
Bab III 

Hasil Penelitian Dan Analisis 

 

A. Gambaran Kecamatan Sidorejo Salatiga. 

1. Kondisi Geografis 

Kecamatan Sidorejo Salatiga berbatasan dengan Kabupaten Semarang , terletak 

40 km sebelah selatan Kota Semarang dan berada di jalan utama yang menghubungkan 

Semarang-Surakarta. Berada di lereng timur Gunung Merbabu. Salatiga terletak diatas 

ketinggian sekitar 450 – 800 meter diatas air laut, dengan luas wilayah ± 60 km² , 

posisinya didalam wilayah Kabupaten Semarang dan secara geografis kota Salatiga pada 

posisi antara 110°28’ - 110°32’ Bujur Timur dan 7°17’ - 7°23’ Lintang Selatan. 

 

 

a. Morfologis 

Berada di daerah cekungan, kaki gunung Merbabu diantara gunung-gunung kecil 

antara lain: Gajah Mungkur, Telomoyo dan Payung Rong. 

 



b. Administratif 

Kecamatan Sidorejo berada di Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, di tengah-

tengah wilayah Kabupaten Semarang. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan 

Tuntang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Getasan dan  Kecamatan 

Sidomukti. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tingkir. Sebelah Barat 

berbatasan dengan wilayah Kecamatan Getasan dan Tuntang 

c.  Batas Wilayah 

Bagian utara wilayah KecamatanSidorejo berbatasan dengan Kecamatan Pabelan 

dan Kecamatan Tuntang , sebelah timur berbatasan denganKecamatan Pabelan dan 

Kecamatan Tingkir. 

Sebelah selatanSidorejo berbatasan dengan Kecamatan Getasan dan Kecamatan 

Sidomukti, dan terakhir sebelah barat kota Salatiga berbatasan dengan Kecamatan 

Tuntang dan Kecamatan Getasan. 

2. Kondisi Demografis 

Di Kecamatan Sidorejo Salatiga memiliki luas 16,25 km2 dengan jumlah penduduk 

terbanyak yaitu 51.452 dibanding kecamatan lain ditahun 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

No Kecamatan Luas 
Wilayah 
(Km2) 

Jumlah 
Penduduk 

Kepadatan 
(Jiwa/Km2) 

1 Sidorejo 16,25 51.452 3.167 

2 Tingkir 15,55 45.726 2.941 

3 Sidomukti 11,46 43.613 3.806 

4 Argomulyo 18,54 45.630 2.462 

 Jumlah 61,79 186.421 3.017 



 

B. Hasil Penelitian dan Analisis. 

Kecamatan Sidorejo terdapat wilayah pertanian yang luas, berdasarkan data 

geografis Kota Salatiga saat ini lahan pertanian tercatat seluas  479,42 hektare. Dari hasil 

lahan pertanian tersebut di Salatiga banyak menghasilkan beras, jagung, kelapa, ketela, 

umbi, kedelai , sayuran, dan hasil pertanian lainnya.  

Hasil pertanian di atas adalah bahan baku untuk pembuatan makanan industri 

rumah tangga pangan seperti kripik, ceriping, tempe, dan makanan ringan lainnya yang 

dapat menjadi cemilan yang khas di Salatiga. Hal itu menjadi target pengembangan 

UMKM di Salatiga.  

Pemerintah kota Salatiga melakukan upaya pengembangan UMKM demi 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah dengan 

menciptakan lapangan kerja. Pemerintah kota Salatiga melalui Dinas Perindustrian , 

Perdagangan, dan Koperasi atau Disperindagkop memberikan bantuan bimbingan dan 

fasilitas untuk mempermudah dan memperlancar usaha dari masing-masing Industri 

Rumah Tangga. Disperindagkop melakukan bimbingan kepada masing-masing 

penanggung jawab IRT sampai mendapat izin berproduksi, sehingga hasil pangan yang 

diproduksi dapat diperdagangkan secara meluas. 

Data industri rumah tangga pangan kota salatiga yang sudah bersertifikat P-IRTsejumlah 

444 di lampiran 1. 

 Di Sidorejo Salatiga terdapat 25 pelaku usaha yang belum memiliki SPP-IRT, 

penulis melakukan observasi terhadap10 pelaku usaha sebagai berikut berserta hasil 

wawancara:   

 

No Nama Pemilik 
Industri Rumah 
Tangga Pangan 

Tahu bahwa ada 
peraturan 

mengenai SPP-
IRT 

Tahu 
prosedur 
dalam 
registrasi 
SPP-IRT 

Alasan tidak melakukan SPP-
IRT 



 

   

Dari 10 data, semua pelaku usaha  IRTP penghasil makanan ringan mengetahui 

bahwa ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan sertifikasi P-IRT, pelaku 

usaha tersebut megetahui aturan tersebut melalui informasi mulai dari media masa, 

masyarakat, hingga pelaku usaha lain. Dari data tersebut hanya tiga pelaku usaha yang 

1 Paiman Mengetahui Tidak Sibuk produksi 

2 Riyanto Mengetahui Mengetahui Izin dipersulit dan 
prosedurnya rumit. 

3 Prihatin Mengetahui Tidak Menunggu Dinas Kesehatan 
melakukan Kunjungan  

4 Oktavina  Mengetahui Tidak prioritaskan biaya perbaikan 
sarana  

5 Hari Wijaksono Mengetahui Tidak Usaha kecil belum perlu 

6 Suparmi Mengetahui Mengetahui prioritaskan biaya perbaikan 
sarana 

7 Aminatun Mengetahui Tidak Prioritaskan biaya perbaikan 
sarana 

8 Miftakul Hadi Mengetahui Mengetahui Prioritaskan biaya perbaikan 
sarana 

9 Endang  Mengetahui Tidak Tidak tahu prosedurnya 

10 Haryati Mengetahui Tidak Prioritaskan biaya perbaikan 
sarana 



mengetahui prosedur dalam registrasi SPP-IRT, ini berarti mayoritas pelaku usaha tidak 

mengetahui hal tersebut.  Sedangkan apabila ditinjau mengenai alasan para pelaku usaha 

tidak kunjung melakukan SPP-IRT, sebagian besar beralasan karena tidak mau 

mengeluarkan biaya banyak karena mereka berfikir lebih baik untuk pembenahan 

peralatan dan tempat produksi terlebih dahulu, ini berarti para pemilik industri 

beranggapan bahwa untuk mendapatkan sertifikat produksi pangan harus mengeluarkan 

biaya. Padahal Dinas Kesehatan Kota Salatiga tidak memungut biaya dalam proses 

sertifikasi tersebut. Mengenai prosedur untuk pengajuan SPP-IRT sebagai berikut:: 

1. Pengajuan permohonan, ditujukan kepada Kadinkeskab/kota, dengan syarat yang harus 

dipenuhi oleh IRTP adalah sebagai berikut :  

Pemilik / Penanggung Jawab  

• Memiliki SIUP dari Disperindagkop 

• Memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dari Dinkes Kabupate/Kota 

atau  

• Minimal 1(satu) orang memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)  

Jika tidak memiliki Sertifikat PKP, perusahaan menunjuk beberapa orang tenaga 

kerja sesuai tugasnya untuk mengikuti Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan.  

2. Pemohon wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan pemeriksaan sarana 

produksi. Penyuluhan berisi tentang materi Cara Produksi Pangan yang Baik untuk 

Industri Rumah Tangga. Materi tersebut meliputi aspek lokasi dan lingkungan produksi, 

bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, suplai air atau sarana penyediaan air, fasilitas 

dan kegiatan higiene dan sanitasi, kesehatan dan higiene karyawan, pemeliharaan dan 

program higiene dan sanitasi ,penyimpanan, pengendalian proses, pelabelan pangan, 

pengawasan oleh penanggungjawab, penarikan produk, pencatatan dan dokumentasi, 

pelatihan karyawan. 

3. Penyelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan untuk SPP-IRT adalah 

Pemkab/kota . Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan bersama 

beberapa kab/kota. Tenaga penyuluh adalah yang telah mengikuti penyuluhan dan 

memiliki sertifikat penyuluh keamanan pangan yang dikeluarkan oleh Badan POM. 



Peserta penyuluhan adalah pemilik atau penjab PP-IRT yang lulus diberikan sertifikat 

penyuluhan keamanan pangan. 

4. Pemeriksaan sarana produksi dilakukan oleh petugas yang berpredikat Sertifikasi (yang 

dikeluarkan oleh Balai POM), pada Dinas Kesehatan Kota memeriksa sarana produksi. 

5.  Pemberian  Nomor P-IRT. 

Berdasarkan perolehan data tersebut, diketahui bahwa pengetahuan yang dimiliki 

oleh pelaku usaha masih relatif rendah, sehingga banyak pelaku usaha yang belum 

melakukan SPP-IRT pada industri yang mereka jalankan . Hal ini mencerminkan 

kurangnya kesadaran hukum oleh pemilik IRTP yang tidak melaksanakan ketentuan 

CPPB-IRT sebagaimana mestinya. Selain itu, perolehan data menunjukkan bahwa 

sosialisasi mengenai prosedur dalam registrasi sertifikat tersebut oleh pihak Dinas 

Kesehatan terhadap para pelaku usaha juga masih belum terlaksana dengan baik. 

  Berkaitan dengan CPPB-IRT, terdapat pelaku usaha kripik dan stik talas menyimpan 

makanan hasil olahannya di lantai dibungkus dengan plastik, dengan seperti itu walaupun 

sudah dibungkus plastik akan tetapi makanan tersebut terkontaminasi oleh bakteri yang di 

lantai. 

  Masih berkaitan dengan kebersihan, penulis melihat saat di dapur pembuatan 

kripik tempe saat si pembuat mencapur tempe dengan bumbu tidak menggunakan 

pelindung tangan dan mengelap tangan dengan lap yang sama yang digunakan untuk 

mengelap meja. 
 

1. Kesadaran hukum pelaku usaha makanan ringan dalam melindungi kepentingan konsumen 

Pangan yang aman dan bermutu merupakan harapan setiap konsumen, tidak 

terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan,dalam hal ini 

perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan 

pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. IRTP menjalankan kegiatan usaha atau 

produksinya di tempat tinggal pelaku usaha yang bersangkutan , proses produksi dalam 

pengolahan pangan dilakukan dengan tempat dan peralatan produksi yang relatif 

sederhana.  

Berbicara kesadaran hukum pelaku usaha dalam melindungi kepentingan 

konsumen, sesuai judul penulis tentang SPP-IRT yaitu meliputi cara produksi pangan , 



yang pertama adalah proses pengolahan makanan, selanjutnya pengemasan, pelabelan 

dan terakhir penyimpanan makanan tersebut sebelum ke tangan konsumen.Hal tersebut 

akan dijelaskan sebagai berikut:  

a) Pengolahan 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di lapangan, terdapat pelaku 

usaha yang dalam melakukan pengolahan pada proses produksinya tidak sesuai dengan 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 

HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk 

Industri Rumah Tangga, yaitu penulis melihat saat di dapur pembuatan kripik jamur saat 

si pembuat mencapur tempe dengan bumbu tidak menggunakan pelindung tangan dan 

mengelap tangan dengan lap yang sama yang digunakan untuk mengelap meja, tentu saja 

lap tersebut tidak steril. Penggoreng mengaku jika menggunakan pelindung tangan akan 

menyulitkan proses penggorengan.1 

b) Pengemasan  

Seperti halnya pada proses pengemasan, saat memasukkan makanan ke dalam 

bungkus beberapa pelaku usaha  tidak memakai pelindung tangan ataupun penjepit 

makanan. Pembuat kripik tempe misalnya, saat memasukkannya ke dalam bungkus 

dengan cara menyentuh langsung kripik tempe tersebut, tentu saja hal ini tidak sesuai 

dengan standar higiene yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan, pembuat makanan 

tersebut kurang menyadari bahwa dari cara tersebut berakibat terhadap makanan yang 

kurang bersih yang berdampak langsung pada kesehatan konsumen. 

Lampiran 1 angka 5 dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan 

Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara 

Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga menjelaskan dalam  fasilitas 

dan kegiatan higiene dan sanitasi diperlukan untuk menjaminagar bangunan  dan  

peralatan selalu dalam keadaan bersih dan 

mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan.  Fasilitas Higiene dan Sanitasi , 

Sarana  Pembersihan / Pencucian Sarana pembersihan / pencucian bahan pangan, 

peralatan,perlengkapan dan bangunan (Iantai, dinding dan lain-lain), 

                                                            

1Hasil wawancara dengan Riyanto pengusaha kripik tempe tanggal 3 Maret 2014 



seperti sapu, sikat,  pel,  lap dan / atau kemoceng, deterjen,ember, bahan sanitasi 

sebaiknya tersedia dan terawat denganbaik.   

c) Pelabelan 

Proses pelabelan sebagian besar pelaku usaha sudah cukup baik, namun untuk industri 

gelek dan tahu bakso tidak memasang label sebagaimana mestinya. Dua pengusaha 

tersebut tidak mencantumkan tanggal kadalwarsa sesuai yang di syaratkan oleh peraturan. 

Label pangan IRT harusmemenuhi ketentuan yang tercantum dalamPeraturan Pemerintah 

Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan IklanPangan atau perubahannya; dan peraturan 

lainnya tentang label daniklan pangan.Label pangan sekurang-kurangnya memuat :  

a)Nama produk sesuai dengan jenis pangan IRT yang ada di 

Peraturan Kepala Badan POM HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012  

tentang Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 

Tangga.  

b)Daftar bahan atau komposisi yang digunakan  

c)Berat bersih atau isi bersih  

d)Nama dan alamat IRTP  

e)Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa  

f)Kode produksi  

g)Nomor P-IRT 

 

d) Penyimpanan  

Proses penyimpanan adalah proses terakhir sebelum makanan sampai tangan 

konsumen untuk dikonsumsi . Pelaku usaha stik talas menyimpan makanan hasil 

olahannya di lantai dibungkus dengan plastik, dengan seperti itu walaupun sudah 

dibungkus plastik akan tetapi makanan tersebut terkontaminasi oleh bakteri yang di 

lantai.Akibat dari makanan yang tidak bersih dapat menimbulkan penyakit yang 

mengganggu kesehatan manusia. Pemilik industri mengaku tidak mengetahui adanya 

aturan yang melarang proses penyimpanannya di lantai.2Lampiran 1 angka 8 Peraturan 

Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 

                                                            

2Hasil wawancara dengan Haryati pengusaha stik talas Tanggal 6 Maret 2014. 



HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk 

Industri Rumah Tangga bagian penyimpanan menjelaskan bahwa produk akhir harus 

disimpan di dalam ruangan yang bersih, bebas hama, dan penerangannya cukup. Hal ini 

menunjukkan kesadaran hukum pelaku usaha masih kurang.Faktor-faktor yang 

memperngaruhi kesadaran hukum yaitu: 

1. Pengetahuan hukum. 

Pengetahuan hukum para pelaku usaha masih rendah, dilihat dari 10 pengusaha 

mengetahui ada prosedur diwajibkannya memiliki SPP-IRT namum semua pelaku usaha 

tidak melakukan SPP-IRT. Dalam melakukan usaha produksi pangan, seharusnya pelaku 

usaha mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Seperti yang dijelaskan pada 

Pasal 4 huruf (a) Undang-undang nomor 8 tahun 1999, yang menjelaskan bahwa 

konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa.Pelaku usaha harus mengutamakan hak konsumen tersebut, karena 

kepentingan konsumen yang utama sebagai pengguna hasil produksi mereka adalah 

memperoleh makanan yang aman dan bermutu , sehingga berkaitan langsung dengan 

kesehatan dan keselamatan konsumen.  Padahal jika terjadi kerugian bagi konsumen 

pelaku usaha pun diwajibkan untuk bertanggung jawab, namun pengusaha kripik tempe, 

gelek, stik talas, dan usus tidak mengetahui tanggung jawabnya jika terjadi kerugian oleh 

konsumen.3 

2. Pemahaman hukum 

Selain itu pelaku usaha belum memahami tanggung jawabnya sebagai produsen. 

Terkait dengan pemahaman mengenai tanggung jawab pelaku usaha pangan industri 

rumah tangga,terarah pada tanggung jawab produk (product lability)atau tanggung jawab 

produk, tanggung jawab produk adalah tanggung jawab produsen untuk produk yang 

telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan kerugian yang melekat pada 

produk tersebut.Pelaku usaha 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.Hal ini dijelaskan 

pada Pasal 19 ayat (1) Undang-undang tentang perlindungan konsumen yang bunyinya “ 

                                                            

3Hasil wawancara dengan Riyanto, Aminatun, dan Prihatin tanggal 2 Maret 2014. 



Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan 

atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan 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. 

3. Sikap Hukum. 

Sikap hukum adalah reaksi para pelaku usaha saat mengetahui peraturan yang 

mewajibkan sertifikasi produksi pangan bagi makanan olahan yang di produksi. 

Berkaitan dengan industri rumah tangga, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang 

berlaku.  Mengingat hal tersebut, ditetapkan Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk 

Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang sesuai dengan kondisi saat ini sebagai 

panduan bagi berbagai pihak yang terkait dengan bidang keamanan pangan IRTP. Cara 

Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) merupakan salah satu faktor penting untuk 

memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan untuk 

pangan. CPPB sangat berguna bagi kelangsungan  hidup  industri  pangan  baik  yang  

berskala  kecil, sedang, maupun yang berskala besar.  

Sikap para pelaku usaha berkaitan dengan mengetahuinya akan aturan mengenai 

diwajibkan SPP-IRT menunjukkan rendahnya kesadaran hukum karena mesipun 

mengetahui tapi tidak kunjung melakukan registrasi. Hal ini dikarenakan  tidak adanya 

sanksi yang tegas terhadap peaku usaha yang belum melakukan SPP-IRT. 

Berkembangnya industri pangan yang menghasilkan pangan bermutu dan aman untuk 

dikonsumsi, maka masyarakat pada umumnya akan terlindung dari penyimpangan mutu 

pangan dan bahaya yang mengancam kesehatan. CPPB digunakan oleh Dinas Kesehatan 

untuk menilai dalam dalam rangka penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah 

tangga (SPP-IRT). Bisa dikatakan, SPP-IRT adalah sebagai tolak ukur bahwa makanan 

telah memenuhi syarat keamanan pangan jka dikonsumsi. 

 
4. Pola Perilaku Hukum 

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena 

dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Sesuai hasil 

wawancara terhadap10 pelaku usaha yang belum memiliki SPP-IRT. Wawancara 



dilakukan terhadap pelaku usaha di wilayah Sidorejo bagi yang belum memiliki SPP-

IRT.Pemilik IRTP yang menjadi sampel dalam objek penelitian adalah jenis makanan 

yang paling banyak diproduksi di industri rumah tangga pangan.  

Data-data di atas menunjukkan bahwa pemilik IRTP tersebut tidak paham  

ketentuan mengenai SPP-IRT. Mereka beranggapan bahwa sertifikasi tersebut hanyalah 

formalitas belaka, padahal bagi konsumen yang mengetahui akan hak-haknya sebagai 

pengguna hasil produksi tersebut tentu akan memilih produk yang sudah berizin demi 

menjamin keamanan dan mutu pangan . Dengan hal itu, seharusnya para pemilik IRTP 

tersebut memahami apa yang diharapkan konsumen dimana mentingkanm keamanan dan 

mutu makanan yang baik. 

 Selain itu dengan adanya SPP-IRT, sesungguhnya secara tidak langsung hal ini 

justru bertujuan menghindarkan mereka dari kerugian. Berkaitan dengan kurangnya 

kesadaran tentang CPPB-IRT, jika terdapat konsumen yang mengalami gangguan 

kesehatan akibat mengkonsumsi produk mereka akan berdampak pada produksi 

selanjutnya. Kejadian tersebut tentunya akan merugikan pelaku usaha jika sampai 

konsumen menuntut mereka. 

Penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yangdapat 

mempengaruhinya, antara lain yang pertama faktor penegakan hukum,Dinas Kesehatan 

belum memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang sengaja berproduksi 

tanpa melakukan sertifikasi terlebih dahulu. 

Selain itu, sosialisasi mengenai prosedur dalam registrasi sertifikat oleh pihak 

Dinas Kesehatan terhadap para pelaku usaha belum terlaksana dengan baik, selain itu  

faktor lingkungan pelaku usaha dimana hukum tersebut diterapkan dan juga faktor 

kebudayaan pelaku usaha tersebut. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki SPP-

IRT tetapi tidak berusaha mendapatkannya, mulai dari alasan sibuk produksi, hingga 

menunggu dinas kesehatan yang mengunjungi mereka. Kesadaran pelaku usaha dalam 

melindungi kepentingan konsumen masih kurang baik, dalam hal ini adalah kesehatan. 

Terkait pola produksi yang kurang memenuhi syarat higiene para pelaku usaha yang 



melanggar terkesan kurang memahami bahaya mengenai dampak kurang bersihnya 

proses produksi dan penyimpanan hasil produksi. 

Para pelaku usaha pemilik IRTP yang tidak menerapkan ketentuan produksi 

pangan kurang memiliki kesadaran hukum. Walaupun mengetahui peraturannya, namun 

tidak benar-benar paham akan manfaat serta tujuannya, sehingga tidak melaksanakan 

peraturan tersebut. Selain itu, terkait dengan pengetahuan dan pemahaman hukum yang 

dimiliki oleh pelaku usaha, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kurang 

memberikan ketegasan. 

2. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Salatiga dalam meningkatkan 

kesadaran hukum pelaku usaha makanan ringan. 

Dinas Kesehatan Kota Salatiga dalam berupaya meningkatkan kesadaran pelaku 

usaha industri rumah tangga dalam mematuhi SPP-IRT, yang pertama terhadap pelaku 

usaha yang belum melakukan izin produksi pangan yaitu SPP-IRT. Dinas Kesehatan 

Kota Salatiga menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya pemberitahuan 

terhadap para pelaku usaha IRTP yang dalam melakukan produksi belum melakukan 

sertifikasi produksi pangan. Hal tersebut dilakukan pada saat pihak Dinas Kesehatan 

melakukan kunjungan atau visitasi secara langsung ke lokasi IRTP tempat makanan 

diproduksi.  Walaupun demikian, meski  telah diberi tahu tentang pentingnya SPP-IRT , 

beberapa pelaku usaha yang tempat produksinya tidak sesuai syarat atau ketentuan 

higiene dan sanitasi tersebut pada kenyataannya masih tetap tidak memenuhi 

kewajibannya mendaftarkan produknya untuk dilakukan sertifikasi. 

Selain itu dinyatakan bahwa pihak Dinas Kesehatan mengatakan belum bisa 

selalu melakukan kunjungan secara menyeluruh ke semua industri karena terbatasnya 

jumlah personil, sehingga dalam kunjungan tidak dapat secara optimal. Yang dilakukan 

oleh pihak Dinas Kesehatan sebagai langkah awal yakni melakukan kerjasama dengan 

petugas sanitarian.Petugas sanitarian adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang di bidang 



teknik lingkungan yang telah lulus diklat fungsional di bidang kesehatan lingkungan. 

Petugas sanitarian ditugaskan di setiap puskesmas yang ada di Salatiga.4 

Petugas sanitarian melakukan tugasnya sesuai masing-masing wilayah kerjanya 

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan yang 

dimaksudkan dalam hal ini adalah dengan melakukan kunjungan ke industri rumah 

tanggaserta memberikan pemahaman tentang cara produksi supaya tidak terjadi hal-hal 

yang merugikan konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri. Selain itu juga mempunyai 

tugas yaitu memberi informasi kepada pelaku usaha mengenai bahan-bahan apa saja yang 

diperbolehkan. 

Jika kunjungan tersebut sudah dilakukan sebanyak dua kali dan pelaku usaha 

tetap tidak melakukan registrasi, maka Dinas Kesehatan akan memberikan teguran secara 

langsung dari pihak Dinas Kesehatan sendiri, disertaisuratpanggilan ke Kantor Dinas 

Kesehatan guna memberi pemahaman tentang pentingnya SPP-IRT. Para pelaku usaha 

yang belum memiliki izin tersebut diundang ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Salatiga 

untuk diberi penyuluhan antara lain tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi 

Pangan Industri Rumah Tangga dan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah 

tangga(CPPB-IRT)5. 

Berikut adalah format surat panggilan Dinas Kesehatan kepada industri yang 

belum bersertifikat P-IRT: 

                                                            

4Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/ 10 / M.Pan/3/ 2006 
Tentang Perubahan AtasKeputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  
Nomor19/Kep/M.Pan/11/2000 Tentang Jabatan FungsionalSanitarian Dan Angka Krednnya,Pasal 
23 ayat (3) 
5Hasil wawancara dengan ibu Siti Zubaedah, bagian PSDK (Pengembangan Sumber Daya 
Kesehatan) Dinas Kesehatan Kota Salatiga, tanggal 10 Juni 2014. 



Perihal: Surat Panggilan 

No:xxx 

Dinas Kesehatan Kota Salatiga 

Dengan ini mengundang pemilik / penanggung jawab industri rumah tangga ............. untuk 
menghadiri cara penyuluhan tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah 
tangga (CPPB-IRT) serta syarat sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) guna 
meningkatkan mutu dan keamanan hasil produksi supaya memenuhi standar gizi dan kesehatan 
masyarakat. 

Pada hari  : ...../..... /20.... 

Bertempat di :.............. 

Waktu  :..............-  selesai 

Harap dijadikan perhatian. 

  Salatiga..../.../2014, 

 

  Humas Dinas Kesehatan  

 

 Bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat produksi pangan Dinas 

Kesehatan tidak memiliki aturan yang upaya hukum yang tegas dan hanya sebatas 

teguran serta panggilan ke Kantor Dinas Kesehatan , dengan hal ini tidak ada upaya 

hukum yang memacu para pelaku usaha agar mematuhi serta sadar akan pentingnya SPP-

IRT. 

Selanjutnya bagi industri rumah tangga yang sudah memiliki izin P-IRT, seperti 

diketahui sebelumnya bahwa didapatnya sertifikat produksi pangan adalah jaminan 

bahwa industri tersebut sudah menjalankan cara produksi pangan yang baik untuk 

industri rumah tangga (disingkat CPPB-IRT) akan tetapi ternyata jaminan tersebut 

tidaklah seterusnya berjalan seiring proses produksi dari hari ke hari. Faktanya seperti 

pada hasil observasi penulis yang menemukan cara memasak yang kurang bersih , 

penyimpanan makanan yang dilarang sebelumnya oleh Dinas Kesehatan.  

 Mengenai hal ini , ketidaksadaran pelaku usaha dalam produksi adalah tidak 

sesuai dengan CPPB-IRT. Dinas Kesehatan mengatakan bahwa kunjungan dilakukan 



hanya sekai yaitu saat tinjauan untuk sertifikasi produksi pangan. Akan tetapi jika terjadi 

keracunan Dinas Kesehatan melakukan upaya hukum yaitu sanksi administratf yang 

dilakukan terhadap pelaku usaha menyebabkan kejadian tersebut sesuai perundang-

undangan selanjutnya akan dari sanksi administratif. Dijelaskan padaPasal 47 ayat 

(2)Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang tentang Keamanan, Mutu dan 

Gizi Pangan, yang berisi tindakan adminstratif yaitu: 

a. Peringatan secara tertulis; 

b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan 

dari peredaran; 

c. Pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan danjiwa manusia; 

d. Penghentian produksi untuk sementara waktu; 

e. Pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah); 

dan/atau 

f. Pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atausertifikat produksi 

pangan industri rumah tangga. 

 

Adapun Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan  Republik 

Indonesia  Nomor  Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012Tentang Pedoman Pemberian 

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga pada Lampiran 1 huruf F mengenai 

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

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

1. Pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan melakukan  

pelanggaran terhadap peraturan  yang berlaku     

2. Pangan terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB)  

keracunan  pangan  

3. Pangan mengandung Bahan Berbahaya 

4. Sarana terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRTP  

 

Namun sejauh saat ini di Salatiga belum pernah ada kejadian atau kasus 

keracunan pangan makanan olahan industri rumah tangga hingga dicabutnya izin 



produksi pangan. Dari hasil penlitian oleh penulis, dalam mengupayakan peningkatan 

kesadaran hukum masih membutuhkan evaluasi yang lebih banyak. Industri rumah 

tangga yang belum memiliki SPP-IRT yaitu sanksi yang diberikan hanya teguran saja, 

bukan upaya hukum yang lebih tegas. Seharusnya bertujuan untuk memacu para pelaku 

usaha agar segera melakukan sertifiksi produk pangan olahannya dapat diberikan sanksi 

yang tegas lagi. 

 

 

 

 


