industri Rumah Tangga oleh Dinas Kesehatan Kota 

Malang 

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi factor Pendukumg dan 

Penghambat Prosedur Pendaftaran Ijin PIRT di Dinas Kesehatan Kota 

Malang 

 

D.  Manfaat dan Kegunaan Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis dan menjadi acuan di bidang ilmu hukum dalam 

rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus yang 
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diteliti oleh penulis, serta sebagai syarat untuk penulisan Tugas Akhir 

dalam studi Sarjana hukum dalam rangka memperoleh gelar Strata Satu 

(S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pelajaran baru terutama 

dalam bidang praktisi hukum dikemudian hari sehingga mahasiswa 

khususnya mahasiswa jurusan hukum dapat berperan dalam penegakan 

hukum ditengah masyarakat. 

3. Bagi Pemerintah 

Hasil penulisan ini dapat dijadikan suatu masukan dan sumbangsih untuk 

pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan Kota Malang prosedur 

pengurusahn izin prodak industry rumah tangga yang tidak memiliki izin 

industry rumah tangga 

4. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

dan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan kewajiban ijin edar 

PIRT untuk produk makanan industri rumah tangga. Sehingga masyarakat 

lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman hasil 

produksi rumah tangga. Kemudian khusus untuk masyarakat yang 

memiliki industri rumah tangga diharapkan semakin sadar hukum untuk 

segera mendaftarkan produknya pada Dinas Kesehatan. 
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E. Meode Penelitian 

1. Metode pendekatan 

Peneliti akan menggunakan metode yuridis sosiologis artinya 

memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan mengenai penegakan 

hukum peredaran produk industri rumah tangga yang tidak memiliki 

nomor ijin PIRT berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pendaftaran Pangan Olahan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Malang. 

Pendekatan tersebut dalam pengkajian hukum pada sisi lain yaitu 

hukum dalam kenyataannya didalam kehidupan sosial kemasyarakatan, 

bukan kenyataan dalam bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, 

melainkan sebagaimana hukum dioperasikan oleh masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari.
8
 

Metode dengan cara langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan 

data primer yaitu menyangkut persoalan-persoalan hukum yang dianalisis 

dalam hubungannya dengan realitas empiris yang berupa penegakan 

hukum peredaran produk industri rumah tangga yang tidak memiliki 

nomor ijin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota Malang. 

2. Lokasi penelitian 

Dalam penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penulisan hukum ini 

                                                           
8
 Nawawi, 1987, Metodologi Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University 

Pres, hal. 35. 
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yaitu pada wilayah hukum Kota Malang yang berhubungan dengan 

permasalahan pada tugas akhir ini, yaitu Dinas Kesehatan Kota Malang.  

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan responden terkait 

permasalahan yang penulis teliti serta dokumen-dokumen yang 

diperoleh dari lokasi penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka berupa 

peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal, makalah, dan 

sumber lain yang terpercaya.  

c. Data  Tersier 

Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus besar Bahasa 

indonesia yang menjelaskan tentang pengertian dan istilah yang 

berkaitan dengan judul yang dibahas, serta sumber dari berbagai situs 

internet dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara/ interview dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan pihak yang berkompeten yang berkaitan dengan permasalahan 

yang penulis angkat, adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai beriut: 

1) Responden/pihak dari Dinas Kesehatan Kota Malang; 

2) Responden dari produsen, dalam hal ini adalah 3 orang 

produsen di wilayah Kota Malang yang hasil produk pangan 

industri rumah tangganya belum ber-PIRT; 
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3) Konsumen, dalam hal ini peneliti mengambil responden secara 

random dari 10 mahasiswa Fakultas Hukum yang membeli 

makanan yang belum ber-PIRT. 

b. Studi Dokumentasi 

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan 

bahan-bahan tertulis atau berkas-berkas yang berhubungan dengan 

penegakan hukum peredaran produk industri rumah tangga yang tidak 

memiliki nomor ijin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota Malang. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah mengkaji permasalahan yang diangkat 

melalui beberapa sumber kepustakaan, seperti jurnal, buku, dan 

referensi lain yang berkaitan. 

5. Teknik Analisa 

Analisa data adalah melalui metode deskritif kualitatif yaitu dengan cara 

memaparkan semua data, baik data primer maupun data sekunder secara jelas. 

Sehingga nantinya dapat ditarik sebagai suatu kesimpulan dari berbagai 

masalah mengenai penegakan hukum peredaran produk industri rumah tangga 

yang tidak memiliki nomor ijin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota Malang. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab 

dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini penulis akan memaparkan teori-teori maupun kaidah-kaidah 

yang bersumber dari undang-undang, buku atau literature yang 

berkaitan dengan permasalahan maupun dari internet.  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh 

penulis serta dianalisis secara content dan dianalisa kesesuaian atau 

keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada (yang terjadi) didukung 

dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan 

ini. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana 

berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan 

saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus 

kajian. 


