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ABSTRAK 

Muttaqin, Hendra. 2016. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap 

Produk Pa ngan Industri Rumah Tangga yang Tidak Berlabel di Kota Semarang. 

Skripsi Bagian Hukum Perdata-Dagang. Fakultas Hukum. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Nurul Fibrianti, S.H.,M.Hum. 

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, P-IRT, Label, UUPK 

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib 

dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pangan yang dikonsumsi harus 

sehat dan aman bagi tubuh manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, 

terdapat interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu penyuplai produk 

pangan yaitu pangan industri rumah tangga. Sebagai pelaku usaha pangan, 

terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah untuk 

mencantumkan label pangan yang sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK pada 

kemasan pangan hasil produksinya. Label pangan sangat penting untuk 

dicantumkan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk P-IRT di 

Kota Semarang dan (2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap produk P-

IRT di Kota Semarang sebagai upaya perlindungan konsumen. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen terhadap label pada produk P-IRT di Kota Semarang dan bentuk 

pelaksanaan pengawasan terhadap produk P-IRT di Kota Semarang sebagai upaya 

perlindungan konsumen. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan 

yuridis-sosiologis, penelitian dilakukan di BBPOM Semarang dan Dinas 

Kesehatan Kota Semarang. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data 

sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.  

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Produk P-IRT di Kota Semarang sebagian 

besar  masih ditemukan pelanggaran ketentuan pelabelan menurut Pasal 8 ayat (1) 

huruf i UUPK. 2) Dalam pengawasannya, Pemerintah Kota Semarang hanya 

menerapkan “sanksi” berupa surat pernyataan pelaku usaha akan mematuhi 

ketentuan keamanan PIRT, padahal yang seharusnya Pemerintah menerapkan 

sanksi sesuai Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah  Nomor 28 tahun 2004 

tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Hasil penelitian tersebut disimpulkan 

bahwa: 1) pelaku usaha sebagian besar tidak mengimplementasikan Pasal 8 ayat 

(1) huruf  i UUPK. 2) pengawasan Pemerintah terhadap produk P-IRT belum 

diterapkan secara maksimal. Saran ya ng penulis berikan yaitu Pemerintah harus 

melakukan pengawasan secara maksimal dengan menerapkan sanksi sesuai Pasal 

47 ayat 2 PP No. 28 tahun 2004  tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 

terhadap P-IRT yang tidak berlabel dan pelaku usaha harus mencantumkan label 

sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf  i UUPK dan mendaftarkan produknya ke Dinas 

Kesehatan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perekonomian dan pembangunan khususnya di bidang perindustrian 

dan perdagangan nasional telah menghasilkan  berbagai variasi barang 

dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Pada proses pemenuhan kebutuhan 

konsumsi, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dimana dalam  

interaksinya, di satu sisi terdapat peran sebagai pelaku usaha pangan yang 

bertugas untuk memproduksi kebutuhan konsumsi manusia, sedangkan di sisi 

lain ada pihak yang berperan sebagai konsumen, yakni pihak yang 

menggunakan hasil produksi dari pelaku usaha pangan dalam memenuhi 

kebutuhan konsumsinya. Mereka memiliki peranan yang sama pentingnya 

karena keduanya bersifat saling melengkapi. Kondisi yang demikian pada satu 

pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan 

barang dan/atau  jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka 

lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa 

sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Kondisi yang universal 

tersebut membuat kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang. 

Konsumen tidak dapat dipisahkan dari pihak pelaku usaha. Konsumen 

yang berada dalam posisi yang lemah tidak memiliki akses yang cukup untuk 

mendapatkan hak-haknya mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi 
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konsumen (M. Ali Mansyur, 2001: 44-45). Sudah menjadi rahasia umum 

bahwa pelaku usaha memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan 

konsumen, sehingga untuk melindungi konsumen diperlukan seperangkat 

aturan hukum. Oleh karena itu diperlukan campur tangan negara melalui 

penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan 

itu telah disahkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Abdul R. Saliman et al., 2005: 231-232). Dimana 

dijelaskan bahwa konsumen berada dalam posisi yang lemah. Faktor utama 

yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan 

haknya masih rendah. Konsumen yang merupakan objek aktivitas bisnis dari 

pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara  penjualan serta penerapan 

penerapan perjanjian sepihak yang dapat merugikan konsumen.  

Diantara kebutuhan sandang, pangan dan papan yang harus terpenuhi 

manusia dalam usahanya untuk mempertahankan hidup adalah kebutuhan 

pangan. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum masyarakat tidak 

sepenuhnya membuat sendiri, sehingga terjadilah transaksi jual beli antara 

pembeli yang dalam hal ini adalah konsumen dengan penjual.  

Sekarang ini semakin banyak pelaku usaha pangan yang berskala 

usaha besar, sedang ataupun kecil, salah satunya adalah usaha yang berskala 

rumah tangga, yakni pangan industri rumah tangga (untuk selanjutnya disebut 

P-IRT). Menurut penjelasan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Pangan, P-IRT 

yaitu industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan 
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peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis, yang memproduksi 

pangan olahan tertentu. Dalam  kelangsungan hidupnya konsumen sekarang 

lebih suka produk makanan cepat saji khususnya produk P-IRT karena 

harganya lebih terjangkau dipasaran.  

Seperti halnya Kota Semarang banyak Industri Rumah Tangga Pangan 

untuk selanjutnya disebut IRTP atau perusahaan kecil dan menengah yang 

bergerak dibidang makanan tradisional dalam kemasan atau camilan. 

Produsen makanan jajanan dalam kemasan tersebut masih banyak yang belum 

mencantumkan label yang sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf 

(i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk selanjutnya disebut 

UUPK yaitu tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan 

pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha 

serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus 

dipasang/ dibuat. Hal ini  juga melanggar  Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 3 pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta Keputusan 

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) yang  mewajibkan  kepada pelaku usaha 

untuk mencantumkan  label yang sesuai pada produk makanannya.  
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Produk-produk P-IRT tersebut terutama makanan dalam kemasan 

yang tidak disertai pelabelan yang sesuai dengan standar kesehatan, tentunya 

produk tersebut cukup berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat selaku 

konsumen, karena mereka mengkonsumsi produk makanan tanpa mengetahui 

komposisi, berat/isi bersih, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat 

sampingan, dan tanggal kadaluarsanya yang terkandung dalam produk 

tersebut. Produk P-IRT yang tidak berlabel dalam penelitian ini adalah 

makanan ringan yang dipasarkan di toko-toko maupun pasar tradisional. 

Pada dasarnya konsumen akan memiliki harapan mengenai bagaimana 

produk tersebut seharusnya berfungsi (perfomence expectation), harapan 

tersebut adalah standar kualitas yang akan dibandingkan dengan fungsi atau 

kualitas produk yang sesungguhnya dirasakan  konsumen. Fungsi produk 

yang sesungguhnya dirasakan oleh konsumen (actual performance) 

sebenarnya adalah persepsi konsumen terhadap kualitas produk tersebut 

(Ujang Sumarwan, 2011: 387).  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut Penulis bermaksud 

mengkaji hal yang lebih dalam mengenai “Perlindungan Hukum Bagi 

Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang 

Tidak Berlabel di Semarang”. 
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1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Produk-produk yang berkualitas dihasilkan oleh Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas pula. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh 

Pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen ternyata tidak diikuti atau 

dimengerti bagi sebagian masyarakat yang ada. 

Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan tentang 

Perlindungan Konsumen melalui implementasi Pasal 8 ayat (1) butir (i) 

Undang-Undang Perlindungan konsumen tentang Produk P-IRT yang tidak 

berlabel, maka tentu banyak masalah-masalah yang perlu di identifikasi, di 

antaranya yaitu: 

1. Sebagian pelaku usaha tidak mengetahui tentang pelabelan pada produk 

usahanya yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. 

2.  Sebagian pelaku usaha tidak mengetahui kewajibannya dalam 

memberikan informasi tentang produk P-IRT yang dipergunakan. 

3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen terhadap produk P-IRT 

dalam melindungi hak-haknya sebagai konsumen yang telah dilanggar 

oleh pelaku usaha. 

4. Adanya faktor-faktor yang menghambat untuk memberikan perlindungan 

konsumen terhadap konsumen produk P-IRT dan pelaku usaha P-IRT.  
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5. Kurangnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah terhadap produk P-

IRT sehingga produk P-IRT bisa terjual secara bebas. 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan agar lebih 

terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis perlu 

untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut 

adalah : 

1. Implementasi Undang Undang Perlindungan Konsumen terhadap label 

yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen pada produk P-IRT; 

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap produk P-IRT di Kota Semarang 

sebagai upaya perlindungan konsumen. 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

terhadap label pada produk P-IRT di Kota Semarang? 

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap produk P-IRT di Kota 

Semarang sebagai upaya perlindungan konsumen? 
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1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen terhadap label pada produk P-IRT di Kota Semarang; 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap produk P-IRT di 

Kota Semarang sebagai upaya perlindungan konsumen. 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumber pemikiran dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan 

hukum tentang perlindungan konsumen pada umumnya dan 

khususnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang 

mengkonsumsi produk P-IRT yang tidak berlabel di Semarang. 

b. Sebagai landasan untuk penulis yang lain yang tertarik untuk 

mengkaji ruang lingkup studi hukum tentang perlindungan 

konsumen pada umumnya dan/atau lebih khususnya perlindungan 

hukum terhadap konsumen terhadap produk P-IRT yang tidak 

berlabel di Semarang. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah diharapkan untuk dijadikan sebagai masukan 

untuk penyusunan produk hukum kaitanya dengan perlindungan 

konsumen. 

b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan 

serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol sosial 

terhadap peredaran produk P-IRT yang tidak berlabel dipasaran. 

c. Bagi pencipta dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh hak-

hak konsumen dalam perlindungan konsumen 

1.7 SISTEMATIKA PENELITIAN 

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka 

penyusunan hasil penelitian ini perlu dilakukan secara runtut dan sistematis 

sebagai berikut: 

1.7.1 Bagian Awal 

Bagian awal, berisi: halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan kelulusan, pernyataan, pernyataan persetujuan publikasi 

karya ilmiah, moto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar 

isi dan daftar lampiran. 
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1.7.2 Bagian Isi: 

Bagian isi penulisan skripsi ini terdapat 5 (lima) bab yaitu 

pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan, serta penutup. 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan latar belakang penelitian, identifikasi 

masalah, pembatasan  masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, bagian ini 

menemukan teori apa yang digunakan untuk landasan kerja 

penelitian. Mengenai teori-teori yang diharapkan mampu 

mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan 

membahas metode dalam penelitian, diantaranya: mengenai jenis 

penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi 

penelitian, mode sampling, sumber data, teknik pengumpulan 

data, keabsahan data dan teknik analisis data. 
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BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini  menguraikan tentang hasil peneitian dan pembahasan, 

bagian ini berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan dilapangan 

dan kemudian dibahas didalam pembahasan. 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang penutup yang berisi simpulan dan 

saran. bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian, semua 

data yang diperoleh ditafsirkan dan hasil penelitian dapat di 

tentukan deskripsi data yang sudah dianalisis berupa rumusan 

pokok temuan studi. Simpulan didukung oleh bukti yang 

ditemukan dalam penelitian dilapangan. 

1.7.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. Isi daftar pustaka berupa keterangan literatur yang 

digunakan dalampenyusunan skripsi. Sedangkan lampiran berupa data 

dan/atau keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahaulu 

Penelitian terdahulu oleh Leonard Hutapea, Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Semarang 2012, dengan judul “Perlindungan Konsumen 

Atas Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Kota Semarang“. Rumusan 

masalah dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana perlindungan hukum 

bagi konsumen yang dirugikan atas produk makanan Industri Rumah Tangga 

di Kota Semarang, Apa sajakah kendala-kendala yang dialami pemerintah 

terkait pengawasan terhadap produk makanan Industri Rumah Tangga yang 

tidak memiliki izin P-IRT di Kota Semarang, serta upaya pemerintah 

mengatasi kendala-kendala terkait pengawasan terhadap produk makanan 

Industri Rumah Tangga yang tidak meiliki izin P-IRT di Kota Semarang. 

Dari penelitian tersebut, didapati bahwa produk makanan yang beredar 

di pasaran Kota Semarang tidak semua memiliki izin P-IRT, padahal dalam 

Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan 

menjelaskan bahwa industri rumah tangga diwajibkan untuk memilki 

sertifikat produksi terhadap pangan olahanya. Penelitian ini lebih menekankan   
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pada mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki sertifikat P-IRT yang sesuai 

dengan perundang-undangan. 

2.2 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen 

Ruang lingkup perlindungan konsumen merupakan salah satu 

perkembangan hukum di Indonesia. Perlindungan konsumen tidak dibatasi 

dengan mewadahinya dalam satu jenis Undang-Undang, seperti Undang-

Undang tentang Perlindungan Konsumen saja. 

Menurut Shidarta (2004: 1) hukum perlindungan konsumen selalu 

berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum 

lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak 

yang berpredikat “konsumen”. 

Dengan mengacu pengertian konsumen, maka perbedaan antara hukum 

konsumen dan hukum perlindungan konsumen berbeda. Pembedanya yakni, 

hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen 

sedangkan bagian-bagian tertentu yang mengandung sifat-sifat membatasi 

dan/atau mengatur syarat-syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan/atau 

melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan 

konsumen (Az. Nasution dalam NHT Siahaan, 2005: 31). 

Dalam pendapatnya  Az. Nasution dalam Celina (Celina, 2009: 13) 

mengatakan bahwa, Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai 
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pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam 

pergaulan hidup. 

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, bahwa “Perlindungan Konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen”. 

Namun Az. Nasution dalam Shidarta (Shidarta, 2006: 11) berpendapat 

lagi bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum 

konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan 

juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun 

hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 

hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama 

lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan 

hidup.  

Az. Nasution mengakui, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai 

bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia menyebutkan, seperti 

hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi (negara) 

dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan 

kepentingan-kepentingan konsumen. (Shidarta, 2006:12). 
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2.3 Tinjauan Umum tentang  Konsumen 

2.3.1 Pengertian Konsumen 

Kelangsungan hidup manusia takkan terlepas dari ekonomi, 

sosial dan hukum. Kehidupan manusia yang saling membutuhkan satu 

sama lain sehingga terdapat dua posisi yang saling membutuhkan yaitu 

konsumen dan produsen dimana demi memenuhi kebutuhanya 

tersebut.  

Dalam peraturan Perundang-u ndangan di Indonesia, istilah 

“konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan, konsumen 

adalah 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. 

Menurut AZ. Nasution (dalam Kristiyanti, 2009 : 22) 

menjelaskan bahwa istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata 

consumen (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). 

Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi 

mana ia berada. Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari 

produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan 

penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen 
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kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus Bahasa 

Inggris-Indonesia member kata arti consumer sebagai pemakai atau 

konsumen. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Politik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat juga mengulas 

definisi tentang konsumen yaitu “Konsumen adalah setiap pemakai 

dan/atau pengguna barang atau jasa, baik untuk kepentingan diri 

sendiri dan/atau kepentingan orang lain”. 

Unsur-unsur definisi konsumen menurut Shidarta  (2006:5) 

dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen 

Indonesia  adalah sebagai berikut: 

1. Setiap Orang 

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang 

yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah 

“orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya, orang 

individual yang lazim disebut natuurlijke persoon atau termasuk 

juga badan hukum (rechtspersoon). Hal ini berbeda dengan 

pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 

Angka (3) yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian 

persoon diatas, dengan menyebutkan kata-kata: “orang 

perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak 
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membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang 

perseorangan. Namun konsumen harus mencakup juga badan 

usaha, dengan makna lebih luas daripada badan hukum. 

2. Pemakai 

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 Angka (2) Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, 

konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah 

“pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan 

tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang 

dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, 

yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan 

prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang 

dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara 

konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual. 

3. Barang dan/atau jasa 

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai 

pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk saat ini 

“produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk 

hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan,  
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misalnya, istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis 

layanan perbankan. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan 

barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak 

berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat 

dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh 

konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak 

menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau 

dimanfaatkan”. 

Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang 

berbentik pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat 

untuk dimanfaatkan oleh konsumen.  

4. Yang tersedia dalam masyarakat 

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat 

sudah harus tersedia dipasaran (lihat juga bunyi Pasal 9 Ayat (1) 

huruf (e) Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Dalam 

perdagangan yang makin kompleks dewasa ini; syarat itu tidak 

mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, 

perusahaan pengembsng  (developer) perumahan sudah biasa 

mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum bangunannya jadi. 
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5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup 

lain. 

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang 

diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas 

pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan 

untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu 

diperuntukkan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan 

keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan 

tumbuhan. 

6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan 

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan 

itu sudah dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen 

diberbagai negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik 

untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, 

walaupun dalam kenyataannya, sulit menerapkan batas-batas 

seperti itu. 
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2.3.2 Hak-hak Konsumen 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur 

mengenai ketentuan umum yang meliputi pengertian-pengertian dasar 

seputar perlindungan konsumen agar tidak terjadi salah tafsir. Selain 

itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan 

mengenai hak-hak serta kewajiban dari konsumen maupun pelaku 

usaha. 

Perlindungan hukum tentang hak-hak konsumen secara umum 

dikenal ada empat hak dasar konsumen (Shidarta, 2006:19) yakni, hak 

untuk mendapatkan keamanan (the right to safety), hak untuk 

mendapatkan informasi (the right to be informed), hak untuk memilih 

(the right to choose), dan hak untuk di dengar (the right to be heard). 

Sedangkan menurut Sri Redjeki Hartono (2000:83) dalam 

bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Ekonomi, menyatakan 

bahwa hak-hak konsumen universal harus dilindungi dan dihormati 

yaitu: 

1. Hak keamanan dan keselamatan 

2. Hak atas informasi 

3. Hak untuk memilih 

4. Hak untuk didengar 

5. Hak atas lingkungan hidup 
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Hak-hak konsumen sesuai yang tertuang dalam Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen antara lain: 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan; 

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-

Undangan lainnya. 

2.3.4 Kewajiban Konsumen 

Selain adanya hak konsumen, konsumen juga mempunyai 

kewajiban kewajibannya sebagai kontrol atau pengendali hak-hak yang 

dimiliki, dalam hal ini agar konsumen tidak menggunakan hak-haknya 

secara bebas tanpa ada batasan. Oleh karena itu untuk memperoleh 

balance, konsumen juga mempunyai kewajiban konsumen yang 
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terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen antara lain: 

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan; 

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa; 

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

2.4 Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha 

2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha 

Dalam suatu transaksi jual beli ada dua pihak yang saling 

terkait yaitu pihak konsumen dan pihak produsen atau pelaku usaha. 

Pelaku usaha disini bukan hanya produsen yang memproduksi barang 

dan/atau jasa tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menyalurkan 

barang dan jasa kepada konsumen. 

Menurut Pasal 1 Angka 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”. 
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Menurut Az Nasution (dalam Kristiyanti, 2009: 41) 

menyebutkan bahwa dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk 

dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, 

importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dalam Pasal 3 Product 

Liability Directive (pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa) 

ditentukan bahwa Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen 

dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan 

setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda 

pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai 

produsen. 

2.4.2 Hak-hak Pelaku Usaha 

Dalam rangka menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku 

usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada 

konsumen, maka pelaku usaha juga memiliki hak-haknya. Hak-hak 

Pelaku Usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen antara lain: 

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik; 

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
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d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 

jasa yang diperdagangkan; 

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-

Undangan lainnya. 

2.4.3 Kewajiban Pelaku Usaha 

 Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen tampak 

bahwa iktikad baik lebih ditekankan kepada pelaku usaha, karena 

meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. 

Kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang 

dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan. 

Kewajiban Pelaku Usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain: 

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; 
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g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 

dengan perjanjian. 

 

Sedangkan  Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti (2009:44), 

kewajiban pelaku usaha yaitu: 

“Memberikan informati yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang/atau jasa serta member penjelasan 

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi 

disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi 

yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat 

produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen”. 

2.4.4 Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha 

 Konsumen di Indonesia ini telah dihadapi permasalahan yang 

cukup rumit, karena tidak hanya  sekedar bagaimana mengkonsumsi 

barang akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada 

kesadaran semua pihak, baik itu pelaku usaha, pemerintah maupun 

konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku 

usaha sangat menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak 

konsumen yakni dengan cara memproduksi barang dan/atau jasa yang 

berkualitas, aman dan telah berstandar yang berlaku. 

 Pada Pasal 8 Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu: 
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1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa yang: 

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan; 

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto,dan 

jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam 

label atau etiket barang tersebut; 

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah 

dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 

pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu 

sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut; 

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 

tersebut; 

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang 

tertentu; 

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 

sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam 

label; 

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 

penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; 

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 

perUndang-Undangan yang berlaku. 
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2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat 

atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap 

dan benar atas barang dimaksud. 

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan 

yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa 

memberikan informasi secara lengkap dan benar. 

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib 

menariknya dari peredaran. 

Untuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap 

produk P-IRT yang tidak berlabel di Semarang adalah mengenai 

perbuatanya dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf (i) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yang berbunyi tidak memasang label atau 

membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, 

berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, 

akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain 

untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. 

Maksud dari Pasal tersebut adalah perbuatan seorang pelaku 

usaha yang tidak mengindahkan  labelisasi yng standar yang telah 

ditetaspakn oleh pemerintah. Keterbatasan kemampuan produsen serta 

kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya memasang 

label produk P-IRT yang akan di produksi merupakan kendala yang 

mendasar. Oleh karena itu, melalui hukum perlindungan konsumen 
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Pemerintah mengupayakan berbagai cara agar pelaku usaha bisa lebih 

meningkatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsumen. 

Mengenai ketentuan sanksi administratif dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 60. Sedangkan 

untuk sanksi pidana terdapat dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  

2.4.5 Tanggung jawab pelaku usaha 

Konsumen yang merasa dirugikan pada saat menggunakan 

barang atau jasa dari produsen atau pelaku usaha, maka dalam hal ini 

pelaku usaha sebagai produsen yang menciptakan, memuat, serta 

menawarkan jasa dituntut dapat mempertanggung jawabkan produk 

yang dihasilkan. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen tangung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut: 

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan;  

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 

sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 

pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perUndang-Undangan yang berlaku; 

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 

hari setelah tanggal transaksi; 
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4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 

berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 

kesalahan; 

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 

tersebut merupakan kesalahan konsumen. 

2.5 Tinjauan Umum Industri Rumah Tangga 

2.5.1 Pengertian Industri Rumah Tangga 

Sebelum membahas tentang Industri rumah tangga perlu kita 

ketahui terlebih dulu tentang klasifikasi industri. Klasifkasi industri 

mempermudah untuk mengelompokkan jenis industri dari salah satu 

aspek. sehingga mempercepat untuk mengenali industri tersebut, 

sehingga mudah untuk membedakan satu industri dengan industri yang 

lainnya.  termasuk klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja. 

Industri rumah tangga masuk dalam klasifikasi industri 

berdasarkan tenaga kerja, karena industri ini 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. 



 

 

29 

 

 

Menurut Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor: HK.00.05.1639 tentang pedoman cara produksi pangan yang 

baik untuk industri rumah tangga (CPPB-IRT) menerangkan bahwa: 

“Industri Rumah Tangga (disingkat IRT) adalah perusahaan 

pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan 

peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis”. 

2.5.2 Tujuan Pembangunan Industri 

Dalam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di 

Indonesia bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil 

dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, 

dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan 

keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup; 

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah 

struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan 

lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih 

kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, 

serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada 

khususnya; 

3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong 

terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan 

kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional; 

4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan 

golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara 

aktif dalam pembangunan industri; 

5. Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dankesempatan 

berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri; 
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6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil 

produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa 

melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna 

mengurangi ketergantungan kepada luar negeri; 

7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang 

menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan 

Wawasan Nusantara; 

8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis 

dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. 

(http://ghozaliq.com/2013/09/23/berbagai-jenis-klasifikasi-

industri/#more-2291 diakses tanggal 9 Maret 2015 jam 15.15 

WIB) 

 

2.6 Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah 

Tangga (CPPB-IRT) 

 Menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan 

Makanan Nomor HK.00.05.5.1639 tetang  Pedoman Cara Produksi Pangan 

Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) bahwa: 

“Setiap Industri Rumah Tangga dalam seluruh aspek dan rangkaian 

kegiatannya wajib berpedoman pada Cara Produksi Pangan yang Baik untuk 

Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) sebagaimana tecantum dalam lampiran 

Keputusan ini”. 

 

Cara produksi pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga 

(CPPB-IRT) adalah: 

 

http://ghozaliq.com/2013/09/23/berbagai-jenis-klasifikasi-industri/#more-2291
http://ghozaliq.com/2013/09/23/berbagai-jenis-klasifikasi-industri/#more-2291
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A. Lingkungan Produksi 

Untuk menetapkan lokasi IRT perlu dipertimbangkan 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. 

B. Bangunan dan Fasilitas IRT 

Bangunan dan fasilitas IRT dapat menjamin bahwa pangan selama 

dalam proses produksi tidak tercemar oleh bahaya fisik,biologis dan kimia 

serta mudah dibersihkan dan disanitasi. 

C. Peralatan Produksi 

Tataletak kelengkapan ruang produksi diatur agar tidak terjadi 

kontaminasi silang. Peralatan produksi yang kontak langsung dengan 

pangan seharusnya didisain., dikonstruksi dan diletakkan sedemikian untuk 

menjamin mutu dan keamanan pangan yang dihasilkan. 

D. Suplai Air 

Air yang digunakan selama proses produksi harus cukup dan 

memenuhi persyaratan kualitas air bersih dan atau air minum. 
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E. 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. 

F. Pengendalian Hama 

Hama (tikus, serangga, dan lain-lain) merupakan pembawa cemaran 

biologis yang dapat menurunkan mutu dan keamanan pangan. Kegiatan 

pengendalian hama dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya 

hama ke ruang produksi yang akan mencemari pangan. 

G. Kesehatan dan Higiene Karyawan 

Kesehatan dan higiene karyawan yang baik dapat menjamin bahwa 

pekerja yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak 

menjadi sumber pencemaran. 

H. Pengendalian Proses 

Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses 

produksi harus dikendalikan dengan benar. Pengendalian proses produksi 

pangan industri rumah tangga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

(1) Penetapan spesifikasi bahan baku; 

(2) Penetapan komposisi dan formulasi bahan; 

(3) Penetapan cara produksi yang baku; 

(4) Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan; 
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(5) Penetapan keterangan lengkap tentang produk yang akan dihasilkan 

termasuk nama produk, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa. 

I. Label Pangan 

Label pangan harus jelas dan informatif untuk memudahkan 

konsumen memilih, menyimpan, mengolah dan mengkonsumsi pangan. 

Kode produksi pangan diperlukan untuk penarikan produk, jika diperlukan. 

1. Label pangan yang dihasilkan IRT harus memenuhi ketentuan 

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan 

Iklan Pangan. 

2. Keterangan pada label sekurang-kurangnya: 

- nama produk  

- daftar bahan yang dihasilkan (komposisi) 

- berat bersih atau isi bersih 

- nama dan alamat pihak yang memproduksi 

- tanggal, bulan dan Tahun kadaluarsa 

- nomor Sertifikasi Produksi (P-IRT) 

10. Penyimpanan 

Penyimpanan yang baik dapat menjamin mutu dan keamanan bahan 

dan produk pangan yang diolah. 
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2.7 Tinjauan Umum Teantang Label 

2.7.1 Pengertian Label 

Menurut Disperindag Kabupaten banjar bahwa “Label adalah 

sejumlah keterangan pada kemasan  produk. Secara umum, label 

minimal harus berisi nama atau merk produk, bahan baku, ukuran, 

bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, berat 

isi bersih (netto), aturan pakai, akibat sampingan dan nama  alamat 

usaha serta keterangan untuk penggunaan menurut ketentuan harus 

dipasang/dibuat”. (http://www.disperindagbanjarkab.com/pentingnya-

label-bagi-anda-tanggal-kadaluarsa-produk-jaminan-kesehatan diakses 

tanggal 9 Maret 2015 jam 21.30 WIB). 

 Adapun label sebagai sejumlah keterangan yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk mengandung unsur-

unsur yang diharamkan atau membahayakan bagi kesehatan dan 

Sebagai konsumen yang baik dan cerdas,kita harus membaca dan 

memperhatikan label terlebih dahulu untuk mengetahui kandungan 

apa sajakah yang terdapat dalam makanan tersebut. 

Sedangkan menurut Undang-Undang 69 Tahun 1999 tentang 

Label dan Iklan Pangan bahwa “Label Pangan adalah setiap 

keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, 

kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan,  

http://www.disperindagbanjarkab.com/pentingnya-label-bagi-anda-tanggal-kadaluarsa-produk-jaminan-kesehatan
http://www.disperindagbanjarkab.com/pentingnya-label-bagi-anda-tanggal-kadaluarsa-produk-jaminan-kesehatan
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dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian 

kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini 

disebut Label. 

2.7.2 Fungsi Label 

Fungsi Label menurut Disperindag Kabupaten Banjar adalah: 

1. Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah 

kepada para konsumen yang berupa pelaksanaan tertib 

suatu Undang-Undang bahan makanan dan minuman atau 

obat. Dalam hal ini pemerintah mewajibkan produsen 

untuk melekatkan labe/etiket pada hasil produksinya sesuai 

dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang 

bahan makan; 

2. Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan berarti 

produsen memberikan keterangan yang diperlakukan oleh 

para konsumen agar dapat memilih membeli serta meneliti 

secara bijaksana; 

3. Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak 

berbahaya bia digunakan ,untuk megatasi hal ini maka para 

konsumen membiasakan diri untuk membaca label terlebih 

dahulu sebelum membelinya; 

4. Bagi produsen label dipergunakan untuk alat promosi dan 

perkenalan terhadap barang tersebut.       

(http://www.disperindag-banjarkab.com/pentingnya-label-

bagi-anda-tanggal-kadaluarsa-produk-jaminan-kesehatan 

diakses tanggal 9 Maret 2015 jam 21.30 WIB) 

2.7.3 Pengaturan tentang Label 

Pengaturan tentang label didalam perundang-undangan di 

Indonesia telah diatur Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yang berbunyi: 

http://www.disperindag-banjarkab.com/pentingnya-label-bagi-anda-tanggal-kadaluarsa-produk-jaminan-kesehatan
http://www.disperindag-banjarkab.com/pentingnya-label-bagi-anda-tanggal-kadaluarsa-produk-jaminan-kesehatan
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“tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk 

penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”. 

Sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, pengaturan mengenai label diperkuat juga 

oleh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan 

Iklan Pangan pada BAB II Pasal 2 sampai dengan Pasal 43 serta 

Keputusan 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). 

2.7.4 Arti Penting Label 

Konsumen akan  memperoleh informasi yang benar,  jelas dan 

baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang/jasa beredar 

dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi 

barang dan jasa. Dan setiap orang yang memproduksi atau memasukan 

pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk 

diperdagangankan, wajib mencantumkan label, diluar atau didalam 

kemasan pangan. Serta usaha yang wajib mencantumkan nama dan 

alamat pangan ialah produsen pangan, importir, pengedar produk 

pangan. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat memperoleh informasi 

yang lengkap yaitu baik importir pangan yang bersangkutan.  Selama 
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produk makanan dan minuman dalam kemasan wajib mencantumkan 

tanggal, bulan dan Tahun kadaluarsa. Hal ini agar konsumen 

makanan/minuman dapat mengetahui apakah barang tersebut masih 

layak dikonsumsi atau tidak hal ini tertera dalam ketentuan Kadaluarsa 

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

Ketentuan ini berlaku mengikat tidak hanya pangan yang 

diproduksi didalam negeri, berlaku juga terhadap pangan yang 

dimasukan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. 

Tujuannya adalah agar informasi tentang pangan dapat dipahami oleh 

seluruh lapisan masyarakat. Ketentuan Halal Menurut Undang-

Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yaitu 

pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan berproduksi secara halal yang 

di cantumkan dalam label. Untuk mendukung pernyataan halal, 

produsen wajib memeriksakan pangan pada lembaga pemeriksa yang 

sudah terakreditasi sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang 

berlaku. 

Dengan demikian para konsumen membiasakan diri untuk 

membaca label tersebut karena dengan mambaca label akan diketahui 

isi bungkusan /wadah barang tersebut. Karena hampir semua makanan 
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jadi yang dijual di pasaran berada dalam kemasan sehingga konsumen 

tidak dapat memeriksa apa dan bagaimana keadaan isinya waktu 

membeli. 

2.8 Tinjauan Umum Tentang Pengawasan 

Pengawasan berasal dari kata “awas”, mendapat awal “an” dan akhiran 

“an”.. artinya adalah penilikan dan penjagaan (Suriansyah, 2014:1). Muchsan 

berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu 

pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya 

terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai 

dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud 

suatu rencana/plan) (Muchsan, 1992 : 38).  

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata 

awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu 

dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan 

berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”(Sujanto, 

1986:2). 

Dalam bahasa manajemen pengawasan atau pengendalian merupakan 

aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan dari hasil yang 

dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan, 

sebagaimana dikemukakan oleh Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo (2002:122), 

adalah cara untuk mengetahui hasil yang telah dicapai, yaitu dengan 
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membandingkan segala yang telah dijalankan dengan standar atau rencana 

serta melakukan perbaikan bilamana terjadi penyimpangan. 

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan-tahapan pada fungsi 

manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterpaduan fungsi-fungsi 

tersebut, memerlukan adanya koordinasi dari fungsi-fungsi tersebut dan 

tuntutan profesi atas kualitas hasil pengawasan menghendaki juga adanya 

sistem dan program pengendalian mutu dari proses pelaksanaan tugas 

pengawasan. Dalam melaksanakan penegakan hukum (law enforcemen) 

perlindungan  konsumen, khususnya dalam  hal peredaran  produk  pangan  

hasil industri rumah tangga, perlu adanya alat negara yang 

melaksanakannya. Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, pengawasan terhadap penyelenggaraan 

perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-

undangan dilaksanakan oleh: 

1. Pemerintah; 

2. Masyarakat; dan 

3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 

Apabila dikaitkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap pengawasan produk P-IRT yang tidak berlabel di 

Semarang, pemerintah juga diberi wewenang untuk mengambil tindakan 

administratif yang terdapat pada Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang 

Pangan yang berupa: 
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a. denda;   

b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau 

peredaran; 

c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; 

d. ganti rugi; dan/atau 

e. pencabutan izin. 

 

Selain itu terdapat pula pengeturan pengawasan yang lebih spesifik 

yaitu pada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 

tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan  yang dapat berupa: 

1. Memberi peringatan secara tertulis; 

2. Larangan mengedarkan produk pangan tersebut untuk sementara 

waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari 

peredaran jika pangan sudah diedarkan; 

3. Pemusnahan pangan,jika terbukti membahayakan kesehatan dan 

jiwa manusia; 

4. Penghentian produksi untuk sementara waktu;  

5. Pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah); dan/atau 

6. Pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftran, atau 

sertifikat produksi pangan industri rumah taangga. 

 

Sedangkan pemerintah berperan dalam pengawasan terhadap 

penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai Pasal 30 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pengawasan 

terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan 

peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, 

masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 
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Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi 

setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh industri rumah 

tangga pangan (IRTP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan 

minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau 

persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut diatas, Undang-Undang tersebut 

mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi 

ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan dilarang untuk diedarkan, 

ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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2.9 KERANGKA BERPIKIR 

 

Secara umum kerangka berfikir yang hendak di bangun dilihat dapat 

dalam bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945; 

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen; 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 
 

Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BBPOM Kota 

Semarang 

Pelaku Usaha atau Produsen P-

IRT 

Sebagian pelaku  usaha tidak mengetahui tentang kewajibannya dalam 

mencantumkan label yang sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen terhadap produk P-IRT; Kurangnya pengetahuan dan 

kesadaran konsumen produk P-IRT dalam melindungi hak-haknya sebagai 

konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha; Adanya faktor-faktor yang 

menghambat untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap konsumen 

produk P-IRT dan pelaku. usaha P-IRT. 

 

Konsumen Pelaku Usaha 

Implementasi Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen 

terhadap Label Pada Produk P-

IRT di Kota Semarang. 

Pelaksanaan Pengawasan 

Keamanan produk P-IRT di Kota 

Semarang sebagai Upaya 

Perlindungan Konsumen. 



 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui kondisi di lapangan mengenai penerapan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen terhadap Label Pada Produk P-

IRT di Kota Semarang dan mengetahui bentuk Pelaksanaan 

Pengawasan Keamanan produk P-IRT di Kota Semarang sebagai 

Upaya Perlindungan Konsumen. 

 

 

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian hukum 

selanjutnya mengenai perlindungan konsumen melalui 

implementasi Perlindungan Konsumen terhadap Label Pada 

Produk P-IRT di Kota Semarang. 

 

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan 

Industri Rumah Tangga yang Tidak Berlabel di Kota Semarang.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan analisa  dan konstruksi yang dilakukan secara metodelogis,  

sistematis, dan konsisten (Soerjono Soekanto, 2006:42). Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut secara utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu 

atau organisasi kedalam variabel atau  hipotesis, tetapi memandangnya 

sebagai bagian dari suatu keutuhan. (Moleong 2010:3). Sedangkan menurut 

Ghony dan Almanshur (2012: 25) mengatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai dengan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif.  

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. 

Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan 

dengan kenyataan, kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara penulis dengan responden dan yang ketiga metode ini lebih 

peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama 
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dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Moleong 2010:5). 

Dengan berdasar pada metode kualitatif tersebut dasar maka penelitian 

ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang bentuk Perlindungan 

Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga 

yang Tidak Berlabel di Semarang. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini apabila dilihat dari segi pendekatan penelitiannya, 

maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau juga bisa 

disebut yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menurut Soemitro 

(1990:12) adalah ”dalam menghadapi suatu permasalahan yang dibahas 

berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan pada 

kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat . Sedangkan menurut 

Soemitro (1990: 9) mengatakan bahwa pendekatan yuridis empiris adalah 

“penelitian yang melihat dari kenyataan atau data yang ada dalam praktik 

yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentutan hukum yang berlaku”. 

Pendekatan yuridis akan dilakukan menggunakan ketentuan-ketentuan 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berada dan berlaku di 

Indonesia lebih khususnya yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

Sedangkan pendekatan sosiologis lebih cenderung melihat fenomena yang 

terjadi dan memperjelas keadaan sesungguhnya yang ada di masyarakat,  

 



 

 

46 

 

 

 

khususnya pada Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk 

Pangan Industri Rumah Tangga yang Tidak Berlabel di Semarang. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya adalah “Masalah pokok yang 

bersumber dari pengalaman penulis atau melalui pengetahuan yang 

diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya” 

(Moleong, 2010: 97). Sesuai dengan pokok permasalahan, maka fokus dari 

penelitian ini yaitu : 

1. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label 

pada produk P-IRT di Kota Semarang; 

2. Pelaksanaan pengawasan produk P-IRT di Kota Semarang sebagai upaya 

perlindungan konsumen. 

3.4 Lokasi Penelitian 

Guna memperluas dan memperkuat informasi yang didapat tentang 

bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan 

Industri Rumah Tangga yang Tidak Berlabel di Semarang, maka jelas bahwa 

untuk mencapai kebenaran informasi dilapangan, penulis melakukan 

penelitian pada tempat-tempat sebagai berikut: 

1. Dinas Kesehatan Kota Semarang yang beralamat di Jalan Pandanaran No. 

79 Semarang; 
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2. Balai BPOM Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Madukoro 

Blok AA-BB No. 8 Semarang; 

3. Produsen industri rumah tangga yang memproduksi makanan di 

Semarang. 

3.5 Sumber Data 

Moleong (2010:157) mengatakan bahwa “Sumber data merupakan 

subjek darimana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan”. Sumber data 

merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, 

agar diperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.5.1 Data Primer 

Menurut Loflan (dalam Moleong 2010:157) menjelaskan bahwa ”data 

primer dapat diperoleh dari kata-kata, tindakan, dan data tambahan 

seperti dokumen dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal itu, pada 

bagian ini jenis data tersebut dibagi dalam dalam kata-kata dan 

tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.” Sumber data ini 

dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara 

yang diperoleh penulis dari: 

1. Informan 

Informan adalah “Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian” (Moleong, 
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2009: 132). Informan dalam penelitian ini yaitu para pelaku usaha 

P-IRT yang ada di sekitar Kota Semarang. 

2. Responden 

Responden adalah “Orang yang diminta memberikan 

keterangan tentang suatu fakta atau pendapat” (Arikunto, 2002: 

122). Artinya bahwa wawancara yang dalam penelitian ini 

dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada 

responden dengan diberi sebuah daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. penulis juga hadir pada saat penelitian 

berlangsung. Sehingga wawancara tersebut memperoleh data atau 

informasi tentang masalah yang diteliti. Responden dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bapak Purianto Wahyu Nugroho selaku Kepala Seksi 

Farmasi Makanan Minuman dan Perbekalan Alat 

Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Semarang; 

b. Ibu Rosida Juana selaku staff bagian Farmasi Makanan 

Minuman dan Perbekalan Alat Kesehatan di Dinas 

Kesehatan Kota Semarang; 

c. Bapak Eko Puncak selaku PFM  Muda Pemeriksaan dan 

Penyidikkan Balai Besar POM Semarang; 
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d. Ibu Farida selaku Fungsional Umum Balai Besar POM 

Kota Semarang. 

3.5.2 Data Sekunder 

Untuk memperoleh sumber data sekunder penulis 

menggunakan teknik dokumentasi (Arikunto 2002: 107). Dokumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen seperti buku, brosur, bahan-bahan 

laporan, artikel, bahan literature lainnya serta karangan yang ada 

hubungannya dengan judul permasalahan. 

Data sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana 

dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan 

hukum pimer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bahan Hukum Primer 

Adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat. Berupa 

peraturan perUndang Undangan yang berlaku dan ada 

kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 
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3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen; 

4) Undang-Udang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label 

dan Iklan; 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; 

7) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor: HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi 

Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-

IRT); 

8) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor: HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang 

PedomanPemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga; 

9) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor: HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang 

Pendaftran Pangan Olahan. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan 

terhadap  bahan  hukum  primer,  yaitu  meliputi  buku buku, 

literature, makalah, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum 
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tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. Bahan yang digunakan antara lain: 

1) Buku-buku tentang penelitian hukum, buku tentang 

perlindungan konsumen dan buku tentang pengawasan  

2) Melalui electronic research yaitu melalui internet dengan 

jalan mengkopi (download) bahan  hukum  yang  

diperlukan. 

3) Jurnal nasional dan skripsi terdahulu yang terkait dengan 

Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Pangan Industri 

Rumah Tangga. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Menerut Soekanto (2006:50) “alat-alat pengumpulan data pada 

umumnya dikenal tiga jenis pengumpulan data yaitu studi dokumen atau 

bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview”. 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Tujuannya adalah 

agar data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang 

ada. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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3.6.1 Obsevasi 

Observasi adalah  pengamatan yang dillakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosila dengan gejala-gejala psikis untuk 

kemudian dilakukan penelitian (Soemitro, 1990:62). Observasi 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Tujuan dari 

observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, 

orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang 

diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang 

bersangkutan (Ashshofa 2010:58).  

Penelitian ini menggunakan pengamatan secara langsung yaitu 

ke tempat-tempat para pelaku usaha dalam memproduksi produk-

produk P-IRT. Observasi dilakukan penulis untuk membuktikan 

bahwa kebenaran tentang adanya pengemasan produk P-IRT namun 

tidak disertai dengan pelabelan yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) 

huruf  (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

3.6.2 Wawancara (Interview) 

Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi 

bertatap muka (face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh 

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada 
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seseorang responden. (Kerlinger dalam Amirrudin dan Asikin, 

2004:82). 

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi 

tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Ada tiga 

cara untuk melakukan interview: (Ashshofa 2010:59) 

a. Melalui percakapan informal (interview bebas) 

b. Menggunakan pedoman wawancara 

c. Menggunakan pedoman baku 

Penulis mewawancarai pihak-pihak terkait yang berwenang 

dan berkompeten dalam penyelenggaraan perlindungan hukum 

terhadap konsumen atas pelabelan P-IRT. Sebelum wawancara dengan 

informan, penulis telah menyiapkan instrumen wawancara yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang terkait perlindungan hukum terhadap 

konsumen atas pelabelan P-IRT. Untuk menjaga kredibilitas hasil 

wawancara perlu adanya pencatatan data yang penulis lakukan dengan 

menyiapkan handphone yang berfungsi untuk merekam hasil 

wawancara. Mengingat tidak semua informan suka dengan adanya alat 

tersebut karena merasa tidak bebas ketika diwawancarai, maka penulis 

meminta izin terlebih dahulu kepada informan. 

Disamping menggunakan alat perekam, penulis juga membuat 

catatan-catatan yang berguna untuk membantu penulis dalam 
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merencanakan pertanyaan-pernyataan berikutnya dan juga meminta 

penulis untuk mencari pokok-pokok penting sehingga sehingga dapat 

mempermudah analisis. Penulis melakukan wawancara secara 

langsung  dengan  Bapak Purianto Wahyu Nugroho selaku Kepala 

Seksi Farmasi Makanan Minuman dan Perbekalan Alat Kesehatan di 

Dinas Kesehatan Kota Semarang, Ibu Rosida Juana selaku staff bagian 

Farmasi Makanan Minuman dan Perbekalan Alat Kesehatan di Dinas 

Kesehatan Kota Semarang, Bapak Eko Puncak selaku PFM  Muda 

Pemeriksaan dan Penyidikkan Balai Besar POM Semarang, Ibu Farida 

selaku Fungsionaris Umum Balai Besar  POM Kota Semarang serta 

para pelaku usaha P-IRT yang ada disekitar Kota Semarang. 

3.6.3 Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu “Metode yang digunakan untuk mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan 

lain sebagainya” (Arikunto, 2002: 236). 

Metode dokumentasi ini dilakukan penulis dengan cara 

mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip, termasuk buku-buku 

tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan 

penelitian ini.  Data pendukung yang digunakan oleh penulis dalam 

melakukan kegiatan pencatatan saat mewawancarai informan dan 
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mengabadikan gambar dengan alat  pengumpulan data yang berupa 

foto. 

3.7 Keabsahan Data 

Validasi data atau keabsahan data diterapkan dalam rangka 

membuktikan temuan hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di 

lapangan. Keabsahan data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya 

menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(Moleong, 2010). 

Adapun yang dimaksud dengan validasi fakta adalah setiap keadaan 

harus memenuhi (Moleong, 2010): 

1) Mendemonstrasikan nilai yang benar; 

2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan; 

3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang 

konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan 

keputusan keputusannya. 

 

Triangulasi dengan sumber derajat dicapai dengan jalan: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; 

3) Membandingkan apa yang orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif sesorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, 
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orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, 

dan orang pemerintahan; dan 

5) Membandingan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong 2010:331). 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Triangulasi dengan sumber 

derajat dengan jalan: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara. 

2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

3) Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data 

(Moleong, 2010: 103). 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia 

dari berbagai  sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 

dalam catatan  lapangan, dokumen  pribadi, dokumen  resmi, gambar, foto dan 

sebagainya” (Moleong 2010: 190). 

Proses Menganalisis data dalam penelitian ini, menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah  melakukan langsung pada obyek yang diteliti, 

kemudian disajikan dalam data yang akan diteliti. Data penelitian yang 

ada di lapangan yaitu penulis melakukan wawancara kepada Bapak 

Purianto Wahyu Nugroho selaku Kepala Seksi Farmasi Makanan 

Minuman dan Perbekalan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, Ibu Rosida Juana selaku staff bagian Farmasi Makanan 

Minuman dan Perbekalan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, Bapak Eko Puncak selaku PFM  Muda Pemeriksaan dan 

Penyidikkan Balai Besar POM Semarang, Ibu Farida selaku Fungsionaris 

Umum Balai Besar POM Kota Semarang serta para pelaku usaha P-IRT 

yang ada disekitar Kota Semarang. Adapun langkah-langkahnya adalah 

(a) mengurus surat ijin penelitian; (b) observasi di lapangan; (c) 

melakukan wawancara; (d) mendapatkan hasil wawancara; dan (d) 

dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis dilapangan. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 
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mempermudah peneliti unutuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. 

Reduksi data yang penulis lakukan antara lain dengan menajamkan hasil 

penelitian mengenai bentuk Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap 

produk P-IRT yang tidak berlabel di Kota Semarang, mengarahkan hasil 

penelitian sesuai dengan permasalahan penulis dan membuang data yang 

tidak perlu.  

3. Penyajian Data 

Data-data yang diperoleh penulis baik data primer maupun data 

sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan 

menggunakan metode editing untuk menjamin data-data yang diperoleh 

itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang ada, selanjutnya 

dilakukan pembentukan terhadap data yang keliru, dengan demikian 

dapat dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian 

disusun secara sistematis. 

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Menarik simpulan yaitu suatu kegiatan utuh, simpulan yang 

diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tiak 

muncul sampai pengumpulan data akhir, tergantung pada besarnya 

kumpulan-kumpulan catatan yang ada di lapangan, penyimpanan dan 

metode pencarian ulang yang digunakan unutuk catatan penulis. 
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Penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pemahaman terhadap 

data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan disingkat dengan 

mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti. Proses redusi data, 

penyajian data, dan penarikan atau verifikasi lebih jauh dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Sumber: Moleong, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN  

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Semarang 

Dinas Kesehatan Kota Semarang merupakan Satuan Kerja 

Perangkat daerah di Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab 

menjalankan kebijakan Kota Semarang dalam bidang Kesehatan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 

Semarang, dimana kedudukan Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas yang berada dibawah tanggung jawab kepada Walikota 

melalui Sekretaris Daerah. (http://dinkes-kotasemarang.go.id, diakses pada 

12 Mei 2015) 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 

2001 c.q Surat Keputusan Walikota Nomor 061.1/172 Tahun 2001 tentang 

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang, dimana 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam 

melaksanakan otonomi daerah di bidang kesehatan. Untuk melaksanakan 

tugas tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi, sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di 

bidang kesehatan. 

http://dinkes-kotasemarang.go.id/
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2. Pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi: pendekatan 

peningkatan (promotif), pencegahan (Preventif), pengobatan 

(Kuratif), pemulihan (Rehabilitatif) dan berdasarkan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah. 

3. Pembinaan, pengendalian teknis di bidang upaya pelayanan 

kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan, berdasarkan 

kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

4. Pembinaan operasional, pengurusan Tata Usaha termasuk 

pemberian  rekomendasi dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oleh Walikota. 

5. Penetapan Angka Kredit Petugas Kesehatan. 

6. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas. 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

Mulai Tahun 2009, dalam menjalankan  tugas pokok dan fungsinya 

tersebut, Dinas Kesehatan terbagi menjadi 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) 

Sekretariat, yaitu: 

1. Bidang Pemberantasan Pencegahan Penyakit (P2P). 

2. Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes). 

3. Bidang Promosi Kesehatan, Pemberdayaan, Pembiyaan Kesehatan 

dan Kesehatan Lingkungan . 

4. Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga). 

5. Sekretariat 

Kesehatan merupakan salah satu komponen utama dalam Index 

Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat mendukung terciptanya sumber 

daya manusia yang  sehat, cerdas, terampil dan ahli menuju keberhasilan 

pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu 

hak dasar masyarakat yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. 

Oleh sebab itu dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan  telah dilakukan 
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perubahan cara pandang (mindset) dari paradigma sakit menuju paradigma 

sehat sejalan dengan Visi Indonesia Sehat.  

Seiring dengan visi tersebut, maka Visi Pembangunan Kesehatan di 

Kota Semarang adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Semarang yang 

Mandiri untuk Hidup Sehat.” (http://dinkes-kotasemarang.go.id, diakses 

pada 12 Mei 2015) 

Visi tersebut mengandung filosofi pokok yang akan dilaksanakan 

perwujudannya, yaitu kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 

Kesehatan adalah tanggungjawab bersama dari setiap individu, masyarakat, 

pemerintah dan swasta. Apapun peran yang dimainkan oleh pemerintah, 

tanpa kesadaran individu dan masyarakat untuk secara mandiri menjaga 

kesehatan mereka, hanya sedikit hasil yang akan dapat dicapai. Perilaku 

masyarakat kota Semarang yang mandiri untuk hidup sehat diharapkan 

adalah yang bersifat proaktif untuk memlihara dan meningkatkan kesehatan 

masyarakat. Disamping itu semua lapisan masyarakat di Kota Semarang 

juga mempunyai akses dan mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang 

bermutu. 

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran 

organisasi kesehatan di seluruh wilayah Kota Semarang, yang bertanggung 

jawab secara teknis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 

kesehatan Kota Semarang. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi 

http://dinkes-kotasemarang.go.id/
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yang diemban oleh seluruh jajaran petugas kesehatan di masing-masing 

jenjang administarsi pemerintahan, Misi  dari Dinas Kesehatan adalah: 

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, 

2. Memberdayakan masyarakat untuk memiliki kemauan dan 

kemampuan hidup sehat. 

Untuk  menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan 

antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana 

hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi, maka Dinas Kesehatan Kota 

Semarang membuat struktur organisasi, yaitu:  

 

Sumber: (http://dinkes-kotasemarang.go.id, diakses pada 12 Mei 

2015). 

 

http://dinkes-kotasemarang.go.id/


 

 

64 

 

 

Dinas Kesehatan Kota Semarang mempunyai tujuan untuk 

menyelaraskan dengan Misi, yaitu: 

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan 

perorangan yang efektif dan efisien.  

2. Meningkatkan kesiapan dan ketersediaan sumberdaya kesehatan 

dalam mendukung proses pelayanan kesehatan. 

3. Mengembangkan kebijakan dan manajemen yang efektif dan efisien 

dalam pengelolaan pelayanan dan sumber daya kesehatan. 

4. Meningkatkan pelayanan kefarmasian serta penyediaan obat 

perbekalan kesehatan yang memenuhi persyaratan mutu. 

5. Meningkatkan perilaku dan peran aktif individu, keluarga dan 

masyarakat untuk memlihara dan melindungi kesehatan dan 

lingkungannya sendiri. 

Sasaran yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang 

adalah: 

1. Menurunnya angka kesakitan, kematian dan mencegah kecacatan 

akibat penyakit; 

2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan 

penunjangnya; 

3. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan keluarga; 

4. Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat serta kemandirian 

keluarga dalam upaya perbaikan gizi; 

5. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan; 

6. Meningkatnya ketersediaan, kemampuan dan ketrampilan 

sumberdaya manusia kesehatan sehingga mampu 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang optimal; 
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7. Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan, 

ketatalaksanaan tugas umum dan rumah tangga; 

8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan 

kesehatan; 

9. Meningkatnya fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan 

penilaian pelaksanaan kegiatan serta tersedianya berbagai kebijakan 

kesehatan guna menjamin tercapainya kinerja secara efektif dan 

efisien; 

10. Mengembangkan system informasi kesehatan yang komprehensif, 

berhasil guna dan berdaya guna; 

11. Meningkatkan ketersediaan dan mutu pengelolaan obat pelayanan 

kesehatan; 

12. Meningkatnya kualitas makanan minuman produksi industri tumah 

tangga yang memnuhi syarat kesehatan; 

13. Meningkatnya perilaku hidup bersih sehat dan berkembangnya 

upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. 

Program yang telah disusun dan ditetapkan sebagai strategi 

kebijakan Dinas Kesehatan Kota Semarang terdiri dari 12 (dua belas ) 

alternatif startegi yang ditetapkan, antara lain: 

1. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin di 

seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dasar; 

2.  Memanfaatkan secara optimal jejaring kerja yang ada; 

3. Menggerakkan sumber daya kesehatan secara efektif dengan 

melibatkan peran aktif masyarakat; 

4. Meningkatkan advokasi pembiayaan kesehatan pada pemegang 

kebijakan; 

5. Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; 
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6. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi kesehatan berbasis 

teknologi informasi; 

7. Mengintensifkan promosi kesehatan melalui pemanfaatan teknologi 

informasi khususnya pada kelompok beresiko; 

8. Mengalokasikan sumber daya kesehatan yang ada pada kegiatan 

bersarna masyarakat miskin dan rentan; 

9. Meningkatkan cakupan pemanfaatan pelayanan kesehatan; 

10. Mengembangkan dan memantapkan program jaminan mutu pada 

semua pelayanan; 

11. Meningkatkan kualitas manajemen kesehatan menuju pelayanan 

kesehatan yang akuntabel, transparan dan berkinerja tinggi; 

12. Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan sesuai kompetensinya. 

 

4.1.2 Gambaran Umum Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang 

terletak di Jalan Madukoro Blok AA-BB Nomor 8 Semarang. BBPOM 

Semarang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan 

BPOM RI yang terletak di Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta. 

BBPOM Semarang tugas dan kewenangannya hanya untuk memeriksa dan 

mengawasi produk-produk makanan, minuman dan obat-obatan yang 

sudah terdaftar di BPOM RI dan berada di wilayah Jawa Tengah. BPOM 

RI memiliki kewenangan yang lebih luas, antara lain: 

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 

2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung 

pembangunan secara makro; 
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3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;  

4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) 

tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan 

peredaran obat dan makanan;  

5. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan 

industri farmasi; 

6. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan 

pengawasan tanaman obat. 

Kewenangan BPOM RI tersebut lebih luas karena selain mengawasi 

produk obat dan makanan yang terdaftar di seluruh wilayah Indonesia, 

BPOM RI juga memiliki kewenangan untuk memberikan ijin edar atau 

nomor registrasi terhadap produk obat-obatan, makanan, minuman, dan 

sebagainya. Produk yang akan didaftarkan pun harus didaftarkan secara 

langsung di BPOM RI, jadi produk AMDK yang diproduksi di wilayah 

Jawa Tengah harus mendaftarkan produknya secara langsung ke BPOM RI 

tidak dapat melalui BBPOM Semarang. Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) Semarang, terdiri dari:  

1. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, 

Kosmetik dan Produk Komplimen;  

2. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya;  

3. Bidang Pengujian Mikrobiologi; 

4. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan;  

5. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen;  

6. Sub-bagian Tata Usaha;  

7. Kelompok Jabatan Fungsional.  
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Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM, Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang mengadopsi Visi dan 

Misi Badan POM seperti tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan 

POM RI No. HK.04.01.21.11.10.10509 Tahun 2010, seperti berikut: - Visi 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang adalah: 

Menjadi Institusi Pengawas Obat dan Makanan yang Inovatif, Kredibel,dan 

Diakui secara Internasional untuk Melindungi Masyarakat. - Misi Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, antara lain:  

1. Melakukan pengawasan pre market dan post market berstandar 

Internasional; 

2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara Konsisten;  

3. Mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan di 

berbagai lini; 

4. Memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari Obat 

dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan;  

5. Membangun organisasi pembelajar (learning organization).  

Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan, menjelaskan bahwa Unit Pelaksana 

Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari:  

a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan; 

b. Balai Pengawas Obat dan Makanan.  
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Keputusan tersebut menegaskan bahwa Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan (BBPOM) Semarang, sebagai salah satu Unit Pelaksana 

Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ruang 

lingkupnya meliputi di seluruh wilayah Jawa Tengah. Keputusan Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

menjelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa: “Unit Pelaksana Teknis di 

lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah unit pelaksana 

teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan obat dan 

makanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh para Deputi dan 

secara administrasi dibina oleh Sekretaris Utama Badan”.  

Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis, yang merupakan tugas dan 

fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, 

antara lain: Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan bahwa Unit Pelaksana 

Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai 

tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, 

narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, 

produk komplimen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. Pasal 3 

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi 
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dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan menjelaskan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi:  

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan; 

2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan 

penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat 

adiktif  lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, pangan 

dan bahan berbahaya; 

3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian 

mutu produk secara mikrobiologi;  

4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan 

pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi;  

5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran 

hukum;  

6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi 

tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan;  

7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;  

8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;  

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan;  

10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Kedudukan, tugas, dan fungsi unit pelaksana teknis tersebut 

merupakan kedudukan, tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang termasuk salah 

satu unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan 
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Makanan. Ruang lingkup kerja BBPOM Semarang berpedoman pada 

Keputusan Badan POM tersebut. 

 

4.1.3 Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap 

Label pada Produk P-IRT di Kota Semarang. 

Industri rumah tangga pangan (IRTP) atau pangan industri rumah (P-

IRT) tangga merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan 

memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan sebagai dampak 

dari bertambahnya pertumbuhan penduduk. Hal ini dibuktikan dengan 

industri  rumah  tangga  yang  tersebar  secara  luas  di  berbagai  wilayah 

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

Industri rumah  tangga  dalam  perkembangannya  didukung  bahan  baku  

yang  hampir seluruhnya menggunakan bahan baku yang tersedia didalam 

negeri, dipasarkan dalam negeri, dikonsumsi oleh masyarakat secara luas 

dan memberikan konstribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil 

dan menengah. Namun hingga kini masih banyak ditemui pangan yang 

beredar di masyarakat yang  tidak  mengindahkan ketentuan  tentang  

pencantuman label, sehingga meresahkan masyarakat. Perdagangan 

pangan yang kedaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak 

diperuntukkan bagi makanan, makanan mengandung bahan pengawet,  

atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan 
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masyarakat,  bahkan  dapat mengancam  kesehatan dan keselamatan   

jiwa manusia. Maka dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap 

beberapa pelaku usaha industri rumah tangga yang ada di Kota Semarang 

dan melakukan wawancara kepada pemilik atau perwakilannya terkait 

dengan implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap 

label pada produk P-IRT di Kota Semarang. 

Wawancara pertama dilakukan kepada Bapak Doni (33 tahun), 

Beliau adalah pemilik industri donat yang beralamat di Cempaka Sari, 

Gunungpati, Semarang. Hasil produksi industri rumah tangga Bapak ini 

adalah “Donat” yang mempunyai banyak rasa diantaranya Stroberi, 

Anggur, Mokacino, Cokelat dan  lain-lain. Industri rumah tangga ini 

dikerjakan oleh 3 (tiga) orang yakni beliau sendiri bersama isteri dan 

karyawanya. Beliau telah memproduksi Donat ini sudah berjalan 1(satu) 

tahun. Selama memproduksi Donat, tidak pernah mendapati konsumen 

yang merasa dirugikan akibat dari mengkonsumsi donat tersebut. Beliau  

tidak mengetahui mengenai perintah bagi pelaku usaha untuk 

mencantumkan label pada produknya sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat 

(1) huruf (i). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Doni 

terkait dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang 

pencantuman label. Pada produk donat yang diproduksi oleh Bapak Doni 

belum mencantumkan label karena masih disibukkan dengan proses 
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produksinya. Cara yang digunakan Beliau dalam menjelaskan kepada 

konsumen dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen adalah 

dengan cara memberikan penjelasan dan gambaran tentang proses 

produksinya bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan donat 

terbuat dari bahan-bahan yang tidak berbahaya bagi kelangsungan hidup. 

Hal tersebut diwujudkan dengan mengikuti pelatihan atau penyuluhan dari 

Sriboga di Semarang. Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak 

Doni: 

“Saya tidak tahu tentang Undang-Undang  itu dan saat ini Saya belum 

bisa mendaftarkan produk Saya ke Dinas Kesehatan dan belum sempat 

mencantumkan label karena Saya masih sangat sibuk memproduksi 

donat. Akhir-akhir ini Kami sedang banyak pesanan dalam jumlah 

besar sehingga untuk masalah mencantumkan Saya rasa tidak ada 

waktu“. (wawancara dengan Bapak Doni, pada hari Minggu tanggal 24 

Mei 2015) 

 

Wawancara kedua ditujukan kepada Bapak Faisol (36 tahun). Hasil 

produksi industri rumah tangga Beliau adalah “Kerupuk Talas” yang 

berdomisili di Jalan Purwosari IV Semarang Timur. Produksi kerupuk talas 

ini dikerjakan oleh 4 orang yakni beliau sendiri bersama isteri serta 2 

anaknya. Beliau telah menggeluti usaha ini selama 4 tahun lamaya. Terkait 

dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi barang dan/jasa 

wajib mencantumkan label, beliau mengatakan bahwa produknya belum 

mencantumkan label dan belum mengetahui adanya izin P-IRT dari Dinas 
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Kesehatan. Beliau juga menjelaskan kendala-kendala dalam pencantuman 

label tersebut. Berikut pernyataan Bapak Faisol dalam wawancara: 

“Saya tidak mengetahui tentang pencantuman label itu wajib, dan saya 

tidak mempunyai dana untuk mendaftarkan produkini, karena daripada 

dana digunakan untuk mendaftrakan produk ini, lebih baik untuk 

tambahan modal saja.” (wawancara dengan Bapak Faisol, pada hari 

Kamis tanggal 20 Agustus 2015) 

 

Wawancara Ketiga ditujukan kepada Ibu Mufasiroh. Beliau 

merupakan pelaku usaha yang memproduksi “Kerupuk Udang” yang 

berdomisili di jalan Seroja Dalam III Semarang Tengah. Industri rumah 

tangga ini dikerjakan oleh 3 (tiga) orang yakin beliau sendiri bersama 

2(dua) orang anaknya. Industri ini berdiri selama 7 (tujuh) tahun dan 

sampai sekarang belum ada konsumen yang merasa dirugikan akibat 

mengkonsumsi produknya tersebut. Terkait dengan Undang-undang 

Perlindungan Konsumen ini beliau tidak mengetahuinya dan saat 

diwawancarai ditempat usahanya beliau mengakui bahwa produknya belum 

berlabel dan belum mendapatkan ijin P-IRT dari Dinas Kesehatan karena 

hal tersebut dirasa sia-sia. Beliau mengklaim bahwa produknya aman 

dikonsumsi karena beliau mengolahnya dengan bersih dan tanpa bahan 

pengawet. Berikut pernyataan Ibu Mufasiroh dalam wawancara: 

“Saya tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen ini bahwa setiap pelaku usaha wajib berlabel dan berizin 

edar dari Dinas Kesehatan,dan produk saya belum mencantumkan 

label, karena saya rasa sia-sia. Saya sudah berani menjamin bahwa 

produk saya ini aman dikonsumsi karena dibuat secara bersih dan 
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tanpa bahan pengawet sedikitpun dan saya berani bertanggung jawab 

apabila ada konsumen yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi 

Kerupuk Udang ini.” (Wawancara dengan Ibu Mufasiroh, pada hari 

Selasa tanggal 26 Mei 2015) 

 

Wawancara keempat ditujukan kepada Ibu Nurbaeti (29 tahun). 

Beliau memproduksi “Keripik Tempe” dan dikerjakan oleh 3 (tiga) orang 

yakni beliau sendiri dan dibantu oleh 2 (dua) karyawannya. Produk tersebut 

di pasarkan ke toko kelontong, pasar, warung-warung dan lain lain. Ibu 

Nurbaeti pernah mendapati konsumennya yang merasa dirugikan akibat 

dari produknya sudah basi dan berjamur namun oleh tetap dijual oleh 

pemilik warung, namun Ibu Nurbaeti ini tetap bertanggung jawab dengan 

segera menukarnya dengan produk yang masih layak makan. Terkait 

dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi barang dan/jasa 

wajib mencantumkan  label  namun beliau belum mengetahuinya. Namun 

semenjak kejadian ada konsumen yang merasa dirugikan beliau langsung 

berkeinginan mendaftarkan produk industri rumah tangganya ke Dinas 

Kesehatan. Berikut pernyataan dari Ibu Nurbaeti: 

“Saya awalnya tidak mengetahui kalau produk saya ini harus berlabel 

dan berizin, namun semenjak ada kejadian produk saya basi dan 

berjamur tetap dijual oleh pemilik warung karena keripik tempe saya 

tidak ada tanggal kadaluarsa dan ada yang protes, tapi saja tetap 

bertenggung jawab. Saat itu saya juga mengupayakan untuk 

mendaftarkan produk saya ke Dinas yang terkait”. (wawancara 
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dirumah Ibu Nurbaeti jalan pergiwati 3 no. 34 Semarang, pada hari 

Kamis tanggal 11 Juni 2015)  

 

Wawancara kelima ditujukan kepada Ibu Surahmi (49 tahun). 

Produk pangan industri rumah tangga yang dihasilkan adalah “Kerupuk 

Rambak” yang beralamat di Jalan Jatisari RT. 03 RW. 03 Kel. Wonolopo 

Kec. Mijen, Semarang. Terkait dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa setiap pelaku usaha yang 

memproduksi barang dan/jasa wajib mencantumkan label, beliau 

mengatakan bahwa usaha ini sudah didirikan beliau selama 15 tahun 

namun produknya belum pernah di daftarkan ijin edarnya. Berikut hasil 

wawancara penulis dengan Ibu Surahmi. 

“Selama 15 tahun saya membuat dan menjual kerupuk rambak ini, 

saya belum pernah diberitahukan atau mendapat penyuluhan mengenai 

izin P-IRT dari kelurahan, kecamatan atau Dinas Kesehatan. Jadi saya 

tidak tahu bahwa industri rumahan seperti saya ini wajib menempelkan 

label dan harus ada ijinnya dari Pemerintah. Saya juga tidak tahu sama 

sekali tentang adanya undang-undang perlindungan konsumen 

terhadap label produk P-IRT ini”. (wawancara dengan Ibu Surahmi, 

pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015) 

 

Wawancara keenam ditujukan kepada Ibu Satiroh (48 tahun). 

Beliau memproduksi “Keripik Pisang” dan dikerjakan oleh 3 orang yakni 

beliau sendiri dan dibantu oleh 2 (dua) anaknya. Produk P-IRT tersebut di 

pasarkan ke pasar dan warung-warung. Terkait dengan ketentuan Pasal 8 

ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa setiap 
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pelaku usaha yang memproduksi barang dan/jasa wajib mencantumkan 

label namun beliau belum mengetahuinya dan produk yang dihasilkan 

belum mempunyai label. Berikut pernyataan dari Ibu Satiroh. 

“Saya tidak tahu kalau ada pengaturan tentang label pada produk saya 

ini, maka dari itu saya tidak memberi label karena saya pikir memberi 

label atau tidak diberi label sama aja diperbolehkan oleh pemerintah”. 

(wawancara dirumah Ibu Satiroh jalan Cinde Utara IV no. 21 

Semarang, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015)  

 

Wawancara ketujuh ditujukan kepada Ibu Mafroh (60 tahun). 

Beliau memproduksi Snack  “uniko (untir-untir)” dan dikerjakan oleh 3 

orang yakni beliau sendiri dan dibantu oleh anak dan suaminya. Produk P-

IRT tersebut sudah diproduksi selama 3 tahun dan di pasarkan ke pasar, 

warung dan toko-toko. Terkait dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa setiap pelaku usaha yang 

memproduksi barang dan/jasa wajib mencantumkan label namun beliau 

belum mengetahuinya dan produk yang dihasilkan belum mempunyai 

label. Berikut pernyataan dari Ibu Mafroh. 

“produk yang saya hasilkan memang belum mencantumkan label 

karena saya tidak tau cara mengurusnya harus kemana, dan saya juga 

tidak tahu kalo produk P-IRT harus mencantumkan label yg sesuai 

dengan Pasal 8 ayat (1) butir (i) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen ” (wawancara dirumah Ibu Mafroh jalan Purwosari 5 no. 7 

Kaligawe, Semarang, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015)  
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Penulis juga mewawancarai kepada pelaku usaha industri rumah 

tangga yang telah berlabel dan memiliki sertifikasi P-IRT atau  ijin edar 

dari Dinas Kesehatan Kota Semarang pada produknya. 

Wawancara pertama dari penulis adalah kepada pemilik usaha 

industri rumah tangga yang bergelut pada pembuatan “Wingko Babat”, 

dengan nama produknya “Wingko Babat Cap Bus Bisnis” dengan berbagai 

rasa diantaranya adalah rasa kelapa, cokelat, nangka, dan durian. Pak Lis 

merupakan pemilik dari usaha ini, yang telah mendirikan usahanya dari 

tahun 2001 dijalan Satria Utara 4 Semarang dan telah mendapatkan izin P-

IRT dari Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2002. Wingko Babat 

Cap Bus Bisnis ini bisa ditemui di sepanjang  jalan Pandanaran, Toko 

Oleh-oleh di Masjid Agung Jawa Tengah dan dikawasan PRPP Semarang. 

Terkait dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi 

barang dan/jasa wajib mencantumkan label, Wingko Babat Cap Bus Bisnis 

sudah mencantumkan label tersebut dan telah mengikuti penyuluhan yang 

diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang serta telah 

mengikuti pembinaan, penerapan, konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM) 

Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Semarang tahun 2008 sebagai 

peserta/terbaik 1/ terbaik 2/ terbaik 3 yang diselenggarakan oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang. Tujuan beliau untuk 

mencantumkan label dan izin P-IRT adalah untuk memperluas pemasaran 
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produk makanannya agar bisa masuk swalayan, toko oleh-oleh dan 

membuat konsumen percaya akan kualitas dari produk makanan yang 

diproduksinya. (wawancara dengan bapak Lis pada hari Kamis tanggal 11 

Juni 2015) 

Wawancara kedua ditujukan kepada Ibu Mufidah  (38 tahun). Hasil 

produksi industri rumah tangga beliau adalah berbagai macam olahan dari 

“mangroove” diantaranya adalah Stik Mangroove, Krupuk Lindur, Peyek 

Brayo dan Krupuk Brayo. Produk ini termasuk jajanan mangroove asli 

semarang dan  merupakan kelompok binaan dari KeSEMaT-FPIK UNDIP 

Semarang dan pangsa pasarnya adalah swalayan, toko oleh-oleh di 

Semarang dan ketika ada pameran-pameran di Jawa Tengah. Terkait 

dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi barang dan/jasa 

mencantumkan label, beliau mengatakan bahwa sebelumnya telah 

mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Semarang mengenai pangan olahan produksi industri rumah tangga, 

kemudian beliau  mendaftarkan  produk  makanannya ke Dinas Kesehatan 

Kota Semarang pada tahun 2012 yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan 

Kota Semarang. Berikut pernyataan Ibu Mufidah dalam wawancara: 

“Semenjak kami mengikuti penyuluhan yang diselenggarakan oleh  

Dinas Kesehatan pada tahun 2012 lalu, kami jadi tahu tentang apa 

itu Undang-undang Perlindungan Konsumen dimana didalam salah 

satu Pasal ada yang menerangkan bahwa bagi pelaku usaha yang 
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memproduksi barang dan/atau jasa wajib mencantumkan label. 

Namun selain karena alasan itu mengapa kami mendaftarkan 

produk kami dan memberinya label itu karena untuk menambah 

keuntungan bagi kami sebab ketika suatu barang telah mendapat ijin 

edar dari dinas terkait maka para konsumen pasti lebih memilih 

barang itu dan otomatis aman untuk dikonsumsi karena sudah 

terjamin mutu dan standarnya. (wawancara kepada Ibu Mufidah, 

Mangkang Wetan RT. 05/06 Kec. Tugu Semarang,  pada  hari 

Senin tanggal 11 Mei 2015) 

 

Wawancara ketiga kepada Ibu Yati (34 tahun). Pemilik usaha 

industri rumah tangga yang bergelut pada pembuatan “Kacang Koro dan 

Kacang Kapri”, dengan nama produknya “Mitra Mandiri Snack”. Ibu Yati 

merupakan pemilik dari usaha ini, yang telah mendirikan usahanya dari 

tahun 2010 di Jalan Kenanga no. 57 Semarang Tengah dan telah 

mendapatkan izin P-IRT dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Produk ini 

bisa ditemui di Sekitar Swalayan dan toko kelontong disekitar Semarang. 

Terkait dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) butir (i) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen bahwa setiap pelaku usaha yang memproduksi 

barang dan/jasa wajib mencantumkan label, produk ini sudah 

mencantumkan label tersebut dan sebelumnya telah mengikuti penyuluhan 

yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Tujuan beliau 

untuk mencantumkan label dan izin P-IRT adalah untuk memperluas 

pemasaran produk makanannya agar bisa masuk swalayan, toko oleh-oleh 

dan membuat konsumen percaya akan kualitas dari produk makanan yang 
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diproduksinya dan memberikan keamanan pangan pada konsumenya. 

(wawancara dengan Ibu Yati pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015) 

Wawancara keempat ditujukan kepada Ibu Eti ( usia 50 tahun). 

Beliau memproduksi snack “telur gabus dan opak pedas” dengan  nama 

produk “Ety Snack”. Terkait dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa setiap pelaku usaha yang 

memproduksi barang dan/jasa wajib mencantumkan label dan beliau 

mengatakan bahwa beliau mengetahuinya untuk itulah  produk yang beliau 

produksi telah mencantumkan label dan mendapatkan ijn P-IRT. Beliau 

menjelaskan bahwa sangat penting bagi seorang produsen untuk 

mempunyai izin P-IRT agar konsumen percaya akan kualitas dan 

keamanan dari produk makanan produksi industri rumah tangganya agar 

dapat mengembangkan usaha jualannya ke berbagai toko-toko maupun 

swalayan dan supermarket. Kendala yang dialami beliau adalah masalah 

dana yang kurang dan waktu pengurusan yang relatif lama karena harus 

melalui tahapan-tahapan untuk mendapatkan ijin P-IRT. (wawancara 

kepada Ibu Eti, Jalan Baru Kunting no 67 Ngaliyan, Semarang, pada hari 

Kamis tanggal 20 Agustus 2015) 

Wawancara kelima ditujukan kepada Ibu Lina  (27 tahun). Hasil 

produksi industri rumah tangga beliau adalah “Kerupuk Ikan Tengiri”. 

Produk ini Terkait dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) butir (i) Undang-

Undang Perlindungan Konsumen bahwa setiap pelaku usaha yang 
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memproduksi barang dan/jasa mencantumkan label, beliau mengatakan 

bahwa sebelumnya telah mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan  Kota Semarang mengenai pangan olahan produksi industri 

rumah tangga, kemudian beliau mendaftarkan produk makanannya ke 

Dinas Kesehatan pada tahun 2009 yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan 

Kota Semarang. Berikut pernyataan Ibu Lina dalam wawancara. 

“Saya tahu adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini 

setelah saya mendapatkan penyuluhan dari Dinas Kesehatan pada 

tahun 2009 lalu, maka dari itu produk saya langsung didaftarkan ke 

Dinas Kesehatan untuk memperoleh ijin edar. Tujuan saya 

mendaftarkan produk saya selain karna perlindungan konsumen itu 

tadi juga untuk mendapatkan untuk yang lebih besar dari usaha saya 

ini. (wawancara kepada Ibu Lina, jalan Batur no. 76 Semarang Selatan, 

pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015). 

 

 

4.1.4 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk P-IRT di Kota Semarang 

Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen 

4.1.4.1 Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Semarang 

Pelaksanaan pengawasan keamanan produk P-IRT di kota 

Semarang sebagai upaya perlindungan konsumen  terhadap label  P-IRT,  

label dianggap sebagai sumber informasi bagi konsumen. Dinas Kesehatan 

Kota Semarang melakukan pengawasan label pangan industri rumah tangga 

secara periodik yaitu pada waktu  menjelang  hari  besar  keagamaan  
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(idhul fitri, natal, dan tahun baru), pengawasan dilakukan melalui operasi 

ke pasar tradisional, toko, mini market dan penjual pangan jajanan di 

sekolah. Berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan produk P-IRT 

belum sepenuhnya memenuhi persyaratan label sebagai sumber informasi 

bagi konsumen karena produk pangan  industri rumah tangga di kota 

Semarang, label produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan 

termasuk label tidak  menggunakan  masa  kadaluarsa,  umur  simpan  atau  

waktu kadaluarsa merupakan suatu rentang waktu yang menyatakan bahwa 

produk masih dalam keadaan  aman  dikonsumsi  tetap  memenuhi  sifat  

sensoris,  kimia,  fisik  dan mikrobiologis sesuai dengan pernyataan nilai 

gizi yang tercantum pada label. Sedangkan alamat produksi dalam label 

penting digunakan untuk memudahkan pengawasan produk pangan industri 

rumah tangga di kota Semarang karena dengan adanya alamat produksinya 

Dinas Kesehatan Kota Semarang mudah untuk melacak lokasi produk 

tersebut apabila hasil produksinya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah 

diatur. 

Sub tajuk ini menguraikan hasil wawancara dengan beberapa 

pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang mengenai pelaksanaan 

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang 

terhadap produk hasil produksi pangan industri rumah tangga sebagai 

upaya perlindungan konsumen. 
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Wawancara pertama penulis lakukan kepada Bapak Purianto 

Wahyu Nugroho selaku Kepala Seksi Farmasi Makanan Minuman dan 

Perbekalan Alat Kesehatan. Beliau menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan 

Kota Semarang melakukan pengawasan atas keamanan pangan industri 

rumah tangga melalui: (wawancara dengan Bapak Purianto Wahyu 

Nugroho selaku Kepala Seksi Farmasi Makanan Minuman dan Perbekalan 

Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang, pada hari kamis 

tanggal 28 Mei 2015 pukul 14.00 WIB) 

A. Uji Sampel Pangan Industri Rumah Tangga  

Pelaksanaan hak konsumen atas keamanan dalam mengkonsumsi 

pangan industri rumah tangga oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang 

dengan melakukan uji sampel makanan yang bertujuan untuk 

memastikan ada/tidaknya bahan kimia berbahaya (boraks, formalin, 

rhodamin b), memastikan bahan tambahan pangan yang  digunakan  

sesuai  dengan  takaran  yang  dipersyaratkan,  melakukan pengawasan 

keamanan pangan yang beredar, mengetahui bahan berbahaya dalam 

pangan (boraks,  rhodamin  b,  methanil  yellow),  menyertakan  kadar  

bahan tambahan pangan tertentu/ pangan sesuai mutu, 

menyebarluaskan informasi hasil pengujian sampel keamanan pangan 

sebagai hak konsumen  dalam  Pasal  4  (a) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas  
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kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  

barang dan/atau jasa. 

Pengujian  menggunakan  metode  uji  kualitatif  (pengujian  

ada/tidaknya) bahan kimia berbahaya pengambilan sampel dilakukan 

berdasarkan ciri dan jenis sampel yang menunjukkan dugaan adanya 

bahan kimia berbahaya dalam pangan dan metode uji kuantitatif yaitu 

berdasarkan jumlah bahan tambahan pangan memenuhi syarat atau 

tidak, pengambilan sampel yang diambil dengan melihat label, tidak 

dilakukan secara random sampling, dibatasi pangan yang mempunyai 

nomor  P-IRT  dan  yang  tidak  memiliki  izin  beredar.  Uji  pangan  

yang  diduga mengandung boraks meliputi krupuk, bakso, cilok, 

cireng, pangsit, kulit pangsit dll. Uji pangan yang diduga mengandung 

formalin yaitu mie basah, camilan mie, tangkapan hasil laut. Uji 

pangan yang diduga mengandung rhodamin b jenis pangan yang 

diambil adalah makanan yang berwarna merah menyala. Uji pangan 

yang di duga metanyl yellow yaitu jenis pangan yang diambil makanan 

berwarna kuning menyala. 

B. Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga  

Dinas  Kesehatan  Kota Semarang  dengan  adanya  sertifikasi  

memberikan jaminan terhadap masyarakat bahwa pangan yang dibeli 

telah memenuhi standar mutu tertentu karena telah melewati uji 

sampel pangan sehingga dapat diketahui pangan tersebut sudah layak 
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dan terjamin untuk dikonsumsi masayarakat sebagai konsumen. Alur 

perijinan pemberian sertifikat  produksi  pangan  industri  rumah  

tangga dapat digambarkan dalam bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang 2015 

Pemohon 

Dinas Kesehatan 

Mengambil Formulir 

Persyaratan Tidak Terpenuhi Persyaratan Terpenuhi 

(Formulir isian data pendukung, Pas 
foto 4x6 2 lembar terbaru, Fotokopi 

KTP 1 lembar dan Contoh label 
produk makanan/minuman) 

Menyerahkan Berkas ke seksi Farmasi, Makanan dan Minuman dan 

perbekalan kesehatan 

Sertifikat PKP 

Peserta mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan kurang lebih 10 jam dengan 

kelulusan minimal 60 

Tinjau lokasi produksi 

S E R T I F I K A T   P – I R T  

Data diterima dan diproses 
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Proses sertifikasi produk pangan industri rumah tangga di kota 

Semarang dilaksanakan oleh Dinkes Kota Semarang. Pelaksanaan dari 

sertifikasi menggunakan Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan 

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

pedomaan  tersebut  berdasarkan  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.  

Setiap  produsen pelaku usaha yang mendaftar sertifikasi  pasti  

sudah mengikuti penyuluhan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota 

Semarang karena penyuluhan merupakan salah satu prosedur untuk 

mendapatkan sertifikasi. Dari tahun 2014 sampai saat ini (Mei 2015) 

terdapat 640 IRTP yang telah terdaftar sertifikasi di Dinas Kesehatan 

Kota Semarang. Jadi dapat disimpulkan telah terdapat 640 IRTP yang 

mendapatkan sertifikasi tersebut sudah memenuhi jaminan mutu dan 

kualitas serta layak untuk dikonsumsi masyarakat sebagai konsumen. 

Pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan, pemerintah dalam hal ini Dinas 

Kesehatan Kota Semarang apabila menemukan produk pangan yang 

mengandung bahan kimia berbahaya sehingga konsumen dirugikan 

akibat mengkonsumsi pangan industri rumah tangga maka Dinas 
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Kesehatan Kota Semarang berhak melakukan penarikan produk 

tersebut dari pasaran, pelarangan izin beredar, serta penutupan indsutri. 

Menurut Bapak Purianto, setiap produk makanan hasil produksi 

industri rumah tangga harus mencantumkan label dengan cara 

mendaftarkan produknya ke Dinas Kesehatan untuk memperoleh ijin edar 

P-IRT. Beliau mengatakan proses pendaftaran P-IRT terdiri dari 2 tahap 

yakni: (wawancara dengan Bapak Purianto Wahyu Nugroho selaku Kepala 

Seksi Farmasi Makanan Minuman dan Perbekalan Alat Kesehatan pada 

Dinas Kesehatan Kota Semarang, pada hari kamis tanggal 28 Mei 2015 

pukul 14.00 WIB) 

1. Secara administratif 

Pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk makanannya harus 

terlebih dahulu mengisi formulir yang disediakan Dinas Kesehatan dan 

membawa pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar dan fotokopi KTP 

sebanyak 1 lembar dan pelaku usaha harus membawa contoh produk 

makanannya. 

2. Secara teknis 

Setelah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Kesehatan, maka pelaku usaha akan diberikan penyuluhan dimana 

materinya mengenai cara pengolahan bahan yang baik, penyakit 
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pangan, sanitasi, undang-undang dan pengawasan pangan, dan lain-

lain. 

Setelah penyuluhan akan ada kunjungan lapangan ke tempat 

produksi usahanya. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat secara 

langsung sarana produksi (alat dan mesin, tempat, bahan yang digunakan, 

bahan pembantu, dll), cara proses pengolahan apakah sudah dilaksanakan 

dengan baik oleh pelaku usaha dan apakah telah sesuai dengan prinsip-

prinsip keamanan pangan yang telah diperoleh  selama penyuluhan. 

Dinas Kesehatan akan mengeluarkan sertifikat P-IRT dan 

memberikan ijin P-IRT kepada produsen industri rumah tangga yang telah 

memenuhi persyaratan diatas. Beliau ketika dikonfirmasi menjelaskan 

bahwa Dinas Kesehatan Kota Semarang ini perlu berbenah dan lebih 

gencar lagi melakukan sidak ke pasar, warung, toko, maupun swalayan 

untuk melindungi dan memberikan layanan kepada masyarakat.  

Bapak Purianto mengatakan, dalam pelaksanaan pengawasan 

pangan industri rumah tangga sebagai upaya perlindungan terhadap 

konsumen mengalami banyak sekali kendala, baik dari intern maupun 

ekstern. Kendala-kendala inilah yang seringkali menghambat 

pelaksanaanya, Kendala intern-nya adalah anggaran dana dan sarana 

operasional dari Dinas Kesehatan Kota Semarang terbatas. Artinya bahwa 

jumlah pegawai dibidang Seksi Farmasi Makanan Minuman dan Perbekalan 

Alat Kesehatan ada 6 (enam) orang saat ini dan harus mengawasi P-IRT, 
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apotek, toko obat farmasi, toko obat tradisional dan pedagang alat 

kesehatan seluruhnya yang ada di Kota Semarang. Jadi dari Dinas 

Kesehatan tidak bisa mengcover semua pelaku usaha P-IRT yang ada di 

Semarang.  Kendala ekstern-nya adalah pelaku usaha tidak mengetahui 

kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 

konsumen tidak mengetahui haknya berdasarkan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. (wawancara dengan Bapak Purianto Wahyu 

Nugroho selaku Kepala Seksi Farmasi Makanan Minuman dan Perbekalan 

Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang, pada hari kamis 

tanggal 28 Mei 2015 pukul 14.00 WIB) 

Wawancara kedua penulis lakukan kepada Ibu Rosida Juana selaku 

staf  bagian Farmasi Makanan Minuman dan Perbekalan Alat Kesehatan. 

Menurut Ibu Rosida ketika dikonfirmasi menjelaskan, bahwa  banyaknya 

produk makanan industri rumah tangga yang telah beredar di Kota 

Semarang membuat Dinas Kesehatan kesulitan dalam mengcover dan 

mengawasinya. Produk makanan yang beredar dipasaran tidak hanya 

berasal dari Kota Semarang saja, melainkan banyak yang berasal dari luar 

kota Semarang sperti Kendal, Purwodadi, Wonosobo, Solo, Yogyakarta 

dan lain-lain. Produk makanan tersebut tidak semuanya memiliki izin P-

IRT, hal ini membuat Dinas Kesehatan menjadi kesulitan untuk melakukan 

pengawasannya. Dinas Kesehatan juga mengalami kesulitan dalam mencari 

alamat produksi industri rumah tangga tersebut apabila terjadi complain, 
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karena tidak terdaftar dan tidak mencantumkan alamat produksinya pada 

kemasan  produknya. Dinas Kesehatan dalam mengatasi kesulitan tersebut, 

harus sering kali melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) ke berbagai 

warung-warung, toko-toko, maupun swalayan agar tidak menjual produk 

makanan yang tidak memiliki ijin P-IRT kepada konsumen. Dinas 

Kesehatan juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar menjual 

produk makanan yang memiliki ijin seperti izin P-IRT, MD maupun ML 

dan menyuruh pelaku usaha untuk tidak menjual produk makanan atau 

minuman yang tidak memiliki ijin. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak 

konsumen dapat terlindungi sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (wawancara kepada Ibu 

Rosida Juana selaku staf bagian Farmasi Makanan Minuman dan 

Perbekalan Alat Kesehatan, pada hari kamis tanggal 28 Mei 2015 pukul 

15.00 WIB) 

Menurut Ibu Rosida Juana sanksi yang diberikan oleh Dinas 

Kesehatan kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label adalah 

hanya dengan menerapkan sanksi berupa surat pernyataan pelaku usaha 

akan mematuhi ketentuan keamanan P-IRT. Dinas Kesehatan tidak 

mempunyai wewenang untuk menarik maupun memusnahkan produk 

makanan yang tidak memiliki ijin P-IRT dan produk makanan yang 

mengandung bahan kimia berbahaya sehingga tidak membuat efek jera 

kepada pelaku usaha. (wawancara kepada Ibu Rosida Juana selaku staff 
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bagian Farmasi Makanan Minuman dan Perbekalan Alat Kesehatan, pada 

hari kamis tanggal 28 Mei 2015 pukul 15.00 WIB) 

 

4.1.4.2 Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM 

Sub tajuk ini menguraikan hasil wawancara yang dilakukan penulis 

terhadap pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang 

mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM 

terhadap produk makanan hasil industri rumah tangga. 

Wawancara pertama penulis lakukan kepada Bapak Eko Puncak 

selaku PFM Muda Pemeriksaan dan Penyidikkan Balai Besar POM 

Semarang. Beliau mengatakan bahwa Balai Besar POM melakukan 

pengawasan terhadap peredaran produk makanan industri rumah tangga. 

Beliau mengatakan bahwa Balai BPOM dalam melakukan pengawasan 

terhadap produk makanan industri rumah tangga harus ada surat 

rekomendasi dari Bupati/walikota atau dari Dinas Kesehatan karena 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dimana didalam Bab V  Pasal  42 

sampai 50 ada pengecualian untuk pangan olahan yang diproduksi oleh 

industri rumah tangga dan makanan siap saji itu ditindaklanjuti oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau dalam hal ini wewenang dari 

Dinas Kesehatan Kota Semarang. Jadi dalam  hal ini sebenarnya bukan 

wewenang dari Balai BPOM untuk melakukan pengawasan. Namun 
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pengawasan bisa dilakukan apabila telah bekerja sama dengan Dinas 

Kesehatan dalam melakukan sidak ke warung, toko, swalayan, pasar 

maupun supermarket. Apabila pada saat dilakukan sidak ditemukan produk 

yang tidak berlabel dan tidak memiliki ijin P-IRT maka Balai Besar POM 

akan melapor kepada Dinas Kesehatan terlebih dahulu, karena Dinas 

Kesehatan yang berwenang mengurus dan mengeluarkan ijin edar P-IRT, 

setelah itu Balai Besar POM akan memberikan pemberian teguran kepada 

pelaku usaha secara lisan dan tertulis dengan cara menyampaikan langsung 

kepada pelaku usaha untuk segera mendaftarkan produknya ke Dinas 

Kesehatan. (wawancara di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota 

Semarang kepada Bapak Eko Puncak selaku PFM Muda Pemeriksaan dan 

Penyidikkan Balai Besar POM Semarang, pada hari selasa tanggal 8 Juni 

2015 pukul 10.30 WIB) 

Wawancara kedua kepada Ibu Farida selaku Fungsional Umum 

Balai Besar POM Kota Semarang. Beliau mengatakan bahwa dalam 

melakukan pengawasan produk P-IRT terdapat kendala yang dialami oleh 

Balai Besar POM yakni hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha 

hanya berupa sanksi yakni  teguran dan disuruh membuat surat pernyataan 

pelaku usaha akan mematuhi ketentuan keamanan P-IRT. Beliau juga 

mengatakan bahwa hukuman yang diberikan terlalu ringan dan yang 

seharusnya diberikan sanksi administratif yang sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi 
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Pangan Pasal 47ayat (2) yang menerangkan bahwa tindakan administratif 

berupa peringatan secara tertulis; larangan  mengedarkan  untuk  sementara  

waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran; 

pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa 

manusia; penghentian produksi untuk sementara waktu; pengenaan  denda  

paling  tinggi  sebesar  Rp.  50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 

dan/atau pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau 

sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.  Dan bisa juga dikenakan 

sanksi Pidana sesuai pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut akan dikenai sanksi pidana 

berupa pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 

2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 

Ibu farida juga mengatakan ada kendala lain yang juga menghambat 

pengawasan terhadap produk P-IRT ini yakni, banyaknya pelaku usaha 

yang nakal yang masih saja menjual produk pangan industri rumah tangga 

yang tidak memiliki ijin P-IRT kepada konsumen, padahal sebelumnya 

telah diberikan teguran oleh pegawai Balai Besar POM maupun pegawai 

dari Dinas Kesehatan namun mereka mengindahkannya. Beliau 

mengatakan bahwa pelaku usaha itu beralasan bahwa produk tersebut 

banyak disukai oleh konsumen sehingga mau tidak mau pelaku usaha 

tersebut masih menjual produk makanan itu demi memperoleh untung 



 

 

95 

 

 

padahal produk makanan tersebut tidak sesuai dengan apa yang tercantum 

dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Balai Besar POM 

menjadi kesulitan dalam mengatasi masalah ini karena banyak pelaku 

usaha nakal yang masih saja mengindahkan teguran dan peringatan dari 

BPOM maupun Dinas kesehatan. (wawancara kepada Ibu Farida selaku 

Fungsional Umum Balai Besar POM Kota Semarang, pada hari jumat 

tanggal 29 mei 2015 pukul 09.30 WIB) 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap 

Label pada Produk P-IRT di Kota Semarang 

  Industri Rumah Tangga sebagai perusahaan pangan yang memiliki 

tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan 

manual hingga semi otomatis. Definisi tersebut sesuai dengan kondisi fakta 

di lapangan, dimana setelah penulis melakukan observasi, diketahui bahwa 

Industri Rumah Tangga Pangan ini menjalankan kegiatan usaha atau 

produksinya di tempat tinggal pelaku usaha yang bersangkutan. Proses 

produksi dalam pengolahan pangan dilakukan secara manual oleh tenaga 

manusia atau semi otomatis dengan peralatan relatif sederhana. 

Dinas Kesehatan Kota Semarang mengakui bahwa di lapangan 

terdapat  pelaku usaha  P-IRT  yang  melakukan  pelanggaran sebagaimana 

disebut dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan 
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Konsumen. Begitu pula dengan pengakuan dari pihak BBPOM Kota 

Semarang, bahwa  terdapat  beberapa  pelaku  usaha  P-IRT  yang  

melakukan pelanggaran sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat (1) huruf  

(i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Produk P-IRT  tanpa  label 

sangat  mudah  diproduksi  dan  diperdagangkan  dengan harga murah 

sehingga dapat beredar luas di pasaran dan dikonsumsi oleh masyarakat 

luas.  

Bentuk dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha P-IRT 

tersebut  kebanyakan  adalah  pelanggaran terhadap Pasal  8 ayat  (1) huruf  

(i)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  

Menurut Bapak Purianto selaku Kepala Seksi Farmasi Makanan 

Minuman dan Perbekalan Alat Kesehatan mengatakan bahwa Pelaku usaha 

P-IRT tersebut  memproduksi  dan  memperdagangkan  produk  P-IRT 

dengan dibungkus  plastik bening saja, tanpa ada keterangan apa-apa. 

(wawancara dengan Bapak Purianto Wahyu Nugroho selaku Kepala Seksi 

Farmasi Makanan Minuman dan Perbekalan Alat Kesehatan  pada Dinas 

Kesehatan Kota Semarang, pada hari kamis tanggal 28 Mei 2015 pukul 

14.00 WIB) 

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen sudah jelas bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa  yang  tidak  memasang  label  atau  

membuat  penjelasan  barang  yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi 
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bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat 

sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta  keterangan  lain  untuk  

penggunaan  yang  menurut  ketentuan  harus dipasang/dibuat.  

Sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan pada Pasal 97 dijelaskan bahwa pencantuman label di 

dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia 

serta memuat paling sedikit keterangan mengenai nama produk, daftar 

bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih,  dan alamat pihak yang 

memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan 

kode produksi,  tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa,  nomor izin edar 

bagi Pangan Olahan, dan asal usul bahan Pangan tertentu. 

Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 

No: HK. 00. 05. 5. 1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik 

Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) juga menjelaskan bahwa produk 

P-IRT ini harus mencantumkan label, dimana label harus jelas dan informatif 

untuk memudahkan konsumen memilih, menyimpan, mengolah dan 

mengkonsumsi pangan. Serta dijelaskan pula bahwa label tersebut memiliki 

keterangan sekurang-kurangnya nama produk; daftar bahan yang dihasilkan; 

berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi; 
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tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa serta; nomor Sertifikasi Produksi (P-

IRT).  

Selain di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) 

huruf (i), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada 

Pasal  97 dan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia No: HK. 00. 05. 5. 1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan 

Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang menjelaskan 

tentang pelabelan pada  produk P-IRT, terdapat pula peraturan untuk 

mencantumkan label yaitu  pada Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun 

1999 tentang Label dan Iklan Pangan yaitu pada ayat (2) disebutkan bahwa 

pencantuman label di dalam dan/atau pada  kemasan  pangan  ditulis  atau  

dicetak  dengan  menggunakan  bahasa Indonesia  serta  memuat  paling  

sedikit  keterangan  mengenai: (1)  nama produk; (2) daftar bahan yang 

digunakan; (3) berat bersih atau isi bersih; (4) nama dan alamat pihak yang 

memproduksi atau mengimpor; (5) halal bagi yang dipersyaratkan; (6) 

tanggal dan kode produksi; (7) tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; (8) 

nomor izin edar bagi pangan olahan; dan (9) asal usul bahan pangan tertentu. 

Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau 

memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk 

diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di 

kemasan pangan karena Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sangat 
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menekankan pencantuman label pada suatu produk. Berikut adalah contoh 

produk P-IRT yang berlabel dan tidak berlabel: 

a. Produk P-IRT yang berlabel yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf i 

UUPK. 

 

Pasal 8 ayat (1) huruf (i) UUPK 

Pelaku usaha dilarang memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa.  

Yang tidak memasang label atau 

membuat penjelasan barang yang 

memuat:  

 nama barang; 

 ukuran; 

 berat/isi bersih atau netto; 

 komposisi, aturan pakai; 

 tanggal pembuatan; 

 akibat sampingan; 

 nama dan alamat pelaku usaha serta; 

  keterangan lain untuk penggunaan 

yang menurut ketentuan harus 

dipasang/ dibuat; 
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Pasal 8 ayat (1) huruf (i) UUPK 

Pelaku usaha dilarang memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa.  

Yang tidak memasang label atau 

membuat penjelasan barang yang 

memuat:  

 nama barang; 

 ukuran; 

 berat/isi bersih atau netto; 

 komposisi, aturan pakai; 

 tanggal pembuatan; 

 akibat sampingan; 

 nama dan alamat pelaku usaha serta; 

  keterangan lain untuk penggunaan 

yang menurut ketentuan harus 

dipasang/ dibuat; 

  

b. Produk P-IRT yang tidak berlabel dan tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) 

huruf i UUPK. 

Bukan Termasuk 

Label yang sesuai 

Dengan Pasal 8 

ayat (1) huruf I 

UUPK. 
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Bukan Termasuk 

Label yang sesuai 

Dengan Pasal 8 

ayat (1) huruf I 

UUPK. 

 

 

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) 

huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang label produk 

maka akan dikenakan sanksi administratif yang sesuai Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 

47ayat (2) yang menerangkan bahwa tindakan administratif berupa 

peringatan secara tertulis; larangan  mengedarkan  untuk  sementara  waktu 

dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran; pemusnahan 

pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; 

penghentian produksi untuk sementara waktu; pengenaan  denda  paling  

tinggi  sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau 

pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau 
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sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Dan juga bisa dikenakan 

sanksi pidana  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Adapun sanksi dari Pasal 8 ayat (1) huruf (i) 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas sudah jelas bahwa dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 

banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).  

Namun pihak Dinas Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk 

memberikan sanksi atau pelanggaran sebagaimana disebut Pasal 8 ayat (1) 

huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada para  pelaku  

usaha P-IRT. Begitu pula dengan pihak BBPOM yang tidak dapat 

menerapkan sanksi pidana kepada pelaku usaha P-IRT yang terbukti  

melanggar  tersebut.  BBPOM hanya melakukan fungsi pengawasan atas 

peredaran produk dan memberikan sanksi administratif yang hanya berupa 

teguran untuk surat pernyataan pelaku usaha akan mematuhi ketentuan 

keamanan PIRT . Menurut Dinas Kesehatan dan BBPOM, penerapan sanksi 

pidana sebagaimana disebut dalam Pasal  62 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen adalah wewenang dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian sendiri 

akan menerapkan sanksi pidana atau perdata atas pelanggaran Pasal tersebut 

jika terdapat bukti dan laporan dari masyarakat, baik dari konsumen yang 

merasa dirugikan maupun dari hasil penyelidikan pihak BBPOM yang di 

dalamnya terdapat pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas 

Kesehatan, dan Kepolisian setempat.  
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Adapun upaya  yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan BBPOM  

agar penerapan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan agar  berjalan dengan baik di 

lapangan adalah dengan  melakukan  tindakan preventif dan kuratif. Tindakan  

preventif  dilakukan dengan tujuan untuk mencegah pelaku usaha  

memproduksi  atau memperdagangkan produk atau jasa yang melanggar 

peraturan Perundang-Undangan,  khususnya  Pasal  Pasal 8  ayat (1)  huruf  

(i)  Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  Tindakan preventif di 

antaranya adalah melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan bagi 

pelaku usaha P-IRT yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan 

BBPOM. Sedangkan tindakan  represif  yang terpaksa dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan dan BBPOM adalah dengan menarik peredaran produk-produk 

bermasalah tersebut dari pasaran dan memberikan sanksi  administratif  bagi  

pelaku  usaha  makanan  ringan  yang  terbukti melanggar. 

Salah  satu  wujud  upaya  preventif  yang  pernah  dilakukan  oleh  

Dinas Kesehatan  Kota  Semarang  adalah  melakukan  pembinaan  terhadap 

pelaku usaha P-IRT makanan dan minuman di Kota Semarang. Terbukti dari 

hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada para pelaku usaha yang 

sudah mencantumkan label dan bersertifikat P-IRT mereka mengatakan 

bahwa sebelum produk P-IRT mempunyai label dan bersertifikat P-IRT 

mereka telah mendapatkan pembinaan dan penyuluhan dari Dinas Kesehatan 
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Kota Smearang. Melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan desain kemasan para pelaku usaha sehingga 

mampu menghasilkan desain kemasan yang memberikan nilai tambah bagi 

produk yang dikemasnya. 

Upaya  preventif  lainnya  yang  dilakukan  oleh  BBPOM  Kota 

Semarang adalah  berperan  serta  dalam  melakukan  pengujian  pangan  

yang dilakukan secara periodik. Dalam kegiatan ini, BBPOM Kota Semarang  

bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang.  Berdasarkan laporan 

kegiatan pengujian pangan makanan ringan  tersebut, maka dapat diketahui 

bahwa lokasi peredaran produk P-IRT yang mengandung bahan berbahaya 

adalah di sekolah-sekolah dasar, warung, toko kelontong dan di pasar  

tradisional. Produk P-IRT  yang berbahaya ini dapat  mengancam kesehatan 

anak-anak di sekolah dasar dalam jangka panjang. Peredaran produk tersebut 

di  warung, toko kelontong dan pasar-pasar tradisional juga menunjukkan 

bahwa produk P-IRT berbahaya ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. 

Khususnya masyarakat yang tidak tahu kandungan berbahaya dalam produk 

P-IRT yang dibeli dan dikonsumsinya di warung, toko kelontong dan pasar 

tradisional.  

Upaya represif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan BBPOM 

berupa penarikan produk-produk tidak berlabel dari peredaran di masyarakat 

telah diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 
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dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa  tersebut  serta  wajib  

menariknya  dari  peredaran.  Dalam  hal  ini Dinas Kesehatan dan BBPOM 

memberi  kesempatan  bagi  pelaku  usaha  untuk menarik sendiri seluruh 

produk-produknya yang terbukti melanggar Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen.  

Upaya represif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan BBPOM 

adalah dengan  melakukan  penarikan  produk  dan  pengenaan  sanksi  

administratif kepada  pelaku  usaha  P-IRT  yang  terbukti  melanggar.  Hal  

ini disebutkan  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan Pasal 47ayat (2) yang menerangkan 

bahwa tindakan administratif berupa peringatan secara tertulis; larangan  

mengedarkan  untuk  sementara  waktu dan/atau perintah menarik produk 

pangan dari peredaran; pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan 

kesehatan dan jiwa manusia; penghentian produksi untuk sementara waktu; 

pengenaan  denda  paling  tinggi  sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah); dan/atau pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan 

pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.  Dan 

terdapat pula dalam Pasal 102  ayat (1)  Undang-Undang Pangan bahwa  

setiap  orang  yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

97 ayat (1), Pasal 99, dan Pasal 100 ayat (2) dikenai sanksi administratif. 

Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pangan menyebutkan bahwa sanksi 

administratif tersebut berupa: (1) denda; (2) penghentian sementara dari 



 

 

106 

 

 

kegiatan, produksi, dan/atau  peredaran; (3) penarikan pangan dari peredaran 

oleh produsen; (4) ganti rugi; dan/atau (5) pencabutan izin.  

Selain itu, Pasal 111 ayat (6) Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen juga menyebutkan bahwa makanan dan minuman yang tidak 

memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan  

kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar 

dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Berdasarkan penelusuran penulis di lapangan, ketentuan Pasal 8 ayat 

(1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen sepertinya tidak 

dijalankan oleh beberapa pelaku usaha P-IRT.  Dari  hasil  observasi  di  

lapangan,  penulis  menemukan beberapa produk P-IRT yang tidak ada label 

atau penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau 

netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama 

dan alamat pelaku usaha.  

Dalam hal penerapan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen di lapangan, penulis mewawancarai 12 (dua belas) 

orang sebagai pelaku usaha P-IRT yang berdomisili di Kota Semarang. Dari 

12 (dua belas) pelaku usaha 7(tujuh) diantaranya yaitu pelaku usaha yang 

tidak mencantumkan label pada produk P-IRT. 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diduga bahwa ketujuh 

pelaku usaha P-IRT tersebut tidak mengetahui bahwa produk yang mereka 
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produksi melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf  (i) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Hal ini menunjukkan kurangnya upaya sosialisasi 

tentang implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen  kepada 

para pelaku usaha kecil  yang memproduksi P-IRT. Oleh karenanya, 

dibutuhkan  sosialisasi kepada para pelaku P-IRT  tentang Pasal 8 ayat (1) 

huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian 

diharapkan para pelaku usaha P-IRT menjadi tahu dan patuh serta terhindar 

dari ancaman sanksi administratif yang disebutkan dalam Pasal 47ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan 

Gizi Pangan, dan Pasal 102 ayat (3)  Undang-Undang Pangan serta sanksi 

pidana yang disebutkan dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen.  

Perbuatan  pelaku  usaha  P-IRT   sebagaimana  dalam penelitian  ini  

dapat  diterapkan  ke  dalam  prinsip-prinsip  tanggung  jawab hukum, 

khususnya prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault 

liability atau liability based on fault). Prinsip ini merupakan prinsip yang 

umum berlaku dalam hukum administratif, pidana dan perdata. Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal  1365,  1366, dan  1367, 

prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru 

dapat  dimintakan  pertanggungjawabannya  secara  hukum  jika  ada  unsur 

kesalahan  yang dilakukannya.  
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Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat 

dibedakan sebagai berikut: (Shidarta 2004 : 72-80) 

1) Kesalahan (liability based on fault); 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau 

liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam 

hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang 

secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang 

dilakukannya. Mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu 

a. adanya perbuatan; 

b. adanya unsur kesalahan; 

c. adanya kerugian yang diderita; 

d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian 

Perkara yang perlu diperjelas dalam prinsip ini, yang sebenarnya juga 

berlaku umum untuk prinsip-prinsip lainnya adalah definisi tentang 

subjek pelaku kesalahan (lihat Pasal 1367 KUH Perdata). Dalam doktrin 

hukum dikenal asas vicarious liability dan corporate liability. 

 

2) Praduga Selalu Bertanggung Jawab (Presumption of Liability) 

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab 

(presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan, ia 

tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. 

Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktiin hukum 

pengangkutan khususnya, dikenal empat variasi: 

a. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau 

ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar 

kekuasaannya. 

b. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia 

dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang 

diperlukan untuk menghindari timbulnya keragian. 

c. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia 

dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena 

kesalahannya. 

d. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu 

ditimbulkan oleh kesalahan/kelalaian penumpang atau karena 

kualitas/mutu barang yang diangkut tidak baik. 

 

3) Praduga Selalu Tidak Bertanggung Jawab (Presumption of  Nonliability) 

Prinsip ini kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak 

selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi 
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konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya 

secara common sense dapat dibenarkan. Contoh dari penerapan prinsip 

ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada 

bagasi kabin/bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si 

penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam 

hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta 

pertanggungjawaban. 

 

4) Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) 

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict abitity) sering diidentikkan dengan 

prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada 

pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada 

pendapat yang mengatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab 

yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. 

Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk 

dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. 

Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa 

kesalahan dan tidak ada pengecualinannya. Selain itu, ada pandangan 

yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduannya ada pada atau 

tidak adanya hubungan kausalitas antara subyek yang bertanggung jawab 

dan kesalahannya. Pada strict liability, hubungan itu harus ada, 

sementara pada absolute liability, hubungan itu tidak selalu ada. 

Maksudnya, pada absolute liability, dapat saja si tergugat yang diminta 

pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut 

(misalnya dalam kasus bencana alam). 

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen 

secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya 

produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan 

konsumen.  

 

5) Pembatasan Tanggung Jawab (Limitation of Liability) 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability 

principle) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai 

klausul eksonerasi perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung 

jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak 

oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

yang baru, seharusnya pelaku usaha tidak boleh  secara sepihak 

menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi 

maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, mutlak harus 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas. 
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Berdasarkan hasil penelitian di 7 (tujuh) pelaku usaha P-IRT yang 

tidak mencantumkan label yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Kota Semarang, maka prinsip 

tanggung jawab yang digunakan pihak pelaku usaha P-IRT adalah 

kesalahan (liability based on fault). Pasal  1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan 

hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:  

1. adanya perbuatan;  

Unsur perbuatan sudah jelas ada baik dari Laporan Hasil Pengujian 

Pangan yang Tidak Memenuhi Syarat yang dilakukan oleh  BBPOM  Kota 

Semarang  yang  bekerjasama  dengan  Dinas Kesehatan Kota Semarang, 

maupun dari hasil observasi penulis di lapangan terhadap 12 (dua belas)  

orang  pelaku  usaha  P-IRT. Dan 7 (tujuh) diantaranya tidak 

mencantumkan label pada produknya.  Perbuatan  tersebut  adalah 

memproduksi dan memperdagangkan produk P-IRT.  

 

2. adanya unsur kesalahan;  

Kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang bertentangan dengan 

hukum.  Pengertian  hukum  tidak  hanya  bertentangan  dengan  undang-

undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Unsur 

kesalahan terpenuhi dengan adanya pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) 

huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni adanya 

perbuatan memproduksi dan memperdagangkan  produk  P-IRT  yang  

tidak  ada  label  atau penjelasan barang yang memuat nama barang, 

ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi,  aturan  pakai,  tanggal  

pembuatan,  akibat  sampingan, nama dan alamat pelaku usaha. Namun 

unsur kesalahan-kesalahan tersebut lebih banyak disebabkan 

ketidaktahuan pelaku usaha bahwa apa yang diperbuatannya mengandung 

unsur kesalahan yakni melanggar Pasal  8 ayat (1) huruf (i) Undang-

Undang Perlindungan Konsumen.  

 

3. adanya kerugian yang diderita;  

Dari laporan hasil pengujian pangan P-IRT yang tidak memenuhi 

syarat yang dilakukan oleh BBPOM Kota Semarang yang bekerjasama 

dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang, produk P-IRT yang diperiksa 

mengandung bahan-bahan berbahaya antara lain boraks dan rhodamin B. 



 

 

111 

 

 

Sementara produk P-IRT yang tidak memenuhi syarat tersebut beredar 

secara bebas di sekolah-sekolah dasar dan pasar-pasar tradisional. Para 

pelaku usaha P-IRT tersebut tentu  tidak akan mencantumkan  boraks  dan  

rodhamin  B  dalam  komposisi  produknya. Dalam hal ini, konsumen 

telah dirugikan baik dalam hal informasi yang tidak lengkap maupun 

adanya ancaman gangguan  kesehatan  akibat mengkonsumsi produk 

tersebut.  

 

4. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.  

Dengan tidak adanya label yang jelas khususunya komposisi yang 

tercantum pada produik P-IRT tersebut, yang memungkinkan pelaku 

usaha menambahkan  kandungan berbahaya seperti boraks dan rhodamin 

B dalam produk P-IRT, maka dalam jangka panjang konsumen dapat 

mengalami gangguan kesehatan. Kondisi ini jelas adanya kerugian yang 

diderita dapat terpenuhi. 

 

Oleh  karena  itu  dapat  diduga masih ada pelaku usaha yang tidak 

mengimplementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait 

pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf (i)  Undang -Undang Perlindungan  

Konsumen. Dari 12 (dua belas) sampel produk P-IRT yang ditemukan 

penulis, 7 (tujuh) diantaranya terbukti melanggar ketentuan Pasal  8 ayat  (1) 

huruf  (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artinya ketujuh sampel 

produk P-IRT tersebut yang diproduksi dan diperdagangkan oleh tujuh pelaku 

usaha, tidak satupun menunjukkan adanya label atau penjelasan barang yang 

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih  atau  netto,  komposisi,  aturan  

pakai,  tanggal  pembuatan,  akibat sampingan, nama dan alamat pelaku 

usaha. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut oleh pihak yang terkait 

dalam hal ini. Dibutuhkan upaya yang serius dari pemerintah melalui 

berbagai dinas yang terkait dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat 

sebagai konsumen.  
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4.2.2 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk P-IRT di Kota Semarang 

Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen 

Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) merupakan hal 

yang sangat penting, mengingat PIRT dibuat dengan alat yang semi 

otomatis sehingga memungkinkan keamanan P-IRT tidak terjamin. 

Pengawasan keamanan P-IRT dilakukan oleh pemerintah untuk 

mendapatkan pangan yang aman untuk dikonsumsi dan untuk menjamin 

hak-hak konsumen. 

Untuk memenuhi tujuan perlindungan konsumen sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, perlu dilkakukan pengawasan terhadap 

terselenggaranya perlindungan konsumen secara memadai. Pengawasan 

perlindungan konsumen pertama-tama ditujukan kepada produsen-pelaku 

usaha. 

Dalam bahasa manajemen pengawasan atau pengendalian 

merupakan aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan dari 

hasil yang dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Pengawasan, sebagaimana dikemukakan oleh Basu Swastha dan Ibnu 

Sukotjo (2002:122), adalah cara untuk mengetahui hasil yang telah dicapai, 

yaitu dengan membandingkan segala yang telah dijalankan dengan standar 

atau rencana serta melakukan perbaikan bilamana terjadi penyimpangan. 
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Pengawasan dalam konteks perlindungan konsumen mengandung makna 

memastikan terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen yang leibh, 

melalui kepatuhan produsen-pelaku usaha melindungi konsumen dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. 

Dengan pengawasan diharapkankan pelaku usaha ikut serta dalam 

menciptakan iklim usaha yang sehat. Lanjutnya ialah terselenggaranya 

sarana prasarana produksi yang baik, terciptanya iklim usaha yang sehat, 

serta terpenuhinya hak-hak konsumen, oleh karena itu, pengawasan 

meliputi: 

a. Diri pelaku usaha 

b. Sarana dan prasarana produksi 

c. Iklim usaha secara kesuluruhan; serta 

d. Konsumen  

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang larang pelaku usaha 

tidak memenuhi atau  tidak  standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  

peraturan  perundang-undangan. Dalam hal keamanan pangan yang dapat 

dilihat dari sampel pangan yang  diuji  menunjukan  bahwa  pelaku  usaha  

melakukan  perbuatan  melawan hukum. Selain itu yang  perlu diperhatikan  

adalah  kesadaran  dari masyarakat  sebagai  konsumen  karena  selama  ini  

belum  ada  laporan  dari masyarakat  yang diterima  Dinas Kesehatan Kota 

Semarang mengenai  kerugian akibat mengkonsumsi pangan industri 
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rumah tangga yang mengandung bahan kimia berbahaya, hal tersebut 

penting   karena hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen 

saling berhubungan timbal balik.  

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen menyatakan bahwa yaitu pelaku usaha 

bertanggung jawab dalam hal memberikan ganti kerugiaan kerusakan, 

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan. Ganti kerugian yang 

dimaksud merupakan pengembalian uang atau penggantian barang dan atau 

jasa yang sejenis dan setara nilainya, perawatan kesehatan, pemberian 

santunan sesuai dengan kerugian konsumen. 

Pengawasan terhadap pelaku usaha pada gilirannya memastikan 

terpenuhinya atau terselenggaranya hak dan kewajiban para pihak. Oleh 

karena itu, pengawasan merupakan unsur yang penting dalam hal 

terlaksannya perlindungan konsumen.  

Dalam penelitian ini, produsen-pelaku usaha senantiasa harus 

diawasi supaya mereka bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku 

sehingga produsen-pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajibannya. 

Pengawasan ini perlu mengingat bahwa kecenderungan untuk melakukan 

kewajiban dipandang ada pada setiap orang. Adakalanya kesempatan 

menjadikan orang untuk tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, 

pengawasan ini merupakan tindakan untuk menghilangkan atau 
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mempersempit kesempatan atau kemungkinan terjadinya pelanggaran 

terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Inilah yang disebut dengan 

pengawasan preventif, dengan mempertinggi tingkat kepatuhan pada 

peraturan hukum. 

Pemerintah bertindak sebagai pengayom masyarakat, dan juga  

sebagai pengawas dan pembina pelaku usaha dalam meningkatkan 

kemajuan industri dan perekonomian negara. Bentuk perlindungan 

konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, 

peraturan-peraturan pemerintah, atau  Penerbitan  Standar Mutu Barang. Di 

samping  itu, tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan pada 

penerapan peraturan, ataupun standar-standar yang telah ada. 

Dalam melaksanakan penegakan hukum (law enforcemen) 

perlindungan  konsumen, khususnya dalam hal peredaran  produk  pangan  

hasil industri rumah tangga, perlu adanya alat negara yang 

melaksanakannya. Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, pengawasan terhadap penyelenggaraan 

perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-

undangan dilaksanakan oleh: 

4. Pemerintah; 

5. Masyarakat; dan 

6. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. 
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Dari ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Pangan diketahui bahwa yang berwenang dalam 

melakukan pengawasan adalah pemerintah. Dalam praktiknya, tugas 

pembinaan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan sedangkan pengawasan 

oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut setiap pejabat yang 

diberi tugas harus dilengkapi dengan surat perintah. Ini untuk menghindari 

timbulnya pemeriksaan yang sewenang-wenang atau pemeriksaan oleh  

pihak yang tidak berwenang. 

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan diduga atau patut diduga telah 

terjadi tindak pidana dibidang pangan termasuk juga P-IRT, segeralah 

dilakukan tindakan penyidikan oleh petugas penyidik sebagaimana yang 

dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu pegawai BBPOM 

yang diberi kewenangan oleh penyidik. 

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan diatas, pemerintah juga 

diberi wewenang untuk mengambil tindakan administratif yang terdapat 

pada Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pangan yang berupa: 

a. denda;   

b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau 

peredaran; 

c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; 

d. ganti rugi; dan/atau 

e. pencabutan izin. 
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Selain itu terdapat pula Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan  yang 

dapat berupa: 

7. Memberi peringatan secara tertulis; 

8. Larangan mengedarkan produk pangan tersebut untuk sementara 

waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari 

peredaran jika pangan sudah diedarkan; 

9. Pemusnahan pangan,jika terbukti membahayakan kesehatan dan 

jiwa manusia; 

10. Penghentian produksi untuk sementara waktu;  

11. Pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah); dan/atau 

12. Pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftran, atau 

sertifikat produksi pangan industri rumah taangga. 

Ketika sanksi administratif tidak bisa memberikan efek jera maka 

sanksi pidana dapat dikenakan, yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut akan 

dikenai sanksi pidana berupa pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda 

paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Pangan yang mengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1996 tentang Pangan, mengenai pengawasan diatur pula pada Bab IX Pasal 

108 sampai 112 sebagai berikut: 
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1. Pasal 108 

(1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah 

berwenang melakukan pengawasan. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

terhadap pemenuhan: 

a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang 

aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; 

dan 

b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi 

Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan. 

(3) Pengawasan terhadap: 

a. Ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Pangan;  

b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi 

Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk 

Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah 

yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pengawasan obat dan makanan; dan  

c. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi 

Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk 

Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Pangan.  
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(4) Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, 

dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses 

produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran 

Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan. 

 

2. Pasal 109 

Dalam melaksanakan pengawasan, lembaga pemerintah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) sesuai dengan 

urusan dan/atau tugas serta kewenangan, masing¬masing 

mengangkat pengawas.  

 

3. Pasal 110 

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 berwenang: 

a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam 

kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, 

pengangkutan, dan Perdagangan Pangan untuk 

memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh Pangan dan 

segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan 

produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau 

Perdagangan Pangan;  

b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana 

angkutan yang diduga atau patut diduga yang digunakan 

dalam pengangkutan Pangan serta mengambil dan 

memeriksa contoh Pangan; 

c. membuka dan meneliti Kemasan Pangan; 

d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang 

diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi,  
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penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Perdagangan 

Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip 

keterangan tersebut; dan; 

e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau 

dokumen lain yang sejenis. 

(2) Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan 

dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal.  

 
4. Pasal 111 

Dalam hal hasil pemeriksaan oleh pengawas menunjukkan adanya 

bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang Pangan, 

penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

5. Pasal 112 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 110 diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.  

 

Jadi jika diamati, ketentuan pengawasan pangan oleh pemerintah 

menurut ketiga peraturan perundang-undangan tersebut pada pokoknya 

sama, yaitu menjamin keamanan pangan industri rumah tangga agar sesuai 

dengan standar keamanan dalam upaya ini semata-mata hanya untuk 

melindungi konsumen. 
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Melalu pengawasan ini diharapkan pula pemenuhan upaya 

perlindungan terhadap konsumen dapat terjamin dan sebaliknya 

pemenuhan kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagai produsen dapat 

dipastikan. 

Berdasarkan penelusuran penulis di lapangan, ketentuan Pasal 8 

ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen sepertinya 

tidak dijalankan oleh beberapa pelaku usaha P-IRT. Dari  hasil  observasi  

di  lapangan,  penulis menemukan beberapa produk P-IRT yang tidak ada 

label atau penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih 

atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, 

nama dan alamat pelaku usaha. Sanksi-sanksi administratif dapat 

dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan diatas maupun 

untuk akumulasi dari beberapa pelanggaran, bergantung juga pada jenis 

pelanggarannya. Pemberian sanksi administratif tidak menghalangi 

dilakukannya pengusutan aspek pidana yang terdapat didalamnya sehingga 

masih mungkin pelakunya dikenakan hukuman pidana. Didalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen terdapat sanksi pidana yang bisa 

dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada. 

Pelanggaran yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  P-IRT, mengindikasikan 

bahwa Pasal 47ayat (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 

tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan perlu diterapkan secara serius 

agar konsumen  dapat  terlindungi  dari  produk  atau  jasa  yang  dilarang  
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untuk diproduksi atau diperdagangkan oleh para pelaku usaha. Di samping 

itu, penerapan ancaman sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dibutuhkan agar para 

pelaku usaha tidak sembarangan dalam memproduksi dan/atau 

memperdagangkan produknya kepada konsumen. 

Dengan demikian, pelaku usaha akan bertingkah laku sepantasnya 

dalam memproduksi dan mengedarkan produknya. Dalam pembinaan 

terkandung unsur bantuan, yaitu membantu pelaku usaha sedapat mungkin 

memenuhi kewajibannya melalui ketangguhan dalam berusaha sehingga 

tercipta iklim usaha yang sehat dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara 

produsen-pelaku usaha dan konsumen. Kemudian, melalui pengawasan ini 

dapat dicapai tingkat kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai 

pelaksana kegiatan usaha. Sedangkan, pengawasan konsumen melalui 

pembinaan diarahkan untuk meningkatkan sumber daya konsumen 

sehingga mempunyai kesadaran yang kuat atas hak-haknya, mau 

berkonsumsi secara sehat dan rasional. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan 

Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang 

Tidak Berlabel di Kota Semarang, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada 

produk P-IRT di Kota Semarang khususnya pada Pasal 8 ayat (1) butir (i) 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait pelanggaran pelaku usaha 

P-IRT belum berjalan dengan baik. Hasil temuan peneliti di lapangan 

ditemukan cukup banyak produk P-IRT yang melanggar ketentuan label 

yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya 

Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu 

produk P-IRT tidak memiliki label atau penjelasan barang yang memuat 

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, 

tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha. Hal 

tersebut juga telah melanggar Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 

69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta Keputusan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 00.05.5.1639 
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tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah 

Tangga (CPPB-IRT).  

2. Bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap produk P-IRT di Kota Semarang 

sebagai upaya perlindungan konsumen belum sepenuhnya dapat berjalan 

dengan baik karena Pemerintah Kota Semarang hanya menerapkan “sanksi” 

berupa surat pernyataan pelaku usaha akan mematuhi ketentuan keamanan 

PIRT. Dalam hal ini upaya perlindungan konsumen tidak berjalan dengan 

baik karena pada dasarnya pemerintah juga diberi wewenang untuk 

mengambil tindakan administratif yang terdapat pada Pasal 47 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan 

Gizi Pangan. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, saran yang dapat penulis berikan 

yaitu: 

1. Pemerintah yang terkait adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang dan 

Balai Besar POM Semarang untuk menerapkan secara terpadu sistem 

jaminan mutu dan keamanan pangan sejak pra produksi, selama proses 

produksi sampai konsumen baik dalam pembinaan maupun pengawasan. 

Meningkatkan mutu dan keamanan pangan melalui penelitian dan 

pengembangan, pengembangan peraturan perundang-undangan serta 

kelembagaan.  
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Selain itu Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan mandiri pada 

produsen, konsumen, pengolah, pedagang,  serta  pembina  dan  pengawas  

mutu  dalam  melaksanakan jaminan mutu dan keamanan pangan dan 

menerapkan sanksi administratif yang tegas sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan 

Gizi Pangan. kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada 

produknya. 

2. Bagi pelaku usaha P-IRT yang belum mencantumkan label alangkah lebih 

baiknya segera mencantumkan label yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf  

(i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan harus mempunyai ijin edar 

oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Hal itu dimaksudkan agar memberikan 

keamanan pangan yang sesuai standarnya kepada konsumennya.  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

Terhadap Pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama : 

Jabatan: 

N I P : 

Pertanyaan :  

1. Apakah ada persamaan atau perbedaan dari kewenangan BBPOM dari segi 

tekhnisnya? 

2. Bagaimana ketika Produk P-IRT ini sudah mengantongi sertifikasi dari Dinas 

Kesehatan apakah perlu harus mendapatkan sertifikasi dari BBPOM juga? 

3. Bentuk kategori seperti apa  untuk dapat dikatakan sebagai P-IRT? 

4. Apa ada perbedaan klasifikasi bentuk makanan seperti apa yang harus 

didaftarkan ke Dinas Kesehatan dan yang harus didaftarkan ke BBPOM? 

5. Apakah Dinas Kesehatan sering mendapatkan pengaduan dari konsumen atau 

masyarakat terkait produk makanan industri rumah tangga? Lalu Bagaimana 

tindakan Dinas Kesehatan atas pengaduan tersebut? 
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6. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap 

produk P-IRT yang tidak berlabel yang telah beredar di pasaran? Sedangkan 

yang sudah mengantongi apakah ada pengawasan pula? 

7. Apakah ada usaha preventif / pencegahan yang dilakukan oleh Dinas 

Kesehatan terkait dengan produk P-IRT ini yang tidak berlabel dan tidak 

mempunyai ijin edar? 

8. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Kesehatan 

ini terhadap konsumen yang merasa dirugikan? 

9. Apa yang sebenarnya menjadi kendala Dinas Kesehatan dalam pengawasan, 

perlindungan hukum bagi konsumen dan usaha pencegahan produk P-IRT 

yang tidak memiliki label P-IRT? 

10. Apakah ada upaya dari pihak Dinas Kesehatan dalam mengatasi kendala-

kendala tersebut? 

11. Dimana saja yang biasa dilakukan tinjauan lokasi  Dinas Kesehatan dalam 

melakukan sidak? dan kapan saja waktu untuk melakukan sidak oleh Dinas 

Kesehatan? 

12. Ketika ditemukan ada produk yang tidak sesuai dengan standarnya, sanksi apa 

yang diberikan kepada pihak produsenya? 

13. Apakah ada sanksi juga yang diberikan kepada para pedagang, toko, swalayan 

ataupun supermaket yang kedapatan menjual produk yg tidak mengantong 

ijin? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 PEDOMAN WAWANCARA 

Terhadap Pegawai Balai Besar POM Kota Semarang 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama : 

Jabatan: 

N I P : 

Pertanyaan : 

1. Apakah ada persamaan atau perbedaan dari kewenangan Dinas Kesehatan dari 

segi tekhnisnya? 

2. Bagaimana ketika Produk P-IRT ini sudah mengantongi sertifikasi dari Dinas 

Kesehatan apakah perlu harus mendapatkan sertifikasi dari BBPOM juga? 

3. Bentuk kategori seperti apa  untuk dapat dikatakan sebagai P-IRT? 

4. Apa ada perbedaan klasifikasi bentuk makanan seperti apa yang harus 

didaftarkan ke BBPOM dan yang harus didaftarkan ke Dinas Kesehatan? 

5. Apakah BBPOM sering mendapatkan pengaduan dari konsumen atau 

masyarakat terkait produk makanan industri rumah tangga? Lalu Bagaimana 

tindakan BBPOM atas pengaduan tersebut? 
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6. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BBPOM terhadap produk P-

IRT yang tidak berlabel yang telah beredar di pasaran? Sedangkan yang sudah 

mengantongi apakah ada pengawasan pula? 

7. Apakah ada usaha preventif / pencegahan yang dilakukan oleh BBPOM 

terkait dengan produk P-IRT ini yang tidak berlabel dan tidak mempunyai ijin 

edar? 

8. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh BBPOM ini 

terhadap konsumen yang merasa dirugikan? 

9. Apa yang sebenarnya menjadi kendala BBPOM dalam pengawasan, 

perlindungan hukum bagi konsumen dan usaha pencegahan produk P-IRT 

yang tidak memiliki label P-IRT? 

10. Apakah ada upaya dari pihak BBPOM dalam mengatasi kendala-kendala 

tersebut? 

11. Dimana saja yang biasa dilakukan tinjauan lokasi  BBPOM dalam melakukan 

sidak? dan kapan saja waktu untuk melakukan sidak oleh BBPOM?  

12. Ketika ditemukan ada produk yang tidak sesuai dengan standarnya, sanksi apa 

yang diberikan kepada pihak produsenya? 

13. Apakah ada sanksi juga yang diberikan kepada para pedagang, toko, swalayan 

ataupun supermaket yang kedapatan menjual produk yg tidak mengantong 

ijin? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

Terhadap Pelaku Usaha 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama Pemilik : 

Nama Produk  : 

 

Pertanyaan : 

1. Apa hasil yang diproduksi dari industri rumah tangga anda ini? 

2. Kemana saja produk tersebut dipasarkan? 

3. Apakah produk anda in sudah meiliki ijin atau bersertifkasi P-IRT? 

4. Mengapa produk yang anda hasilkan tidak memiliki sertifikasi? 

5. Apakah anda mengetahui bahwa setiap produk hasil produksi industri rumah 

tangga diwajibkan mengantongi izin P-IRT ? 

6. Kalau iya, lalu kenapa anda tidak mendaftarkan produknya ke Dinkes agar 

mendapatkan izin P-IRT? 

7. Apakah anda pernah mendapatkan penyuluhan dari pemerintah mengenai 

perizinan produknya? 
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8. Apa yang menjadi kendala anda sehingga tidak mendaftarkan hasil produksi 

anda ini ke Dinas Kesehatan? 

9. Apakah ada yang pernah komplain dari konsumen mengenai produk yang 

anda hasilkan ini? 

10. Bagaimana tanggung jawab anda sebagai produsen, ketika ada konsumen 

yang komplain atau mengalami yang tidak diinginkan ketika mengkonsumsi 

hasil produk anda? 
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PRODUK P-IRT YANG TIDAK BERLABEL 

   Gambar 1: Donat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bukan Termasuk Label yang sesuai Dengan Pasal 8 ayat (1) huruf I UUPK. 

Gambar 2: Kripik Talas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukan Termasuk Label yang sesuai Dengan Pasal 8 ayat (1) huruf I UUPK. 
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   Gambar 3: Kerupuk Udang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4: Keripik Tempe 
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Gambar 5: Kerupuk Rambak 

Gambar 5: Kerupuk Rambak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6: Keripik Pisang 

 

Gambar 6: Keripik Pisang 
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   Gambar 7: Snack Uniko (untir-untir) 
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PRODUK P-IRT YANG BERLABEL 

 

Pasal 8 ayat (1) huruf (i) UUPK 

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa.  

Yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang 
yang memuat:  

 nama barang; 

 ukuran; 

 berat/isi bersih atau netto; 

 komposisi, aturan pakai; 

 tanggal pembuatan; 

 akibat sampingan; 

 nama dan alamat pelaku usaha serta; 

  keterangan lain untuk penggunaan yang menurut 
ketentuan harus dipasang/ dibuat; 
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   Gambar 8: Kacang Koro dan Kacang Kapri 

 

Pasal 8 ayat (1) huruf (i) UUPK 

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa.  

Yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang 
yang memuat:  

 nama barang; 

 ukuran; 

 berat/isi bersih atau netto; 

 komposisi, aturan pakai; 

 tanggal pembuatan; 

 akibat sampingan; 

 nama dan alamat pelaku usaha serta; 

  keterangan lain untuk penggunaan yang menurut 
ketentuan harus dipasang/ dibuat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9: Kerupuk olahan dari Mangroove 
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Gambar 10: Wingko babat 
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Gambar 11: Snack telur gabus dan Opak pedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 12: Kerupuk Tengiri 


