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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)  

1. Pangan Industri Rumah Tangga 

a. Pengertian Pangan Industri Rumah Tangga 

Sebelum memabahas lebih jauh tentang pangan industri rumah 

tangga, penulis terlebih dahulu akan menguraikan secara umum 

mengenai industri rumah tangga. Pengertian industri secara umum 

adalah kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi 

menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan 

keuntungan. Hasil dari industri tidak hanya berupa barang melainkan 

juga ada dalam bentuk jasa 

Sementara menurut Kartasapoetra, pengertian industri adalah 

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang 

setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang 

lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun 

industri dan perekayasaan industri.
9
 

Istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur 

(manufacturing). Padahal, pengertian industri sangatlah luas, yaitu 

menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang 

sifatnya produktif dan komersial. Karena merupakan kegiatan 

                                                             
9
 Kartasapoetra G., 2000, Makro Ekonomi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 27. 
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ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda 

untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat 

perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin 

banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat 

kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan atau 

pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya, 

pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan 

bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi 

yang digunakan. 

Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman 

industri negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan 

masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis 

industrinya. 

Adapun klasifikasi industri berdasarkan jumlah tenaga kerja 

yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi: 

a. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan 

tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini 

memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal 

dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri 

biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota 

keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri 

kerajinan, industri tempe/tahu, dan industri makanan ringan.  
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b. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah 

sekitar 5 sampai 19 orang, Ciri industri kecil adalah 

memiliki modal yang relative kecil, tenaga kerjanya berasal 

dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara. 

Misalnya: industri genteng, industri batubata, dan industri 

pengolahan rotan. 

c. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga 

kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang 

adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja 

memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan 

memiliki kemapuan manajerial tertentu. Misalnya: industri 

konveksi, industri bordir, dan industri keramik. 

d. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja 

lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki 

modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk 

pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan 

khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji 

kemapuan dan kelayakan (fit and profer test). Misalnya: 

industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan 

industri pesawat terbang 

Namun dalam pengertian sehari-hari industri kecil seringkali 

disamakan dengan industri rumah tangga. Departemen Perindustrian 

dan Perdagangan mendefinisikan bahwa industri kecil merupakan 
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suatu kegiatan usaha yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp 

200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10

 Produk 

yang dihasilkan oleh industri kecil memiliki kekuatan-kekuatan 

diantaranya padat karya, produk sederhana, produk-produknya 

bernuansa kultur seperti kerajinan dari bambu dan rotan atau ukir-

ukiran kayu, agricultural based, dan modal kerja berasal dari uang 

sendiri atau pinjaman dari sumber informal. 
11

 

Sejalan dengan klasifikasi di atas, Badan Pusat Stastistik 

memberikan kriteria bahwa usaha rumah tangga adalah usaha yang 

dijalankan oleh satu sampai empat orang. Sedangkan menurut Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengemukakan bahwa 

usaha rumah tangga adalah suatu perusahaan pangan yang memiliki 

tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan 

manual hingga semi otomatis. 

Sementara Tulus T.H. Tambunan memberikan perbedaan 

diantara Industri Kecil (IK) dan Industri Rumah Tangga (IRT). 

Perbedaan tersebut terutama dalam aspek organisasi, manajemen, 

metode atau pola produksi, teknologi dan tenaga kerja produk, dan 

lokasi usaha. Industri rumah tangga pada umumnya adalah unit-unit 

usaha yang sifatnya lebih tradisional, dalam arti menerapkan sistem 

organisasi dan manajemen yang baik seperti lazimnya dalam suatu 

                                                             
10

 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 254/MPP/ Kep/1997, tanggal 

28 Juli 1997 
11

 Tulus Tambunan, 1999, Perkembangan Skala Industri Kecil di Indonesia, Jakarta: PT 

Mutiara Sumber Widya, hal 40. 
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perusahaan modern, tidak ada pembagian tugas kerja dan sistem 

pembukuan yang jelas.
12

 

Sementara pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari 

sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 

manusia. Termasuk di dalam pengertian pangan adalah bahan 

tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lainnya 

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau 

pembuatan makanan dan minuman. Pengertian pangan di atas 

merupakan definisi pangan yang dikeluarkan oleh badan dunia untuk 

urusan pangan, yaitu Food and Agricultural Organization (FAO). 

Jadi pangan industri rumah tangga adalah pangan hasil olahan 

industri rumah tangga. perusahaan pangan yang memiliki tempat 

usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan yang 

manual hingga semi otomatis. 

Pengertian tersebut sama dengan pengertian sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas 

Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 

Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan, 

Industri Rumah Tangga didefinisikan bahwa “Industri Rumah Tangga 

Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang 

memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan 

pangan manual hingga semi otomatis”. 

                                                             
12

Tulus Tambunan, 2002, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia (Beberapa Isu Penting), 

Jakarta: Salemba Empat, hal 34. 
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Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan 

Makanan Republik Indonesia Nomor : HK. 00.05.5.1639 Tentang 

Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah 

Tangga (CPPB-IRT) Bangunan dan fasilitas IRT harus memenuhi 

kriteria tertentu, yaitu  dapat menjamin bahwa pangan selama dalam 

proses produksi tidak tercemar oleh bahaya fisik,biologis dan kimia 

serta mudah dibersihkan dan disanitasi. 

b. Ketentuan Ruang Produksi Pangan Industeri Rumah Tangga 

Adapun ketentuan ruang produksi sebagai berikut: 

1) Disain dan Tata Letak  

Ruang produksi seharusnya cukup luas dan mudah dibersihkan 

2) Lantai  

a) Lantai seharusnya dibuat dari bahan kedap air, rata, halus 

tetapi tidak licin, kuat mudah dibersihkan dan dibuat miring 

untuk memudahkan pengaliran air. 

b) Lantai harus selalu dalam keadaan bersih dari debu, lendir dan 

kotoran lainnya.  

3) Dinding 

a) Dinding seharusnya dibuat dari bahan kedap air, rata, halus, 

berwarna terang, tahan lama, tidak mudah megelupas, kuat dan 

mudah dibersihkan. 

b) Dinding harus selalu dalam keadaan bersih dari debu, lendir, 

dan kotoran lainnya. 
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4) Langit- langit 

a) Konstruksi langit-langit seharusnya didisain dengan baik untuk 

mencegah penumpukan debu, pertumbuhan jamur, pengelupasan, 

bersarangnya hama, memperkecil terjadinya kondensasi, serta 

terbuat dari bahan tahan lama dan mudah dibersihkan. 

b) Langit-langit harus selalu dalam keadaan bersih dari debu, 

sarang labah-labah dan kotoran lainnya. 

5) Pintu. Jendela dan Lubang Angin 

a) Pintu dan jendela seharusnya dibuat dari bahan tahan lama, 

tidak mudah pecah, rata, halus, berwarna terang dan mudah 

dibersihkan. 

b) Pintu, jendela dan lubang angin seharusnya dilengkapi dengan 

kawat kasa yang dapat dilepas untuk memudahkan pembesihan 

dan perawatan. 

c) Pintu seharusnya didisain membuka ke luar/ ke samping 

sehingga debu atau kotoran dari luar tidak terbawa masuk 

melalui udara ke dalam ruangan pengolahan. 

d) Pintu seharusnya dapat ditutup dengan baik dan selalu dalam 

keadaan tertutup. 

e) Lubang angin harus cukup sehingga udara segar selalu 

mengalir di ruang produksi. 

f) Lubang angin harus selalu dalam keadaan bersih, tidak 

berdebu dan tidak dipenuhi sarang labah-labah 
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6) Kelengkapan ruang produksi  

a) Ruang produksi seharusnya cukup terang sehingga karyawan 

dapat mengerjakan tugasnya dengan teliti. 

b) Di ruang produksi ada tempat untuk mencuci tangan yang 

selalu dalam keadaan bersih serta dilengkapi dengan sabun dan 

pengeringnya. 

c) Di ruang produksi harus tersedia perlengkapan Pertolongan 

Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) 

7) Tempat Penyimpanan 

a) Tempat penyimpanan bahan pangan ermasuk bumbu dan 

bahan tambahan pangan (BTP) seharusnya terpisah dengan 

produk akhir. 

b) Tempat penyimpanan khusus harus tersedia untuk menyimpan 

bahan-bahan bukan pangan seperti bahan pencuci, pelumas dan 

oli. 

c) Tempat penyimpanan harus mudah dibersihkan dan bebas dari 

hama seperti serangga, binatang pengerat seperti tikus, burung 

atau mikroba dan ada sirkulasi udara. 

 

2. Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) 

a. Pengertian Ijin PIRT 

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan 

publik. Perizinan, walaupun tak dibutuhkan setiap hari, sangatlah 
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berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya, banyak hal yang tak 

dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum. 

Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara 

pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada 

bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan 

pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja pemerintah 

secara keseluruhan benar-benar dinilai dari seberapa baik pelayanan 

unit perizinan ini.
13

 

Salah satu bentuk perijinan adalah ijin edar bagi produk pangan. 

Produk pangan yang dimaksud adalah makanan dan minuman harus 

memiliki izin edar sebelum didistribusikan kepada konsumen. Izin 

edar ini bertujuan agar produk yang diterima oleh konsumen terjamin 

kualitasnya terutama dari bahaya biologi, kimia dan fisik. Kualitas 

tersebut juga diharapkan dapat mencerminkan bahwa produk tersebut 

mendukung keamanan pangan. Salah satu izin edar yakni ijin PIRT 

yang selanjutnya disebut Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 

Tangga (SPP-IRT). 

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang 

selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan 

oleh Bupati/Walikota
14

 terhadap pangan produksi IRTP di wilayah 

kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam 

                                                             
13

 Fahmi Wibawa, 2007, Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu, Jakarta: Grasindo, 

hal.. 7. 
14

 Dalam pelaksanaannya Bupati/Walikota menyerahkan kepada Dinas Kesehatan. 
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rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
15

 Dalam sertifikat tersebut 

terdapat nomor yang selanjutnya disebut Nomor P-IRT, yaitu nomor 

pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan 

wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi 

persyaratan pemberian SPP-IRT. 

b. Ketentuan Penomoran Izin P-IRT 

Izin PIRT hanya diberikan kepada produk pangan olahan dengan 

tingkat resiko yang rendah dengan menerbitkan nomor PIRT sebanyak 

15 digit (baru) dan 12 digit (lama) yang berlaku selama 5 tahun dan 

dapat diperpanjang untuk makanan dan minuman yang daya tahannya 

di atas 7 hari, sedangkan makanan dan minuman yang memiliki daya 

tahan di bawah 7 hari termasuk golongan Layak Sehat Jasa Boga dan 

izin PIRT hanya berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang. Lama waktu 

proses pengurusan  izin PIRT, 1 minggu – 3 bulan, tergantung 

masing-masing daerah. 

Adapun contoh Nomor PIRT adalah sebagai berikut: 

P-IRT No. 1234567890123–45 

Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut : 

- digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan 

- digit ke-2  dan  3  menunjukkan  nomor  urut/kode  jenis  pangan 

IRTP 

                                                             
15

 Pasal 1 angka 13 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat 

Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 
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- digit ke-  4,5,6  dan  7  menunjukkan  kode  propinsi  dan 

kabupaten/kota sesuai 

- digit ke  8  dan  9    menunjukkan  nomor  urut  pangan  IRTP  yang 

telah memperoleh SPP-IRT 

- digit ke-  10,11,12  dan  13  menunjukkan  nomor  urut  IRTP  di 

kabupaten/kota yang bersangkutan 

- digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku. 

SPP-IRT  dapat dicabut  oleh  Bupati/Walikota  c.q.  Dinas  Kesehatan 

Kabupaten/Kota apabila pemilik  dan  atau  penanggung  jawab  perusahaan  

melakukan pelanggaran terhadap peraturan  yang berlaku, pangan  terbukti  

sebagai  penyebab  Kejadian  Luar  Biasa  (KLB) keracunan  pangan, 

mengandung Bahan Berbahaya dan sarana terbukti tidak sesuai dengan 

kriteria IRTP. Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib 

melakukan monitoring  terhadap  pemenuhan  persyaratan  SPP-IRT  yang  

telah diterbitkan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. 

c. Keuntungan Izin PIRT 

Adapun beberapa keuntungan Pengurusan Izin PIRT ( Pangan 

Industri Rumah tangga) adalah sebagai berikut:
16

 

a. Pengusaha bisa dengan tenang mengedarkan dan memproses 

produksi secara luas dengan resmi. 

b. Jika pada suatu saat petugas dari Dinas Kesehatan melakukan 

survei dan mendapati industri skala rumah tangga tersebut 

                                                             
16

 Achmad Maulidi, 2016, Pengurusan Perijina PIRT, diakses dar 

http://www.kanal.web.id/2016/11/pengurusan-perizinan-pirt.html pada tanggal 25 Maret 2017 

http://www.kanal.web.id/2016/11/pengurusan-perizinan-pirt.html
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memerlukan beberapa alat untuk menunjang pekerjaan 

ataupun untuk efisiensi, pihak Dinas Kesehatan akan 

menyumbangkan alat penunjang industri yang dibutuhkan 

tanpa memungut biaya.  

c. Dengan pencantuman kode IRT, makanan dan minuman akan 

lebih mudah dipasarkan dan lebih disukai konsumen hingga 

bisa meningkatkan daya jual.  

d. Menghindari sanksi administrasi atas kasus-kasus seperti: 

melanggar peraturan di bidang pangan, nama pemilik tidak 

sesuai dengan yang ada di sertifikat, produk tidak aman dan 

tidak layak dikonsumsi. 

d. Syarat Pengurusan Perizinan PIRT 

Pengurusan Perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) 

memerlukan beberapa persyaratan seperti berikut:
17

 

a. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan 

b. Pas foto 3×4 pemilik usaha rumahan, 3 lembar 

c. Surat keterangan domisili usaha dari kantor camat 

d. Denah lokasi dan denah bangunan 

e. Surat keterangan puskesmas atau dokter, untuk pemeriksaan 

kesehatan dan sanitasi 

f. Surat permohonan izin produksi makanan atau minuman 

kepada Dinas Kesehatan 

                                                             
17

 Ibid 
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g. Data produk makanan atau minuman yang diproduksi 

h. Sampel hasil produksi makanan atau minuman yang 

diproduksi 

i. Label yang akan dipakai pada produk makanan minuman 

yang diproduksi 

j. Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh 

Dinas Kesehatan  

k. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk 

mendapatkan SPP-IRT.  

Namun Izin PIRT tidak dapat dikeluarkan apabila bahan yang 

diproduksi beberapa produk makanan dan minuman dengan bahan 

tertentu, yang diperlukan untuk produk tersebut adalah izin dari Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan (POM) atau memerlukan persyaratan 

SNI (Standar Nasional Indonesia). Adapun beberapa produk tersebut 

adalah: 
18

 

a. Susu dan hasil olahannya 

b. Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan 

proses penyimpanan dan atau penyimpanan beku 

c. Makanan kaleng 

d. Makanan bayi 

e. Minuman beralkohol 

f. AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) 

                                                             
18

 Rumah UMKM, 2016, Op. Cit. 
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g. Makanan / Minuman yang wajib memenuhi persyaratan SNI 

h. Makanan / Minuman yang ditetapkan oleh Badan POM 

e. Prosedur Pengurusan Perizinan PIRT  

Adapun Prosedur Pengurusan Izin Produksi Makanan dan 

Minuman adalah dengan mendatangi kantor Dinas Kesehatan 

setempat, dengan alur sebagai berikut: 

a. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis 

kepada kepala Dinas Kesehatan dengan dilengkapi 

persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Dinas Kesehatan akan mempelajari surat permohonan untuk 

disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan, dan 

akan dilakukan pemeriksaan berkas, Persetujuan Kadinkes 

dan menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan 

pangan yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.  

c. Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan 

pangan dan diperiksa sarana produksinya, pemeriksaan 

sarana. 

d. Dinkes memberikan pertimbangan terhadap permohonan izin 

yang diajukan, menyusun konsep izin dan meneruskan 

kepada yang berhak menandatangani berdasarkan ketentuan 

yang berlaku, menanda-tangani konsep izin. 

e. Pemohon membayar retribusi Sertifikat PIRT. 

f. Total waktu pengurusan 3 bulan. 
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B. Tinjauan Umum tentang Tugas Dinas Kesehatan dalam Pengawasan Ijin 

PIRT 

1. Kedudukan Dinas Kesehatan 

Kedudukan Dinas Kesehatan disebutkan dalam lampiran 

Permenkes Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis 

Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota bahwa 

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kesehatan Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Masyarakat. Dinas Kesehatan 

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan 

urusan kesehatan. Secara rinci dalam Permenkes Nomor 49 Tahun 2016 

dapat diketahui bahwa kedudukan dinas kesehatan adalah sebagai berikut: 

a) Dinas Kesehatan merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang 

kesehatan. 

b) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. 

c) Dinas Kesehatan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan 
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2. Tugas dan Wewenang Dinas Kesehatan  

Tugas Dinas Kesehatan di sebutkan dalam BAB III Lampiran 

Permenkes Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis 

Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, 

meliputi:  

a. Penyelenggaraan upaya kesehatan primer Dalam 

penyelenggaraan upaya kesehatan primer termasuk:  

1) penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, meliputi 

kesehatan keluarga, gizi, kesehatan kerja dan olah raga, 

kesehatan tradisional dan komplementer, kesehatan 

lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit, 

surveilans kesehatan dan respon Kejadian Luar Biasa, 

kekarantinaan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan 

jiwa dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif 

serta pengembangan SIK; 

2) Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan; 

3)  Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia untuk 

UKM dan UKP meliputi perencanaan, pengadaan, 

pendayagunaan, dan pengembangan sumberdaya manusia; 

4) Pengelolaan pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan, dan 

makanan dan minuman untuk UKM dan UKP meliputi 

perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan penggunaannya; 

dan  
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5) Pengelolaan potensi sumber daya dalam rangka 

kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui Upaya 

Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM). 

b. Penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan Dalam 

penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan meliputi kesehatan 

rujukan dan sistem rujukan termasuk: 

1) Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat rujukan, 

meliputi kesehatan keluarga, gizi, kesehatan kerja dan olah 

raga, kesehatan tradisional dan komplementer, kesehatan 

lingkungan, pencegahan dan pengendalian penyakit, 

surveilans kesehatan dan respon Kejadian Luar Biasa, 

kekarantinaan kesehatan, pengendalian masalah kesehatan 

jiwa dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif, 

dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK); 

2) Penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya manusia untuk 

UKM dan UKP meliputi perencanaan, pengadaan, 

pendayagunaan, dan pengembangan sumberdaya manusia; 

3) Pengelolaan pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan, 

dan makanan dan minuman untuk UKM dan UKP meliputi 

perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan penggunaannya; 

dan d) pengelolaan potensi sumber daya dalam rangka 

kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui Upaya 

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). 
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c. Pelayanan penerbitan izin dan klasifikasi Rumah Sakit Kelas C 

dan D serta Fasyankes daerah Kabupaten/kota.  

1) Rumpun Sumber Daya Manusia Dalam penyelenggaraan 

sumber daya manusia meliputi: 

a) pelayanan penerbitan surat izin praktek tenaga 

kesehatan; dan 

b) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk 

UKM dan UKP Daerah Kabupaten/Kota. 

2) Rumpun Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan 

Minuman Dalam penyelenggaraan pengelolaan sediaan 

farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman meliputi:  

a) penerbitan/pencabutan izin apotek, toko obat, toko alat 

kesehatan dan optikal, dan tindaklanjut hasil pengawasan; 

b) penerbitan/pencabutan izin usaha mikro obat tradisional 

dan tindaklanjut hasil pengawasan; 

c) penerbitan/pencabutan sertifikat produksi alat kesehaan 

kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan 

rumah tangga serta tindaklanjut hasil pengawasan; 

d) penerbitan/pencabutan sertifikat produksi makanan dan 

minuman pada industri rumah tangga;dan 

e) penerbitan sertifikat laik sehat terhadap pangan siap 

saji, uji sampel, izin iklan dan tindaklanjut hasil 

pengawasan. 
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Dari keseluruhan fungsi tersebut dalam hal ini penulis akan 

menguraikan mengenai fungsi “penerbitan/pencabutan sertifikat produksi 

alat kesehaan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan 

rumah tangga serta tindaklanjut hasil pengawasan”. Tugas dan fungsi ini 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang 

Kesehatan - sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, mengamanatkan 

bahwa pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah 

tangga merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu 

organisasi. Pengawasan akan menciptakan suatu aktivitas yang berkaitan 

erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan 

kerja sudah  dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh 

mana perencanaan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan 

yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Konsep pengawasan 

sebenarnya menunujukan bagian dari fungsi manajemen, dimana 

pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan dari pihak yang lebih 

atas kepada pihak dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan 

ditempatkan sebagai tahapan paling akhir dari fungsi manajemen. 

Pengawasan Menurut Garrison, adalah proses penentuan apa yang 

dicapai yaitu standar, apa yang akan dilakukan yaitu pelaksanaan, 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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menilai pelaksanaan dan bila perlu memberikan koreksi atau perbaikan, 

sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.
19

 Pengertian yang sama 

disampaikan oleh Manullang mengartikan, bahwa fungsi pengawasan 

ialah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah 

dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud 

supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
20

 

Jadi, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengawasan merupakan tindakan atau proses kegiatan itu dilakukan 

untuk mengetahui hasil pelaksanaan kesalahan, kegagalan, untuk 

kemudian dilakukan perbaikan dan menjaga agar pelaksanaan berbeda 

dengan rencana yang ditetapkan. Namun sebaliknya, sebaik apapun 

rencana yang telah ditetapkan, juga tetap memerlukan pengawasan. 

Adapun bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan Kota Malang terhadap Peredaran Produk Industri Rumah 

Tangga adalah dimulai dari tahap awal, yaitu sosialisasi dan pelatihan 

terkait dengan sertifikasi produk Industri Rumah Tangga terhadap 

masyarakat hingga pada tahap pemeriksaan atau sidak ke lapangan. 

Pemeriksaan ini biaanya dilkukan menjelang bulan puasa dan hari raya 

dengan menggandeng kepolisian. 

 

 

 

                                                             
19

 Ray H Garrison, dan Eric W Noreen, 2007, Akuntansi Manajerial, Jakarta: Salemba 

Empat, hal. 97. 
20

 Manullang, 1988, Dasar-Dasar Manajemen, Medan: Ghalia Indonesia, hal. 88. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 

1. Pengetian Perlindungan Konsumen 

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer 

(inggris- amerika), atau consument/konsument (belanda). Secara harfiah 

arti kata consumer adalah setiap orang menggunakan barang.
21

 

Sementara pengertian konsumen dalam KBBI adalah: 1) pemakai barang 

hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya): kepentingan -- 

pun harus diperhatikan; 2) penerima pesan iklan; 3) pemakai jasa 

(pelanggan dan sebagainya). 

Menurut Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah 

pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli 

maupun diperoleh cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan. 

Mariam Darus Badrul Zaman memberikan definisi dengan cara 

mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, 

bahwa konsumen adalah Semua individu yang menggunakan barang dan 

jasa secara konkret dan riil.
22

 

Sementara itu, perlindungan konsumen terdiri dari dua kata yaitu 

“perlindungan” dan “konsumen”. Padanan kata perlindungan dalam 

bahasa Inggris adalah protection, yang berarti sebagai: (1) protecting or 

being protected; (2) system protecting; (3) person or thing that protect. 

Bentuk kata kerjanya, protect, artinya: (1) keep safe; (2) guard. 

                                                             
21

 Celina Tri Kristiayanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 

hal. 22. 
22

 Dalam Zulham, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, hal. 16. 
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Pengertian perlindungan dalam bahasa inggris adalah protection. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
23

 

mengartikan tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) 

memperlindungi;. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan 

tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu: 

a) Unsur tindakan melindungi; 

b) Unsur pihak-pihak yang melindungi; 

c) Unsur cara-cara melindungi. 

Berdasarkan unsur-unsur di atas, berarti kata perlindungan 

mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan 

melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu 

dengan menggunakan cara-cara tertentu. 

Sementara dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai 

barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 

diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 

untuk diperdagangkan. 

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan 

perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya 

untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian 

karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat 

dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian 

                                                             
23

 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses dari http://kbbi.web.id/lindung pada 12 

April 2017. 

http://kbbi.web.id/lindung
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perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya 

sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen 

mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan 

hak dan kewajiban itu.
24

 

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk 

mengambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen 

dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang 

merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan Konsumen merupakan 

tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan 

diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu 

dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. 

Tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-

aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan 

konsumen.
 25

 

Salah satu bentuk perlindungan konsumen adalah adanya ijin edar 

bagi setiap produk yang diedarkan di masyarakat. Salah satu bentuk ijin 

edar bagi industri rumah tangga adalah SPP-IRT. Setiap produk yang 

sudah memiliki SPP-IRT berarti sudah sesuai dengan standar keamanan 

bagi konsumen yang itepakan oleh dinas kesehatan terkait sehingga aman 

untuk dikonsumsi konsumen. 

 

                                                             
24

 Janus Sidabolok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, hal. 45. 
25

 Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 

Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, hal. 40. 
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2. Asas-asas Pelindungan Konsumen 

Adapun asas-asas perlindungan konsumen ditegaskan dalam Pasal 2 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

yaitu: 

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 

upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen 

dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil. 

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam 

arti materiil dan spiritual. 

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 

dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan. 

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. 
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3. Tujuan Perlindungan Konsumen 

Tujuan perlindungan konsumen disebutkan dalam Pasal 3 Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan 

bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau 

jasa. 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggungjawab dalam berusaha. 

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen 

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi 

pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 

sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu 
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merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan 

pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. 

Achmad Ali mengatakan masing-masing Undang-Undang memiliki 

tujuan khusus.
26

 Hal itu juga tampak dari pengaturan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mengatur tujuan khusus perlindungan 

konsumen, sekaligus membedakan dengan tujuan umum sebagaimana 

dikemukakan berkenaan dengan ketentuan Pasal 2. 

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di 

atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka 

tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan c, dan 

huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat 

dalam rumusan huruf a, dan b, termasuk c, dan d, serta huruf f. Terakhir 

tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam 

rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena 

seperti yang dapat kita lihat dalam rumusan huruf a sampai f terdapat 

tujuan yang dapat dikualifikasikan sebagai tujuan ganda. 

4. Kewajiban Pelaku Usaha dalam Perlindungan Konsumen 

Dalam menjalankan usahanya pelaku usaha tuntut untuk 

melaksanakan kewajiban yang di atur dalam UU Perlindungan 

Konsumen. Kewajiban-kewajiban tersebut salah satu tujuannya adalah 

untuk melindungi konsumen.  

                                                             
26

 Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2007, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. 

Grafindo Persada, hal. 33-34. 
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Adapun kewajiban pelaku usaha disebutkan dalam beberapa pasal , 

yaitu pada pasal 7 meliputi  

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;  

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif;  

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 

dan/atau jasa yang berlaku;  

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, 

dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi 

jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan;  

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak 

sesuai dengan perjanjian. 

Selain itu, kewajiban pelaku usaha khusu untuk industri rumah 

tangga juga di atur dalam Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM No. 12 Tahun 



44 

 

 

 

2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan bahwa Industri rumah tangga 

Pangan yang memproduksi Pangan Olahan wajib memiliki Sertifikat 

Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT) sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

SPP IRT sebagaimana tersebut di atas diterbitkan oleh Dinas 

Kesehatan di masing-masing Kabupaten/Kota. Adapun tujuan utama 

kewajiban SPP IRT sebagaimana tersebut di atas bertujuan untuk 

melindungi konsumen. Artinya makanan yang telah memperoleh SPP 

IRT sudah bebas dari bahan yang berbahaya dan memiliki ijin untuk 

diedarkan serta layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. 

 

D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum 

1. Pengertian Penegakan Hukum 

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia 

adalah Negara Hukum. Hukum sendiri memiliki banyak dimensi dan segi, 

sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-

sungguh dapat memadai kenyataan.  

Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian 

hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai 

pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak 

mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang  apa itu hukum, 

namum Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud  
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sebagai  pegangan  bagi  orang  yang hendak mempelajar ilmu hukum. 

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan- peraturan (perintah-

perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu 

masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
27

 

Hukum dibuat untuk mencapai suatu tujuan, adapun  tujuan hukum 

pendapat L.J. van Apeldoorn dalam bukunya Inleiding tot de Studie van 

het Nederlandsche Recht menegaskan bahwa tujuan hukum adalah 

pengaturan kehidupan masyarkat secara adil dan damai dengan 

mengadakan keseimbangan antara kepentingan kepentingan yang 

dilindungi sehingga tiap-tiap orang mendapat apa yang menjadi haknya 

masing- masing sebagaimana mestinya. Pendapat tersebut hampir sama 

dengan pendabat Van Kan bahwa hukum dinuat adalah untuk menjamin 

adanya kepastian hukum dalam masyarakat.
28

 

Sementara fungsi hukum menurut pendapat ahli, adalah sebagai 

berikut:
29

 

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban; 

2. Hukum sebagai sarana pembangunan; 

3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan 

4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. 

Untuk mencapai fungsi dan tujuan hukum, maka salah satu proses 

yang diperlukan adalah penegakan hukum (law enforcement). Penegakan 

                                                             
27

 Satjipto Raharjo, 2005, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Adtya Bakti, hal. 38. 
28

 Dalam Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Yogyakarta: 

Liberty, hal. 27. 
29

 Sumantoro, 1986, Hukum Ekonomi, Jakarta: UI–Press, hal. 4. 
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hukum dalam bahasa belanda disebut dengan rechtstoepassing atau 

rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law enforcement. Pengertian 

tersebut meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat 

makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses 

pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap.
30

 

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam 

bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. 

Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah 

pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen 

administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan 

hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving 

meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara 

represif dan fase compliance yang berarti preventif.
31

 

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum (law enforcement) 

adalah Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan 

nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkrit. 

Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan 

dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut mampu diwujudkan dalam realitas 

                                                             
30

 Chaerudin, dkk., 2008, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Korupsi, Bandung: Refika Editama, hal. 87. 
31

 Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, hal 48-49. 
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nyata.
32

 Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau 

dalam istilah bahasa asing sering disebut rechistoepassing dan 

rechtshandhaving (Belanda), law enforcement dan application (Amerika). 

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam 

pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada 

umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, 

termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur 

liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (privileged few) di 

atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan 

ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (affirmative action). 

Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang 

beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif 

dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah. 

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, 

pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkan-nya dalam sikap, 

tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan 

kedamaian pergaulan hidup.
33

 

Sementara menurut A. Hamid S. Attamimi Penegakan hukum pada 

hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi 

suruhan (gebot, command) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa 

                                                             
32

 Sajipto Rahardjo, 2009, Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: 

Genta Publishing, hal. Vii.   
33

 Soerjono Soekanto, 1983, Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial, Surabaya: Ghalia 

Indonesia, hal. 3. 



48 

 

 

 

(ermachtigen, to empower), membolehkan (erlauben, to permit), dan 

menyimpangi (derogieren, to derogate).
34

 

Jimly Asshiddiqie memberikan definisi bahwa Penegakan hukum adalah 

proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma 

hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
35

 

Jimly menambahkan bahwa ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan 

hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan 

sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau 

sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua 

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 

menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, 

berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti 

sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan 

sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan 

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur 

penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. 

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut 

objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga 

mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu 

mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan 

formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, 

dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan 
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peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 

‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 

„penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 

‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan 

hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini 

bahkan juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya 

istilah ‘the rule of law’ versus „the rule of just law’ atau dalam istilah „the rule 

of law and not of man’ versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘the rule of 

man by law’. Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan 

oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula 

nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah 

‘the rule of just law‟. Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ 

dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu 

negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah 

sebaliknya adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan 

oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.
36

 

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan 

penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk 

menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel 

yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para 

subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang 

resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin 

berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan 

hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas 

keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya 
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maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, 

hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja.
37

2. Konsep Penegakan Hukum

Mardjono Reksodipuro mengartikan penegakan hukum dalam 

kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut: 

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement

concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang

norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

c. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement

concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan

hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

d. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept)

yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan

hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan

dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas

perundangundangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Jadi, penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan 

penerapan atas norma-norma yang sudah dilembagakan oleh seperangkat alat-alat 

hukum yang berwenang dalam rangka mencapai tujuan daripada hukum. Secara 

konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang 

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 

menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Jadi, 

penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan 

dalam kehidupan masyarakat. 

37
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