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ABSTRAK 

PERAN DAN FUNGSI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN (BBPOM) DALAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 

(STUDI DI KOTA MATARAM) 

 

MUHAMMAD GUNTUR GUNAWAN 

D1A 113 197 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Mataram dalam proses 

pengawasan obat dan makanan yang ada di masyarakat, dan tanggung jawab 

pelaku usaha terhadap peredaran obat dan makanan serta kendala-kendala Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Mataram dalam melakukan 

pengawasan. Metode  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Normatif Empiris yang mengkaji hukum sebagai Norma dalam Perundang-

undangan, serta mengkaji fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. 

Pelaksanaan peran dan fungi dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di 

Kota Mataram dapat di lihat melalui beberapa usaha pengawasan yang dilakukan 

secara full spectrum mulai pre-market hingga post-market. Selain itu pengawasan 

yang komprehensip telah dilakukan melalui program-program yang dijalankan 

untuk memenuhi peran dan fungsinya. Tanggung jawab pelaku usaha terkait 

peredaran obat dan makanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana dalam hal ini apabila terjadi 

hal yang tidak diinginkan seperti keracunan dan lain sebagainya akibat makanan 

yang dikonsumsi oleh konsumen maka, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi 

administratif hingga sanksi pidana apabila ditemukan kesalahan dari pelaku usaha. 

 

 

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pengawasan, Obat, Makanan, Pelaku Usaha 
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ABSTRACT 

THE ROLE AND FUNCTION OF THE HEAD OF DRUG AND FOOD 

CONTROL (BBPOM) IN DRUG AND FOOD SUPERVISION 

(STUDY IN MATARAM CITY) 

 

The purpose of this study was to find out how the role and function of the Center 

for Drug and Food Control in the City of Mataram in the process of supervising 

drugs and food in the community, and the responsibility of business actors for the 

circulation of drugs and food as well as the constraints of the Center for Drug 

Supervision and Food in the city of Mataram is under surveillance. The research 

method used in this study is the Empirical Normative which examines the law as a 

norm in legislation, and examines legal facts that occur in the field. The role and 

function of the Center for Drug and Food Control in the City of Mataram can be 

seen through several supervision efforts carried out in full spectrum from pre-

market to post-market. In addition, comprehensive supervision has been carried 

out through the programs implemented to fulfill their roles and functions. The 

responsibility of business actors related to the distribution of drugs and food has 

been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which 

in this case if there is an undesirable thing such as poisoning and so on due to 

food consumed by consumers so, Business actors can be subjected to 

administrative sanctions to criminal sanctions if an error is found from the 

business actor. 

 
 

Keywords: Responsibility, Supervision, Drug, Food, Business Actors 
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i. PENDAHULUAN 

 

 

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan 

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

kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini 

mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk 

dengan “range” yang sangat luas. 

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang 

makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam 

waktu yang sangat singkat dapat menyebar ke berbagai Negara dengan jaringan 

distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat. 

Untuk itu Indonesia harus memiliki sistem pengawasan obat dan makanan 

(SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan 

mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan 

dan kesehatan konsumennya baik didalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah 

dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki jaringan Nasional 

dan Internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas 

professional yang tinggi.
1
 

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat 

dan Makanan (BPOM), menjelaskan bahwa pada pengawasan obat dan makanan 

                                                             
1
 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, http://www.pom.go.id/Latar Belakang/, diakses 

Senin 12 Maret 2018 Pukul 22.00 Wita 

http://www.pom.go.id/Latar%20Belakang/
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menyelenggarakan fungsi
2
 : 1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang 

pengawasan obat dan makanan. 2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang 

pengawasan obat dan makanan. 3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan selama beredar. 

4) Kordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi 

pemerintah pusat dan daerah. 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di 

bidang pengawasan obat dan makanan. 6) Pelaksanaan penindakan terhadap 

pelanggaran ketentuan praturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat 

dan makanan. 6) Kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkingan BPOM. 7) 

Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab BPOM. 

8) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM. 9) Pelaksanaan 

dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsure organisasi di 

lingkungan BPOM. 

Sistem pengawasan obat dan makanan yang di selenggarakan oleh BPOM 

merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market 

dan post-market. Sistem itu terdiri dari
3
: 1) Standardisasi yang merupakan fungsi 

penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan obat dan 

makanan. Standardisasi di lakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari 

perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar 

tersendiri. 2) Penilaian (pre-market evaluation) yang merupakan evaluation 

                                                             
2
 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat Dan 

Makanan (BPOM) 
3
 Inews.id http://www.inews.id/lifestyle/read/penjelasan-lengkap-bpom-albothyl-ditarik-

dari peredaran? diakses Senin 12 Maret 2018 Pukul 22.30 Wita 
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produk sebelum memperoleh nomer izin edar dan akhirnya dapan di produksi dan 

dapat di edarkan kepada konsumen. Penilaian di lakukan terpusat, dimaksudkan 

agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara national. 3) Pengawasan 

setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi mutu pruduk, 

keamanan dan informasi produk yang di lakukan dengan melakukan sampling 

produk obat dan makanan yang beredar, serta pemeriksaan saran produksi dan 

distribusi obat dan makanan, pemantauan farmakovigilan dan label/penandaan dan 

iklan. Pengawasan ini melibatkan balai besar/balai POM di 33 provinsi dan 

wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh post pengawasan obat 

dan makanan (post POM). 4) Pengujian laboratorium produk yang di sampling 

berdasarkan resiko kemudian di uji melalui laboratorium guna mengetahui apakah 

obat dan makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan khasiat/manfaat dan 

mutu. Hasil ujian ini merupakan dasar ilmiah yang di gunakan sebagai untuk 

menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang di gunakan untuk di tarik dari 

predaran. 5) Penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan 

makanan.penegakan hukum di dasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, 

maupun investigasi awal. 

Konsumen memiliki hak-hak dalam membeli produk atau barang serta 

konsumen juga wajib dilindungi dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha. Muncul banyak pertanyaan-pertanyaan terkait peranan Balai Besar 

Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai pengawas dalam bidang obat 

dan makanan yang ada di setiap provinsi di Indonesia. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat di 

angkat dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana Pelaksanaan Peran dan 

Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Mataram 

dalam proses pengawasan obat dan makanan yang ada di masyarakat?. 2) 

Bagaimana Tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran obat dan makanan 

serta kendala-kendala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota 

Mataram dalam melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan?. 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui 

peran dan fungsi Blai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota 

Mataram dalam pengawasan obat dan makanab di Kota Mataram. 2) Mengetahui 

tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran obat dan makanan. 3) Untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan 

pengawasan peredaran produk obat dan makanan. 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Dengan 

penelitian ini di harapkan masyarakat dapat lebih memahami peranan Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan. 2) Agar masyarakat mengetahui factor-faktor apa 

saja yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan peredaran produk obat 

dan makanan. 

Jenis Penelitian yang digunakan tulisan ini adalah penelitian Normatif 

Empiris yang mengkaji hukum sebagai Norma dalam Perundang-undangan dan 

ketentuan lainnya, serta mengkaji fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. 

Metode pendekatannya adalah pendekatan undang-undang yang berlaku, 

pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. 
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ii. PEMBAHASAN 

 

Peranan Dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di 

Kota Mataram Dalam Proses Pengawasan Obat Dan Makanan Yang 

Beredar Di Masyarakat 

 

Balai Besar POM (BBPOM) di Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis 

dari Badan Pengaws Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) sesuai Surat 

Peraturan Kepala Badan POM RI nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM RI.
4
 Tugas dari 

BBPOM Kota Mataram yaitu melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan 

terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Obat Tradisional, 

kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya. 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Mataram disusun 

berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014. Secara administratif, 

BBPOM di Mataram merupakan UPT Badan POM yang berlokasi di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu, BBPOM di Mataram memiliki pos 

pengawasan yang terletak di Kabupaten Bima yang berjarak sekitar 493 km dari 

Kota Mataram melalui jalur darat, laut, atau transportasi udara.
5
 

Wilayah kerja BBPOM di Mataram adalah Provinsi NTB yang terdiri dari 8 

Kabupaten, 2 Kota, 116 Kecamatan dan 1.141 Desa/Kelurahan. Kota/Kabupaten 

                                                             
4
 Buku Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Mataram Tahun 2017 

5
 Buku Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Mataram Tahun 2017 
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di wilayah administrasi Provinsi NTB antara lain: a) Kota Mataram. b) Kabupaten 

Lombok Barat. c) Kabupaten Lombok Tengah. d) Kabupaten Lombok Timur. e) 

Kabupaten Lombok Utara. f) Kabupaten Sumbawa. g) Kabupaten Sumbawa 

Barat. h) Kabupaten Dompu. i) Kabupaten Bima. j) Kota Bima. 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Mataram dalam rangka 

melindungi kesehatan masyarakat dan menerapkan tindakan kehati-hatian 

terhadap kemungkinan peredaran produk obat-obatan ilegal maupun tanpa izin 

edar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan maupun mutu secara terus 

menerus melakukan pengawasan full spectrum mulai premarket hingga 

postmarket. 

Pengawasan pre-market adalah merupakan pengawasan preventif Balai 

Besar POM untuk memeriksa setiap produk obat-obatan sebelum beredar di 

pasaran. Adapun langkah preventif dilakukan melalui tahap sertifikasi dan 

registrasi produk, sarana produksi serta distribusi produk tersebut. Sedangkan 

pengawasan Post Market adalah merupakan pengawasan represif oleh Balai Besar 

POM di Kota Mataram untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk obat-

obatan yang beredar dimasyarakat dengan beberapa proses yaitu pemeriksaan 

terhadap sarana produksi dan distribusi obat serta Melakukan sampling dan uji 

laboratorium terhadap produk obat yang dicurigai mengandung bahan berbahaya 

atau produk yang tidakmempunyai produksi serta produk yang dicurigai 

berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Apabila dari hasil pemeriksaan sampling 

dan uji laboratorium terbukti bahwa produk obat tersebut tidak memenuhi syarat 

maka Balai Besar POM Kota Mataram berwenang untuk menarik produk tersebut 
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dari peredaran, memberi peringatan pada pelaku usaha dan distribusi produk 

tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memberi peringatan kepada 

masyarakat tentang produk yang tidak memenuhi syarat tersebut.
6
 

Dalam melaksanakan tupoksi utama Pengawasan Obat dan Makanan di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Balai Besar POM (BBPOM) di Mataram 

pada tahun 2017 berkomitment untuk melaksanakan 3 (tiga) program utama 

berdasarkan Renstra BBPOM di Mataram Tahun 2015 – 2019. 

 

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan 

Serta Kendala-Kendala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan 

(BBPOM) Kota Mataram Dalam Melakukan Pengawasan Peredaran Obat 

Dan Makanan. 

 

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk 

ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi 

pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada 

produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, 

yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi 

kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. Etika bisnis merupakan salah 

satu pedoman bagi setiap pelaku usaha. 

Prinsip business is business, tidak dapat diterapkan, tetapi harus dengan 

pemahaman atas prinsip bisnis untuk pembangunan. Jadi, sejauh mungkin, pelaku 

usaha harus bekerja keras untuk menjadikan usahanya memberi kontribusi pada 

peningkatan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pelaku usaha mempunyai 

tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang 

                                                             
6
 Buku Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Mataram Tahun 2017 
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sehat, menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. 

Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan 

menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha. 

Kewajiban pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan 

kegiatannya (Pasal 7 angka 1) berarti bahwa pelaku usaha ikut bertanggung jawab 

untuk menciptakan iklim yang sehat dalam berusaha demi menunjang 

pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik yang diemban oleh 

seorang pelaku usaha. Banyak ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan pelaku usaha untuk berperilaku 

sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional, 

khususnnya di bidang usaha. 

Tujuan dari perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 

8 Tahun 1999 Pasal 3 adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan 

kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat 

konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang 

dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen, menciptakan sistem 

perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan 

keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi sehingga tumbuh 

sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, dan meningkatkan 

kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang 

dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 
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Jika suatu peristiwa yang merugikan konsumen telah terjadi, misalnya 

adanya kerugian karena memakai atau mengonsumsi suatu produk, maka harus 

pertama kali dicari adalah penyebab terjadinya peristiwa yang menimbulkan 

kerugian itu. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen khususnya 

menentukan tanggung jawab pelaku usaha dengan konsumen yang menderita 

kerugian karena produk cacat, maka fakta-fakta sekitar peristiwa yang 

menimbulkan kerugian itu terlebih dahulu dikualifisir menjadi suatu perbuatan 

melawan hukum. 

Artinya dapat ditunjukkan bahwa perbuatan pelaku usaha adalah perbuatan 

yang melanggar hukum, baik itu berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, 

atau pelaku usaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban 

hukumnya sendiri, melanggar kesusilaan, ataupun telah melakukan sesuatu yang 

bertentangan dengan kepatutan dan pergaulan hidup masyarakat dalam 

menjalankan usahanya, khususnya kepatutan dalam hal berproduksi dan 

mengedarkan produknya.
7
 

Hukum administrasi adalah instrumen hukum publik yang penting dalam 

hukum perlindungan konsumen. Sanksi-sanksi hukum secara perdata dan pidana 

seringkali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administratif. Sanksi ini tidak 

ditujukan pada konsumen umumnya, tetapi justru kepada pengusaha, baik itu 

produsen maupun para penyalur hasil-hasil produknya. Sanksi administratif 

                                                             
7
 Janus Sudabalok, 2014, “Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, PT Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hlm 89 
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berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha. Jika 

terjadi pelanggaran izin-izin itu dapat dicabut secara sepihak oleh pemerintah.
8
 

Pencabutan izin hanya bertujuan menghentikan proses produksi dari 

pelaku usaha. Produksi di sini hanya diartikan secara luas, dapat berupa barang 

atau jasa. Dengan demikian, dampaknya secara tidak langsung berarti melindungi 

konsumaen pula, yakni mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Adapun 

pemulihan hak-hak korban (konsumen) yang dirugikan bukan lagi tugas intrumen 

hukum administrasi Negara. Hak-hak konsumen yang dirugikan dapat dituntut 

dengan bantuan hukum perdata atau pidana.
9
 

Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul 

kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan oleh karena itu 

pelaku usaha harus mengganti kerugian itu. Sebaliknya pelaku usahalah yang 

harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah, yaitu bahwa dia telah melakukan 

produksi dengan benar malakukan langkah-langkah pengamanan yang wajib dia 

laksanakan. 

Dalam melaksanakan program Pengawasan Obat dan Makanan sesuai 

dengan Sasaran Strategi 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017, 

permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Mataram yaitu sebagai 

berikut;
10

 a) masih ditemukannya produk illegal. b) Kurangnya kepatuhan pelaku 

usaha terhadap peraturan perUndang-Undangan di bidang Obat dan Makanan. c) 

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap produk yang memenuhi 

                                                             
8
 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta, 

2004, hlm 93.   
9
 Ibid, hlm. 94 

10 Buku Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Mataram Tahun 2017 
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ketentuan belum memadai. d) Kurangnya tindak lanjut rekomendasi hasil 

pengawasan BBPOM di Mataram oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. e) 

Beberapa kendala dalam sampling Obat Tradisional. f) Beberapa kendala dalam 

melakukan sampling suplemen Kesehatan. 

Dalam melakukan pengawasan Balai Besar POM Kota Mataram telah 

melaksanakan perannya dalam hal melindungi setiap hak konsumen dengan tujuan 

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan tugas pemerintah 

di bidang pengawasan. Melalui beberapa upaya yang dilakukan diantaranya baik 

dibidang penyebaran informasi produk obatobatan, menegaskan peraturan tentang 

cara pembuatan obat yang baik, memusnahkan produk ilegal, menangani kasus-

kasus penyelewengan, penipuan, pemalsuan produk, penjualan obat kadarluwarsa, 

penjual produk obat-obatan yang diharamkan, memberikan peningkatan 

pelayanan pengaduan konsumen, dan berbagai tindakan lainya demi menjaga 

masyarakat agar tidak mengkonsumsi Obat dan Makanan yang tidak layak dan 

juga agar masyarakat lebih sehat secara keseluruhan. 

Pelaksanaan peran dan fungi dari Balai Besar Pengawas Obat Dan 

Makanan di Kota Mataram dapat di lihat melalui beberapa usaha pengawasan 

yang dilakukan secara full spectrum mulai pre-market hingga post-market. Selain 

itu pengawasan yang komprehensip telah dilakukan melalui program-program 

yang dijalankan untuk memenuhi peran dan fungsinya. Adanya pengawasan 

BBPOM telah dapat mengamankan puluhan jenis obat yang tidak memiliki izin 

dari Kementrian Kesehatan, obat impor ilegal, dan berkurangnya kasus 

pelanggaran, serta Balai Besar Pengawasan ObatDan Makanan Kota Mataram 
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juga melakukan sosialisasi ke tiap-tiap sekolahan yang ada di Kota Mataram 

untuk memberikan edukasi terkait makanan sehat yang baik untuk dikonsumsi. 

Tanggung jawab pelaku usaha terkait peredaran obat dan makanan telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen yang dimana dalam hal ini apabila terjadi hal yang tidak diinginkan 

seperti keracunan dan lain sebagainya akibat makanan yang dikonsumsi oleh 

konsumen makan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan bekerjasama dengan 

pihak kepolisian dan juga dinas kesehatan untuk mencari tahu penyebabnya dan 

dalam hal ini berlaku juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Pangan dan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana apabila 

ditemukan kesalahan dari pelaku usaha. Kendala-kendala yang dihadapi Balai 

Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Mataram yaitu masih rendahnya 

pengetahuan masyarakat akan pentingnya standar mutu kualitas pagan yang 

beredar dan juga pelaku usaha masih memandang rendah akan mutu pangan yang 

dibuatnya. 
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