
Bab II 
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A. Kesadaran Hukum 

 

  Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran 

seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran 

hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi  dan 

melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang 

diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan 

salah satu bagian penting  dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. 

 

  Kesadaran Hukum Menurut para ahli di definisikan sebagai berikut: 

 

1. Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kesadaran atau nilai-nilai 

yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum 

yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi 

hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit 

dalam masyarakat yang bersangkutan.1 

2. Paul Scholten menyatakan bahwa Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada 

setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori 

tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan 

tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.2 

                                                            

1 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta,1982,Hlm, 
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3. Sedangkan Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti 

kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang 

seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.3 

Dari tiga definisi tersebut daat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah 

penilaian manusia tentang suatu dinamika yang djalani, dengan berpendapat tentang apa 

yang sepantasnya/seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dan menilai benar atau 

tidaknya sesuatu yang dilakukan. 

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh danberkembang 

dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaatihukum bukan karena 

paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat itu. Terdapat empat indikator kesadaranhukum, yang masing-masing 

merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:4 

1. Pengetahuan Hukum 

Sesuai dengan judul yang berkaitan dengan kesadaran hukum , pengetahuan 

hukum yaitu pengetahuan pelaku usaha akan adanya peraturan mengenai 

wajibnya registrasi SPP-IRT untuk makanan yang di produksi sebelum sampai ke 

tangan konsumen. 

2. Pemahaman Hukum 

Pemahaman pelaku usaha mengenai undang-undang yang mengatur sertifikasi 

produksi pangan industri rumah tangga. Melalui pemahaman hukum pelaku 

usaha dapat mengetahui tujuan serta manfaat di undangkannya undang-undang 

tersebut. 

3. Sikap Hukum 

                                                            

3Ibid,hlm 3 
4Soerjono Soekanto,Kesadaran Hukum dan kepastian Hukum, Jakarta, CV Rajawali,1982, 
hlm140 

 



Sikap hukum dalam skripsi ini yaitu reaksi para pelaku usaha saat mengetahui 

peraturan yang mewajibkan sertifikasi produksi pangan bagi makanan olahan 

yang di produksi. 

4. Pola Perilaku Hukum 

Pola perilaku hukum merupakan hal yang sangat penting, karena dapat dilihat 

apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam lingkungan pelaku usaha 

tersebut. 

 

B. Perlindungan Konsumen 

 

1. Pengertian pelaku usaha 

 Pasal 1 butir 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa 

pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri 

maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha 

dalam bidang ekonomi.  Kalangan ekonomi (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ), 

mentapkan bahwa pelaku ekonomi bersama dengan pelaku usaha, terdiri dari tiga 

kelompok besar, yaitu : 

a) Kelompok penyedia dana ( investor ), yaitu pihak yang melakukan pembelian   

atau penjualan efek di bursa efek. 

b) Kelompok pengedar barang atau jasa ( produsen ), yaitu seorang atau kelompok 

orang maupun badan usaha membuat suatu usaha yang menhasilkan output dalam 

bentuk barang maupun jasa. 



c) Kelompok pengedar barang atau jasa ( distributor ), yaitu suatu proses 

penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, 

sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan.5  

Pelaku usaha yang dibahas dalam skripsi ini adalah produsen makanan ringan, 

sesuai dengan judul yaitu dalam mematuhi sertifikasi produk pangan dan ditujukan pada 

proses pengolahan makanan dari bahan mentah hingga matang, selanjutnya pengemasan, 

tata cara pelabelan yang benar hingga penyimpanan makanan sebelum sampai ke tangan 

konsumen.  

2. Kewajiban Serta Perbuatan Yang Dilarang Oleh Pelaku Usaha. 

Ketententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang 

mengatur tentang kewajiban bagi para Pelaku Usaha sebenarnya sudah jelas di atur dalam 

Undang-undang namun ternyata masih banyak para pelaku usaha yang mengabaikan 

kewajiban - kewajiban tersebut yang mana hukum yang mengatur tentang kewajiban bagi 

pelaku usaha. Di dalam Pasal 7 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen djelaskan bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan 

usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 

pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 

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; memberi kompensasi, penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang 

dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Artinya, dalam melakukan 

kegiatan usaha , pelaku usaha tidak boleh mengabaikan keselamatan konsumen, selain itu 

mutu produk harus terjamin dan sesuai dengan ketentuan standar mutu yang disyaratkan 

                                                            

5http://dininurulrohmah.blogspot.com/2013_10_01_archive.html diunduh pada 17 Juli 2014 



oleh Dinas Kesehatan. Jika sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semisal 

keracunan dan kerugian lainnya maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas hal 

tersebut. 

Selain itu larangan-larangan bagi para pelaku usaha dalam hal ini terkait dengan 

produksi makanan juga sudah di perjelas dalam Undang-undang , dimana larangan 

tersebut dijelaskan pada pasal 8 Undang-undang nomo 8 tahun 1999, yaitu pelaku usaha 

dilarang memproduksi/atau memperdagangkan barang atau jasa  yang tidak memenuhi 

atau tidak sesuai dengan standar yang di isyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan, hal ini sering terjadi berkaitan dengan cara produksi makanan yang tidak 

sesuai dengan CPPB IRT. Tentu hal tersebut memicu kemungkinan terjadinya kerugian 

bagi konsumen. 

 

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Makanan olahan industri rumah tangga banyak diminati oleh konsumen, dalam 

mengkonsumsi tentu saja konsumen berharap makanan tersebut tidak menimbulkan 

kerugian baginya. Oleh karena itu guna melindungi kepentingan konsumen akan 

keselamatannya pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab atas produk yang 

dihasilkannya. Melihat dinamika yang terjadi di lingkungan industri yang bersaing masih 

ada produk yang diproduksi melalui cara yang tidak benar yang tentunya berhubungan 

dengan keamanan produk tersebut jika dikonsumsi.  

Terkait dengan produk makanan hasil industri rumah tangga, pelaku usaha 

dituntut bertanggung jawab memberikan ganti rugi jika konsumen mengalami kerugian 

akibat dari mengkonsumsi makanan hasil produksinya misal terjadi keracunan atau hal-

hal yang berkaitan dengan keselamatan konsumen. Dalam UUPK terdapat tanggung 

jawab produk atau product lability. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab 

produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau 

menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Dalam UUPK, 

Pasal 19 ayat (1) merumusakan tanggung jawab produk dengan menyatakan: ” Pelaku 

usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau 

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkann atau 

diperdagangkan. Dan pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa ganti rugi tersebut dapat 



berupa perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

 

4. Pengertian konsumen 

Konsumen memiliki arti yaitu orang atau perusahaan yang memakai barang 

tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan 

suatu persediaan atau sejumlah barang. Konsumen berasal dari bahasa Inggris-Amerika 

yaitu consumers, atau dalam bahasa Belanda disebut consument atau konsumen. Dalam  

Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumen diartikan sebagai pemakai barang-barang 

hasil industri. 

Menurut pakar konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan , konsumen terbagi 

menjadi tiga pengertian yaitu pertama, konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan 

barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu. Kedua, konsumen antara 

yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan 

tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan. Selanjutnya konsumen akhir 

adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakann barang dan/atau jasa 

untuk tujuan memenuh kebutuhan hidupnya pribad, keluarga dan atau rumah tangganya 

dan tdak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).6Dalam Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap 

orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

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

untuk diperdagangkan. 

 Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang 

bersatus sebagai pemakai barang dan jasa. Berkaitan dengan judul yang membahas 

tentang makanan ringan tentunya konsumen yang berhubungan langsung dengan 

makanan yang dikonsumsinya. 

                                                            

6 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen,Kencana, Jakarta, 2011,Hlm 
61 



5. Hak-hak Konsumen 

Hak-hak konsumen seharusnya diperhatikan dan dipahami oleh setiap pelaku 

usaha guna untuk mengurangi tindakan sewenang-wenang saat berproduksi, dimana 

pelaku usaha makanan mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh 

keuntungan yang sebanyak-banyaknya.7 

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu hak untuk 

mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak 

untuk didengar. Empat hak dasar ini di akui secara internasional, hal tersebut 

dikemukakan John F, Kennedy. 8 

Ada delapan hak konsumen yang secara eksplisit dituangkan dalam pasal 4 UUPK, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan mendapatan sesuai dengan nilai tukar , 

kondisi, serta jaminan yang dijanjikan; 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

dan/atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut; 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 

8. Hak untuk mendapatkan dispensas, ganti rugi dan/atau penggantian barang jika barang 

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya. 

 

C. Industri Rumah Tangga 

                                                            

7Celina Tri Siwi Kristiyani, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,hlm 170 
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1. Pengertian Industri Rumah Tangga Pangan 

Manusia mempunyai kebutuhan yang beragam seiring dengan peningkatan 

kesejahteraanya. Perlindungan konsumen tidak hanya terhadap barang-barang yang 

berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan 

kehidupan masyarakat.9 Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan primer dan kebutuhan 

sekunder.Salah satu kebutuhan tesebut adalah kebutuhan pangan atau makanan.  

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau pokok bagi setiap 

lapisan masyarakat. Salah satunya adalah pangan hasil industri rumah tangga 

(IRT).Pangan mempunyai peranan yang sangat luas bagi kehidupan, karena kehidupan 

manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan pangan. Manusia dapat hidup 

karena mendapat asupan gizi dari pangan yang aman dikonsumsinya. 

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

maupun tidak diolahyang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 

manusia, temasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan tambahan lain 

yang digunakan dalam proses penyiapan , pengolahan, dan/atau proses pembuatan 

makanan atau minuman.10 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 

tentang keamanan, mutu, gizi dan pangan Pasal1 angka 16 dijelaskan mengenai Industri 

Rumah Tangga dijelaskan Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang 

memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga 

semi otomatis.11 

2. Konsep Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 

 Perlindungan konsumen dalam produksi pangan di industri rumah tangga yaitu 

guna melindungi kepentingan konsumen agar hak-hak nya terpenuhi yang berujung pada 

kesehatan atau keselamatan konsumen. Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 
                                                            

9Ibid, hlm 21 
10Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan No.HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 
2012 
11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, 
Pasal 1 angka 16 



tentang Perlindungan Konsumen djelaskan bahwa pelaku usaha harus beritikad baik 

dalam melakukan kegiatan usaha dengan tidak mengabaikan keselamatan konsumen, 

selain itu mutu produk harus terjamin dan sesuai dengan ketentuan standar mutu 

 Melihat pada Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang 

Pangan,menyatakan bahwa produsen pangan wajib memenuhi atas keamanan  dan mutu 

pangan yang diproduksinya. Karena keamanan dan mutu pangan merupakan hal yang 

sangat vital maka pemerintah melakukan sertifikasi demi terjaminnya keamanan dan 

mutu pangan. Selain itu pasal 86 ayat (4) dijelaskan bahwa pemerintah akan melakukan 

sistem sertifikasi jika pangan tersebut sudah memenuhi standar keamanan dan mutu 

pangan dari proses produksi hingga dipasarkan. 

 Makanan bermutu atau berkualitas adalah makanan yang aman dikonsumsi secara 

mikrobiologi dan kimiawi. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan menyatakan bahwa mutu pangan adalah nilai yang 

ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan 

terhadap bahan makanan, makanan dan minuman. Kelayakan pangan adalah kondisi 

pangan yang tidak mengalami kerusakan, kebusukan, menjijikan, kotor, tercemar atau 

terurai. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah 

pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat 

mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. 

Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

melakukan pengawasan, dan pembinaan terhadap industri rumah tangga. Agar seluruh 

proses pengolahan makanan tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi 

pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif 

dibidang keamanan, mutu dan gizi pangan. Pembinaan terhadap produsen mengandung 

tujuan guna mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai aturan yang berlaku, baik 

aturan yang diharuskan undang-undang, kebiasaan maupun kepatutan.12 

 

                                                            

12Janus Sidabalok , Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2006,hlm 177 



Tabel 1.Konsep produksi pangan industri rumah tangga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 Sistem tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan 

kesehatan dan pencegahan penyakit. Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwaUpaya 

kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

• UU Perlindungan Konsumen 

• UU Pangan 

• UU Kesehatan 

• Peraturan Pemerintah No 28 

IRT Disperindagkop
Dinas 

Kesehatan

SPP-IRT 

CPPB-IRT 

Produksi 

Pengolahann
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Pelabelan

Penyimpanan
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terpadu,terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, 

pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintahdan/atau 

masyarakat.Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas 

rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan 

masyarakat.13Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi 

pangan pasal 43 ayat (2) menjelaskan”Setiap pangan olahan yang diproduksi oleh 

industri rumah tangga wajib memiliki SPP-IRT”. 

 

3. Pentingnya SPP-IRT Pada Industri Rumah Tangga Pangan. 

 Pangan merupakan kebutuhan manusia, seiring dengan kemajuan zaman manusia 

cenderung memilih cara yang praktis termasuk dalam memilih makanan  sehingga 

banyak ditemui produk-produk makanan instan dimana-mana baik yang diproduksi oleh 

perusahaan atau yang dibuat oleh rumah tangga atau biasa dikenal dengan “Pangan 

Industri Rumah Tangga” , namun kesadaran hukum pelaku usaha mengenai keamanan 

pangan tersebut masih kurang. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan 

akan kepastian hukum, ukuran secara kualitatif ditentukan dalam Undang-undang nomor 

8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.14 

Konsumen dalam mengkonsumsi makanan berhak atas keamanan , maksudnya 

adalah tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan 

baik secara jasmani dan rohani.15 

Pangan yang aman dan bermutu adalah hak konsumen yang wajib dipenuhi oleh 

Industri Rumah Tangga atau yang biasa dikenal Pangan Industri Rumah Tangga ( P-IRT ) 

. Makanan dikatakan aman bila tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Dilihat dari 

bahaya biologis, yaitu makanan yang tercemar oleh virus dan bakteri, selain itu bahaya 
                                                            

13Zulham.HukumPerlindungan Konsumen,Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2013.hlm 18. 
14Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafinfo 
Persada,Jakarta,2008,hlm 1. 
15Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Gramedia Widiasarana 
Indonesia,Jakarta,2004,hlm 22. 



Kimiawi karena mengandung  cemaran bahan kimia , semisal bahan tambahan pangan 

yang berlebihan atau tidak memenuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti 

pewarna, pemanis, pengawet penyedap dan lain sebagainya.  Bahan yang berbahaya , 

sebagai contoh: formalin, borax, bahan pewarna / pengawet yang bukan untuk makanan. 

Hal ini sudah dijelaskan tentang larangan bagi pelaku usaha pada Pasal 8 huruf (a) 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pelaku 

usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak 

memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan 

perundang-undangan. 

SPP-IRT ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari produk dan 

peredaran makanan/minuman yang tidak aman, pemerintah melalui Badan POM 

menetapkan standar Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga  

Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK. 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012. Cara 

produksi rumah tangga yang baik merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

memenuhi standart mutu dan persyaratan keamanan pangan dan sangat berguna bagi 

kelangsungan hidup bagi industri rumah tangga.Produksi pangan yang baik dapat 

menghasilkan pangan yang bermutu dan aman. 

SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap 

pangan indusri rumah tangga di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan 

pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan IRT. Peraturan  yang diberikan 

kepada pemerintah daerah bagi industri rumah tangga pangan yang telah menerapkan 

Cara Produksi Pangan yang baik untuk industri rumah tangga yang meliputi : persiapan 

bahan baku sampai produk akhir meliputi : lingkungan produksi, peralatan produksi, 

fasilitas dan kegiatan higienis sanitasi ,dan penyimpanan sampai makanan tersebut siap 

dipasarkan . Dinas Kesehatan menerbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 

Tangga ( SPP-IRT ) sesuai Peraturan Badan POM No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 

Berdasarkan  PP no. 28 tahun 2004 PIRT wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan 

Industri Rumah Tangga.  



Pemerintah berperan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap industri 

rumah tangga. Pembinaan hukum nasional di Indonesia harus di arahkan pada usaha-

usaha terencana untuk membina kesadaran hukum dalam masyarakat ke arah penegakan 

hukum dan ketertiban serta kepastian hukum.16 Oleh karena itu pemerintah melakukan 

pembinaan agar pengelola industri rumah tangga memahami kesadaran dan motivasi 

untuk pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan bertanggung jawab terhadap 

keselamatan konsumen. 

Cara produksi rumah tangga yang baik merupakan salah satu faktor yang penting 

untuk memenuhi standart mutu dan persyaratan keamanan pangan dan sangat berguna 

bagi kelangsungan hidup bagi industri rumah tangga yang berskala kecil dan sedang. 

Melalui cara produksi pangan yang baik dapat menghasilkan pangan yang bermutu dan 

aman untuk dikonsumsi selanjutnya kepercayaan masyarakat kepada PIRT yang 

bersangkutan akan bertumbuh dengan baik. 

Supaya produksi pangan industri rumah tangga aman , maka pengelola IRT harus 

memenuhi persyaratan urutan produksi mulai dari persiapan bahan baku sampai produk 

akhir meliputi : lokasi dan lingkungan produksi, bangunan, peralatan produksi, suplai air, 

fasilitas dan kegiatan higienis sanitasi, kesehatan dan higienis karyawan, penyimpanan, 

pengendalian proses, tata carameletakkan label pangan. 

D. Tinjauan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 

 

1. SPP-IRT Terkait Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan  

 Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang memerlukan dukungan sistem 

perdagangan pangan yang etis, jujur, dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh 

masyarakat. Untuk mewujudkannya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan 

yang mengatur hal tersebut. Dengan adanya undang-undang pangan, maka terbukalah 

sarana hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi ketika mendapat kerugian akibat 

mengonsumsi pangan yang menimbulkan kerugian. 
                                                            

16Bernard Arief Sidharta,Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum,Mandar Maju,Bandung,2000,Hlm 
8 



Pemerintah menetapkan standar keamanan dan mutu pangan bagi industri rumah 

tangga pangan , peraturan tersebut ada di dalam Pasal 86 (2) Undang-undang nomor 18 

Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi Setiap Orang yang memproduksi dan 

memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu 

Pangan. 

Terkait dengan SPP-IRT, demi melindungi konsumen pemerintah melakukan 

sertifikasi produksi pangan, Pasal 86 ayat (4) Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 

Tentang Panganmenjelaskan Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi 

oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu 

Pangan. 

Sistem hukum adalah sistem tatanan di seluruh bidang kehidupan bermasyarakat.17 

Bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen makanan industri rumah 

tangga, Undang-Undang tentang Pangan dapat disebut sebagai bagian dari Undang-

Undang Perlindungan Konsumen.  

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak 

asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas 

untuk pembangunan nasional.Oleh karena itu, dibutuhkan pangan yang aman, bermutu, 

bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup. Jadi, pengadaan pangan pun harus dilakukan 

secara jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya 

beli masyarakat. 

2. SPP-IRT Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan.    

Makanan di dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan pokok bagi 

manusia. Terkait SPP-IRT, makanan yang produksi bagi industri rumah tangga harus 

layak dikonsumsi. Makanan jika dikonsumsi manusia akan sangat berpengaruh bagi 

kesehatan, karena  Makanan yang tidak ditangani secara benar dan pengolahannya tidak 

mengikuti aturan pengolahaan makanan yang baik maka makanan tersebut dapat 

                                                            

17Prof.Dr.Barda Nawawi Arief,S.H.Masalah Penegakan Hukum,Citra Aditya 
Bakti,Bandung,2001,Hlm 10 



membahayakan kesehatan manusia. Demikian juga dengan makanan diproduksi 

ditempat yang kurang memenuhi standar kebersihan yang akhirnya jugaberdampak pada 

kesehatan. Bagi konsumen, mereka memerlukan produk yang aman bagi kesehatan 

tubuh atau keamanan jiwa, serta pada umumnya untuk kesejahteraan keluarga atau 

rumah tangganya.18 

Supaya makanan tidak menimbulkan gangguan kesehatan maka setiap orang 

yang terlibat dalam penanganan makanan harus berperilaku sehat serta memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Melalui undang-undang kesehatan 

pemerintah melakukan upaya kesehatan melalui kegiatan yang dilakukan secara terpadu 

demi memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pasal 1 Angka 11 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan 

bahwaUpaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara terpadu,terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, 

peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh 

pemerintahdan/atau masyarakat.  

 

Berkaitan dengan industri rumah tangga pangan, dalam mengupayakan 

kesehatan pemerintah melakukan sertifikasi untuk produk pangan industri rumah tangga 

(SPP-IRT), upaya tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 

tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan .Melalui program tersebut maka dapat 

dikatakan sebagai upaya pencegahan penyakit dan bentuk peningkatan kesehatan.   

 

3. Tinjauan 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 

Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) adalah sertifikat pangan yang 

dikeluarkan oleh DinasKesehatan bagi produsen pangan (makanan dan minuman) yang 

                                                            

18Az.Nasution,SH.,Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,Diadit Media, 
Jakarta,2002,Hlm 15 



diproduksi oleh industri rumahtangga, yaitu perusahaan pangan yang memilikitempat 

usaha di tempat tinggal dengan peralatanpengolahan pangan manual hingga semi 

otomatis.Setiap industri rumah tangga pangan (IRTP) wajib memiliki sertifikat produksi 

pangan, hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang 

Keamanan,Mutu Dan Gizi Pangan , Pasal 43 ayat (2) yang berbunyi”Setiap pangan 

olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki SPP-IRT” 

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnyadisingkat SPP-

IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan olehBupati/Walikota terhadap pangan 

produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-

IRT dalam rangkaperedaran Pangan Produksi IRTP, hal tersebut dijelaskan pada 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. Dalam peraturan tersebut panduan untuk 

industri rumah tangga . Jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh  

SPP-IRT , yaitu:  

a. Hasil olahan daging kering 

b. Hasil olahan ikan kering 

c. Hasil olahan unggas kering 

d. Sayur asin dan sayur kering 

e. Hasil olahan kelapa 

f. Tepung dan hasil olahnya 

g. Minyak dan lemak 

h. Selai,  jeli dan sejenisnya 

i. Gula, kembang gula dan madu 

j. Kopi, teh, coklat kering atau campurannya 

k. Bumbu 

l. Rempah-rempah 

m. Rempah-rempah 

n. Hasil olahan buah 

o. Hasil olahan biji-bijian dan umbi 



produk susu, produk daging (kornet), ikan (sarden), Bahan Tambahan 

Pangan/BTP (pengawet, pewarna, pemanis, flavour, pengempal dll) dan 

produk pangan yang memerlukan penyimpanan khusus pada suhu rendah 

seperti nugget, es-krim, dll  adalah Jenis produk pangan yang tidak boleh 

izin SPP-IRT atau harus berizin POM . 

 

2. Tata cara pemberian SPP-IRT, meliputi:  

1. Pengajuan Permohonan SPP-IRT 

Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan 

dievaluasi kelengkapan dan kesesuaiannya yang meliputi :  

a. Formulir Permohonan SPP-IRT 

b. Dokumen (SIUP) dan rancangan label pangan. 

2. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan  Pangan. 

Materi Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari : 

(a)  Peraturan perundang-undangan di bidang pangan. 

(b) Keamanan dan Mutu pangan. 

(c) Teknologi Proses Pengolahan Pangan. 

(d) Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (Standard Santitation Operating 

Procedure /SSOP). 

(e) Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk  Industri Rumah Tangga . 

(f) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) . 

(g) Persyaratan Label dan Iklan Pangan. 

3. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 

Pemeriksaan sarana dilakukan setelah pemilik atau penangungjawab telah memiliki 

sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT 

dilakukan oleh  tenaga pengawas Pangan Kabupaten/Kota dengan dilengkapi surat 

tugasyang diterbitkan  oleh Bupati / Walikota c.q. Dinas KesehatanKabupaten/Kota. 

4. Pemberian  Nomor P-IRT  

a) Nomor  P- IRT  minimal terdiri dari 15 (lima belas) digit sebagai  

berikut :   

P-IRT No. 1234567890123–45 



b) Penjelasan 15 (lima belas) digit sebagai berikut :    

(1)  digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan  

(2)  digit ke-2dan 3menunjukkan nomor urut/kode jenis panganIRTP  

(3)  digit ke- 4,5,6 dan 7 menunjukkan kode propinsi dankabupaten/kota  

(4) digit ke 8 dan 9  menunjukkan nomor urut pangan IRTP yangtelah memperoleh 

SPP-IRT  

(5) digit ke- 10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP dikabupaten/kota yang 

bersangkutan.  

(6) digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku   

5. Prosedur perpanjangan SPP – IRT dan perubahan pemilik 

a. Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 3(tiga)  

bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir. 

b. Perubahan pemilik/penanggungjawab IRTP harus dilaporkan pada   

Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 

6.Pencabutan SPP – IRT  ,SPP-IRT dicabut oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas 

KesehatanKabupaten/Kota apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut: 

a. Pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap 

peraturan  yang berlaku. 

b. Pangan terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan  pangan 

c. Pangan mengandung Bahan Berbahaya 

d. Sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP. 

7. Monitoring  SPP-IRT 

Bupati/Walikota cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukanmonitoring 

terhadappemenuhan persyaratan SPP-IRT yang telah diterbitkanminimal 1 (satu) kali 

dalam setahun. 

Untuk mendukung berjalannya usaha industri rumah tangga terutama perihal 

Sertifikasi Pangan Produksi Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), setiap penyelenggaraan 

sertifikasi produk pangan industri rumah tangga wajib menggunakan pedoman 

penyelenggaraan Sertifikasi Pangan Produksi Industri Rumah Tangga yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan produsen tentang pengolahan pangan yang benar serta 

meningkatkan kesadaran hukum yang berpengaruh terhadap keamanan konsumen.  



  

2. Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk IndustriRumah Tangga(CPPB-IRT). 

Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) merupakan salah satu faktor yang 

penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan untuk pangan. 

CPPB-IRT Diatur Pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012. 

Melalui CPPB, industri pangan dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak 

dikonsumsi dan aman bagi kesehatan manusia. Dikaitkan dengan kesadaran hukum, 

sering kali cara produksi pangan tidak diperhatikan dengan baik oleh pelaku usaha. 

Padahal kesadaran hukum individu meupakan pangkal dari kesadaran hukum 

masyarakat.19 Berkembangnya industri pangan yang menghasilkan pangan yang bermutu 

dan aman untuk dikonsumsi, maka masyarakat niscaya akan terlindung dari bahaya yang 

mengancam kesehatan. Tujuannya untuk mengarahkan produsen industri rumah tangga 

agar dapat meghasilkan produksi pangan yang baik. Hal ini berarti konsumen mempunyai 

banyak pilihan terhadar produk yang dikonsumsinya.20Untuk menghasilkan produk yang 

bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar. Pengendalian 

proses pangan industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara yang pertamaadalah 

penetapan spesifikasi bahan baku, kedua penetapan komposisi dan formulasi bahan, 

ketiga penetapan cara produksi yang baku, keempat menentukan jenis, ukuran dan 

spesifikasi kemasan dan terakhir penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan 

dihasilkan.21 

 

Tabel dibawah menjelaskan asppek dan kriteria yang penting dalam cara produksi pangan 

yang baik dalam industri rumah tangga: 

                                                            

19 Soerjono Soekanto,Pokok-pokok Sosiologi Hukum,RajawaliPers,Jakarta,2012, hlm 167. 
20Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,Grasindo,Jakarta,2004,hlm54 
21 Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia 
Nomor03.1.23.04.12.2206tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri 
Rumah Tangga huruf (E) 

 



No. Aspek dalam CPPB-IRT Kriteria yang di syaratkan 

1. Lokasi Dan Lingkungan Produksi 

 

Untuk menetapkan lokasi IRTP perlu 

mempertimbangkan keadaan dan kondisi 

lingkungan yang mungkin dapat merupakan 

sumber pencemaran potensial dan telah 

mempertimbangkan berbagai tindakan 

pencegahan yang mungkin dapat dilakukan 

untuk melindungi pangan yang 

diproduksinya. 

 

2. Bangunan Dan Fasilitas 

 

Bangunan dan fasilitas IRTP seharusnya 

menjamin bahwa pangan tidak tercemar oleh 

bahaya fisik, biologis, dan kimia selama 

dalam proses produksi serta mudah 

dibersihkan dan disanitasi. 

 

3. Peralatan Produksi 

 

Tata letak peralatan produksi diatur agar 

tidak terjadi kontaminasi silang. Peralatan 

produksi yang kontak langsung dengan 

pangan sebaiknya didisain, dikonstruksi, dan 

diletakkan sedemikian untuk menjamin mutu 

dan keamanan pangan yang dihasilkan. 

 

4. Suplai Air Atau Sarana Penyediaan 

Air 

 

Sumber air bersih untuk proses produksi 

sebaiknya cukup dan memenuhi persyaratan 

kualitas air bersih dan / atau air minum. 

 

5. Fasilitas Dan Kegiatan Higiene 

Dan Sanitasi 

 

Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi 

diperlukan untuk menjamin agar bangunan 

dan peralatan selalu dalam keadaan bersih 



dan mencegah terjadinya kontaminasi silang 

dari karyawan 

6. Kesehatan Dan Higiene Karyawan 

 

Kesehatan dan higiene karyawan yang baik 

dapat menjamin bahwa karyawan yang 

kontak langsung maupun tidak langsung 

dengan pangan tidak menjadi sumber 

pencemaran. 

 

7. Pemeliharaan Dan Program 

Higiene Dan Sanitasi  

 

Pemeliharaan dan program sanitasi terhadap 

fasilitas produksi (bangunan,  peralatan, 

penanganan limbah, dll) dilakukan secara 

berkala untuk menjamin terhindarnya 

kontaminasi silang terhadap pangan yang 

diolah. 

 

8. Penyimpanan Penyimpanan bahan yang digunakan dalam 

proses produksi (bahan baku, bahan 

penolong, BTP) dan produk akhir dilakukan 

dengan baik sehingga tidak mengakibatkan 

penurunan mutu dan keamanan pangan 

9. Pengendalian Proses Untuk menghasilkan produk yang bermutu 

dan aman, proses produksi harus 

dikendalikan dengan benar. Pengendalian 

proses produksi pangan industri rumah 

tangga pangan dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

a) Penetapan spesifikasi bahan; 

b) Penetapan komposisi dan formulasi 

bahan; 

c) Penetapan cara produksi yang baku ; 

d) Penetapan jenis,ukuran, dan 



spesifikasi kemasan  

e) Penetapan keterangan lengkap 

tentang produk yang akan dihasilkan 

termasuk nama produk, tanggal 

produksi, tanggal kadaluwarsa. 

 

10. Pelabelan Pangan Kemasan pangan IRT diberi label yang jelas 

dan informatif untuk memudahkan 

konsumen dalam memilih, menangani, 

menyimpan , mengolah, dan mengonsumsi 

pangan IRT 

11. Pengawasan Oleh 

Penanggungjawab 

Seorang penanggungjawab diperlukan untuk 

mengawasi seluruh tahap proses produksi 

serta pengendaliannya untuk menjamin 

dihasilkannya produk pangan yang bermutu 

dan aman. 

12. Penarikan Produk Penarikan produk pangan adalah tindakan 

menghentikan peredaran pangan karena 

diduga sebagai penyebab timbulnya 

penyakit/keracunan pangan atau karena tidak 

memenuhi persyaratan atau peraturan 

perundang-undangan 

13. Pencatatan dan Dokumentasi Pencatatan dan Dokumentasi yang baik 

diperlukan untuk memudahkan penelusuran 

masalah yang berkaitan dengan proses 

produksi dan distribusi, mencegah produk 

melempaui batas kadaluwarsa, meningkatkan 

keefektifan sistem keamanan pangan 

14. Pelatihan Karyawan. Pimpinan dan karyawan IRTP harus 

mempunyai pengetahuan dasar mengenai 

prinsip-prinsip dan praktek higiene dan 



sanitasi pangan serta proses pengolahan 

pangan yang ditanganinya agar mampu 

mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dan 

bila perlu mampu memperbaiki 

penyimpangan yang terjadi serta dapat 

memproduksi pangan.22 

 

 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Salatiga. 

Tugas pokok Dinas Kesehatan kota Salatiga yaitu melaksanakan urusan 

Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah kota Salatiga 

nomor 10 Tahun 2008.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut , Pasal 5 ayat (2), Dinas 

Kesehatan mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan dan 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan, selain 

itu juga melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang 

meliputi pemberdayaan kemitraan dan promosi kesehatan, pencegahan penyakit dan 

penyehatan lingkungan, manajemen dan sumber daya kesehatan serta pelayanan dan 

pembinaan kesehatan.23 

Peran Dinas Kesehatan Kota Salatiga dalam sertifikasi P-IRT yaitu melakukan 

pengawasan terhadap para pelaku usaha dalam pendataan produksi industri rumah 

tangga. Berkaitan dengan Kesehatan pangan industri rumah tangga, Dinas Kesehatan 

Kota Salatiga mempunyai peranan dalam hal pengawasan dan registrasi produk makanan/ 

minuman produksi industri rumah tangga.24 Dinas Kesehatan bekerja sama dengan 

petugas sanitarian yang bertugas di masing-masing wilayah puskesmas guna peninjauan 

industri-industri yang belum memiliki izin/sertifikat P-IRT. Di Salatiga terdapat 6 
                                                            

22Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 
Hk.03.1.23.04.12.2206Tahun 2012Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri 
Rumah Tangga huruf E. 
23) Peraturan Daerah kota Salatiga nomor 10 Tahun 2008 
24Peraturan Walikota Salatiga Nomor 54 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kota Salatiga Pasal 55 



Puskesmas, di masing-masing Puskesmas ada 2 (dua) petugas sanitarian. Dalam 

sertifikasi IRT , Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan kepada penanggung jawab 

industri untuk memberikan penjelasan pedoman sertifikasi produksi pangan  menjelaskan 

tentang cara produki pangan yang baik untuk industri rumah tangga. 

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi , dan 

UMKM Kota Salatiga. 
 

Dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah kota Salatiga nomor 10 Tahun 

2008 ,Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi , dan UMKM Kota Salatiga 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang koperasi 

dan usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi 

dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, dan UMKM mempunyai fungsi yang dijelaskan pada Pasal 9 

ayat (2) yaitu mengenai perumusan kebijakan teknis ,menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dan pelayanan umum serta melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di 

bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM . 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Salatiga Dalam Sertifikasi 

P-IRT, Berdasarkan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Walikota Salatiga Nomor 54 Tahun 

2011 yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian, 

perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Pada ayat (2) sebagai berikut: 

Huruf (a), Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi,dan 

UMKM, 

Huruf (b), Pemberian dukungan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan 

umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi , dan UMKM, 

Huruf (c), Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, 

koperasi, dan UMKM meliputi:.  1.Perindustrian 

       2.Perdagangan 



3.Koperasi 

4.UMKM.25 

 Disperindagkop dalam hal ini membantu para pengusaha UMKM untuk dapat 

mengembangkan usahanya, dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana serta 

melakukan pembinaan. Terkait dengan sertifikasi P-IRT, Disperindagkop membantu para 

pelaku usaha supaya mendapatkan Surat ijin usaha perdagangan yang selanjutnya sebagai 

salah satu syarat untuk mendapatkan SPP-IRT. 

 

 

 

                                                            

25Ibid, Pasal 133 ayat (1) 


