
PIRT SEBAGAI UPAYA KEAMANAN PANGAN BAGI UMKM 

GUNA MEMPERLUAS PEREDARAN PASAR INDUSTRI 

RUMAH TANGGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  

pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

 

 

 

Oleh : 

LINTANG DWI ANTI NURUL INSAN 

C100170054 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2021



i 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

  



ii 
 

 

 

 

 

 

 

  



iii 
 

PERNYATAAN 

 

 

 

 



 

1 

 

PIRT SEBAGAI UPAYA KEAMANAN PANGAN BAGI UMKM GUNA 

MEMPERLUAS PEREDARAN PASAR INDUSTRI RUMAH TANGGA 

 

Abstrak  

Produk Industri Rumah Tangga atau PIRT merupakan industriipangan yang 

diproduksi di dalam rumah pemilik dengan peralatan dapur yang biasa digunakan 

sehari-hari untuk memproduksi produk. Legalitasnya berupa sertifikat produksi 

pangan yaitu perizinan bagi industri pangan yang produksinya berskala rumahan, 

jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota-melalui Dinas Kesehatan 

yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamaan yang telah ditetapkan. 

Bahwa para produsen yang telah mempunyai izin edar tersebut produknya dapat 

secara bebas untuk diedarkan. Dengan adanya perizinan pangan bagi para pelaku 

usaha skala rumah tangga tentu memberikan solusi terbaik bagi para pelaku usaha 

dalam memiliki perizinan pangan agar produk pangan yang dihasilkan dapat 

beredar di negara Indonesia. Kendala yang sering dialami bagi para pelaku usaha 

adalah proses pendaftaran yang tergolong sulit membuat para pelaku usaha merasa 

sulit mendapatkan perizinan pangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam 

pemelitian ini bersifat normative deskriptif. Jenis Data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi lapangan dengan 

melakukan wawancara dan observasi. Responden dalam penelitian ini adalah 

pelaku usaha industri rumah tangga. Hasil dari penielitan ini memberi gambaran 

bagaimana pentingnya suatu perizinan pangan, proses pendaftaran, sampai para 

pelaku usaha memiliki perizinan pangan untuk produk yang dihasilkan.  

 

Kata kunci : PIRT, pelaku usaha industri rumah tangga, perizinan pangan. 

 

Abstract  

Home Industry Products or PIRT is a food industry that is produced in the owner's 

house with kitchen utensils that are commonly used daily to produce products. The 

legality is in the form of a food production certificate, namely a license for the food 

industry whose production is home-scale, a written guarantee given by the 

Regent/Mayor-through the Health Office that has met the requirements and safety 

standards that have been set. That the producers who already have a distribution 

permit can freely distribute their products. The existence of food licensing for 

household-scale business actors certainly provides the best solution for business 

actors in having food permits so that the food products produced can be circulated 

in Indonesia. The obstacle that is often experienced by business actors is the 

registration process which is classified as difficult, making it difficult for business 

actors to obtain food permits. The approach method used in this research is 

descriptive normative. The types of data used are primary data and secondary data 

consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Methods of 

collecting data using the field study method by conducting interviews and 

observations. Respondents in this study were home industry business actors. The 

results of this research illustrate how important a food license is, the registration 

process, until business actors have food permits for the products they produce. 

 

Keywords : PIRT, home industry business actors, food licensing. 
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1. PENDAHULUAN 

Pada pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan Yang 

berbunyi “dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan 

Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk perdagangan dalam 

kemasan eceran, Pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar.” Bahwa untuk 

meninjau pangan yang beredar di masyarakat penting bagi para pelaku usaha dalam 

memiliki izin pangan untuk produknya. Pelaku usaha saat ini sudah ada dari 

berbagai macam skala, mulai dari skala rumah tangga hingga skala dunia. 

Membangun usaha sudah bisa dimulai dari dalam rumah, yaitu biasa disebut pelaku 

usaha industri rumah tangga, pemerintah memberikan solusi baik bagi para pelaku 

usaha industri rumah tangga bahwa produk pangan yang dihasilkan dapat 

mengantongi izin dan tidak harus melalui izin BPOM yang skala perizinannya lebih 

sulit dan lebih mahal.  

Keamanan pangan di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 

tentang Keamanan Pangan, aturan ini ditunjukkan agar negara mempunyai 

perlindungan terhadap rakyatnya agar dapat mengonsumsi pangan yang aman untuk 

kesehatan dan keselamatan jiwa (Lestari, 2020). Untuk menjamin keamanan 

pangan yang beredar di masyarakat negara mengadakan penyelenggaraan 

keamanan pangan mulai dari tahap produksi sampai berada di tangan konsumen. 

Upaya negara dalam melakukan penyelenggaraan pengawasan makanan dan 

minuman yang beredar diproduksi dari dalam negeri telah dilakukan baik dari 

perizinan sampai pengawasan di lapangan. 

Upaya pemerintah dalam mengawasi keamanan pangan yang beredar adalah 

mulai dari pendataan jumlah produsen makanan, mengadakan pelatihan yang 

diselenggarakan setiap tahunnya, survei langsung ke tempat produksi, mengecek 

kandungan yang terdapat pada makanan dan minuman, sampai mengeksekusi 

pangan yang tidak sesuai standar izin edar atau mengandung bahan berbahaya. 

Berikut tata cara pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat PIRT : yang pertama 

dilakukan pelaku usaha adalah mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan Kota 

atau Kabupaten daerah tempat pelaku usaha, kemudian langkah kedua pelaku usaha 

mendapatkan penyuluhan keamanan pangan selama dua hari yang diselenggarakan 

oleh BPOM dan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan sertifikat Keamanan Pangan 
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(SPKP), langkah ketiga setelah mendapatkan penyuluhan dan sertifikat keamanan 

pangan kemudian dilakukan audit sarana produksi IRT oleh tenaga Pengawas 

Pangan Kabupaten/Kota yang didampingi oleh penanggung Jawab IRTP, langkah 

keempat adalah apabila hasil pemeriksaan mendapatkan nilai mencukupi maka 

produk yang didaftarkan dapat diterbitkan nomor PIRT nya, nomor PIRT hanya 

berlaku untuk 1 jenis pangan yang didaftarkan saja, masa berlaku adalah 5 tahun 

dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan pengajuan tersebut.  

Dengan banyaknya para pelaku usaha mendaftarkan produk pangannya 

maka negara Indonesia akan menjadi negara yang sehat dan juga terjaga peredaran 

pangannya, yang tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya 

Manusia yang ada di negara Indonesia karena mengkonsumsi makanan yang 

bergizi, juga dengan masyarakat yang terpenuhi gizinya maka akan terjaga juga 

kesehatan masyarakat Indonesia. Maka dengan adanya perizinan untuk pangan 

skala Industri Rumah Tangga tentu membuka peluang besar bagi para pengusaha 

agar produknya mampu bersaing di negara Indonesia. Dalam penelitian ini penulis 

mencoba menganalisis hasil penelitian pengenai Perizinan Pangan Industri Rumah 

Tangga bagi para pelaku usaha agar dapat mewujudkan keamanan pangan dan juga 

menjadi peluang besar bagi para pelaku usaha dalam menyebar luaskan produknya.  

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yang berdasar pada 

penelitian hukum dan menggunakan pendekatan doktrinal/normatif. Dan adapula 

jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan data secara jelas 

tentang objek yang diteliti yakni merupakan penelitian hukum terhadap keamanan 

pangan yang kemudian dilakukan penganalisaan. Penelitian ini mendasarkan pada 

bahan pustaka atau data sekunder yang dalam hal ini dicari adalah peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan keamanan pangan yang diterapkan 

di Indonesia. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, yang 

kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang 

diteliti untuk menemukan keterkaitan dan kesesuaian hukum berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku. Dengan begitu peneliti dapat menganalisa antara fakta 
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di masyarakat mengenai proses perizinan dan pentingnya suatu perizinan pangan 

yang berlaku di Indonesia dan aturan yang berlaku.  

 Metode pengumpulan Data meliputi : Studi Kepustakaan, penelitian 

lapangan (wawancara), kemudian metode analisis data penelitian menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Tanggung Jawab Pelaku UMKM Dalam mendapatkan Izin PIRT 

Menurut PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 

Skala pendaftaran pangan dibagi berdasarkan tingkat resiko makanan yang 

diedarkan. Untuk para pelaku usaha skala rumah tangga dapat mendaftarkan produk 

makanan dan mendapatkan legalitas izin berupa SPP-PIRT yang diberikan oleh 

Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di sesuaikan dengan wilayah 

tempat produksi berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Kewajiban para pelaku usaha dalam memiliki izin pendaftaran pada setiap produk 

pangan tertuang pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor  69 Tahun 1999 

tentang Label dan Iklan Pangan.  

Untuk mendapatkan perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) 

para pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan administrasi yang tertuang pada 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang 

Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga seperti 

berikut: 

a. Penerimaan pengajuan permohonan SPP-IRT 

b. Evaluasi Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRTterhadap Dokumen dan 

Kelengkapan Permohonan SPP-IRT terkait dengan Keamanan Pangan 

c. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan 

d. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 

e. Pemberian Nomor P-IRT 

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan tentang bagaimana proses 

mendapatkan izin pendaftaran pangan agar produk dapat beredar secara legal di 

Indonesia yang juga dapat memberi keuntungan bagi para pelaku usaha agar dapat 
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bersaing di dalam negeri, yang pendaftaran pangan itu diatur pada pasal Pasal 30 

tentang Nomor Pendaftaran Pangan :  

3.1.1. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT 

Untuk mengetahui mengenai pengajuan permohonan Sertifikat Produksi Pangan 

Industri Rumah Tangga maka para pelaku usaha harus memenuhi 

a. Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT 

Penerimaan pengajuan permohonan SPP-IRT harus memenuhi syarat 

administrasi yang meliputi : Nama Jenis Pangan; Nama Dagang; Jenis 

Kemasan; Berat Bersih/isi bersih; Bahan Baku dan Bahan Lainnya yang 

digunakan; Tahapan Produksi; Nama, Alamat, Kode Pos dan Nomor Telepon 

IRTP; Nama Pemilik; Nama Penanggung Jawab; Informasi tentang Masa 

Simpan (Kadaluarsa). Seperti yang dilakukan oleh narasumber peneliti yaitu 

Ibu Eka Maysaroh selaku pelaku usaha industri rumah tangga yang 

memproduksi Bolu Pisang dengan merk Putri Bolu Pisang. Setelah kebutuhan 

administrasi terpenuhi maka Ibu Eka Maysaroh dapat mengajukan berkas 

administrasi kepada pihak berwenang untuk kembali diperiksa kelengkapan 

dan data antara pemilik usaha dengan produk yang dihasilkan. 

b. Evaluasi terhadap dokumen dan kelengkapan permohonan SPP-IRT terkait 

dengan Keamanan Pangan 

Setelah persyaratan administrasi terpenuhi maka segala kelengkapannya 

di cek oleh pejabat berwenang, maka Ibu Eka bisa lanjut ke tahap selanjutnya. 

Dan setelah melakukan pengecekan, antara nama pemilik dan juga produk yang 

dihasilkan telah memenuhi standar maka Ibu Eka pemilik usaha Putri Bolu 

Pisang bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu penyelenggaraan 

penyuluhan keamanan pangan. 

c. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan 

Penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan diadakan setiap satu 

tahun sekali dengan beberapa periode, isi materi yang disampaikan dari Dinas 

Kesehatan dan BPOM. Para pegawai yang berwenang memberikan materi, 

bimbingan, menjawab pertanyaan mengenai segala hal yang berkaitan dengan 

keamanan pangan. Penyuluhan keamanan pangan biasanya diadakan selama 2 

hari. Para pelaku usaha difasilitasi tempat menginap, makan 3 kali, dan juga 
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diberikan uang saku untuk kembali pulang. Setelah diadakan penyuluhan 

keamanan pangan selama dua hari maka para pelaku usaha akan bisa 

mengambil sertifikat penyuluhan keamana pangan yang nantinya akan menjadi 

syarat bagi para pelaku usaha dalam memiliki izin SPP-IRT.  

d. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh Ibu Eka selaku pelaku usaha 

industri rumah tangga dengan produk Putri Bolu Pisang menjelaskan proses 

memperoleh perizinan PIRT diraih dalam kurun waktu 3 Tahun sejak tahun 

2007 mengajukan pendaftaran dan pada tahun 2013 Ibu Eka mendapatkan izin 

PIRT untuk produk makanannya. Kendala yang dialami oleh Ibu Eka adalah 

pada tata ruang yang harus dipenuhi untuk ruang produksi, karena sewaktu 

mendaftarkan ternyata ruang produksi belum memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. 

e. Pemberian Nomor P-IRT 

Setelah proses pendaftaran terpenuhi maka keluarlah Nomor P-IRT 

untuk Produk Putri Bolu Pisang milik Ibu Eka Maysaroh. Proses dari mendaftar 

hingga mendapatkan nomor P-IRT berjalan kurang lebih enam tahun.  

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Eka Maysaroh penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa proses pendaftaran untuk mendapatkan izin 

PIRT terbilang cukup banyak persyaratannya sehingga perlu daya juang yang 

tinggi bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usahanya dan produknya 

dapat beredar di masyarakat.    

Semua bisa terpenuhi atas semangat yang diusahakan oleh para pelaku 

UMKM Industri Rumah Tangga. Bahwa realisasi PP No. 69 Tahun 1999 telah 

sesuai dengan praktek hukum yang terjadi di masyarakat.  

3.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha UMKM terhadap Keamanan Pangan 

Menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2012 

Pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, 

menyebutkan bahwa : “Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan 

tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, 

keyakinan, dan budaya masyarakat.” 
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Manusia secara alamiah punya naluri kesadaran tentang pentingnya dan taat 

kepada hukum yang berlaku, seperti yang dikutip oleh Abdurrahman perkataan 

Scholten yang menyebutkan bahwa “Kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari 

pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan 

taat kepada hukum” 

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa para pelaku pun menyadari pentingnya suatu keamanan 

pangan bagi produknya, ada yang berpendapat bahwa bila mendapatkan perizinan 

pangan maka akan memberikan ketenangan bagi para pelaku usaha dalam memberi 

kepercayaan terhadap konsumen. Namun yang menjadi permasalahan adalah para 

pelaku usaha sistem perizinan yang tergolong rumit dan kurangnya pengetahuan 

dan edukasi bagi para pelaku usaha mengenai perkembangan teknologi. Sehingga 

menimbulkan banyak keluhan dimasyarakat mengenai proses perizinan yang 

mayoritas masyarakat merasakan kerumitan selama mengurus proses izin. 

Maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk peduli bagi para pelaku 

usaha dalam mengedukasi dan lebih memberi informasi yang informative 

mengenai pentingnya perizinan pangan, hal-hal apa saya yang harus dipenuhi 

dalam mengurus perizinan pangan, memberitahu lembaga yang berwenang untuk 

mengurus perizinan pangan, mengedukasi dan memberikan pelatihan tentang 

memilih bahan pokok yang aman diolah menjadi pangan olahan, mengedukasi 

perizinan yang berlaku di negara Indonesia ada PIRT dan ada BPOM, dan 

terakhir memberi tahu bahwa perkembangan teknologi di negara Indonesia sudah 

mulai berkembang. 

3.3. Peran PIRT Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Industri Rumah Tangga 

Jika dilihat dari syarat dan ketentuan untuk mendapatkan izin MD dari BPOM yang 

kualifikasi dan syarat ketentuannya sangat banyak, maka hal tersebut tentu sangat 

memberatkan bagi para pelaku usaha skala rumah tangga. Karena biaya yang 

dikeluarkan selama proses memenuhi perizinan tersebut sangatlah panjang dan 

rumit. Maka pemerintah memberikan solusi bagi para pelaku usaha industri rumah 

tangga yang tertuang di Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 

Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan pada Pasal 2 menyebutkan bahwa 

setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau pangan yang diiompor 
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dari luar negeri untuk dijual belikan dalam bentuk kemasan eceran wajib 

mempunyai izin edar, dan pada Pasal 3 No.1 mengecualikan dari ketentuan pasal 2 

bahwa Pangan Olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga memerlukan izin 

edar tersendiri. Maka terwujudnya kesejahteraan bagi para pelaku usaha sudah 

sangat dekat dan dapat terwujud. 

Permasalahan yang sering terjadi oleh para pelaku usaha adalah kurangnya 

ilmu dan pemahanan mengenai perizinan pangan . Maka solusi yang harus 

diterapkan adalah dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia para pelaku usaha 

agar paham mengenai cara berusaha, mengelola uang, menata ruangan yang baik 

dan benar, menjaga kebersihan peralatan dapur dan masak, dan lain-lain.  

Cara meningkatkan SDM yang paham akan berusaha adalah dengan 

melibatkan pemerintah dalam memberi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang 

cara memproduksi pangan yang aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar 

perizinan yang ada di Indonesia, dengan mengadakan pelatihan selama dua hari 

menjadi solusi bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Juga 

dalam penegakan hukumnya pemerintah dapat memberikan sanksi yang 

peraturannya tertuang pada pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan 

hukum. 

Bukti bahhwa apabila para pelaku usaha mengurus perizinan terutama 

perizinan PIRT mendapatkan kesejahteraan adalah: (Pratama, 2015) 

a. Produk Layak Beredar di Masyarakat 

b. Produk Bebas dipasarkan Secara Luas 

c. Keamanan dan Mutu Produk Terjamin Aman 

d. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen 

e. Meningkatka Profesionalitas Terhadap Produk 

f. Nilai Jual Produk meningkat 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhan mengenai 

PIRT terkait keamanan pangan di Indonesia, Aturan yang mengatur terkait PIRT 

adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, PP Nomor 69 

Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 
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Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi, Peraturan Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat 

Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 

Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 

Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga. 

Implementasi aturan terkait perizinan pangan skala Industri Rumah Tangga sudah 

cukup baik melihat banyaknya para pelaku usaha industri rumah tangga yang 

mendaftarkan produk pangannya guna mendapatkan perizinan pangan. Proses 

pendaftaran PIRT sudah berjalan dengan baik dimana segala rincian aturan terkait 

sudah di implementasikan dengan baik. Kendala yang dialami para pelaku usaha 

adalah syarat yang cukup banyak yang harus dipenuhi sehingga sering menjadi 

hambatan bagi para pelaku usaha.Rekomendasi kebijakan keamanan pangan 

Industri Rumah Tangga meliputi pengawasan pangan dan peninjauan tempat sarana 

produksi menjadi sistem kontrol yang baik bagi para pelaku usaha industri rumah 

tangga. 

4.2. Saran 

Saran peneliti mengenai kesimpulan diatas adalah : 

a. Bagi para pembaca, penelitian ini diharapkan mampu menjadi wawasan bagi 

para masyarakat mengenai PIRT sebagai upaya perizinan pangan Industri 

rumah tangga yang dapat memberikan kemudahan peredaran pasar dan juga 

memberikan izin pangan yang aman dikonsumsi. 

b. Dalam upaya memenuhi standar keamanan pangan terlalu banyak persyaratan 

yang harus dipenuhi tanpa pemerintah memberi dukungan dan bantuan kepada 

para pelaku usaha sehingga sering kali hal tersebut menjadi hambatan untuk 

maju dan berkembang bagi para pelaku usaha dalam negeri. Memberikan 

pelayanan yang baik dan dukungan yang baik untuk para pelaku usaha perlu 

diterapkan.  

c. Dinas kesehatan dan BPOM perlu melakukan kerja sama yang baik guna 

meninjau keamanan pangan yang beredar di masyarakat karena masih 

banyaknya para pelaku usaha yang kurang paham mengenai keamanan pangan 

yang aman dikonsumsi, maka pemerintah harus lebih giat lagi dalam 

mengawasi hal tersebut. 
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d. Para pelaku usaha harus peduli mengenai keamanan pangan dan perizinan untuk 

produk pangannya apabila ingin berkembang dan bisa beredar secara legal di 

Indonesia, dan produk pangannya mampu bersaing di negara Indonesia. 

e. Selain itu bagi para pelaku usaha diharapkan untuk mampu membuka lapangan 

pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan SDM disekitar tempat 

pemilik usaha dengan memperkerjakan para masyarakatnya agar mempunyai 

penghasilan, dengan begitu akan membuat hubungan yang bermanfaat antara 

pelaku usaha, masyarakat, dan karyawannya.  

f. Bagi Dinas Kesehatan setelah para pelaku usaha mendaftarkan pangan maka 

harus segere diproses dan dibina mengenai hal-hal yang harus dipenuhi, dan 

segala persyaratan yang harus ada. Karena seringnya para pelaku usaha masih 

awam mengenai hal tersebut, maka para petugas yang berwenang harus 

menjalankan tugasnya dengan baik yaitu melayani masyarakat dengan baik dan 

tekun, agar negara Indonesia mampu menjadi negara yang mempunyai 

keamanan pangan yang baik dan juga makanan yang beredar bersih, higenis, 

dan bergizi. 
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