
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Balakang
Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum

dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUDNRI 1945). Dari hal

itulah sebagai warga negara yang baik harus mematuhi hukum yang sekarang

berlaku. Tidak ketinggalan terkait dengan makanan yang beredar dan

Konsumen yang menjadi sasaran dalam peredaran makanan.

Makanan dan manusia adalah dua hal yang tidak bisa untuk

dipisahkan, karena manusia hidup pasti akan mengonsumsi makanan untuk

keberlangsungan hidupnya. Makanan merupakan kebutuhan yang sangat

penting bagi manusia, apalagi pada era sekarang banyak orang yang membuat

produk olahan rumahan sendiri dan memasarkan dalam jumlah banyak.

Sebelum tahun 1999, hukum positif Indonesia belum mengenal istilah

Konsumen. Walaupun demikian, hukum positif Indonesia tetap berusaha

menggunakan istilah yang maksud dan artinya berkaitan dengan Konsumen.

Istilah Konsumen yang digunakan dalam hukum positif Indonesia tersebut

mengarah kepada Perlindungan Konsumen, walaupun hal tersebut belum

memiliki kepastian dan ketegasan hukum mengenai hak-hak dan kewajiban

yang terkait dengan Konsumen.1

1 Zulham, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013,
hlm.13.
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Kepedulian Pemerintah kepada rakyatnya akan mutu yang terkandung

di dalam makanan bisa diketahui di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1961 tentang Barang, dalam pertimbangannya yang menyebutkan:

“Kesehatan dan keselamatan rakyat, mutu dan susunan (komposisi) barang”.

Penjelasan dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa

macam-macam barang dagangan yang mempunyai mutu kurang baik atau

bahkan tidak baik akan bisa membahayakan atau bahkan merugikan

masyarakat terlebih untuk kesehatannya. Guna mencegah hal tersebut terjadi

maka perlu adanya pengaturan yang mengatur tentang mutu maupun susunan

bahan serta tata cara pembungkusan barang-barang dagangan terlebih untuk

makanan agar dikemas dengan baik dan cara yang semestinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada Pasal

1 angka 1 dan 2 menyebutkan:

Pasal 1
1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan
ekonomis.

2. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau
masyarakat.

Undang-Undang tersebut menggunakan istilah “setiap orang”, untuk

menyebutkan pemakai, pengguna dan/atau yang memanfaatkan dari jasa

kesehatan dalam konteks Konsumen. Makanan atau produk yang telah

diedarkan penting kiranya untuk diperhatikan kualitas kesehatan dan juga

mutu yang terkandung di dalam makanan atau produk tersebut, hal ini

diperlukan semata-mata untuk melindungi kesehatan dari masyarakat yang

mengonsumsinya.
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Pemerintah selalu memikirkan hal yang terbaik untuk masyarakatnya,

terlebih pada mutu dan kandungan yang berada dalam makanan yang selama

ini telah beredar di khalayak umum. Terlihat dengan diterbitkannya aturan-

aturan terhadap Konsumen dan juga Pelaku Usaha yang terdapat pada

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Seperti yang terdapat pada Pasal 8 angka 1 butir a, berbunyi:

Pasal 8
(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.

Dijelaskan dalam Pasal terebut bahwa produk atau barang yang

diproduksi dan akan diperdagangkan harus telah sesuai dengan ketentuan

standart yang telah dipersyaratkan oleh Undang-Undang, dengan kata lain

barang atau produk yang diedarkan telah terpenuhi semua baik mutu, maupun

kualitas kesehatan yang terkandung dalam makanan atau produk produksi dan

sudah diedarkan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mengecek makanan

yang telah layak edar, jika makanan yang diproduksi masih dalam kadar

produksi rumahan dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22

Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri

Rumah Tangga tertulis bahwa pemberian Sertifikat tersebut diberikan oleh

Bupati/Walikota terhadap pangan produksi di wilayah kerjanya yang telah

memenuhi persyaratan pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah

Tangga (untuk selanjutnya disebut SPP-IRT) dalam rangka peredaran pangan.
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SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan di Unit

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di setiap daerah.

Perizinan Industri Rumah Tangga (selanjutnya disebut P-IRT) adalah

izin untuk industri makanan dan minuman berskala rumahan, umumnya P-IRT

disertakan dalam sebuah label di kemasan produk berupa deretan nomor yang

terdaftar di Dinas Kesehatan setempat.

Pengertian tersebut sama dengan pengertian sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian

Sertifikat Produksi Pangan, Industri Rumah Tangga didefinisikan bahwa:

“Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah
perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan
peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis”.

Tidak semua produk pangan industri bisa disertifikasi dengan P-IRT,

diantaranya yang tidak termasuk kedalam klasifikasi izin ini adalah produk susu

dan semua olahannya, daging dan olahannya, air minum dalam kemasan,

makanan bayi, misalnya susu kedelai, olahan daging yang tidak dikeringkan,

seperti daging giling yang belum diolah, hal ini dikarenakan memerlukan proses

penyimpanan dan/atau penyimpanan beku, kecuali olahan daging yang sudah

dikemas sesuai ketentuan dan aman jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang

lama (tidak basi atau busuk).

Makanan yang digemari masyarakat sekarang lebih condong ke

makanan ringan yang praktis dan juga cepat menghilangkan rasa lapar, walau

hanya sesaat. Makanan ringan digemari juga karena makanan satu ini

mempunyai rasa yang banyak, sehingga Konsumen tertarik untuk mencoba dan
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terus mencoba. Makanan ringan yang dimaksudkan ini adalah makanan yang

bukan merupakan nasi dan dikonsumsi sebagai makanan selingan diantara waktu

makan atau biasa disebut kudapan ata snack.2

Memasuki era sekarang ini, Konsumen dituntut untuk cerdas dalam

memilah makanan yang akan dikonsumsinya, karena makanan yang dimakan

akan berpengaruh pada orang yang mengonsumsinya. Pengaruh dari

mengonsumsi makanan yang asal bisa diketahui dalam jangka pendek misalnya

keracunan, pusing, mual-mual, pingsan atau jangka panjang seperti kanker

ataupun jenis penyakit berbahaya lainnya. Berbagai kemungkinan buruk jika

tidak bisa menentukan makanan yang  dikonsumsi dengan baik, oleh karena itu

akan lebih baik dan meyakinkan jika Konsumen mengonsumsi makanan yang

telah mendapatkan izin edar.

Konsumen menurut Inosentius Samsul  adalah seseorang yang

menggunakan ataupun memakai suatu produk baik itu didapatkan melalui

pembelian, ataupun cara lainnya seperti diberi dari orang lain sebagai hadiah

ataupun undangan dan digunakan sendiri, dalam artian tidak diperjualbelikan

lagi.3 Mariam Darus Badrulzaman memberikan definisi dengan cara mengambil

alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, bahwa Konsumen

adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan

riil.4

2 https://lektur.id/arti-makanan-ringan/, 16 Okober 2020
3 Inosentius Samsul, “Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab
Mutlak”, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.34.
4 Mariam Darus Badrulzaman, “Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya”, Alumni,
Bandung,  1981, hlm. 48.
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Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk

menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada Konsumen dalam

usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan

Konsumen itu sendiri. Perlindungan Konsumen merupakan tujuan dan sekaligus

usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu,

tujuan Perlindungan Konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana

dan dipersiapkan sejak dini. Terpenuhinya keseimbangan antara Pelaku Usaha

dan Konsumen didalam penyelenggaraan sistem Perlindungan Konsumen

merupakan tujuan dari adanya Perlindungan Konsumen.5

Pendukung dari Peraturan Perlindungan Konsumen agar bisa berjalan

dengan baik juga dapat dilihat dari adanya upaya pemerintah yaitu dibuatkannya

lembaga yang khusus mengatur dan mendapatkan hak dalam menjadi seorang

Konsumen. Lembaga itu adalah Yayaan Lembaga Konsumen Indonesia (untuk

selanjutnya disebut YLKI). Berdasarkan Pasal 1 bab 9 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, kedudukan YLKI sebagai Lembaga Perlidungan

Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LPKSM) adalah lembaga

non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai

kegiatan dalam hal menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan

Perlindungn Konsumen. Adapun tugas dari LPKSM terdapat pada Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyrakat Bab III Pasal 3, yang berbunyi:

5 Wahyu Sasongko, “Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen”, Universitas
Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 40
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Pasal 3
Tugas LPKSM meliputi kegiatan:
1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak

dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa;

2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
3. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan

perlindungan konsumen;
4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk

menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat tehadap

pelaksanaan perlindungan konsumen;

Dilihat dari tugas LPKSM, maka para Konsumen bisa mengadukan

keluhan yang dirasakan terkait dengan pelayanan Konsumen yang didapatkan

dari Pelaku Usaha. Atau mungkin jika ada keluhan dari Konsumen yang tidak di

respon dari Pelaku Usaha, para Konsumen bisa menggunakan jasa dari LPKSM

untuk memproses aduannya agar bisa didengar oleh Pelaku Usaha dan

memperoleh haknya sebagai Konsumen.

Selain LPKSM, Dinas Kesahatan juga mempunyai peran yang penting

dalam hal perlindungan konsumen, karena Dinas Kesehatan selaku pemberi izin

dan pengawas terhadap Pelaku Usaha yang akan mengedarkan produksinya ke

pasaran. Hal ini sesuai dengan Peratuan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14

tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus

pada Bab IV bagian Kesatu Pasal 7, 8, 9, dan Bagian Kedua Pasal 10 ayat 1

huruf f. Adapun bunyinya sebagai berikut:

BAB IV
DINAS KESEHATAN
Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
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Pasal 7
Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang
kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8
Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah
dan tugas pembantuan.

Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

kesehatan;
c. pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup kabupaten;
d. pelaksanaan tugas di bidang kemitraan dan promosi kesehatan,

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, upaya kesehatan
masyarakat, rujukan, keluarga dan gizi, dan sumber daya kesehatan;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
f. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
2. Seksi Gizi Masyarakat; dan
3. Seksi Kesehatan Keluarga.

d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan,
membawahkan :
1. Seksi Pengendalian Penyakit;
2. Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian

Luar Biasa; dan
3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

e. Bidang Kemitraan dan Promosi Kesehatan, membawahkan :
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1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan;
2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat; dan
3. Seksi Promosi Kesehatan.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
1. Seksi Sumber Daya Kesehatan, Perizinan, dan Sertifikasi;
2. Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan ; dan
3. Seksi Manajemen Informasi dan Pengembangan Kesehatan.

g. UPT
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf f diatas, maka di dalam Dinas

Kesehatan terdapat bidang yang mengatur tentang sumber daya kesehatan,

perizinan, dan sertifikasi. Pasal 9 huruf g mengatakan tugas pokok Dinas Sosial

adalah :

“Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesai dengan tugas
dan funsinya”

Bisa disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan harus melaksanakan tugas

yang telah diberikan oleh Bupai sesuai dengan tugs dan fungsinya, yang didalam

bidang sumber daya kesehatan terutama  seksi sumber daya dan kesehatan,

perizinan, dan sertifikasi juga harus melaksanakan tugas yang telah diberikan

padanya.

Selain bertanggung jawab atas sertifikasi, perizinan dan juga

pengevaluasian terhadap barang produksi yang diedarkan. Ketika ada konsumen

yang keracunan makanan dari makanan yang sudah mendapatkan izin edar,

maka pihak Dinas Kesehatan akan mengecek makanan tersebut dan bila terbukti

tidak tidak layak, maka pihak dari Dinas Kesehatan akan melakukan penarikan

tehadap produksi yang diproduksi terakhir kali. Akan tetapi  jika Konsumen

yang mengalami keracunan diebabkan karena makanan yang tidak berizin, maka

akan dilakukan pengecekan ke tempat produksi. Guna memberikan peringatan
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dan membrikan pengetahuan terkait  dengan perizinan, supaya Produsen tidak

mengulangi hal yang sama lagi.6

Peraturan yang menyangkut Konsumen dan Pelaku Usaha telah

mendapatkan kekuatan hukum yang kuat dan meyakinkan. Hal ini di karenakan

banyaknya kota-kota yang mengangkat perekonomian masyarakatnya dengan

cara diberikan penyuluhan akan pentingnya berwirausaha dan tata cara

berwirausaha yang baik. Seperti Kabupaten Kudus yang saat ini berfilosofis

Gusjigang, yang berarti bagus – mengaji – berdagang.

Filosofi tersebut diambil dari filosofinya Sunan Kudus agar

masyarakat Kudus mempunyai budi pekerti yang baik (masalah moralitas,

akhlak), pandai mengaji yang berarti menuntut ilmu, rajin beribadah, dan pandai

berdagang. Ada yang mengartikan mengaji adalah rajin beribadah, dan ‘ji’ ada

yang mengartikan kaji.7

Suksesnya penyuluhan dan pengarahan mengenai Wirausaha,

menyebabkan banyak Pelaku Usaha di Kabupaten Kudus mempraktikkan ilmu

yang telah didapatkan selama penyuluhan, baik Pelaku Usaha yang sudah

mendapatkan izin edar ataupun yang baru memulai sehingga belum

mendapatkan izin edar. Karena hal ini, banyak Pelaku Usaha yang baru memulai

usahanya dan belum mendapatkan izin edar sudah banyak mengedarkan

produksinya, sehingga ada yang menyebabkan keracunan. Kasus keracunan

pernah terjadi pada beberapa siswi SD di Kabupaten Kudus, tepatnya di SD

6 Yuni, “Wawancara Pribadi”, 26 Maret 2020, Dinas Kesehatan Kudus, Kudus.
7 Sumintarsih, Christriyati Ariani, at all, “Gusjigang: Etos Kerja dan Perilaku Ekonomi Pedagang
Kudus”, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Yogyakarta, 2016, hlm. 5.
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Bulungcangkring8, dan ada juga kasus serupa yang terjadi di SD Kayuapu, yang

menyebabkan 14 siswanya mengalami keracunan dan dilarikan ke RS

Loekmono Hadi Kudus untuk mendapatkan perawatan, walaupun ternyata yang

mengalami keracunan parah dan harus di opname hanya ada satu siswa dan yang

lainnya bisa dipulangkan.9 Kerugian seperti inilah yang membuat Penulis ingin

meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan pengawsan terhadap

Pelaku Usaha yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab

atas kelayakan makanan yang diedarkan dan bagaimana cara penanganannya

terhadap Konsumen yang didapati keracunan oleh makanan yang telah diedarkan

akan tetapi belum bersertifikat layak edar.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran

Makanan Ringan Yang  Belum  Memiliki Izin Industri Rumah Tangga

(P-IRT) Di Kabupaten Kudus?

2. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Pelaku Usaha Pangan Industri

Rumah Tangga oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan

perlindungan terhadap Konsumen yang keracunan makanan akhibat

peredaran makanan ringan industri rumah tangga yang tak berizin di

Kabupaten Kudus.

8 https://nasional.republika.co.id/berita/pvlv53384/belasan-siswa-di-kudus-diduga-mengalami-
keracunan, 29 Desember 2019
9 https://radarkudus.jawapos.com/read/2017/11/11/26024/puluhan-siswa-sd-keracunan-makanan-
ringan, 5 Februari 2020
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2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan

pengawasan pelaku usaha pangan industri rumah tangga oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran

makanan yang belum terdaftar pada perizinan pangan industri rumah tangga

(P-IRT) di Kabupaten Kudus ini diharapkan dapat memberi manfaat atau

kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis pada penelitian ini adalah, bahwa hasil penelitian

diharapkan dapat memberikan sumbangan dan perkembangan

pengetahuan tentang masalah yang sering terjadi dalam

pengimplementasian Perlindungan Konsumen terhadap peredaran

makanan ringan yang belum terdaftar pada perizinan pangan industri

rumah tangga di Kabupaten Kudus.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis pada penelitian ini adalah diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran, terutama kepada Dinas Kesahatan,

Konsumen dan Pelaku Usaha dalam hal Perlindungan Konsumen

terhadap peredaran makanan yang belum terdaftar pada perizinan

pangan industri rumah tangga di Kabupaten Kudus.
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E. Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang

masalah,perumusn masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian konsumen, pelaku usaha,

perlindungan konsumen, makanan ringan, perizinan, dan

perizinan pangan produksi industri rumah tangga (PIRT).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode-metode penelitian yang

digunakan oleh penulis selama pelaksanaan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode

penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode

pengolahan dan penyajian data, metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian dari hasil penelitian dan pembahasan

tentang kajian penelitian terhadap perlindungan konsumen

yang keracunan makanan akibat peredaran makanan

ringan yang belum terdaftar pada perizinan pangan

industri rumah tangga (P-IRT) di Kabupaten Kudus dan

kajian penelitian terhadap pelaksanaan pengawasan Pelaku
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Usaha Industri Rumah Tangga oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Kudus.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang terkait  kajian

penelitian terhadap perlindungan konsumen yang

keracunan makanan akibat peredaran makanan ringan

yang belum terdaftar pada perizinan pangan industri

rumah tangga (P-IRT) di Kabupaten Kudus dan kajian

penelitian terhadap pelaksanaan pengawasan Pelaku

Usaha Industri Rumah Tangga oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten Kudus.
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