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ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Balai Besar Obat dan 

Makanan dalam pengawasan produk obat-obatan dalam rangka perlindungan konsumen dan 

bentuk perlindungan dari BBPOM terhadap konsumen produk obat-obatan di Kota Mataram. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

dilakukan dengan cara sidak langsung kepada pelaku usaha, laporan masyarakat, uji 

laboratorium dan sosialisasi kepada masyarakat sedangkan bentuk perlindungan dari Balai 

Besar Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan dengan cara upaya preemtif, preventif dan 

refrensif.  

Kata Kunci: Pengawasan, Perlindungan Hukum, Obat-Obatan, Konsumen 

 

THE ROLE OF GREAT MEDICINE AND FOOD BALAI (BBPOM) ON PRODUCT 

CIRCULATION OF MEDICINES IN CONSUMER PROTECTION IN MATARAM CITY 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to know the role of the Center for Drugs and Food in 

the supervision of medicinal products in the context of consumer protection and forms of 

protection from BBPOM for consumers of medicinal products in the city of Mataram. The 

results showed that the supervision of the Center for Drug and Food Control was carried out 

by direct inspection to business people, community reports, laboratory tests and socialization 

to the public while the form of protection from the Central Food and Drug Supervision 

Center was carried out by preemptive, preventive and comprehensive measures. 

 

Keywords: Supervision, Legal Protection, Drugs, Consumers 
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I. PENDAHULUAN 

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum 

yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 

sebagaimana di maksud dalam Undang Undang Dasar 1945, yaitu melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia berdesarakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
1
 

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan 

signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika, dan alat 

kesehatan. Dengan teknologi modern, industri-industri tersebut mampu memproduksi 

dalam skala yang besar dan mencakup berbagai produk dengan range yang sangat 

luas. Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk tersebut itu juga cenderung 

meningkat. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat 

memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Untuk itu dibentuk 

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau (disingkat BPOM) memiliki jaringan 

nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki 

kredibilitas profesional yang tinggi.
2
 

Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian Internasional terutama di bidang 

ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas. Hal ini memungkinkan banyak 

produk obat dan makanan negara-negara yang ikut dalam pejanjian tersebut 

memperdagangkan produknya ke Indonesia. Perdagangan bebas membuka peluang 

perdagangan obat dan makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen 

terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapat resiko beredarnya obat ilegal. 

                                                 
1
Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 

2017, hlm. 1. 
2
http://www.pom.go.id/new/view/direct/background, diakses 26 Maret 2018 pukul 20:20 WITA 

http://www.pom.go.id/new/view/direct/background
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Hal ini menjadi perhatian bagaimana BPOM mengawasi produk obat dan makanan yang 

beredar di masyarakat. 

Badan POM melakukan pengawasan produk obat yang beredar di Indonesia 

melalui suatu sistem yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market hingga 

post-market, dimulai dengan standardisasi, yang merupakan fungsi penyusunan 

standar, regulasi dan kebijakan terkait pengawasan obat. Dilanjutkan dengan pre-

market evaluation yang merupakan penilaian produk sebelum memperoleh izin edar. 

Setelah produk beredar, Badan POM melakukan post-market control untuk melihat 

konsistensi keamanan, mutu, dan informasi produk melalui sampling obat yang 

beredar serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat, pemantauan 

pharmacovigilance, dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Selanjutnya, hasil 

sampling dilakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui apakah produk obat 

memenuhi syarat keamanan, khasiat, dan mutu. Dilanjutkan dengan penegakan 

hukum berdasar bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal.
3
 

Namun, selama ini langkah-langkah yang dilakukan oleh BPOM belum juga 

mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya produk obat-obatan 

tersebut. Padahal salah satu strategi BPOM adalah meningkatkan kesadaran 

masyarakat dan pelaku usaha, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat 

khususnya di kota Mataram tidak memahami bahaya dari produk-produk yang mereka 

konsumsi serta tidak selektif dalam mengkonsumsi. Karena BPOM merupakan garda 

terdepan dalam perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999. 

Pada akhirnya adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan 

kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak-

                                                 
3
http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/persdiakses 15 April 2018 pukul 23:10 WITA 
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hak masyarakat khsusunya masyarakat kota Mataram sebagai konsumen terhadap 

peredaran obat-obatan yang diawasi oleh BBPOM. Hal ini yang menyebabkan penulis 

tertarik untuk mengangkat judul tentang peranan BBPOM terhadap peredaran obat-

obatan di masyarakat guna perlindungan konsumen.  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris dengan menggunakan 

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Aprroach), Pendekatan Konseptual 

(Konseptual Aprroach), dan Pendekatan sosiologis (Sosiologis Approach). Bahan 

hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik 

memperoleh bahan hukum adalah dengan study kepustakaan dan  study lapangan yang 

kemudian analisis bahan hukumnya menggunakan penafsiran sistematis. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Peranan BBPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Obat-

Obatan di Kota Mataram 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Mataram merupakan Unit 

Pelaksana Teknis dari BPOM RI sesuai dengan Surat Peraturan Kepala Badan POM 

RI No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan BPOM RI. BBPOM Kota Mataram termasuk salah satu dari 33 Unit 

Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh Provinsi Indonesia. 

Lembaga ini bersifat vertikal, pusat dari BPOM sendiri berada di Jakarta. 

Fungsi BPOM sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya 

Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) pada butir 5: Meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat Indonesia, utamanya di sektor kesehatan kesehatan; butir 2: 

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; butir 3: 

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan membangun daerah-daerah dan desa 

dalam kerangka Negara Kesatuan; butir 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan 

daya saing di pasar internasional; serta butir 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi 

dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan 

tindakan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai 

dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. 

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan di kantor BBPOM Kota Mataram, 

jenis pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu: Pre-Market adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh BPOM RI yang berada di Jakarta sebelum beredarnya suatu produk. 

BPOM RI melakukan pengawasan berupa pendaftaran suatu produk, pemberian 

nomer registrasi sampai pengujian di laboratorium sehingga suatu produk dapat 
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diedarkan secara nasional. Post-Market adalah pengawasan yang dilakukan setelah 

produk tersebut beredar di masyarakat luas seluruh Indonesia dan ini adalah 

kewenangan BBPOM selaku unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia. Pengawasan tersebut berupa uji laboratorium dengan tujuan memberikan 

pengawasan kepada produk agar tetap aman digunakan masyarakat seperti yang 

dikatakan oleh Bapak Abdillah Wibisono, S.Farm., Apt. a. Tugas BBPOM 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM No 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana 

Teknis di lingkungan BPOM memiliki tugas melaksanakan kebijakan di bidang 

pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, 

narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen 

serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. b. Fungsi BBPOM 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014.  c. 

Kewenangan dari BBPOM Kota Mataram adalah melakukan pengawasan terhadap 

produk-produk yang beredar di tengah masyarakat dengan cara menguji kandungan 

dari produk tersebut, apakah layak atau tidak beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat 

luas.
4
 

Sehingga dalam hal ini wewenang BBPOM Kota Mataram hanya melakukan 

pengawasan pasca diedarkannya suatu produk (Post-Market), sedangkan pengawasan 

sebelum diedarkan (Pre-Market) wewenang dari BPOM RI. Pengawasan tersebut 

dilakukan BBPOM dengan cara membeli produk yang beredar dipasaran lalu 

dilakukan pengujian laboratorium, atau bisa juga dilakukan sidak apabila terdapat 

laporan dari masyarakat. 

 

                                                 
4
 Buku Tahunan BBPOM Kota Mataram 
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Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh BBPOM terhadap konsumen produk 

obat-obatan di kota Mataram 

Pada umumnya bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan terhadap konsumen produk obat-obatan adalah seluruh 

kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM itu sendiri. Bukan hanya konsumen melainkan 

pelaku usaha yang mendistribusikan produk tersebut. Seperti yang dikatakan oleh 

Bapak Abdillah Wibisono selaku petugas yang ditunjuk. 

Terkait upaya yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan mengenai perlindungan konsumen, dilakukan dengan tiga upaya seperti 

yang dibahas diatas, diantaranya: Upaya Preemtif, dalam hal pencegahan yang 

dilakukan sejak dini terhadap pelaku usaha yang menjual produk obat-obatan 

berbahaya, adanya sebuah sosialisasi dan pelatihan terhadap para pelaku usaha sangat 

dibutuhkan karena agar pelaku usaha tau dampak dari perbuatannya.  

Jika ditemukannya suatu produk berbahaya di dalam suatu produk obat dan 

makanan adalah tergantung dari isi kandungan produk tersebut. Apabila produk 

tersebut masih berjumlah sedikit, maka pihak dari BBPOM akan memberikan 

penyuluhan kepada pelaku usaha agar tidak mengulangi tindakannya tersebut 

dikemudian hari. Namun apabila melebih maka akan ditinjak lanjuti oleh pihak yang 

berwenang. Selain itu juga Bapak Abdillah Wibisono S.Farm., Apt. Juga 

menambahkan terdapat juga pelatihan terhadap petugas, pegawai BBPOM dan 

pelatihan tersebut dilakukan secara berkala agar petugas atau pegawai tersebut 

memahami tanggung jawabnya. Setiap karyawan diberikan pembekalan yang 
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bertujuan untuk mengetahui prosedur apa saja yang dilakukan saat bekerja di BBPOM 

dan pembekalan atau pelatihan tersebut dilakukan secara berkala tidak sekaligus.
5
 

Upaya Preventif, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pihak 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan beberapa kegiatan, 

diantaranya: Balai Besar POM di Mataram pada tahun 2017 melakukan Penyebaran 

Informasi (PI) Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota se Provinsi NTB sebanyak 7 

kegiatan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 

terhadap produk Obat dan Makanan yang dilaksanakan bersama dengan lintas sektor. 

Kerjasama dilakukan dengan Pemerintah Kota/Kabupaten, OPD serta Kelurahan/Desa 

sesuai target sasaran peserta yang dituju. Peserta PI Obat dan Makanan adalah tenaga 

kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader PKK, kader Posyandu, karang 

taruna, pelaku usaha, dan masyarakat umum dengan total jumlah peserta sebanyak 

435 orang. Materi yang disampaikan pada kegiatan ini antara lain tentang pengenalan 

produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, keamanan pangan untuk anak 

usia dini dan pasar aman dari bahan berbahaya. 

Upaya Refresif, berbicara tentang upaya refresif tentunya berkaitan dengan 

langkah terkahir dari proses penanggulangan sebuah penindakan. Terdapat tiga upaya 

refresif yang dilakukan oleh BBPOM sesuai dengan wawancara dengan Bapak 

Abdilla Wibisono, yaitu: 1) Administrasi, BPOM memiliki wewenang untuk 

mencabut izin dari perusahaan yang terbukti melakukan kecurangan atau terdapat 

kandungan membahayakan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. 2) Perdata, BPOM 

bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diterima oleh konsumen produk 

obat-obatan apabila terbukti melakukan kecurangan setelah konsumen tersebut 

melaporkannya untuk diproses secara hukum. Namun, hal ini belum pernah dialami 

                                                 
5
 Hasil wawancara dengan salah satu petugas Balai Besar Obat dan Makanan Abdillah Wibisono 

S.Farm., Apt. , Selasa 28 Agustus 2018. 
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oleh BBPOM NTB. 3) Pidana, Apabila terbukti melakukan tindak pidana baik pelaku 

usaha, perusahaan maupun pejabat atau petugas BBPOM wajib untuk menerima 

konsekuensi secara pidana. Namun bentuk dari upaya ini adalah individu atau 

perseorangan. 

Hambatan Balai Besar Obat dan Makanan Kota Mataram dalam Upaya Bentuk 

Perlindungan Terhadap Konsumen Produk Obat-Obatan 

Hambatan yang di hadapi petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

dalam upaya menanggulangi tindak pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan 

kejahatan diantaranya sebagai berikut: a. Kurang Personil Kurangnya personil 

mengakibatkan kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan di desa-desa. BBPOM 

Kota Mataram memiliki mobil keliling yang sasarannya adalah sosialisasi ke desa-

desa dan sekolah-sekolah namun dikarenakan jumlah desa yang banyak, dampak 

mobil keliling tersebut masih sedikit. b. Jual Beli Online dikarenakan era globalisasi 

yang memudahkan kita untuk berinteraksi melalui media intenet, cukup banyak juga 

ditemukan pedagang online yang menjual produk obat-obatan, suplemen, hingga 

peralatan make-up yang pelaku usahanya tidak begitu mempehatikan kualitas dari 

produknya. Asalkan ada distributor mereka dengan mudahnya menjadi pelaku usaha. 

Namun, karena hal seperti ini tidak terdata resmi jadi BBPOM kesulian untuk 

menanggulanginya. c. Kurang Alat beberapa pengujian oleh BBPOM Kota Mataram 

dilakukan di daerah lain atau BBPOM kota lain sebagai contoh pengujian di BBPOM 

Semarang untuk menguji sampel rokok. 

Upaya Preventif dalam pelaksanaan memberikan pemahaman kepada 

masyarakat melalui Penyuluhan/Sosialisasi/Pemberian Informasi Obat dan Makanan 

memiliki kendala yang dihadapi yakni: Hambatan yang dialami oleh BBPOM dalam 

memberikan pemahaman kepada masyarakat adalah kurang tertariknya masyarakat 
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dan masih acuh akan permasalahan makanan sehat. Hal ini dikarenakan kurangnya 

pendidikan kepada masyarakat akan bahaya menkonsumsi produk obat-obatan. 

Upaya Refresif untuk kendala atau hambatan dari upaya refresif, masih 

banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki surat izin untuk mendistribusikan 

produk obat-obatan sehingga BBPOM kesulitan melakukan upaya penindakan akhir 

terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan kecurangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xiii 

III. PENUTUP 

SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kantor Balai Besar Pengawasan 

Obat dan Makanan peran Balai Besar Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk 

Obat-Obatan dalam rangka Perlindungan Konsumen Di Kota Mataram diperoleh 

kesimpulan: 1. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM adalah pengawasan post-

market yaitu pengawasan setelah diedarkannya suatu produk obat dan makanan, 

sedangkan pre-market dilakukan oleh BPOM-RI. Pengawasan yang dilakukan oleh 

BBPOM Kota Mataram dengan cara menguji kandungan setiap produk obat dan 

makanan yang beredar dengan cara membeli produk tersebut. 2. Perlindungan 

terhadap konsumen produk obat-obatan merupakan perlindungan yang harus di 

penuhi oleh pihak-pihak yang berwenang, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

melakukan upaya-upaya yang bersifat melindungi konsumen, diantaranya melalui 

upaya: Upaya Preemtif yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan 

Makanan Kota Mataram memberikan pelatihan kepada pejabat atau karyawan agar 

tau prosedur penanganan yang tepat serta pelatihan terhadap pelaku usaha agar 

memahami dampak dan konsekuensi apabila melakukan kecurangan. Upaya 

Preveentif yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota 

Mataram meliputi Penyuluhan/Sosialisasi/Penyebaran Informasi Obat dan Makanan 

ke masyarakat terkait pentingnya memahami bahaya dari produk obat-obatan yang 

beredar di masyarakat. Upaya Refresif dalam upaya ini Balai Besar Pengawasan Obat 

dan Makanan hanya melakukan pengawasan dan pengujian suatu produk, penarikan 

produk yang terbukti melakukan kecurangan dilakukan oleh BPOM RI. Untuk 

pemidanaan BBPOM tidak memiliki wewenang karena, BBPOM hanya melakukan 

pengawasan saja. 
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SARAN 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang dapat berguna 

bagi pelaksanaan yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Adapun 

saran penulis adalah sebagai berikut: 1. Sosialisasi dilakukan lebih giat lagi, lebih 

meluas lagi dan perbanyak mobil keliling yang akan memberikan sosialisasi di desa-

desa yang belum penah sama sekali terjamah, serta sosialisasi dikalangan anak 

sekolah atau mahasiswa. 2. Peningkatan jumlah petugas yang bekerja dan 

peningkatan atau penambahan alat uji laboratorium agar tidak beberapa sampel di 

lakukan uji lab di BBPOM lain. 3. Lebih ketatnya Pemerintah dalam memberikan izin 

untuk berjualan terlebih lagi secara online dikarenakan tidak terjaminnya suatu 

produk yang dijual secara online. Entah distributornya darimana, pelaku usaha hanya 

melihat peluang dan tidak mempedulikan mutu dari produk tersebut. 
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