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PEMERIT{TAH KABUPATEN WONOSOBO
PERATT'MN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMORT

TAFTUN 2@4

TENTANG
PELARAT{GAN DAf{ PENGENDALIAN PEREDARAN GARAII/I TIDAK BERYODIUM
DENGAhI MHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA

BUPATIWO\IOSOBO,

o
Menimbang

:

a. batnm dalam rarqka upaya menirgkafi<an keoerdasan dan daya
piHranakserta menghdaplera globalisasl dan era reformasi serta
meningkatlcan deraJat kesehatan maoyarakat, maka penggunaan
garam beryodlum perlu dimasyarakaflran ;
b. bahwa didalam mompercopat dan moma$yarakatkan penggunaan
garam beryodlum porlu dladakan upaya-upaya sistematis melalui
pelarangan dan pengendalian peredaran garam yang tidak
beryodium;
c. bahwa unhrk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Menglngat:

t

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tenhng pembentukan
Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (dlurdangkan pada tanggat8 Agustus 1950);
2. Undangrundang Nomor-8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pldana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 26, Tambahan
1.

Lembaran Negara Nomor 3029);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian
( Lembaran Negara Tahun 1984 nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara nomor 3274);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 1ffi, Tambahan Lembaran
Negana nomor 3aSO;

Undang-undang Nomor

7

Tahun 1996 tentang Pangan
gg , Tambahan Lembaran

(Lembaran Negara Tahun 1998 nomor
Negara nomor 3656);

I

Undang-undang Nomor
Tahun 1Sg tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor
,
Tambahan Lambaran Negara nomor 3821);

42

22 Tahun 1999 bntang Pemerintiahan
paeratr (Lembaran Negara Tahun tggO Nomoi60, Tanrbahan

7. Uhdang.qn{ang Nomor

LEmbaran Negara Nomor 3839);

g.

Ferafunan pemaririlah r,rorra

f5

Til.,

1gg1 tentang
,k",,oi
standar
,.#f
i s,

T;flffi11,ff*i*"frffi
l0.peiratrmn pemerlntah Nomor
"-'

S T*tn laxl tnntann
illmu"in ru_G TJ# r*"R Hl:, o"i

ro"". 1"rir-n
Tambahan

Lembaran ru"g"i.-rffi'J
X
rl.peratunan pemerrntah

Nomor

2s

Tatrun 2oo0 tentang
Karvenangan pemerintaf,
O"n-'X"il
Daerarr
Tambahan t-emuaran N"d;; rrlii,iJi-ssszl
;
l2.Kepuhrsan presrdEn Nomor 6g rahun
1gg4 tentang pengadaan
Garam Beryodium ;

ffin* ii*Gi"; .'Nd;;tffi fft1fr:;:iH:

l3.Keputusan presiden Nomor

peraturan

4. Tahun lggo tenhng Teknik
p"runo"il-r"d3d;":;;
Bentuk

*ffiffi#ffimr'#ffirffiruiirru*
fienvusunan

1999 NomorT0);

o

l4'Surat Keputusan Menterl-Perindustrian
l-Iornor
*Fng. p.engcsahan serta -F"n"irpun

:

Zgtwt$wull gg5

standar Nasionar
rndonesia dan penggqnaan ranoa
sr,ri secara wajib terhadap 10
(seputuh) macam pi6ourci i"dGri

I'-

ls'Surat Keptrttrsan Menteri Perindustrian
Nomor
: 77ttilsflggs
"iiri#rrrn
tentang persyaratan remis pongorarr"ii,

dan
pelabelan Garam
Beryodium
16'sunat Keptrtusan iFented Perindustrian
Nqnor : 7gilM/slvs/lggs
tentang pembentukan Komlte wailonai
Ganam
Dengan persefujuan
DEWAN PERUI/AKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WO}IOSOBO

o

tttlenetapkan

:

MEMUTUSKAN
PERATURAT.I

IGBUPATEN

WONOSOBO TENTANG
.DAERAH
P*-A*oNGry-p$
prr,rcrrvoer.rnrv''iiHiilARAN
TIDAK

GARAM

BERYMUM

KErr*f,fnl,MUM
Pasal

1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan

:

a. Kahrpaten adalah Kabupaten Wonosobo;
b. Pernerlntah lfubupaten adalah pamefintah Kabupaten wonosobo;

c. Bupaii adalah Kepala pemerintaf, XrOup"t"n Wonoeobo;
d' Dinas adalah Dlnas Kesehatan 4"rl KeooJahbraan soslal
dan Dinas
Pedndusfrran perdag an g.n da
n Koper.s

x"oG*i;'Iir;U#;''

2

usaha
iers*oai Tetaas, pssur xrinanor, Ferserer Lairufi,Badan
Firma'
Mfif f'f"gara atau DasCt dmgan rrwn? dT qF n b€ntuk apaPun, Bentuk

f.

Fd"hnd

Pe'rkumptrlan, Yayasan, Lembaga'
UsaFa Tetap, dan belfilc badan hlnnya;
reknis
standar Naslonar rndqrqlia adalah standar yang dihtapkan oleh.lnstansi
yang
berlaku
menaapai'#dlu"n oari Dewah Standar Nasional

icongsi,-iftp"t"ti

.

setelah
secara nasbml dl lndonesla ;
Natrium
g. Garam Beryodium adalah garam konsumsl y?ng. koryPoryn trtamanya
ppm melalui proses
CftioAa" CN"CU o"n ,"ngindung selyas? Yodium 3&80
svarat

/

fii*g

d'ornir,"n'diu"frn

unUk dlkonsurnsi

30 ipm din diatas B0 p-pm fidak rnemenuhi

;

yang komponen utamanya Natrium
h. Garam Tidak Beryodium adalah garam
C[friO" OUCD Vang tdak mengandung senyawa yodium ;
p6ncampuran.atau penambahan senya\ffa
i. Proses Yodisasi adalah suatu proses
yodium yang
yodlum kedalam'griam sehingga ga;am mengandung senyawa
inemenuhi syarat unhrk dikonsumsi ;
garam yang dledarkan dan diperfualbelikan oleh

o

Pereilaran gaxam adalah
perorangan

itau badan hukum

:

usahanya
adalah perorangan atau badan yang salah sattr kegiatan
memforaagangkan garam beryodium'

k. Pedagang

BAB

II

OBYEK DAt'l SUBYEK
Pasal 2

(l)obyekpengendallanadalahseliaporang,pedagangataubadanyang
reUfufan p"iJ"gingan afau feredaran garam konsumsi '
berhubungan
"tru
yang beredar di
semua garam konsumsludak beryodium
(2) Obyek larangan adalah
KabuPaten .

a

yang molakukan perdagangan
(3) Subyek larangan adalah setiap oranq atau badan
'-' ataulper"A"rin grtrm'konsurisitidak beryodlum dl Kabupaten '

BAB III
PENGAENDALIAN

(l)PengendalianperedarangaramkonsumsidilakukanolehTimPengendali.
dengan keputusan
(2) Tlm Pengendall sebagalmana dimaksud ayat (1) dibenark
BuPati.

garam
(3) Pensendalian terhadap pengolahan, pongemasan dan pelabelan

OeryiOlum dilakukan oleh Dinas '

Pasal 4
Pasal3 ayat (1) dilakukan meliputi :
Pengondalian sebagalmana dlmaksud
pemerllisaan kandungan yodium $ecara

-

ffi;*

melakulcan
pengawasan
u"tfilf, t"rhadap giram konsumsiyang beredar'

r-----=----

TvltryE'-

_-

ko#umst yang ber€da: di masyarddl drr perrseffit

a&at

lodna tes

$

BTB U
TIRAI-IGAI.I
5

hl

b&n

dflararg membawa masuk dan atau keluar garam yang
Seffiap orang atau
fidak beryodlum untuk komurnsl ke wilayah ahu dari wilayah kabupaten .
Pasal 6

(1) $etiap pedagang dan badan dilarang memproduksi dan mengedarkan garam
yang Sdak UeryoOlum di wllqVafr Kabupaten Wonosobo untuk konsumsi
inari"usta dan blhan penolong iirdustri pangan termasuk pakan ternak dan

,

tumbuh-tumbuhan

.

(2) Dikecualilon darl ketenhran Ayat (1) Pasal ini adalah produksi yang berbahan
dasar garam tldak beryodium.

e

(3) Mekanlsme pengadaan garam Sdak beryodium bahan-bahan produksi akan
diatrrdengan KePutusan BuPati.

'

Pasal 7
(1) produsen atau pengralin garam beryodium harus menggunakan kemasan
dengan dlberi leb€l .
(2) penggunaan kemasan dan lebelsebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
- tercantum merk dagang
- nama dan alamat Produsen
- kandungan Yodium dan

- kodeproduksi

BAB V

o

PENGAWASAN

Pasal

8-

Untuk melakukan p,ombinaan dan pongalilasan sebagaimana_dimaksud PaEal 3
dan 4 terhadap pireOaran garam dibentuk Tim Peredaran Garam yang terdiri
darl unsur Pemerintah Kabupaten dan unsur laln .
(2) Tim Peredaran garam sebagaimana dimalcsud ayat (1) dibentuk dengan
Keputusan BuPafi

(i)

Pasal

(I)

I

peran serta masyarakat dalarn pongawa$an peredaran garam.di pasar, \,varungwarung, *"rfun dilempat lain'meiupakan hak dan tanggungiaurab masyarakat

oleh masyarakat di lakukan oleh masyarakat dengan
(2)
t-' Tatacara pengawasan
melakulori pemantauan peredarin garain tidak beryodiurn dan melaporkan
kepada aParat.

SAT.{KSI

tilfl

BIB

UI

IEIEilruAT{

Pd

PIDAI-IA

10

Pelanggaran atas Pasal 5 dan 6 Peratran Oaerah inl dikenakan sanksi adrninistrasi
Aeng;: diberi peringatan tertulis seburycc 3 (tiga) kali, dan apabila peringatan
terseUut tidak diindahkan maka akan dicabrn E:in usahanya dan penyitaan garam

Pasal

11

I

ini
(1)
- - Barang slapa melanggnr ketentran Pasal 7 dan Pasal Peraturan Daerah
paling
diancam dingan pldana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
banyak Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) .
(2) Tindak pldana sebagalmana dimaksud ayat (1) adalah pehngggran
.

BAB VIII
PENYIDIIfiT{
Pasal 12

o

(1) Penyrdik Pegawai Negeri Stfiil yang
''

seni&rya disebut PPNS adalah Pejabat

Daerah yang diberi
wsilenang ktrusus 6t*r tlnAang-urdang unfi.rk melakukan pen$dikan torhadap

Pqiuai Neg€rl Sipli blterfir dilingkuryan Pemerintah
pelanggaran Peraturan Daerah

;

atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dilaliukan oleh PPNS yang pengangkatan, kowenangan dan pelaksanaan

(Z)- Penyidikan terhadap polanggaran
'

tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
(3) Wenenang ponyidik sebagaimana dimaksud dalam a)rat

0)

adalah

;

:

a. Menerima mEncari dan mengumpulkan sotta meneliti keterangan atau

l

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang larangan peredaran garam
tidak beryodium agar ketarangan atau laporan tersebrfi rnenjadi lengkap dan
lelas;
b. Meneliti, mencarl dan m€ngumpulkan keterangan mengenai keterangan
orang atau badan hukum tentang kgbenagn perbuatan yang dilakukan
sehuiungan dengan tindak pidarra dibidang larangan peredamn garam tidak
beryodium ;
c. Meminta lreterangan dan barang bukti pada orang pribadi atau badan
sehuburlgan dengin tindak pidana dibidang larangan peredaran garam tidak
beryodium;
d. Memerlksa buku-buku, catalan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan
tndak pidana diffiang larangan peredaran gararn tidak beryodium;

Melakukan penggoledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,
poncatatan dan dokuman lain serta melakukan penyitaan terhadap barang
buld brsebut;
Meminta bantuan tenaga ahli dalam ranglo pelaksanaan tugas penyidikan
dibldang laringan peredaran garam ffdak beryodium;
g. Menyuruh, berhenfi, melarang seorang meninggalkan ruang. atau tempat
padi saatpemorilcsaan eedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
Itau Aommen yang dibarrra seSagaimana yang dimaksud dalm huruf c;
'h. Memofet seorang yang berkaitan d6ngan tindak pidana dibidang larangan
peredaran' geram tidak beryodium;
Memanggil orang untuk didengar atau keterangannya dan diperiksa s*"bagai

e.

f,

i.

trersangka atau sanksi;

wEoPmaEE[me FwrDilt;
n

(s) Penyidik $nilb momborltahukan dlmuhinya psrytdltan d,an tlarib menyampaikan
hasil penyirtiltan sebagaimana dlmaksrd Ualam iyat (1), kepada Fenuntut Umum
sesual dengan kotenhran yang diahrr dalam Undang-undang Nomor : Tahun
1981,Tentang Hularm Acara Pidana

I

BAB VII
KETENruAN PENUTUP
Pasal 13
Hal-hal )fiang belum diatr.rr dalam Peraturan Daerah ini sepaniang mengenai teknis
pelaksanaannya altan diatur lebih lanjut dengan Kepr.rtr.rsan Bupati

Pasal 14
Peratunan Daerah inl mulal berlaku @a tanggal diundangkn.
Agar ee0ap orang dapd mengetahuinya, memerintahlon pengundangan Peraturan

Daerah inidengran penempdann)ra dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan dl Wonoeobo
pada tanggal 29 Mel 2004

BUPATIWONOSOBO

Diundangkan dl Wonosobo
Pada

tanggal

,

rIu'i

2W4

Drs. DJOKO PURNOMO , M.M
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONO$OBO NOMOR TT TAHUN 2OO4 SERI E

NOMOR 2

6
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-;{6*ll$#
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PERATURAN DAERA,}I |(|H'.PATEN WOI'IOSOBO

NOMOR

T

TA}T'N 2W4

TENTAFre
GARAM TIDAK BERYODIUM
PEI,.ARANGAN DAN PENGENDALIA$I PEREDARAFI

r

Ui,lt M.

PENJELASA$'I

Aralr pombangunan

adalah penlnglatan kualitas
!i+ng
us*ft[ panlngkatan kecerdasan dan prduktivitas

di

sggala

$umhfdaya manu*#mahlui
sahh satu roasalah giei
kerfa dengan upsya perbaikan $tatu$ giei masyarakat.
yang berakibd
(
yang serius aOaiatr gingguan akibat ke[urangan yodiurn GAKY)

.'
i,uOi penurunan kualttts zumber daya qaryd?
kualibs
Eshsfiai salah sa6r upala plnoittUt dalarn rarlgp* menirgkatkan
dan penanggulangan
a*arar odrqan upaya pcroegah3n
-akl6
sumber daya
kekurangan yodium
xesetntan mm6h
berbagal g"ngdrn
pemerintah
Kabupaten
mdalul kogiatan iodisa$i gar"*- ue*aitan densn. thr p€nufunan *uml'rerdaya
Wonosobo ,ntui ;il"mnhnei GAKt FIg berakiM
menerbitkan
man$sia pada umumrrya, *Ly"okat- $Ionosobo lthususnya
psngendalian per*daran
peragran daerah yang menganriff;t""g pelararqan dan
beredar di
garam fidak beryodium, aturan rni meierankalibafwva garary .Yans
juga
mengatur
raperda i1i
t$brlpaten W"{fu"b" harus mengandunq.

ffi*ri"
i"n*"p

o

.Vgdiurn,
pasaran yang
p*nd*d"gan atae peredaran g"lrf .9*^ beryodium di
"
lit"["analon ototr sffiiu tim yang t€rdiri in1tqn{ tarkait
GAKY akan
penanggulangan
ini
daerah
pltrturan
Dengan ditetapkannyu

sEluruh garam yang beredar
ssgera dapat'dllaiciairafan, X":r"nu eef"ma ini beluri
pencegahan GAKY yang
di masyarakat mengandung cuklp yodium, sedang
mudah Oan murafr afiahh m6h;tli kinsumslgaram beryodlum

II.

PENJELASAN PASAI- DEMI PASAL

Pasal 1 s/d

t-

PasalS

pasat6

:
:

.

CukupJelas

vanf-Amaksud le3qan kepertuan industri adalah industri
atau barang yans tidak

yan{i;;p*t"dukti bahln
dilroiBumsi oletl manusia dan h6wan, baik se!{3
f"nguung tt u iiU,n hngsung' !*p*tfl penyarnakan kultt'
loglT'
p"*6u.Ln bahan kimia,

bahan . psngocoran

p*ndngln' unt*'t* pembekuan ikin (bukarr 'oT!:
penyakit
eu*nulmn ikan asin dan pembasrni harna

Pasal 7 s/d 14

:

tanaman).
Cukr.rP ietas.

