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ABSTRAK 

Pada Penelitian Skripsi ini, Permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini 

adalah terkait banyaknya pemilik usaha kecil produksi makanan khas gresik di 

Kabupaten Gresik khususnya di wilayah kawasan produksi makanan khas gresik 

jalan sindujoyo yang belum memiliki tanda daftar industri. Dalam pasal 3 ayat (2) 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan 

Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap 

perorangan atau badan hukum yang bidang usahanya tergolong usaha kecil harus 

memiliki tanda daftar industri dari kepala dinas. Adanya peraturan daerah yang 

dibuat masih banyak masyarakat yang masih belum menjalankan dan mentaati 

peraturan daerah tersebut. Masih banyak pemilik usaha kecil produksi makanan 

khas gresik masih belum memiliki tanda daftar industri sebagai bentuk legalitas 

produksi yang sebenarnya sangat diperlukan.Penulis menggunakan jenis 

penelitian yuridis-empiris. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah 

yuridis sosiologis yang dimana melihat suatu peraturan hukum kemudian 

dikaitkan dengan realita dan kebiasaan yang ada didalam masyarakat. Dari hasil 

penelitian penulis memperoleh dengan metode diatas, penulis memperoleh 

jawaban dari permasalahan diatas bahwa dapat dikatakan belum efektif dan belum 

berjalan dengan semestinya dikarenakan masyarakat khususnya pemilik produksi 

makanan khas gresik dikawasan sentra produksi makanan khas gresik jalan 

sindujoyo yakni 17 Pemilik Usaha  masih belum  mempunyai tanda daftar 

industri, Hambatan yang dihadapi adalah Kurangnya sosialisasi dari Badan 

Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik terkait tanda daftar industri 

kepada masyarakat, Kurangnya Pemahaman dari Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan terkait Peraturan Daerah, Tidak diaturnya sanksi administratif dalam 

Peraturan Daerah, Karena Peraturan Daerah Tersebut dibuat, diterbitkan dan 

diundangkan pada tahun 2001 yang dimana kewenangan menerbitkan tanda daftar 

industri berada di dinas koperasi usaha kecil, perdagangan dan perindustrian 

kemudian dipindahkan menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan sehingga mempengaruhi ke efektifan peraturan daerah,Kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanda daftar industri. 
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ABSTRACT 

In this undergraduate thesis, the topic brought about is related to the number of 

small business owners of Gresik typical food in Gresik particularly those residing 

on sindujoyo street who do not have the sign of industry registration. Article 3 

paragraph (2) of Gresik District Regulation No. 12 year 2001 on Licensing 

Industry, Trade and Investment states that any individuals or legal entities whose 

scope of business classified as a small business must have a sign of the industry 

registration from the head of department. Many people still do not comply with 

the local regulations. There are still many small business owners of Gresik typical 

food production who do not own a sign of industrial registration as a form of 

production legality that is extremely needed.This thesis uses juridical-empirical 

method with juridical sociological approaches in order to perceive a legal 

regulation to be associated with the reality and habits that exist within the 

community. The findings of the study show that the regulation is not yet 

effectifely enacted because some poeple especially the businesmen on Sindujoyo 

street as the central  Gresik typical food pproduction do not own sign of industrial 

registration. The barriers encountered are the lack of socialization from the Board 

of Investment and Licensing Gresik related with industria registration sign to the 

community, the lack of understanding from the Agency for Investment and 

Licensing on  Local Regulation, the absence of administrative sanctions 

coantained in the Local regulation. That local regulation was made,published and 

enacted in 2001 in which the authority issuing industrial registration sign was 

given to Small Scale industry cooperation department in which later the authority 

was handed over to the Investment and LicensingBoard thereby affecting the 

effectiveness of local regulation and lack of public awareness to register foe the 

industrial registration sign. 
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A. PENDAHULUAN 

Suatu perspektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara 

hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara 

konsep negara hukum (rechtstaat) dan konsep negara kesejahteraan  (welfare 

state).1Konsekuensi dari penerapan konsep negara hukum yang segala sesuatunya 

sudah mempunyai aturan salah satunya berdampak dalam bidang administrasi 

yakni perizinan. Negara Indonesia merupakan negara hukum, artinya bahwa setiap 

warga negara indonesia harus patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. 

Mentaati segala bentuk administrasi yang diberlakukan oleh negara merupakan 

salah satu bentuk taat pada hukum, salah satunya adalah terkait pengurusan suatu 

izin. 

Definisi izin adalah perbuatan yang dilarang kemudian diperbolehkan yang 

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan izin dan berdasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang dibuat. Adapun pengertian perizinan adalah 

salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian  

yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat.2 

Dalam pelaksanaannya banyak peraturan yang masih belum dilakukan dengan 

baik sesuai dengan peraturan yang diatur dan prosedur yang diatur, salah satunya 

adalah dalam bidang administrasi ini khususnya perizinan banyak orang-orang 

yang masih kurang peduli padahal dalam peraturan sudah diatur dengan jelas. 

Berdasarkan dengan asas dalam hukum administrasi negara yakni asas upaya 

memaksa atau bersanksi sebagai jaminan pentaatan kepada hukum administrasi.3 

Dengan adannya asas tersebut maka sudah jelas bahwa semua peraturan yang 

tidak memenuhi syarat dan prosedur dapat dikenakan sanksi. 

Indonesia mempunyai banyak sekali wilayah perindustrian, salah satu wilayah 

yang mempunyai industri besar adalah Kabupaten Gresik. Hampir seluruh 

wilayah Kabupaten Gresik digunakan untuk perindustrian, Karena industri di 

Kabupaten Gresik sangat berkembang dengan cepat. Industri di Kabupaten Gresik 

                                                           
1 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, 

2015, hlm1 
2 Ibid,hlm2 
3 M.Bakri,DKK., PengantarHukum Indonesia Pembidangan dan Asas-Asas Hukum 

Jilid II, UB Press, Malang, 2013, hlm 83 
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sangat beragam.Dari data terbaru hingga 2016 yang diperoleh dari Badan 

Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik ada sekitar 179  Produksi 

Industri Kecilyang terdaftar memiliki tanda daftar industri itu dari berbagai jenis 

industri.Dengan berkembangnya Industri semakin banyak industri bermunculan 

yang kemudian tidak memenuhi syarat untuk mendirikan usaha industri karena 

tidak memiliki Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)  yang 

sesuai prosedur. 

Industri usaha kecil di Kabupaten Gresik sangat tidak kalah dengan industri 

menengah dan besar khususnya dalam bidang makanan dan minuman. Makanan 

khas gresik yang sangat beragam sehingga banyak para pengusaha memilih untuk 

memproduksi sendiri, dikarenakan ini termasuk salah satu produksi yang 

mengharuskan usaha kecil dalam bidang ini memiliki legalitas izin pengolahan 

produksi industrinya yaitu Tanda daftar Industri (TDI) karena pengolahan 

makanan khas ini di produksi oleh pemiliknya sendiri. Salah satu sentra makanan 

khas di Kabupaten Gresik adalah di kawasan sentra produksi makanan khas gresik 

Jalan Sindujoyo Gresik, di kawasan tersebut ada 17 yang memiliki produksi 

makanan khas gresik beserta toko untuk menjual makanan khas gresik. Dalam 

kenyatannya sampai saat ini para pelaku usaha industri kecil makanan khas gresik 

ini masih banyak yang belum memiliki tanda daftar industri sebagai bentuk 

legalitas industri produksinya. 

Dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Perizinan Bidang Industri,Perdagangan dan Penanaman Modal berbunyi:4 “Setiap 

Perorangan atau Badan Hukum yang bidang usaha Industrinya tergolong usaha 

kecil harus memiliki Tanda Daftar Industri dari Kepala Dinas.” 

Maka dengan permasalahan yang ada diatas penulis ingin meneliti terkait 

seberapa efektifnya pemberlakuan adannya Peraturan Daerah tersebut. Oleh 

karenanya Penulis meneliti terkait Efektivitas Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang Industri 

Perdagangan dan Penanaman Modal terkait Tanda Daftar Industri Usaha Kecil 

                                                           
4  Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal,Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2001 Nomor 3 Seri C 
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Produksi Makanan Khas Gresik ( Studi di Badan Penanaman Modal dan Perijinan 

Kabupaten Gresik). 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari Latar Belakang yang diatas penulis mengambil beberapa rumusan masalah 

guna menjawab permasalahan diatas : 1) Bagaimana Efektivitas pasal 3 Ayat (2) 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan 

Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal terkait Tanda Daftar Industri 

Usaha Kecil Produksi Makanan Khas Gresik? 2) Apa Hambatan Efektivitas Pasal 

3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal terkait Tanda 

Daftar Industri Usaha Kecil Produksi Makanan Khas Gresik dan Bagaimana 

Upaya Mengatasi Hambatan tersebut? 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip 

hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang di hadapi Untuk 

mengetahui bagaimana hasil dan pembahasan dalam permasalahan yang 

diangkat.5Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis 

Empiris. Dikarenakan penelitian ini berkaitan dengan sebuah aturan hukum yang 

digabungkan dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini 

penulis akan menggunakan pendeketan penelitian yuridis sosiologis, penelitian ini 

melihat suatu peraturan hukum yang digabungkan dengan melihat realita yang ada 

dalam masyarakat dan kemudian menjadi alasan permasalahan diangkat oleh 

peneliti.Lokasi yang digunakan sebagai penelitian oleh peneliti adalah Badan 

Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik yang beralamatkan 

Jl.Dr.Wahidin Sudiro Husodo No.245 Kabupaten Gresik, Jawa Timur dan 

Kawasan Sentra Produksi  Makanan Khas Gresik Jalan Sindujoyo.Data Primer 

dalam penelitian adalah data yang didapat langsung dari hasil penelitian di 

lapangan yaitu dengan mengambil data yang ada di Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan Kabupaten Gresik. Data yang terkait dengan penelitian hukum dan 

permasalahan yang diangkat oleh penulis. Sumber data primer  yang digunakan 

meliputi Informasi atau data yang diberikan langsung oleh yang berwenang 

                                                           
5Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum,Kencana Prenada Media 

Grup,Jakarta,2009,hlm 35. 
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memberi informasi dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten 

Gresik, Dalam penelitian ini yang berwenang adalahKepala sub bagian program 

dan pelaporan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik.Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yangdigunakan untuk melengkapi 

menganalisis penelitian yang diangkat. Data sekunder yang digunakan untuk 

penelitian ini terdiri dari:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945,Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan 

Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri. Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan 

Penanaman Modal.Buku-buku hukum terkait Perizinan,Pemerintahan Daerah 

serta yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Skripsi. Doktrin dan 

Pendapat para ahli. 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. EFEKTIVITAS PASAL 3 AYAT (2) PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN GRESIK TENTANG PERIZINAN BIDANG INDUSTRI, 

PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL TERKAIT TANDA 

DAFTAR INDUSTRI USAHA KECIL PRODUKSI MAKANAN KHAS 

GRESIK. 

suatu peraturan dapat dikatakan efektif apabila peraturan tersebut berjalan dengan 

baik, sesuai prosedur dan diterapkan dengan maksimal didalam masyarakat. 

Peraturan dibuat untuk memberikan suatu batasan terhadap masyarakat agar 

segala sesuatunya tidak melebihi apa yang sudah diatur. Terkendalanya suatu 

efektivitas memang dipengaruhi banyak hal sehingga peraturan tersebut terhambat 

untuk dijalankan sesuai dengan semestinya. Faktor-faktor tersebut memberikan 

dampak yang sangat berarti bagi masyarakat. Faktor dari efektivitas dapat dilihat 

dari substansi, struktur dan kulture yang ada dimasyarakat yang dimana sebagai 

acuan untuk melihat apakah suatu peraturan tersebut telah berlaku efektif atau 

masih belum berlaku efektif yang nantinya akan ditemukan suatu hambatan dari 

penyebab ketidak terlaksanakannya suatu peraturan didalam masyarakat.Kegiatan 

dimasyarakat untuk melakukan suatu produksi industri harus memiliki sebuah 

bentuk legalitas hukum untuk menjamin bahwa sudah dilegalkan atau 

diperbolehkan sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berkewajiban 
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menerbitkan izin tersebut, pemerintah mempunyai kewenangan untuk 

mengeluarkan legalitas tersebut. Berbagai bentuk legalitas bermacam-macam, 

yang diperlukan untuk produksi industri diwajibkan memiliki Tanda Daftar 

Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI). Kedua bentuk legalitas tersebut 

sama-sama memiliki kekuatan hukum atau dianggap sudah memberikan izin dan 

melegalkan suatu bentuk produksi industri yang akan dibuat oleh pemilik usaha. 

Perbedaan bentuk legalitas keduannya dapat dilihat dari nilai investasinya yaitu 

apabila Tanda daftar industri nilai investasinya mulai Rp.50.000.000,- sampai 

dengan Rp.250.000.000,- dan Izin usaha industri nilai investasinya 

Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-. Bahwa bisa dikatakan Pasal 3 

Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal berlaku dan tidak 

berlaku dengan efektif dapat dilihat dari analisis beberapa faktor yang 

mempengaruhi. 

Bahwa bisa dikatakan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan 

Penanaman Modal berlaku dan tidak berlaku dengan efektif dapat dilihat dari 

analisis beberapa faktor yang mempengaruhi dalam melakukan analisis penulis 

menggunakan faktor efektifivitas yang dikemukakan oleh ahli Lawrence M 

Friedman yang menjadikan tolak ukur penentuan efektivitas hukum berdasarkan 3 

faktor utama yang sangat berpengaruh, yaitu: 

1. Substansi  

Substansi adalah isi suatu peraturan itu dimuat dan diatur yang sesuai 

kebutuhan peraturan tersebut digunakan untuk mengatur hal apa yang 

selayaknya memang harus diatur agar masyarakat tertib terhadap isi 

peraturan tersebut. Peraturan sendiri dibuat untuk masyarakat dengan 

adanya suatu peraturan maka keseluruhan yang diatur didalamnya 

seharusnya harus di taati dan dilakukan sebagaimana  tercantum dalam isi 

peraturan tersebut. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Perizinan Bidang Industri, Perdagangaan dan Penanaman Modal tidak 

mengatur jelas dalam pasal tentang sanksi administratif sehingga dalam 
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hal ini khususnya Pemerintah Kabupaten Gresik tidak bisa menindak para 

pemilik usaha untuk mendaftarkan tanda daftar industri padahal dalam 

pasal 3 Ayat (2) dijelaskan bahwa usaha kecil harus memiliki tanda daftar 

industri. Apabila sanksi administratif ini diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang 

Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal maka sangat membantu 

untuk dilakukannya penegakan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang Industri Perdagangan dan 

Penanaman Modal. 

2. Struktur 

Struktur adalah penunjang bagaimana peraturan daerah tersebut 

diberlakukan dalam masyarakat, pada kenyataannya penegakan terkait 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Perizinan Bidang Industri,Perdagangan dan Penanaman Modal khususnya 

Pasal 3 Ayat (2) tidak dilakukan oleh penegaknya. Sebagaimana yang 

seharusnya bahwa dengan adannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 

Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang Industri, Perdagangan 

dan Penanaman Modal seluruh lapisan satuan kerja yang dimana sesuai 

peruntukannya yakni digunakan satuan Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan Kabupaten Gresik seharusnya mengetahui dan memahami isi 

dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2001 tentang 

Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal. Pada 

kenyataannya yang didapat dilapangan dan kemudian dianalisis oleh 

penulis bahwa kurangnya pemahaman para satuan kerja yang berada di 

Badan Penanaman Modal dan Perizinan terkait Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang 

Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal khususnya Pasal 3 Ayat (2). 

Bahwa penegakan sanksi bukanlah menjadi kewenangan Badan 

Penanaman Modal dan Perizinan karena Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan hanya melakukan penerbitan saja dan yang berhak melakukan 

penegakan adalah Satpol PP ( Satuan Polisi Pamong Praja) dan Dinas 

Pekerjaan Umum. Penegakan yang seharusnya dilakukan oleh Satpol PP ( 
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Satuan Polisi Pamong Praja) tidak dapat dilakukan juga dikarenakan 

memang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2001 tentang Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman 

Modal memang tidak mengatur terkait Sanksi Administratif.  

Bahwa sampai saat ini belum memahami secara jelas bahwa Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan 

Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal digunakan sebagai 

Dasar Hukum. Tetapi sampai saat ini Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2001 tentang Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman 

Modal tersebut masih berlaku dan belum dicabut dan seharusnya masih 

digunakan untuk satuan kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

Kabupaten Gresik. Bisa dimungkinkan bahwa sebelumnya penerbitan 

tanda daftar industri yang berwenang adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, sehingga Badan 

Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik belum memahami 

karena pada kenyataannya peraturan daerah tersebut dibuat terlebih dahulu 

diterbitkan sebelum Badan Penanaman Modal dan Perizinan ini didirikan.  

3. Kulture 

Kulture adalah Kebudayaan yang selalu dilihat dan dilakukan oleh 

masyarakat yang kemudian menjadi kebiasaan yang dilakukan berulang-

ulang dan menimbulkan suatu permasalahan yang mengakibatkan tidak 

bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat, dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang 

Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal permasalahan yang dihadapi 

dalam kebudayaan ini adalah bahwanya penerapan Pasal 3 Ayat (2) 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal  dapat 

dilihat dari kebiasaan masyarakatnya yang memang perlu adannya 

sosialisasi jika tidak dengan sosialisasi maka masyarakat tidak akan 

melakukan pendaftaran bentuk legalitasnya yaitu tanda daftar industri 

sebagai salah satu bentuk legalitas produksinya. Padahal seharusnya 

masyakarat harus mengetahui bahwa memang tanda daftar industri sangat 
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diperlukan dan melakukan insiatif untuk melakukan pendaftaran tanda 

daftar industrinya agar terdaftar dan memiliki jaminan legalitas yang kuat 

dihadapan hukum. Kebudayaan seperti inilah yang sangat mempengaruhi 

dan menghambat bahwa masyarakat harusnya mempunyai kesadaran 

untuk melakukan pendaftaran yang dimana itu juga menguntungkan 

masyarakat yakni selaku pemilik usaha. 

Setelah dengan adannya analisis yang dilakukan penulis terkait efektivitas 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik  Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan 

Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal denga melihat berbagai 

faktor yang mempengaruhi bekerjanya efektvitas hukum maka terlihat bahwa 

Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 

tentang Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal terkait 

Tanda Daftar Industri Usaha Kecil Produksi Makanan Khas Gresik memang 

belum efektif dan dengan ini penulis mencari hambatan dan upaya penyelesaian 

sehingga Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2001 tentang Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal ini 

kembali berjalan dengan efektif didalam penerapannya dimasyarakat. 

2. HAMBATAN DAN UPAYA MENGATASI HAMBATAN EFEKTIVITAS 

PASAL 3 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

TENTANG PERIZINAN BIDANG INDUSTRI PERDAGANGAN DAN 

PENANAMAN MODAL TERKAIT TANDA DAFTAR INDUSTRI USAHA 

KECIL PRODUKSI MAKANAN KHAS GRESIK 

1. Hambatan dalam Efektivitas Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang Industri, Perdagangan 

dan Penanaman Modal terkait Tanda Daftar Industri Usaha Kecil Produksi 

Makanan Khas Gresik. 

Hambatan adalah salah satu penyebab yang mengakibatkan suatu efektifitas 

hukum tidak berjalan dengan semestinya, hambatan yang dihadapi terkait 

Efektivitas Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2001 tentang Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal 

terkait Tanda Daftar Industri Usaha Kecil Produksi adalah kurangnya pemahaman 

Satuan Kerja Badan Penanaman Modal terkait Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah 
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Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan 

Penanaman Modal terkait Tanda Daftar Industri Usaha Kecil Produksi Makanan 

Khas Gresik. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan 

tanda daftar industri.  

Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah terkait Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang 

Industri,Perdagangan dan Penanaman Modal khususnya Pasal 3 Ayat (2) terkait 

Tanda Daftar Industri Usaha Kecil Produksi Makanan Khas Gresik bahwa pemilik 

usaha produksi makanan khas gresik harus memilik tanda daftar industri sebagai 

bentuk legalitas produksi industrinya. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 

12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman 

Modal yang diundangkan dan diterbitkan pada tahun 2001 sangat tidak relevan 

lagi yang dimana adannya perubahan kewenangan penerbitan tanda daftar industri 

dari instansi yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Gresik menjadi Badan 

Penanaman Modal Kabupaten Gresik dan waktu penerbitan Peraturan Daerah 

yang sudah lama dan tidak diaturnya sanksi adminitratif didalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang 

Industri Perdagangan dan Penanaman Modal terkait Tanda Daftar Industri Usaha 

Kecil Produksi Makanan Khas Gresik. 

2. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Efektivitas Pasal 3 Ayat (2) Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang Industri, Perdagangan 

dan Penanaman Modal terkait Tanda Daftar Industri Usaha Kecil Produksi 

Makanan Khas Gresik 

Suatu hambatan yang disebabkan belum efektifnya suatu peraturan daerah maka 

harus dicari upaya mengatasi hambatan tersebut sehingga berjalan dengan efektif 

upaya untuk mengatasi yang harus dicari dalam Efektivitas Pasal 3 Ayat (2) 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan 

Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal terkait Tanda Daftar Industri 

Usaha Kecil Produksi Makanan Khas Gresik tentunya harus dicari upaya 

penyelesaian atau solusi agar berjalan efektif. Upaya yang harus dilakukan untuk 

mengatasi hambatan tersebut yakni : Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan 

pengkajian ulang terkait Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang 
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Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal sehingga satuan 

kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan agar memahami Peraturan Daerah 

yang khususnya Pasal 3 Ayat (2) bahwa usaha kecil yang melakukan produksi 

makanan khas gresik perlu pentingnya tanda daftar industri sebagai salah satu 

bentuk legalitas yang diperlukan oleh pemilik usaha kecil produksi makanan khas 

gresik, Agar berjalan dengan efektif maka didalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang Industri Perdagangan dan 

Penanaman Modal yang tidak mengatur sanksi administratif yang seharusnya 

dalam Peraturan Daerah itu diatur sehingga dapat ditegakan dengam baik, 

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya tanda daftar industri 

sebagai legalitas yang sah untuk usaha kecil produksi makanan khas gresik. 

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanda daftar 

industri dan  mengkoordinasikan kewenangan yang sebelum didinas yang 

ditunjuk kepada dinas yang berwenang saat ini yakni Badan Penanaman Modal 

dan Perizinan Kabupaten Gresik. 
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN 

Dari pembahasan yang telah dijelaskan, diuraikan dan dianalisis oleh penulis pada 

bab sebelumnya mengenai Efektifitas Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang Industri, 

Perdagangan dan Penanaman Modal terkait Tanda Daftar Industri Usaha Kecil 

Produksi Makanan Khas Gresik dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa dapat dikatakan belum efektif dan belum berjalan dengan 

semestinya dikarenakan masyarakat khususnya pemilik produksi makanan 

khas gresik dikawasan sentra produksi makanan khas gresik jalan 

sindujoyo yakni 17 Pemilik Usaha  masih belum  mempunyai tanda daftar 

industri  dan dapat dilihat dari : 

a. Bahwa Faktor Substansi Sanksi Administrarif yang tidak diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Perizinan Bidang Industri,Perdagangan dan Penanaman Modal sehingga 

tidak dapat memberikan sanksi adminisratif kepada masyarakat yang 

belum memiliki tanda daftar industri. 

b. Bahwa Faktor Strukture pemahaman terkait Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan Bidang 

Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal yang belum dilaksanakan  
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didalam satuan kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

Kabupaten Gresik dan Masyarakat Kabupaten Gresik dan Badan 

Penanaman Modal Kabupaten Gresik masih belum memberi sosialisasi 

terkait Tanda Daftar Industri. 

c. Bahwa faktor Kulture yang sangat berpengaruh adalah kurangnya 

sosialisasi Pemerintah Kabupaten Gresik Khususnya  Badan 

Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik kepada Masyarakat 

Pemilik Usaha Kecil Produksi Makanan Khas Gresik di wilayah 

Kawasan Sentra Produksi Makanan Khas Gresik Jalan Sindujoyo dan 

kurangnya kesadaran masyarakat. 

2. Sebab/Hambatan yang timbul dalam Efektivitas Pasal 3 Ayat (2) Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perizinan 

Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal  terkait Tanda Daftar 

Industri Usaha Kecil Produksi Makanan Khas Gresik bahwa : 

a. Kurangnya sosialisasi dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

Kabupaten Gresik terkait tanda daftar industri kepada masyarakat 

b. Kurangnya Pemahaman dari Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan terkait Peraturan Daerah. 

c. Tidak diaturnya sanksi administratif dalam Peraturan Daerah 

d. Karena Peraturan Daerah Tersebut dibuat, diterbitkan dan 

diundangkan pada tahun 2001 yang dimana kewenangan 

menerbitkan tanda daftar industri berada di dinas koperasi usaha 

kecil, perdagangan dan perindustrian kemudian dipindahkan 

menjadi kewenangan Badan Penanaman Modal dan Perizinan 

sehingga mempengaruhi ke efektifan peraturan daerah. 

e. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanda daftar 

industri.  

3. Upaya untuk mengatasi hambatan imbul dalam Efektivitas Pasal 3 Ayat 

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Perizinan Bidang Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal  terkait 

Tanda Daftar Industri Usaha Kecil Produksi Makanan Khas Gresik bahwa:  
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a.  Melakukan sosialiasi kepada masyarakat terkait tanda daftar 

industri khususnya dikawasan sentra produksi makanan khas 

gresik. 

b. Badan Penanaman Modal dan Perizinan melakukan pemahaman 

Peraturan Daerah. 

c. Mengatur Sanksi Administratif didalam Peraturan Daerah dengan 

melakukan pengkajian ulang Peraturan Daerah. 

d. Melakukan Pengkajian ulang Peraturan Daerah sehingga sesuai 

dengan kewenangannya dan satuan kerjanya. 

e. Melakukan Pemahaman kepada masyarakat agar memiliki 

kesadaran untuk mendaftarkan tanda daftar industri. 
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2. SARAN 

Dari kesimpulan diatas,  maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. BadanxPenanaman Modalxdan Perizinan KabupatenxGresik memberikan 

sosialisasi pentingnya tanda daftar industri kepada masyarakat pemilik 

usaha kecil produksi makanan khas gresik agar melakukan pendaftaran 

tanda daftar industri dan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya 

memiliki tanda daftar industri. 

2. Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan pengkajian ulang terkait Peraturan 

DaerahxKabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2001 tentangxPerizinan Bidang 

Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal agar dapat diberlakukan 

kembali secara efektif serta melakukan sosialisasi kepada Satuan kerja 

Badan Penanaman Modal dan Perizinan dan Masyarakat Kabupaten Gresik 

terkait perubahan dan pengkajian ulang Peraturan DaerahxKabupaten 

GresikxNomor 12 Tahunx2001xtentang Perizinan Bidang Industri, 

Perdagangan dan Penanaman Modal. 
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