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ABSTRAK 

Wibowo, Taufan Adi. 2011. Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan 
Semarang Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jajanan Berbahaya Di 
Sekolah Dasar Di Kota Semarang. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. 
Universitas Negeri Semarang. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M. Hum. Ubaidillah 
Kamal, S.Pd., M.H. 101 Halaman 
 
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan, Jajanan Berbahaya 

Upaya penyediaan makanan bagi masyarakat membuat pelaku usaha 
memproduksi berbagai jenis makanan. Makanan yang di tawarkan meliputi 
makanan yang memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder maupun 
kebutuhan tersier. Munculnya berbagai macam produk makanan di lakukan 
pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menarik minat 
konsumen mengkonsumsi produk makanan yang mereka hasilkan.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Apa faktor yang 
menyebabkan jajanan berbahaya banyak beredar di lingkungan Sekolah Dasar? 2) 
Apa sajakah usaha yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat Makanan 
Semarang untuk menanggulangi jajanan berbahaya yang banyak beredar di 
lingkungan Sekolah Dasar ? 3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi 
konsumen jajanan berbahaya ?. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
dengan pendekatan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian 
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Hasil dari penelitian ini adalah Faktor penyebab pelaku usaha jajanan 
menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam produknya adalah faktor 
kepentingan ekonomis dan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) produsen dan 
konsumen. Kewenangan yang dimiliki Balai Besar POM adalah: berwenang 
menentukan takaran untuk BTP yang akan dicampurkan ke makanan, berwenang 
memberikan informasi tentang BTP, mengeluarkan ijin usaha bagi para pelaku 
usaha yang mendaftarkan produknya. Upaya Balai Besar POM dalam rangka 
melindungi konsumen jajanan berbahaya adalah dengan memberikan penyuluhan 
ke beberapa Sekolah Dasar. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Faktor penyebab pelaku usaha 
BTP berbahaya dalam produknya adalah faktor kepentingan ekonomis dan faktor 
SDM produsen dan konsumen, Upaya Balai Besar POM dalam rangka melindungi 
konsumen jajanan berbahaya adalah dengan memberikan informasi dan 
penyuluhan ke beberapa Sekolah Dasar 

Saran dalam penelitian ini adalah: diadakan pendidikan dan pembinaan 
konsumen yang dilakukan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 
Semarang kepada masyarakat luas, informasi tentang hasil penetapan BTP 
tersebut disampaikan kepada semua pelaku usaha baik itu produsen maupun 
penjual atau pedagang kecil secara menyeluruh. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan peningkatan kesejahteraan, manusia mempunyai 

kebutuhan yang sangat komplek / beragam. Salah satu dari sekian banyaknya 

kebutuhan manusia tersebut adalah kebutuhan akan pangan / makanan. 

Makanan yang kita makan sehari-hari tidak hanya sekedar makanan, tetapi 

makanan tersebut harus mengadung zat -zat tertentu sebagai pemenuh gizi, 

sehingga makanan yang dikonsumsi dapat memelihara dan meningkatkan 

kesehatan. 

Dalam rangka mewujudkan hal di atas maka pemerintah berupaya 

mengelola dan menyediakan kebutuhan makanan bagi masyarakat. Salah satu 

upaya penyediaan kebutuhan makanan bagi masyarakat adalah dengan 

menyediakan makanan berkualitas dan harga yang terjangkau bagi 

masyarakat. Makanan berkualitas adalah makanan yang memenuhi kriteria di 

antaranya aman, bergizi, dan bermutu. 

Upaya penyediaan makanan bagi masyarakat membuat pelaku usaha 

memproduksi berbagai jenis makanan. Makanan yang di tawarkan meliputi 

makanan yang memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder maupun 

kebutuhan tersier. 

Munculnya berbagai macam produk makanan di lakukan pelaku usaha 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menarik minat konsumen 
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mengkonsumsi produk makanan yang mereka hasilkan. Ada beberapa hal 

yang dilakukan pelaku usaha untuk menarik perhatian konsumen, di antaranya 

adalah pelaku usaha menggunakan kemasan yang menarik, harga produk 

makanan yang di tawarkan dapat di jangkau oleh konsumen, dan yang tidak 

kalah penting adalah cara pelaku usaha menawarkan atau mempromosikan 

produk makanan yang mereka hasilkan. 

Kemasan produk makanan yang di gunakan pelaku usaha tidak hanya 

berfungsi sebagai pembungkus saja tetapi juga untuk menjaga keamanan 

produk agar tidak mudah rusak dan tercemar (Pasal 16 UU Nomor 7 tahun 

1996 tentang pangan). Tujuan lain penggunaaan kemasan adalah untuk 

menarik perhatian dan minat konsumen. Misalnya dalam pemilihan warna 

kemasan, pelaku usaha cenderung memilih warna yang mencolok agar dengan 

mudah dapat di kenali oleh konsumen. 

Hal lain yang di perlihatkan pelaku usaha kepada konsumen melalui 

kemasan adalah dicantumkannya bahan-bahan yang di gunakan, batas 

kadaluwarsa, dan ijin yang di peroleh dari Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. Dengan di cantumkannya bahan-bahan yang di gunakan, konsumen 

jadi tahu bahwa produk tersebut menggunakan bahan pengawet atau tidak. 

Konsumen juga jadi tahu juga tentang kualitas produk yang mereka konsumsi 

telah sesuai dengan standar mutu yang telah di tetapkan oleh pemerintah. 

Guna memupuk kepercayaaan konsumen, terutama konsumen muslim, 

pelaku usaha mencantumkan label halal pada kemasan produk yang mereka 
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hasilkan. Label halal ini di peroleh pelaku usaha setelah menjalani proses uji 

kehalalan di lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Selain kemasan, harga merupakan salah satu penentu laku tidaknya 

suatu produk yang beredar di pasaran. Harga produk makanan yang dapat 

dijangkau akan lebih diminati masyarakat daripada harga yang mahal pada 

jenis produk yang sama tatu sejenis. Dalam soal harga, konsumen akan 

memberlakukan prinsip ekonomi bagi dirinya, dimana mereka hanya akan 

melakukan pengorbanan yang kecil (membeli dengan harga murah) untuk 

memperoleh produk makanan yang besar. 

Agar harga suatu produk makanan bisa dijangkau oleh konsumen, 

pelaku usaha berupaya dengan cara menekan biaya produksi, upaya yang 

dilakukan untuk menekan biaya produksi diantaranya adalah dengan memilih 

bahan baku yang harganya murah dan menambahkan bahan tambahan 

makanan dalam produk yang mereka hasilkan. 

Pembelian bahan baku yang murah dan pemberian bahan tambahan 

makanan dalam produk makanan dapat menghasilkan produk dengan harga 

yang terjangkau masyarakat. Meski harga sebuah produk makanan dapat 

dijangkau masyarakat bukan berarti dengan serta merta suatu produk makanan 

dapat laris di pasaran, tetapi perlu ada peran media untuk menginformasikan 

tentang produk makanan yang dihasilkan pelaku usaha. 

Perkembangan tekhnologi informasi memberi keuntungan bagi 

masyarakat baik konsumen maupun pelaku usaha. Bagi pelaku usaha 

keuntungan yang diperoleh adalah daerah persebaran informasi produk 



4 
 

 
 

makanan yang mereka hasilkan menjadi lebih luas, luasnya daerah persebaran 

informasi produk makan akan menambah keuntungan bagi pelaku usaha 

karena produk makan yang terjual semakin banyak. 

Bagi konsumen tersedianya berbagai jenis makanan menjadikan 

mereka memiliki banyak pilihan untuk menentukan jenis dan kualitas 

makanan yang mereka konsumsi. Konsumen juga dapat menentukan pilihan 

makanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. 

Berbagai fasilitas informasi dan kemudahan penawaran produk disatu 

sisi membawa keuntungan pada konsumen, namun disisi lain kondisi ini juga 

membawa dampak negatif bagi konsumen. Berbagai cara penjualan dan 

promosi yang dilakukan pelaku usaha selalu memihak pelaku usaha, contoh 

seperti ini membuat kedudukan pelaku uasaha dan konsumen tidak seimbang, 

dimana konsumen berada pada posisi lemah, seringkali konsumen hanya 

berperan sebagai objek pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan besar. 

Agar ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku 

usaha yang berakibat merugikan salah satu pihak maka perlu adanya 

perlindungan konsumen adalah dengan melakukan pengawasan terhadap 

produk makanan yang beredar di pasaran. 

Di Indonesia, di lembaga yang menangani pengawasan produk 

makanan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peran BPOM 

adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di 

pasaran dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Pengawasan yang 

di lakukan BPOM terhadap produk makanan secara tidak langsung turut 
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berperan dalam melindungi konsumen dari produk makanan yang tidak layak 

dikonsumsi. Pengawasan produk makanan yang di lakukan oleh BPOM berarti 

BPOM turut menjaga hak-hak konsumen yaitu menjaga keamanan dan 

keselamatan konsumen. (pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen) 

Meskipun telah ada lembaga perlindungan konsumen dan lembaga 

pengawasan produk makanan (BPOM), masih saja ada pelaku usaha yang 

melakukan kecurangan-kecurangan. Pelaku usaha melakukan kecurangan 

dengan memanipulasi produk-produk yang akan mereka jual. Manipulasi yang 

dilakukan pelaku usaha di antaranya adalah mereka menjual produk yang 

sudah kadaluwarsa, menjual produk yang menggunakan BTP (Bahan 

Tambahan Pangan) yang di larang di gunakan, menjual produk daur ulang 

yang sudah tidak layak untuk di konsumsi, dan menjual produk yang tidak 

memenuhi standar kesehatan yang telah di tetapkan pemerintah. 

Masih ditemukannya bahan beracun dalam makanan hal itu 

membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap para penjual 

makanan olahan masih lemah, Padahal sanksi hukum terhadap penjual 

makanan dan minuman yang tidak   memenuhi   atau   tidak     sesuai   dengan  

standar   yang   dipersyaratkan sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen cukup berat yakni hukuman 5 tahun penjara dan 

denda Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Kenyataannya para pedagang 

tetap berani menjual makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya 

kepada konsumen. 
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Kasus beredarnya jajanan mengandung bahan berbahaya meningkat 

setiap tahunnya (Tempo, 30-04-2007). 

Pada tahun 2002 lalu Badan Pengawas Obat dan Makanan Semarang 
menemukan 12 kasus obat dan makanan-minuman berbahaya. Sedangkan 
pada tahun 2003 ditemukan 47 kasus obat dan makanan berbahaya, yang kini 
dalam proses penyidikan. Ke-47 kasus tersebut merupakan temuan di 13 
kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dari 47 kasus itu, 39 kasus merupakan jenis 
obat-obatan berbahaya sedangkan delapan kasus lainnya adalah temuan bahan 
berbahaya pada makanan dan minuman. Hasil uji laborat menunjukkan adanya 
cemaran mikroba dan cemaran kimia dalam obat, makanan dan minuman yang 
ditemukan tersebut (Suara Pembaruan, 14-06-2003) 

 
Pada tahun 2007, sebanyak 28,15 persen produk makanan dari 1.6000 

sampel makanan yang diteliti Balai POM Semarang ternyata tidak memenuhi 
syarat keamanan dan mutu karena mengandung zat berbahaya, seperti 
formalin, zat pewarna, dan boraks. "Dari 1.600 sampel makanan yang kami 
teliti pada 2006 lalu, 564 di antaranya tidak memenuhi syarat sebagai 
makanan yang sehat (Tempo, 31-08-2007) 

 
Hal itu akibat masih lemahnya penegakan supremasi hukum terhadap 

pelanggaran Undang-Undang yang dimaksud, padahal penjualan makanan dan 

minuman yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

secara sengaja mengandung akibat yang buruk bagi kesehatan dan dapat 

mengancam jiwa konsumen. 

Atas dasar kenyataan tersebut di atas, Peneliti terdorong untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PERAN BALAI BESAR PENGAWAS 

OBAT DAN MAKANAN SEMARANG TERHADAP PERLINDUNGAN 

HUKUM BAGI KONSUMEN JAJANAN BERBAHAYA DI SEKOLAH 

DASAR DI KOTA SEMARANG” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Konsumen membutuhkan produk untuk memenuhi kebutuhan sehari - 

hari, sedangkan pelaku usaha melakukan pemerataan dan mencari keuntungan. 

Tersedianya pangan yang aman, bermutu dan bergizi, merupakan salah satu 

masalah yang perlu mendapat perhatian secara proposional dari berbagai 

pihak, baik pelaku usaha, konsumen maupun masyarakat dan negara, karena 

meskipun secara normatif hal-hal diatas sudah mendapat perlindungan secara 

hukum akan tetapi dalam kenyataan empirisnya masih banyak beredar 

makanan yang “tidak layak” atau bahkan justru berbahaya jika dikonsumsi. 

Dengan makin banyaknya pelaku usaha berakibat semakin kompetetifnya 

iklim usaha, hal ini berakibat pula tidak terpenuhinya standar mutu pada 

makanan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi dan berdampak merugikan 

konsumen.  

Fakta yang sekarang ini berkembang yaitu semakin maraknya 

makanan jajanan anak yang tidak memenuhi standar mutu makanan sehingga 

tidak jarang menyebabkan anak -anak sering mengalami diare, pusing, kejang-

kejang, demam, kram perut, diare dan muntah-muntah. Hal ini bisa 

disebabkan karena dalam proses produksinya menggunakan bahan tambahan 

makanan yang tidak layak dikonsumsi.  

Berkaitan dengan uraian di atas, maka identifikasi masalah yang 

menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor yang jajanan berbahaya banyak beredar di lingkungan 

Sekolah Dasar 
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2. Usaha yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Semarang untuk menanggulangi jajanan berbahaya yang banyak 

beredar di lingkungan Sekolah Dasar terkait dengan kewnangannya 

3. Bentuk perlindungan hukum Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan Semarang dari bagi konsumen jajanan berbahaya ? 

4. Tugas dan wewenang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Semarang terkait masalah tersebut ? 

5. Hukuman atau sanksi bagi pihak-pihak yang terkait masalah 

tersebut 

6. Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang dalam 

mengatasi masalah banyaknya jajanan berbahaya yang beredar di 

Sekolah Dasar 

1.3 Batasan Masalah 

Agar masalah yang dibahas penulis tidak melebar sehingga dapat 

mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah, maka penulis akan 

membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah: 

1. Faktor yang menyebabkan jajanan berbahaya banyak beredar di 

lingkungan Sekolah Dasar 

2. Usaha yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Semarang untuk menanggulangi jajanan berbahaya yang banyak 

beredar di lingkungan Sekolah Dasar terkait dengan 

kewenangannya 
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3. Upaya Balai Besar POM Semarang dalam melindungi konsumen 

terkait banyaknya jajanan berbahaya yang beredar di Sekolah 

Dasar 

1.4 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah 

tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apa faktor yang menyebabkan jajanan berbahaya banyak beredar 

di lingkungan Sekolah Dasar ? 

2. Apa sajakah usaha yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan Semarang untuk menanggulangi jajanan berbahaya yang 

banyak beredar di lingkungan Sekolah Dasar terkait dengan 

kewenangannya ? 

3. Bagaimana upaya Balai Besar POM Semarang dalam melindungi 

konsumen terkait banyaknya jajanan berbahaya yang beredar di 

Sekolah Dasar ? 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui apa yang menyebabkan jajanan berbahaya masih 

banyak beredar di lingkungan Sekolah Dasar . 

2. Mengetahui lebih jelas usaha-usaha apa yang dilakukan Balai 

Besar Pengawas Obat Makanan Semarang untuk menanggulangi 
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jajanan berbahaya yang banyak beredar di lingkungan Sekolah 

Dasar terkait dengan kewenangannya. 

3. Mengetahui Bagaimana upaya Balai Besar POM Semarang dalam 

melindungi konsumen terkait banyaknya jajanan berbahaya yang 

beredar di Sekolah Dasar . 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah: 

1. Manfaat teoritik 

a. Untuk menegembangkan ilmu pengetahuan yang didapat 

selama kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Negeri 

Semarang. 

b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata 

c. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang 

perlindungan hukup bagi konsumen jajanan berbahaya di 

Sekolah Dasar 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperoleh, mengumpulkan data dan mengetahui secara 

langsung fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan dan 

memberikan pengetahuan mengenai peran Balai Besar 

Pengawas Obat Dan Makanan Semarang terhadap perlindungan 
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hukum bagi konsumen jajanan berbahaya di sekolah dasar di 

kota semarang. 

b. Bagi masyarakat yaitu sebagai sarana memperoleh wawasan 

dan penjelasan atas peran Balai Besar Pengawas Obat Dan 

Makanan Semarang terhadap perlindungan hukum bagi 

konsumen jajanan berbahaya di sekolah dasar di kota 

semarang. 

c. Bagi kalangan akademis yaitu diharapkan dalam hasil 

penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan 

mengenai peran badan pengawas obat dan makanan terhadap 

perlindungan hukum bagi konsumen jajanan berbahaya di 

sekolah dasar di kota semarang sehingga memperoleh suatu 

hasil dalam sebuah laporan yang jelas, sistematis dan mudah 

dipahami bagi semua. 

d. Bagi pihak Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan 

Semarang yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan 

supaya dapat memberi masukan bagi pihak Balai Besar 

Pengawas Obat Dan Makanan Semarang untuk selalu 

mengawasi atau memperhatikan peredaran makanan di 

masyarakat luas. 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Garis-garis besar sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 

tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, bagian akhir skripsi. Adapun 

perinciannya adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Bagian awal skripsi 

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, 

prakata, abstrak, dan daftar isi. 

1.6.2 Bagian inti skripsi 

Bagian inti penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi 5 (lima) Bab 

yaitu: Pada Bab 1 PENDAHULUAN berisi Latar belakang, Identifikasi dan 

permasalahan yang dihadapi, Tujuan dan manfaat penelitian, Sistematika 

penulisan skripsi. 

Sedangkan pada Bab 2 PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN 

KERANGKA BERFIKIR  berisi Kerangka pemikiran atau teori-teori yang 

berkaitan dengan pokok bahasan mengenai faktor apa yang menyebabkan 

jajanan berbahaya banyak beredar di Sekolah Dasar, usaha yang dilakukan 

oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Semarang, dan bagaimana 

bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen jajanan 

berbahaya. 

Selanjutnya Pada Bab 3 METODE PENELITIAN  berisi Dasar 

penelitian, Lokasi penelitian, Fokus penelitian, Sumber data penelitian, Alat 

dan teknik pengumpulan data, Metode analisa data. 
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Selanjutnya Pada Bab 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

yang memuat tentang hasil Penelitian dan pembahasan. 

Akhirnya pada Bab 5 PENUTUP berisi Kesimpulan dari keseluruhan 

bab-bab yang ada. Juga diberikan saran–saran yang diharapkan membantu 

memecahkan permasalahan. 

1.6.2 Bagian akhir skripsi  

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan, lampiran-

lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, Tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen 

(LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden.  

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Tentang 

Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 

tersebut, bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan POM dikoordinasikan 

oleh Menteri Kesehatan, khususnya dalam perumusan kebijakan yang 

berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan 

yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud. Selanjutnya lingkup 

tugas dan fungsi lebih spesifik Badan POM tercakup dalam Keputusan 

Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 

LPND. 

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan 

tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada model 

suatu lembaga regulasi yang efektif di tingkat internasional, maka dalam 
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melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas, Badan Pengawas Obat dan 

Makanan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut : 

(1) Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar ; 

(2) Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan Cara-cara 

Produksi yang Baik ; 

(3) Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar ; 

(4) Post marketing vigilance (kewaspadaan tempat pemasaran) termasuk 

sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan 

distribusi, penyidikan dan penegakan hukum ; 

(5) Pre-review (sebelum tinjauan) dan pasca-audit (paska pemeriksaan 

keuangan) iklan dan promosi produk ; 

(6) Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan ; 

(7) Komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat termasuk public warning 

(peringatan publik) ; 

2.1.2 Unit Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Sesuai dengan struktur yang ada, secara garis besar unit-unit kerja 

Badan POM dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

(1) Sekretariat Utama  

Sekertariat utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, 

pembinaan, pengendalian terhadap program, admininstrasi, dan sumber 

daya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

(2) Deputi I (Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, 

Psikotropika dan Zat Adiktif). 
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Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, 

Psikotropika dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif. 

(3) Deputi II (Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan 

Produk Komplemen). 

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk 

Komplemen mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di 

bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. 

(4) Deputi III (Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan 

Berbahaya). 

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang 

pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. 

(5) Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Daerah. 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 

POM terdiri atas : 

a. 19 (sembilan belas) Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan. 

b. 7 (tujuh) Balai Pengawas Obat dan Makanan 

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM mempunyai tugas 

melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, 



17 
 

 
 

narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional kosmetik, 

keamanan pangan dan bahan berbahaya. 

(6) Pusat Penyidikan Obat dan Makanan 

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan 

terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapetik, 

narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan 

produk komplemen dan makanan serta produk sejenis lainnya. 

(7) Pusat Riset Obat dan Makanan. 

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang riset toksikologi, 

keamanan pangan dan produk terapetik. 

(8) Pusat Informasi Obat dan Makanan. 

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi 

obat, informasi keamanan pangan, informasi keracunan dan teknologi 

informasi. 

2.2 Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan semua 

orang, oleh karenannya menjadi harapan bagi kita semua untuk 

mewujudkannya.  

Perlindungan konsumen dipandang secara materiil maupun formil 
semakin terasa penting, mengingat ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang 
merupakan penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang 
atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal 
tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung maka konsumen akan 
merasakan dampaknya. (Husni dan Neni Sri 200 : 33) 

 
Mewujudkan perlindungan konsumen bukan hanya sebagai kewajiban 

salah satu pihak saja, tetapi merupakan kewajiban semua pihak yang saling 
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terkait dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha, dan 

pemerintah. Sebelum berbicara lebih jauh tentang perlindungan konsumen, 

terlebih dahulu harus mengetahui tentang konsumen, hak-hak yang dimiliki 

konsumen dan kewajiban yang harus dijalankan oleh konsumen. 

2.2.1 Pengertian Konsumen 

Istilah konsumen berasal dari bahasa inggris, yaitu consumer. Dalam 

kamus English-Indonesia memberikan arti kata consumer sebagai pemakai 

atau konsumen(Peter Salim 1991 : 186) 

Dalam kamus umum bahasa indonesia memberikan pengertian 

konsumen adalah sebagai berikut: konsumen adalah pemakai (barang-barang 

hasil industri, bahan makanan dan sebagainya), lawan dari produsen. 

(Poerwadaminta 1984 : 769) 

Menurut Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, konsumen adalah setiap 

pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan 

sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Direktorat 

Perlindungan Konsumen - Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 

2006). 

Menurut Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen Pasal 1 butir 2, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang 
dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
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diperdagangkan. Secara singkat, definisi konsumen adalah pemakai produksi 
terakhir dari benda dan jasa 

 
Menurut Shidarta Sejumlah catatan dapat diberikan terhadap unsur-

unsur definisi konsumen, konsumen adalah: 

(1) Setiap orang. 
Subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus 
sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah orang sebetulnya 
menimbulkan keraguan apakah hanya, orang individual (naturlijke 
persoon) atau termasuk juga badan hukum (rechtpersoon). Hal ini berbeda 
dengan pengertian yang diberikan untuk pelaku usaha dalam pasal 1 angka 
(3) yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian persoon diatas, 
dengan menyebutkan kata-kata ”orang perseorangan atau badan usaha”. 
Tentu yang paling tidak tepat membatasi pengertian konsumen sebatas 
pada orang persorangan, namun harus harus mencakup juga badan usaha 
dengan makna lebih luas daripada badan hukum. 
Undang-Undang perlindungan konsumen tampaknya berusaha 
menghindari penggunaan kata Produsen sebagai lawan kata dari 
Konsumen. Untuk itu digunakan kata Pelaku Usaha yang bermakna lebih 
luas. Istilah terakhir ini dipilih untuk memberi arti sekaligus bagi kreditur 
(penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, dan terminologi lain yang 
lazim diberikan. Bahkan untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam 
kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup perusahaan media, 
tempat iklan itu ditayangkan. 
 

(2) Pemakai. 
Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, kata Pemakai menekankan, konsumen adalah 
konsumen akhir. Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam 
rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa 
yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang 
diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikanprestasinya 
dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. 
Konsumen memang tidak sekedar pembeli, tetapi semua orang (orang 
perseorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi jasa dan/atau barang. 
Jadi yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen berupa 
peralihan barang dan/atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam 
menggunakannya. 
 

(3) Barang dan/atau Jasa. 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai 
setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak 
maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat 
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dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau 
dimanfaatkan oleh konsumen. 
Sementara itu jasa diartikan sebagai layanan yang berbentuk pekerjaan 
atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 
konsumen. Pengertian disediakan bagi masyarakat menunjukkan, jasa itu 
harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, pihak yang ditawarkan 
harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat 
khusus dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut. 
Kata-kata ditawarkan kepada masyarakat itu harus ditafsirkan sebagai 
bagian dari suatu transaksi konsumen. Artinya, seseorang yang karena 
kebutuhan mendadak lalu menjual rumahnya kepada orang lain, tidak 
dapat dikatakan perbuatannya itu sebagai transaksi konsumen. Si pembeli 
tidak dapat dikatakan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen 
 

(4) Yang tersedia dalam masyarakat. 
Barang dan/ atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus 
tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini 
syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, 
perusahaan pengembang (developer) perumahan sudah bisa mengadakan 
transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi. 
 

(5) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain. 
Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, 
orang lain, dan makhluk hidup orang lain. Unsur yang diletakkan dalam 
definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. 
Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, 
tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukan bagi orang lain (di luar 
diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti 
hewan dan tumbuhan. Dan sisi teori kepentingan setiap tindakan manusia 
adalah bagian dari kepentingannya. Oleh sebab itu, penguraian unsur itu 
tidak menambah makna apa-apa, karena pada dasarnya tindakan memakai 
suatu barang dan/atau jasa juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi. 

 
(6) Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan  

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini 
dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai 
dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara 
teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup 
pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit menetapkan 
batas-batas seperti itu. (Shidarta 2004 : 5). 

Menurut Shidarta, secara garis besar dapat dibedakan dua tipe 
konsumen yaitu: 
(1) Konsumen yang terinformasi 
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Ciri-ciri konsumen yang terinformasi adalah: memiliki tingkat 
pendidikan tertentu, memiliki sumber daya ekonomi yang cukup, dan 
lancar berkomunikasi 

(2) Konsumen yang tidak terinformasi 
Ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasi adalah: kurang 
berpendidikan, termasuk kategori kelas menengah kebawah, dan tidak 
lancar berkomunikasi. (Shidarta 2004 : 34). 

 
2.2.2 Hak-Hak Konsumen 
 

Konsumen selain sebagai objek pelaku usaha, konsumen juga berperan 

sebagai subjek dalam menentukan barang dan / atau jasa yang akan 

dikonsumsi atau dipakai. Dalam menentukan pilihan barang dan / atau jasa, 

konsumen memiliki beberapa hak. 

Secara umum dikenal ada 4 (empat hak dasar konsumen), yaitu : 
 

(1) hak untuk mendapatkan keamanan ; 
(2) hak untuk mendapatkan informasi ; 
(3) hak untuk memilih ; 
(4) hak untuk didengar . (Shidarta 2004 : 19) 

 
Keempat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam 

perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam 

IOCU (The international Organization of Consumers Union) menambahkan 

lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak 

mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan baik dan sehat. 

Namun tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak 

tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian, YLKI (Yayasan 

Lembaga Konsumen Indonesia) misalnya, memutuskan untuk menambahkan 

satu lagi hak sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak 

mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya 

dikenal sebagai panca hak konsumen. 
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Hak konsumen untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara khusus 

mengecualikan hak-hak yang diatur dalam undang-undang di bidang hak-hak 

atas kekayaan intelektual (HKI) dan di bidang pengelolaan lingkungan. 

Ada 8 (delapan) hak yang secara jelas dituangkan dalam pasal 4 

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: 

(1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan / atau jasa ; 

(2) hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan 
/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan ; 

(3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan / atau jasa ; 

(4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa 
yang digunakan ; 

(5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut ; 

(6) hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen ; 
(7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tidak 

diskriminatif ; 
(8) hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika 

barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 
tidak sebagaimana mestinya ; 

(9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain ; 
 

Di samping hak-hak dalam Pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen 

yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang 

mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan 

antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat 

sebagai hak konsumen. 

Untuk menjamin bahwa suatu barang dan / atau jasa dalam 
penggunaanya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen 
penggunaanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan / 
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atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang 
benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen 
berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang 
adil, kompensasi sampai ganti rugi. (Gunawan dan Ahmad Yani 2003 : 30) 

 
Ahmad miru berpendapat tentang hak-hak yang dapat diperoleh 

konsumen, yaitu: 

(1) Hak atas keamanan dan keselamatan ; 
(2) Hak untuk memperoleh informasi ; 
(3) Hak untuk memilih ; 
(4) Hak untuk didengar ; 
(5) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup ; 
(6) Hak untuk memperoleh ganti rugi ; 
(7) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ; 
(8) Hak untuk memproleh hidup bersih dan sehat ; 
(9) Hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar yang 

diberikannya ; 
(10) Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut. 

      (Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004 : 40) 
 

Hak-hak yang dapat diperoleh konsumen tersebut diharapkan dapat 

digunakan dengan baik, dapat meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha 

dalam memproduksi barang dan / atau jasa, dan pelaku usaha dituntut 

memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. 

2.2.3 Kewajiban Konsumen 

Konsumen adalah raja, konsumen bisa memilih dan menentukan 

barang dan atau jasa mana saja yang akan digunakan atau dipakai. Konsumen 

berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pelaku usaha, konsumen juga 

bisa berlaku sebagai salah satu penentu harga suatu produk barang dan atau 

jasa melalui selera pembelian mereka. 

Banyaknya hak yang dimiliki konsumen, bukan berarti konsumen 

dapat menggunakan hak-haknya secara bebas tanpa ada batas. Selain punya 
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hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Pasal 5 

Undang-Undang No.8 tahun 1999 disebutkan bahwa kewajiban konsumen 

adalah sebagai berikut: 

(1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 
atau pemanfaatkan barang dan atau jasa demi kemanan dan keselamatan; 

(2) Beriktikad dalam pembelian barang dan atau jasa ; 
(3) Membayar dengan nilai tukar yang sudah disepakati ; 
(4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut ; 
 

Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada konsumen diharapkan 

dapat menjadi kontrol atau pengendali hak-hak yang dimiliki konsumen, 

sehingga dalam menggunakan haknya konsumen tidak bertindak semaunya 

sendiri . 

2.2.4 Pengertian Perlindungan Konsumen 

Hak dan kewajiban konsumen telah diatur secara jelas dalam Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun belum 

semua konsumen mengetahuinya atau apabila terjadi sengketa, konsumen 

enggan untuk mempermasalahkannya. Keengganan konsumen untuk 

mempermasalahkan dikarenakan konsumen merasa berada pada posisi lemah, 

konsumen harus dapat membuktikan sendiri tentang kesalahan pelaku usaha 

(pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 taun 1996 Tentang Pangan), oleh 

karena itu perlu adanya suatu perlindungan konsumen. 

Sebelum berbicara banyak tentang perlindungan konsumen, terlebih 

dahulu perlu diketahui tentang pengertian perlindungan konsumen. dalam 

kaitannya dengan pengertian perlindungan konsumen ada beberapa pendapat 

yang memberikan pengertian perlindungan konsumen, yaitu: 
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(1) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dijelaskan Perlindungan konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen. 

(2) Menurut Direktorat Perlindungan Konsumen - Direktorat Jenderal 

Perdagangan Dalam Negeri (2006), perlindungan konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Jadi kesimpulan dari pengertian–pengertian diatas adalah bahwa 

hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang 

mengadakan hubungan hukum atau yang bermasalah dalam keadaan yang 

tidak seimbang.  

Di Indonesia sendiri, beberapa peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar hukum pedoman pelayanan pengaduan dan perlindungan 

konsumen adalah: 

(1) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 

ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33. 

(2) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan 

lembaran Negara republic Indonesia No. 3821). 

(3) Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat. 
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(4) Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif 

Penyelesian Sengketa. 

(5) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan 

Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 

(6) Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 

235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang 

ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota. 

(7) Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 

/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan 

Konsumen. 

Adapun asas perlindungan konsumen adalah : 

(1) Asas Manfaat. 
Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan 
perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya 
bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

(2) Asas Keadilan. 
Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan 
memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil, 

(3) Asas Keseimbangan. 
Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, 
dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 

(4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. 
Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 
dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang dikonsumsi atau digunakan. 

(5) Asas Kepastian Hukum. 
Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh 
keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara 
menjamin kepastian hukum. (Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
2005 : 5) 
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2.2.5 Tujuan Perlindungan Konsumen 
 

Perlindungan konsumen dilakukan harus dengan tujuan-tujuan yang 

jelas, sehingga ketika suatu saat perlu diambil keputusan atau kebijakan yang 

berkaitan dengan konsumen dan atau perlindungan konsumen tidak 

menyimpan jauh dari tujuan yang telah di tetapkan.  

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah : 

(1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri. 

(2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

(3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

(4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi. 

(5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggungjawab dalam berusaha. 

(6) Meningkatkan kualitas barang dan / atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan / atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. 
 

Erman rajagukguk mengatakan, upaya mencapai tujuan perlindungan 

konsumen perlu adanya pengaturan yang dilakukan dengan cara: 

(1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
keterbukaan akses informasi serta menjamin kepastian hukum. 

(2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentinagn 
pelaku usaha. 

(3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. 
(4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari prektek usaha yang 

menipu dan menyesatkan. 
(5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan 

perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada 
bidang-bidang lain. (Erman Rajagukguk 2000 : 7) 
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2.2.6 Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia 

Berbagai jenis barang pangan, alat-alat elektronik, pakaian dan obat-

obatan dengan berbagai merek serta jasa di era globalisasi ini ditawarkan 

kepada secara mencolok. Perkembangan ini tentunya membawa keuntungan 

tersendiri bagi konsumen. Konsumen punya banyak kesempatan dan lebih 

leluasa dalam memilih produk, disamping itu konsumen jadi lebih mudah 

memperoleh barang atau produk yang diinginkan. Namun fakta berkata lain, 

kondisi perkembangan produk yang demikian pesat justru menimbulkan 

kebingungan bagi konsumen dalam menentukan pilihannya. 

Indonesia yang kondisi masyarakatnya, keadaan sosial, ekonomi dan 

pendidikannya kurang memadai, adanya agresifitas pelaku usaha justru 

semakin memperburuk keadaan konsumen. (Zumrotin K. Susilo 1996 : 4) 

Berdasarkan hasil laporan kegiatan BBPOM Semarang tahun 2006, 

konsumen yang melakukan pengaduan berkaitan dengan adanya bahan 

tambahan pangan yang merugikan dalam beberapa pangan berjumlah 10 

konsumen. (BPOM 2006 : 117). Hal ini menunjukkan betapa minimnya 

keberanian konsumen untuk sekedar mengadukan hal-hal atau peristiwa yang 

merugikan mereka. 

Di Indonesia gerakan perlindungan konsumen secara formal dimulai 
sejak tahun 1973, yaitu dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia (YLKI). Kemudian diikuti dengan terbentuknya organisasi 
konsumen di beberapa daerah, antara lain: Surabaya, Semarang, Yogyakarta, 
Bandung, Medan, Aceh, Padang, dan Ujungpandang. Pada saat ini ada 22 
orgainisasi konsumen di Indonesia. (Zumrotin K. Susilo 1996 : 3). 

 
Guna memperkokoh kedudukan konsumen dalam hukum, pemerintah 

telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus dengan 
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sanksinya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 

disebutkan beberapa pasal yang berkenaan dengan upaya perlindungan 

konsumen khususnya dalam bidang pangan, antara lain: 

(1) Pasal 21 ayat (1) UU nomor 23 tahun 1992 : 
Pengamanan makan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi 
masyarakat dari makanan minuman yang tidak memenuhi ketentu8an 
mengenai estándar atau persyaratan kesehatan. 

(2) Pasal 82 ayat (2) huruf e UU Nomor 23 tahun 1992 : 
Barang siapa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan bahan 
yang mengandung zat aditif yang tidak memenuhi estándar dan atau 
persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 
(2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau 
pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000; (seratu juta rupiah). 
 

Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan juga 

menyebutkan beberapa pasal yang berkenaan dengan larangan mencampurkan 

Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang dilarang digunakan dalam makanan 

maupun minuman, antara lain : 

(1) Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1996 : 
Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang 
menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang 
dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang 
ditetapkan. 

(2) Pasal 21 huruf c UU Nomor 7 tahun 1996 : 
Setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang mengandung bahan 
yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan. 

(3) Pasal 55 huruf b UU Nomor 7 tahun 1996 : 
Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan 
pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui 
ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 10 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan atau denda paling banyak Rp. 120.000.000; (seratus dua puluh 
juta rupiah). 
 

Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang perlindungan konsumen khususnya dalam bidang pangan, 

diharapkan konsumen dapat lebih terlindungi dan merasa aman dalam 
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mengkonsumsi produk pangan dan pelaku usaha dapat lebih memperhatikan 

keamanan dan mutu pangan. 

2.2.7  Pihak-pihak yang Bertanggungjawab Dalam Perlindungan 

Konsumen  

Banyak orang menganggap bahwa perlindungan konsumen semata-

mata merupakan tanggung jawab pemerintah, anggapan ini keliru, sebenarnya 

tanggung jawab perlindungan konsumen berada di semua pihak baik 

pemerintah, organisasi konsumen, pelaku usaha, maupun konsumen itu 

sendiri. Tanpa peran yang nyata dari keempat unsur itu maka upaya 

perlindungan dan mensejahterakan konsumen tidak akan menuai hasil yang 

maksimal. 

2.2.7.1 Pemerintah 

Peran pemerintah dalam upaya mewudkan perlindungan konsumen 

dapat dilakukan melalui pengeluaran undang-undang, peraturan pemerintah, 

dan penerbitan standard mutu barang. Undang-undang dan peraturan 

pemerintah yang bersifat tidak memihak salah satu pihak, baik pelaku maupun 

konsumen diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Wujud tanggung jawab pemerintah dalam melindungi konsumen 

adalah melalui lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah, diantaranya Balai 

Besar POM, dinas kesehatan, kepolisian, dan kehaksaan. Peran Balai Besar 

POM yaitu dengan melaksanakan pengawasan obat dan makanan. Peran 

lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam melindungi konsumen adalah 

sebagai penegak hukum bagi pelaku usaha yang melanggar hukum. 
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Sebagai pihak yang mengayomi masyarakat dan sebagai pembina 

pelaku usaha dalam meningkatkan industri dan kemajuan perekonomian 

negara, pemerintah belum dapat melakukan perannya secara optimal, ketidak-

siapan pemerintah dalam menerapkan peraturan yang telah dikeluarkan 

tersebut belum dapat memberikan perlindungan sepenuhnya kepada 

konsumen. 

2.2.7.2 Pelaku Usaha 

Wujud perlindungan konsumen yang diberikan pelaku usaha adalah 

dengan memproduksi barang dan / atau jasa sesuai standar mutu yang telah 

ditetapka pemerintah. Pelaku usaha harus menyadari bahwa keberlangsungan 

usahanya berada di tangan konsumen, untuk itu pelaku usaha berkewajiban 

untuk memproduksi barang dan / atau jasa sebaik dan seaman mungkin serta 

dapat memenuhi kepuasan atau selera konsumen. 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, dalam bab VI 

disebutkan tentang tanggung jawab industri pangan, pasal 41 ayat (1) : 

Badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan 

atau orang perorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab 

terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan 

yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi 

pangan tersebut. 

Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 1996 : 

Dalam hal terbukti bahwa pangan olahan yang diedarkan dan 
dikonsumsi tersebut mengandung bahan yang dapat merugikan dan atau 
membahayakan kesehatan manusia atau bahan lain yang dilarang, maka badan 



32 
 

 
 

usaha dan atau orang-perorangan dalam badan usaha, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), wajib mengganti kerugian secara nyata ditimbulkan. 

 
Pasal 41 ayat (5) UU Nomor 7 tahun 1996 : 

Besarnya ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), setinggi-

tingginya sebesar Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah) untuk setiap orang 

yang dirugikan kesehatannya atau kematian yang ditimbulkan. 

Di lapangan seringkali pelaku usaha berlaku curang dan tidak 

bertanggung jawab, mereka melakukan manipulasi dengan cara tidak 

mencantumkan bahan-bahan yang digunakan secara jelas atau mencantumkan 

nama bahan dengan menggunakan istilah bahasa asing yang tidak dimengerti 

oleh konsumen. 

2.2.7.3 Konsumen 

Sebenarnya yang tidak kalah penting perannya dalam mewujudkan 

perlindungan konsumen adalah pihak konsumen itu sendiri, mereka dapat 

mewujudkannya dengan potensi dan kekuatan yang mereka miliki, antara lain 

dengan cara memboikot barang dan / atau jasa yang dirasa merugikan. 

Pemboikotan disini dalam arti konsumen secara beramai-ramai tidak 

mengkonsumsi barang dan atau jasa yang di boikot tersebut. 

Tanggung jawab konsumen dalam upaya perlindungan konsumen 

adalah konsumen harus teliti terhadap produk barang dan atau jasa yang 

mereka konsumsi . 

2.2.7.4 Lembaga Perlindungan Konsumen 

Peran lembaga perlindungan konsumen antara lain menyebarluaskan 

informasi tentang hak dan kewajiban konsumen konsumen sebagaimana telah 
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disepakati dan diakui di dunia internasional, membuka layanan pengaduan 

konsumen, dan sebagai sosial kontrol dengan kekuatan moral masyarakat. 

(Zumrotin K. Susilo 1996 : 9) 

 
2.3 Tinjauan Tentang Pelaku Usaha 

Salah satu pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen dalam 

transaksi jual beli maupun penyelenggaraan suatu perjanjian dagang adalah 

pelaku usaha. Pelaku usaha disini bukan hanya produsen yang memproduksi 

barang dan atau jasa tetapi juga termasuk pihak-pihak yang menyalurkan 

barang dan atau jasa kepada konsumen (contohnya: pedagang eceran, grosir, 

agen dan distributor). Penyedia bahan baku atau bahan dasar suatu produk pun 

dapat disebut sebagai pelaku usaha. 

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha 

Berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, pengertian pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melaui 

perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

Pengertian pelaku usaha di atas cukup luas karena meliputi grosir, 
lerevansir, pengecer dan sebagainya. Pengertian pelaku usaha yang luas 
tersebut akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen 
yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam 
menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat 
digugat. (Ahmad Miru dan Sutarman 2004 : 9) 
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Sementara itu, ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang 

tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku 

usaha adalah sebagai berikut: 

(1) Investor 
Yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan 
seperti perbankan, usaha leasing, penyedia dana, dsb 

(2) Produsen 
Yaitu pelaku usaha yang membuta, memproduksi barang dan / atau jasa-
jasa lain(bahan baku, bahan tambahan / penolong, dan bahan-bahan 
lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang / badan 
usaha yang berkaitan dengan pangan, orang / badan usaha yang 
memproduksi sandang, orang / atau badan usaha yang berkaitan dengan 
pembuatan perumahan, orang / badan usaha yang berkaitan dengan jasa 
pengangkutan, perasuransian, kesehatan, dll 

(3) Distributor 
Pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan / 
atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini 
misalnya pedagan retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, 
rumah sakit, klinik, dsb.  (Nasution  1995 : 65) 
 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha adalah 

orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha dalam bidang ekonomi. 

Selain bidang ekonomi tidak dapat dikategorikan dalam pengertian ini. 

Kesimpulan lain yang dapat ditarik dari pengertian diatas adalah usaha dalam 

bidang ekonomi tersebut adalah harus dilakukan di wilayah indonesia, jika 

dilakukan di luar negeri berarti menggunakan sistem hukum negara 

bersangkutan atau menggunakan sistem hukum internasional. 

2.3.2 Hak-Hak Pelaku Usaha 

Sebagai produsen maupun penyalur barang dan / atau jasa, pelaku 

usaha memiliki beberapa hak yang patut diketahui juga oleh konsumen. agar 

perekonomian dapat berjalan lancar pelaku usaha juga berhak memperoleh 
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hak-haknya, hak-hak pelaku usaha didapat seiring dengan kewajiban yang 

telah dijalankan. 

Salah satu hak pelaku usaha adalah memperoleh laba atau keuntungan. 

Dalam melakukan usahanya pelaku usaha biasanya ingin memperoleh 

keuntungan yang banyak, hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu 

”penggunaan modal seminimal mungkin untuk memperoleh keuntungan 

semaksimal mungkin”. Cara memperoleh keuntungan yang banyak itu salah 

satunya dengan menekan biaya produksi seminimal mungkin. 

Hak yang berupa pembayaran dan laba ini dapat digunakan pelaku 

usaha untuk membeli kembali bahan baku atau bahan dasar pembuatan suatu 

produk. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen menyebutkan hak-hak pelaku usaha adalah : 

(1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 

(2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik; 

(3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen; 

(4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan.  

 
Permasalahan yang terjadi dalam sebuah produk, misal barang cacat 

tidak selamanya kesalahan produsen. Bisa jadi produk tersebut cacat akibat 

kelalaian konsumen itu sendiri, dalam permasalahan ini produsen atau pelaku 

usaha dapat membela diri sesuai dengan hak yang dimiliki.  
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2.3.3 Kewajiban Pelaku Usaha 

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang  

Perlindungan Konsumen, Kewajiban Pelaku Usaha adalah : 

(1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
(2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan; 

(3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 

(4) Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau 
jasa yang berlaku; 

(5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan / atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan / atau 
garansi atas barang yang dibuat dan / atau yang diperdagangkan; 

(6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan /  atau jasa 
yang diperdagangkan; 

(7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perjanjian. 

 
Dalam pasal 7 huruf d diatas disebutkan bahwa “pelaku usaha 

menjamin mutu barang dan atau jasa”. Kewajiban pelaku usaha yang satu ini 

kadang sering dilupakan, demi meraih keuntungan yang besar pelaku usaha 

seringkali melalaikan mutu barang dan / atau jasa yang mereka produksi. 

Kelalaian menjamin mutu barang dan / atau jasa ini bisa jadi disengaja oleh 

pelaku usaha karena pola pengawasan yang kurang dari pemerintah atau 

karena lemahnya penegakan hukum. 

Apabila terjadi kerusakan produk akibat kelalaian produsen sehingga 

menyebabkan kerugian konsumen, pelaku usaha berkewajiban memberikan 

kompensasi berupa ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita konsumen 



37 
 

 
 

dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ganti rugi ini diberikan 

sebagai pengganti penghasilan konsumen yang hilang akibat menderita sakit. 

2.3.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Berbicara mengenai tanggung jawab pelaku usaha, perlu dikemukakan 

terlebih dahulu beberapa istilah yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku 

usaha, atau lebih dikenal dengan tanggung jawab produk (product liability). 

Product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang 

atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau 

dari orang atau dari badan yang bergerak dalam suatu proses untuk 

menghasilkan suatu produk (processor, assembler), atau dari orang atau badan 

yang menjual atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut. 

(Erman Rajaguguk dkk, 2000 : 46). 

 

Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, disebutkan tanggung jawab pelaku usaha adalah 

sebagai berikut : 

(1) pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 
dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis 
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian 
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 
setelah tanggal transaksi. 

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarka 
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan 
tersebut merupakan kesalahan konsumen 
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Selain pemberian ganti rugi, pelaku usaha bisa jadi harus bertanggung 

jawab secara hukum melalui proses pengadilan. Namun sering terjadi para 

pelaku usaha dengan mudah berkelit dan lepas dari jerat hukum. Mereka 

dengan mudah membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau kesalahan itu 

sudah bukan lagi tanggung jawab pelaku usaha tersebut. 

Ada beberapa kriteria berkenaan dengan cacat atau rusaknya suatu 

barang dan / atau jasa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pelaku 

usaha. 

Kategori kerusakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban 

tersebut menurut Erman Rajagukguk adalah sebagai berikut : 

(1) Production / Manufacturing Defect 
Yaitu apabila suatu produk dibuat tidak sesuai dengan persyaratan 
sehinnga akibatnya produk tersebut tidak aman bagi konsumen. 

(2) Design Effect 
Yaitu bahaya dari produk tersebut lebih besar daripada manfaat yang 
diharapkan oleh konsumen biasa atau keuntungan dari desain produk 
tersebut lebih kecil resikonya. 

(3) Warning / Instruction Effect 
Yaitu apabila buku pedoman, buku panduan (intruction booklet), 
pengemasan (packaging), etiket (labels), atau plakat tidak cukup 
memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin timbul dari 
produk tersebut atau petunjuk tentang penggunaannya yang aman. 
(Erman Rajagukguk dkk, 2000 : 45). 

 
Kriteria tanggung jawab yang diungkapkan Erman Rajagukguk 

menerangkan bahwa pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab atas 

produknya ada saat produk tersebut telah berada di tangan konsumen. namun 

jauh sebelum itu pelaku usaha juga berkewajiban bertanggungjawab atas 

produknya pada saat proses produksi berlangsung. Dengan adanya kriteria 

tersebut pelaku usaha mau tidak mau bertanggungjawab diluar kriteria diatas. 
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Adanya tanggung jawab produk yang dibebankan kepada pelaku usaha 

diharapkan para pelaku usaha dalam berproduksi akan lebih berhati-hati dan 

lebih baik. Pelaku usaha akan berusaha optimal dalam melakukan produksi 

dan pengawasan produk agar produknya tetap disukai konsumen. Bahkan 

dengan adanya tanggung jawab produk, pelaku usaha berusaha menjamin 

mutu produksinya dan dapat meraih pasar lebih luas. 

 
2.4  Tinjauan Tentang Makanan (Jajanan) Yang Mengandung Bahan 

Tambahan Pangan Berbahaya 

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Mengkonsumsi 

makanan yang aman, bergizi dengan jumlah yang cukup, tidak hanya penting 

dalam pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, kecerdasan, dan kualitas 

hidup, tetapi juga merupakan ciri adanya peningkatan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Upaya mencukupi kebutuhan makanan yang aman bergizi dengan 

jumlah yang memadai merupakan masalah yang cukup besar bagi negara-

negara berkembang termasuk Indonesia. Tingkat pendidikan dan pendapatan 

sebagian rakyat indonesia yang belum cukup tinggi menyebabkan kecilnya 

kemampuan masyarakat dalam memilih dan membeli makanan yang sesuai 

persyaratan. Sebagian dari masyarakat indonesia terkadang lebih 

mendahulukan kuantitas makanan yang dapat membuat kenyang perut 

daripada kualitas makanan yang mereka konsumsi tersebut, meskipun pilihan 

bahan pangan dari makan yang beredar sangat banyak. 
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Di pasaran banyak produk makana jadi, tradisional dan olahan. Jenis 

dan jumlahnya dalam bentuk, komposisi, kemasan serta label yang beraneka 

ragam. Beberapa faktor makin bervariasinya produk-produk makanan di 

pasaran antara lain karena tekhnologi pengolahan yang semakin maju, pola 

peredaran makanan yang semakin luas, pola konsumsi yang bergeser ke 

makanan yang mudah didapat. 

Berkat ilmu pengetahuan dan tekhnologi pengolahan pangan yang 

semakin maju, makanan sehat dapat dihasilkan dalam jumlah yang besar 

dengan daya tahan yang lama melalui proses pengawetan secara fisika atau 

kimia yang berupa penambahan pengawet. Selain itu untuk penampilan yang 

lebih baik dalam bentuk, warna tekstur dan lain-lain, maka ditambahkan zat 

adiktif lainnya seperti pengemulsi, pengempal, zat pewarna, zat pengawet, dan 

lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut maka harus disadari bahwa dalam 

penerapan tekhnologi dan ilmu pengetahuan ini terdapat kemungkinan 

terjadinya hal yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan 

konsumen. 

2.4.1 Tinjauan Tentang Makanan (Jajanan) 

Pengertian produk makanan memang tidak diuraikan dalam Undang-

Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), namun dapat kita lihat terlebih 

dahulu pengertian barang sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 angka 

(4) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: 

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 

baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat 



41 
 

 
 

dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau untuk 

dimanfaatkan oleh konsumen. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian barang 

dalam UUPK meliputi segala sesuatu benda hasil pertanian, perikanan, 

pemburuan, dan termasuk barang-barang hasil olahan yang dapat 

dimanfaatkan manusia dan mengandung aspek perdagangan. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut 

dengan makanan adalah: 1. segala sesuatu yang dapat dimakan (seperti 

panganan, lauk pauk, kue); 2. segala bahan yang kita makan atau masuk ke 

dalam tubuh yang membentuk / mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga 

/ mengatur semua proses di tubuh. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

2001 : 701) 

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BHPN), pengertian 

makanan adalah: setiap barang yang dibuat, dijual atau dinyatakan sebagai 

makanan dan minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk gula-gula atau 

permen karet, serta semua bahan yang digunakan dalam produksi makanan. 

(BHPN 1993 : 9) 

2.4.2 Tinjauan Tentang Bahan Tambahan Pangan Berbahaya 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 Bahan tambahan 

pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk 

mempengaruhi sifat atau bentuk pangan 

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No. 329/Menkes/PER/XII/76 : Aditif makanan adalah bahan yang 
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ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk 

meningkatkan mutu. Termasuk kedalamnya adalah pewarna, penyedap rasa 

dan aroma, pemantap, anti oksidan, pengawet, pengemulsi, anti gumpal, 

pemucat, dan pengental 

Bahan tambahan pangan itu bisa memiliki nilai gizi bisa juga tidak. 
Menurut ketentuan yang ditetapkan, ada beberapa kategori Bahan Tambahan 
Pangan (BTP). Pertama, BTP yang bersifat aman dengan dosis yang tidak 
dibatasi, misalnya teung pati. Kedua, BTP yang digunakan dengan dosis 
tertentu, dan dengan demikian dosis maksimum penggunaanya telah 
ditetapkan. Ketiga, BTP yang aman dan dalam dosis yang tepat, serta telah 
mendapatkan izin beredar dari instansi yang berwenang, misalnya zat pewarna 
yang sudah dilengkapi sertifikat aman. (Nurheti 2007 : 7) 

2.4.2.1 Macam-macam bahan tambahan pangan berbahaya 

 
(1) Pewarna makanan 

Pewarna makanan banyak digunakan untuk berbagai jenis makanan, 
terutama berbagai produk jajanan pasar serta berbagai makanan olahan yang 
dibuat oleh industri kecil ataupun industri rumah tangga dan industri besar 
atau pabrik. Penggunaan pewarna makanan sebernarnya sah sah saja selama 
dalam jumlah yang terbatas. Namun demikian, apabila pewarna yang 
digunakan adalah.pewarna non makanan misalnya pewarna tekstil tentulah 
akan membahayakan kesehatan konsumen. (Nurheti 2007 : 79) 

 
Pewarna tekstil yang biasa ditambahkan dalam makanan oleh produsen 

curang adalah Rhodamin B dan Methanyl yellow. Rhodamin B dalam dunia 
perdagangan sering dikenal dengan nama tetra ethyl rhodamin, rheonine B, D 
dan Red no.19. zat warna sintesis ini berbentuk serbuk kristal, tidak berbau, 
dan  bewarna merah keunguan, pewarna ini sebenarnya pewarna untuk kertas 
dan tekstil. Penggunaan rhodamin B pada makanan dalam jangka waktu yang 
lama akan dapat mengakibatkan gangguan fungsi hati maupun kanker. Bila 
rhodamin B tersebut masuk melalui makanan maka akan mengakibatkan iritasi 
pada saluran pencernaan dan mengakibatkan gejala keracunan dengan air 
kencing bewarna merah ataupun merah muda. (Cahyadi 2006 : 24) 

 
Sedangkan methanyl yellow adalah zat warna sintetis berbentuk serbuk 

bewarna kuning kecoklatan, dan larut dalam air. Methanyl yellow umumnya 
digunakan sebagai pewarna tekstil dan cat, serta sebagai indikator reaksi asam 
basa. Penggunaan bahan kimia tersebut bila dicampurkan dalam makanan, 
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dapat mengakibatkan jaringan hati, kandung kemih, saluran pencernaan atau 
jaringan kulit. (Tranggono 1989 : 34) 

 
(2) Pemanis buatan 

Pemanis buatan merupakan bahan tambahan pangan yang dapat 
memberikan rasa manis dalam makanan, tetapi tidak memiliki nilai gizi. 
Sebagai contoh adalah sakarin, siklamat, aspartam, dulsin, sorbitol sintesis dan 
nitro-propori-anilin. Diantara berbagai jenis pemanis buatan hanya beberapa 
saja yang diizinkan penggunaannya dalam makanan sesuai dengan Peraturan 
menteri kesehatan RI Nomor 208/Menkes/Per/IV/1985, diantaranya adalah 
sakarin, siklamat dan aspartam dalam jumlah yang dibatasi atau dengan dosis 
tertentu. (Nurheti 2007 : 19) 

 
Sakarin yang dikenal antara lain dengan nama sulfon-benzoic imide. 

Pertama kali ditemukan oleh Remsen pada tahun 1879. Sakarin adalah zat 
pemanis buatan yang dibuat dari garam natrium dari asam sakarin terbentuk 
bubuk putih, tidak berbau dan sangat manis. Pemanis buatan ini mempunyai 
tingkat kemanisan 550 kali gula biasa. Oleh karena itu angat popular dipakai 
sebagai bahan pengganti gula. Dalam perdagangan dikenal dengan nama 
Gucide, Glucid, Garantose, Saccharimol, Saccharol, dan Sykosa. Harga 
sakarin paling murah dibanding dengan pemanis buatan lainnya. Sakarin dapat 
menghemat biaya produksi. Harga pemanis buatan jauh lebih murah 
dibandingkan dengan gula asli. Walaupun penggunaannya diizinkan oleh 
pemerintah, penggunaan sakarin harus dibatasi karena dapat membahayakan 
kesehatan. (Winarno 2002 : 212) 

 
Penggunaan sakarin dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan 

manusia diantaranya. Yaitu: migrain dan sakit kepala, kehilangan daya ingat, 

bingung, insomnia, iritasi, asma, hipertensi, diare, sakit perut, alergi, 

impotensi dan gangguan seksual, kebotakan, kanker otak, dan kanker kantung 

kemih. (Nurheti 2007 : 26) 

Sedangkan siklamat adalah pemanis buatan yang masih populer di 
Indonesia. Pemanis buatan ini merupakan garam natrium dari asam siklamat. 
Siklamat menimbulkan rasa manis tanpa rasa ikutan (tidak ada after taste-nya). 
Sifat siklamat sangat mudah larut dalam air dan mempunyai tingkat 
kemanisan 30 kali gula. Dalam perdagangan dikenal sebagai Assugrin, 
Sucaryl, dan Sucrosa. Sama seperti sakarin, siklamat dalam penggunaannya 
harus dibatasi karena dapat membahayakan kesehatan. Siklamat memunculkan 
banyak gangguan bagi kesehatan, di antaranya tremor, migrain dan sakit 
kepala, kehilangan daya ingat, bingung, insomnia, iritasi, asma, hipertensi, 
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diare, sakit perut, alergi, impotensi dan gangguan seksual, kebotakan, dan 
kanker otak. (Nurheti 2007 : 27) 

 
(3) Pengawet makanan 

Penambahan pengawet makanan dimaksudkan untuk menghambat 
ataupun menghentikan aktivitas mikro organisme seperti bakteri, kapang dan 
khamir sehingga produk makanan dapat disimpan lebih lama. Selain itu, suatu 
pengawet ditambahkan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan cita rasa, 
memperbaiki warna, tekstur, sebagai bahan penstabil, pencegah lengket 
maupun memperkaya vitamin serta mineral. Sebenarnya, makanan yang 
menggunakan pengawet yang tepat (menggunakan pengawet makanan yang 
dinyatakan aman) dengan dosis di bawah ambang batas yang ditentukan 
tidaklah berbahaya bagi konsumen. namun demikian seringkali produsen yang 
nakal menggunakan pengawet yang tidak tepat seperti pengawet non makanan 
ataupun pengawet yang tidak diizinkan oleh badan Pengawas Obat dan 
Makanan. (Winarno 2002 : 224) 

 
formalin sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 

formalin mempunyai banyak nama kimia yang biasa kita dengar di 
masyarakat, di antaranya formol, methylene aldehyde, paraforin, morbicid, 
oxomethane, polyoxymethylene glycols, methanal, formoform, superlysoform, 
formic aldehyde, formalith, tetraoxymethylene, methyl oxide dan trioxane. 
Apabila digunakan secara benar, formalin akan banyak kita rasakan 
manfaatnya, misalnya sebagai anti bakteri atau pembunuh kuman. Dalam 
berbagai jenis keperluan industri yaitu sebagai pembersih lantai, kapal, 
gudang, pakaian, pembasmi lalat maupun berbagai serangga lainnya. Dalam 
dunia fotografi biasannya digunakan sebagai pengeras lapisan kertas foto. 
Formalin juga sering digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk urea, bahkan 
pembuatan produk parfum. (Nurheti 2007 : 35) 

 
Besarnya manfaat di bidang industri tersebut ternyata disalahgunakan 

untuk penggunaan pengawetan industri makanan. Biasanya hal ini sering 
ditemukan dalam industri rumahan, karena mereka tidak terdaftar dan tidak 
terpantau oleh Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan setempat. Sangat dimengerti mengapa formalin sering disalah 
gunakan, selain harganya yang sangat murah dan mudah didapatkan, produsen 
seringkali tidak tahu kalau penggunaan formalin sebagai pengawet makanan 
tidaklah tepat karena bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan 
konsumen yang memakannya. Formalin juga tidak dapat hilang dengan 
pemanasan, oleh karena itu maka penggunaan formalin dalam makanan tidak 
dapat ditoleransi dalam jumlah sekecil apapun. 

formalin bila terhirup akan menyebabkan Iritasi pada hidung dan 
tenggorokan, gangguan pernafasan, rasa terbakar pada hidung dan 
tenggorokan serta batuk-batuk, kerusakan jaringan dan luka pada saluran 
pernafasan seperti radang paru, pembengkakan paru. Apabila terkena kulit 
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maka akan menimbulkan perubahan warna, yakni kulit menjadi merah, 
mengeras, mati rasa dan ada rasa terbakar. Apabila terkena mata dapat 
menimbulkan iritasi mata sehingga mata memerah, rasanya sakit, gatal-gatal, 
penglihatan kabur, dan mengeluarkan air mata. Bila merupakan bahan 
beronsentrasi tinggi maka formalin dapat menyebabkan pengeluaran air mata 
yang hebat dan terjadi kerusakan pada lensa mata. Apabila tertelan maka 
mulut,tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah, 
dan diare, kemungkinan terjadi pendarahan, sakit perut yang hebat, sakit 
kepala, hipotensi ( tekanan darah rendah ), kejang, tidak sadar hingga koma. 
Selain itu juga dapat terjadi kerusakan hati, jantung, otak, limpa, pancreas, 
system susunan saraf pusat dan ginjal. (Cahyadi 2006 : 44) 

 
Selain formalin ada juga pengawet yang digunakan para produsen yang 

curang, yaitu boraks. Meskipun bukan pengawet makanan, boraks sering pula 

digunakan sebagai pengawet makanan. Selain sebagai pengawet, bahan ini 

berfungsi pula mengenyalkan makanan. Di daerah tertentu boraks juga dikenal 

dengan sebutan garam bleng, bleng, atau pijer. 

Boraks, yang disebut sebagai asam borat, natrium tetra borax atau 
sodium borat sebenarnya merupakan pembersih, fungisida, herbisida dan 
insektisida yang bersifat toksik atau racun untuk manusia. Boraks merupakan 
bakterisida lemah, sehingga dapat digunakan sebagai pengawet pangan. 
Walaupun demikian, pemakaian berulang dapat mengakibatkan keracunan. 
Melihat kenyataan tentang efeknya yang merugikan, asam borat atau yang 
sering disebut boraks dilarang di indonesia. (Nurheti 2007 : 49) 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Dasar Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

dengan pendekatan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 1990:3). 

Penelitian ini menyusun desain secara terus-menerus disesuaikan 

dengan kenyataan lapangan. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk 

mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada 

dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar 

tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

tentang perlindungan hukum bagi konsumen jajanan berbahaya di sekolah 

dasar. Sehingga dari data primer maupun data sekunder diharapkan dapat 

memaparkan secara lebih jelas dan berkualitas 

 
3.2 Lokasi Penelitian 

Penetapan Lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Dengan demikian maka 

lokasi penelitian perlu ditetapkan lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih 

dahulu. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di BALAI BESAR 

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di SEMARANG 
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Penulis mengambil di lokasi tersebut karena Balai Besar Pengawas 

Obat Dan Makanan Semarang adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen 

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan 

obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang dimana lembaga tersebut berkaitan erat dengan tema 

penulisan ini. 

 
3.3 Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan 

dalam penelitian kualitatif. Karena dalam penelitian kualitatif tidak dimulai 

dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah 

yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah 

(Moleong, 2007:62). Jadi fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya adalah 

masalah itu sendiri.  

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa faktor yang menyebabkan jajanan berbahaya banyak beredar 

di lingkungan Sekolah Dasar ? 

2. Apa sajakah usaha yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan Semarang untuk menanggulangi jajanan berbahaya yang 

banyak beredar di lingkungan Sekolah Dasar terkait dengan 

kewenangannya ? 
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3. Bagaimana upaya Balai Besar POM Semarang dalam melindungi 

konsumen terkait banyaknya jajanan berbahaya yang beredar di 

Sekolah Dasar ? 

 
3.4 Sumber Data Penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif  adalah kata-kata dan 

tindakan yang Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

(lofland dalam Moleong, 2004:157). 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer, berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan atau objek penelitian mengenai Apa saja usaha yang 

dilakukan Badan Pengawas Obat Makanan untuk menanggulangi 

jajanan berbahaya yang banyak beredar di lingkungan Sekolah 

Dasar, Mengapa jajanan berbahaya masih banyak beredar di 

lingkungan Sekolah Dasar, dan bagaimana upaya perlindungan 

hukum bagi konsumen jajanan berbahaya, Informasi tersebut 

melalui Informan.  

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong 

2004:132). Informan yang dimaksud di sini adalah phak-pihak 

yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan 

permasalahan atau objek penelitian Mengapa jajanan berbahaya 

banyak beredar di lingkungan Sekolah Dasar, Apa saja usaha yang 

dilakukan Badan Pengawas Obat Makanan untuk menanggulangi 
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jajanan berbahaya yang banyak beredar di lingkungan Sekolah 

Dasar, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen 

jajanan berbahaya. Informan yang dimaksud di sini adalah pihak 

dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang yang 

berwenang terkait masalah tersebut. 

2. Data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa 

dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau 

keadaan di masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan 

dapat berfungsi  sebagai data penunjang dalam penelitian ini. 

Dokumen yang dimaksud berupa buku, catatan wawancara, dan 

rekaman yang digunakan sewaktu peneliti mengadakan penelitian 

mengenai Mengapa jajanan berbahaya masih banyak beredar di 

lingkungan Sekolah Dasar, Apa saja usaha yang dilakukan Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang untuk 

menanggulangi jajanan berbahaya yang banyak beredar di 

lingkungan Sekolah Dasar, dan bagaimana bentuk perlindungan 

hukum bagi konsumen jajanan berbahaya. 

 
3.5 Alat dan Tekhnik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian skripsi ini nantinya penulis akan menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1.  Pengamatan (Observasi) 
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Metode ini dipakai untuk mendapat data melalui kegiatan melihat, 

mendengar dan pengideraan lainnya yang mungkin dilakukan guna 

memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati 

fenomena mengenai kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Semarang 

terkait dengan peran instansi tersebut terkait dengan pelndungan hukum 

terhadap konsumen jajanan berbahaya. 

Dari hasil obsevasi inilah yang kemudian dapat diambil kesimpulan 

atas apa yang telah diamati oleh peneliti dan dapat digunakan sebagai 

pembanding antara hasil wawancara dan kuesioner dengan hasil pengamatan 

apakah ada kesesuaian atau tidak. 

2.  Studi Dokumenter 

Metode ini adalah sebagai suatu studi dari dokumen tentang kegiatan 

pelayan publik yang pernah ditangani di lokasi-lokasi penelitian. Hal ini 

dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, memperdalam kajian yang 

telah dilakukan oleh para peneliti lain. 

3.  Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong  2009 : 186)”. Dalam penelitian ini 

menggunakan alat pengumpul data yang berupa pedoman wawancara yaitu 

instrumen yang berbentuk pertanyaan yang ditujukan kepada pihak atau staf 
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Badan Pengawas Obat dan Makanan Semarang, para penjual dan konsumen 

jajanan berbahaya di Sekolah Dasar di kota Semarang. Untuk konsumen yang 

dimaksud dalam skripsi ini tidak terbatas hanya pada anak Sekolah Dasar 

saja,namun semua pihak yang membeli makanan di kantin ataupun penjual 

jajanan di Sekolah Dasar. Untuk memperoleh informasi yang sedekat-

dekatnya dan subjek-objeknya dalam melakukan   wawancara harus saling 

bekerjasama, saling menghargai, saling mempercayai, saling memberi dan 

menerima. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara antara 

lain : 

(1) Mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang ramah tamah pada 
permulaan wawancara. 

(2) Mengemukakan tujuan dari penelitian dalam bahasa yang mudah 
dimengerti oleh pemberi informasi. 

(3) Peneliti tidak boleh memperlihatkan sikap yang tergesa-gesa. 
(4) Mengadakan pencatatan pada setiap hasil jawaban yang diberikan kepada 

informan (Sutrisno Hadi  2002 : 221). 
 

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, antara lain: 

(1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. 

(2) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun 

secara terperinci sehingga menyerupai check-list. (Arikunto, 2006: 155) 

 
3.6 Keabsahan Data 

Dalam sebuah penelitian ilmiah, data merupakan hal penting. Data-

data yang diperoleh perlu diperiksa agar diketahui data yang sesuai dengan 

fokus penelitian. Ada berbagai cara pemeriksaan data, diantaranya adalah 

dengan perpanjangan keikutsertaan, keajegan pengamatan, triangulasi, dan 
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lain-lain. Dalam penelitian ini tekhnik pemeriksaan data yang digunakan 

adalah metode triangulasi. Triangulasi merupakan bentuk pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dalam data itu. 

Menurut Denzin pemeriksaan keabsahan data dengan metode 

triangulasi ada beberapa macam, yaitu : triangulasi dengan sumber, triangulasi 

dengan metode, triangulasi dengan penyidik, triangulasi dengan teori. 

(Moeloeng, 2005 : 330). 

Dalam penelitian ini metode pemeriksaan keabsahan data yang 

digunakan adalah metode triangulasi dengan sumber. Menurut Patton, 

triangulasi dengan sumber adalah membandungkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda. 

Menurut Patton, pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi 

dengan sumber dapat dicapai dengan jalan : 

(1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara ; 
(2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi ; 
(3) Membandingkan apa-apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu ; 
(4) Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan ; 

(5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. (Moeloeng, 2005 : 31). 

 
Triangulasi dengan menggunakan sumber berarti membandingkan 

dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di proses 

melalui waktu dan alat yang berbeda. Dalam metode penelitian kualitatif ini 
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pemeriksaan keabsahan data hanya menggunakan dua bahan pembanding, 

yaitu : 

(1) Membandingkan apa yang yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. 

(2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Sumber data yang berasal dari pedoman wawancara dibandingkan 

antara pengamatan lapangan atau observasi dengan data hasil wawancara 

dengan responden. Antara teori dengan hasil wawancara dengan pelaku usaha 

jajanan berbahaya, dan membandingkan antara responden A dengan 

responden B dengan menggunakan pedoman wawancara yang sama. 

Tujuannya agar didapat hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus 

penelitian. 

3.7 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

(Moeloeng, 2005 : 280). 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif, dimana dalam metode kualitatif sebagai prosedur untuk 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang serta perilaku yang dapat diamati, yang menitikberatkan pada 

wawancara mendalam, pengamatan, serta dokumentasi. 
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Menurut milles dan huberman, model pokok proses analisis yang 

digunakan penulis di lapangan dapat diuraikan sebagai berikut : 

(1) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

(2) Reduksi Data 

a. Data yang dikumpulkan dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data 

yang sama. 

b. Data itu kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data 

sebagai bahan penyajian data. 

(3) Penyajian Data 

Setelah data diorganisasikan, selanjutnya data disajikan dalam 

uraian-uraian normatif yang disesuaikan dengan bahan atau tabel untuk 

memperjelas data. 

(4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Setelah data disajikan, dilakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi diinterasikan dari ketiga komponen diatas. 

Dalam bentuk bagan, keempat langkah analisis data tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar I: Proses Analisis Data 

 

(Milles Mettew and Michael Huberman, 1992 : 20) 

Gambar tersebut maksudnya, pada waktu pengumpulan data peneliti 

juga mengerjakan reduksi data yang kemudian disajikan dalam penyajian data, 

lalu mereduksi data kembali dari hasil penyajian kesimpulan sampai pada 

penarikan kesimpulan verifikasi. 

Penarikan verifikasi pada tahap ini merupakan kesimpulan dan 

verifikasi awal yang harus dikaji ulang pada waktu pengumpulan data yang 

sedang dilakukan dan kemudian direduksi dan disajikan kembali.  

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang 

dianalisis adalah data kualitatif dan hasilnya diungkapkan dalam bentuk 

paparan yang menggambarkan objek yang diteliti dengan metode pendekatan 

sosiologis, yaitu dengan melihat kasus-kasus yang ada atau yang terjadi 

kemudian di analisis sesuai dengan norma yang ada dengan mendasarkan 

kepada kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat. 

Kesimpulan-kesimpulan: 
Penarikan atau Verifikasi 

Reduksi Data 

Penyajian Data Pengumpulan 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Konsumen Di Semarang  

Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km2. Secara 

administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 

Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang 

mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 

57,55 Km2 dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km2. 

Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan 

wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi 

pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas 

terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 

Km2 diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 

Km2 . 

Di Semarang terdapat 1088 sekolah dengan rincian untuk SD dan MI 

berjumlah 781,SMP dan MTS berjumlah 191, SMA dan MA berjumlah 97, 

sedangkan untuk SMK berjumlah 69. (http: diknas.semarang.go.id). 

Sedangkan untuk pelajar SD/MI berjumlah 155.790 anak, SMP/MTs 

berjumlah 59.627 anak, SMA/MA berjumlah 26.299, dan untuk SMK 

berjumlah 23.227 anak. (http: semarangKota.dapodik.org). Jadi dapat 

dikatakan 155.790 anak SD dan MI tersebut berpotensi kuat menjadi 

konsumen jajanan mengandung Bahan Tambahan Pangan yang berbahaya.  
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4.1.2  Wilayah Kerja Balai Besar POM Semarang 

Sesuai dengan struktur organisasi, wilayah kerja Balai Besar POM 

Semarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM nomor 

05018/SK/BBPOM meliputi 35 wilayah kerja, yaitu 29 Kabupaten dan 6 

Kota. Kabupaten dan Kota tersebut adalah: Kabupaten Cilacap, Kabupaten 

Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten 

Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten 

Temanggung, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten 

Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Blora, Kabupaten Brebes, 

Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten 

Batang, Kabupaten kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, 

Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten 

Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, 

Kabupaten Klaten, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota 

Salatiga, Kota Surakarta, dan Kota Magelang. 

Mengingat wilayah kerja yang luas dan terbatasnya tenaga yang ada, 

Balai Besar POM Semarang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi 

dengan dinas kesehatan Kota dan Kabupaten setempat baik secara teknis 

maupun admininstratif. Kerjasama secara teknis antara Balai Besar POM 

dengan Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten adalah dengan cara bersama-

sama melakukan inspeksi ke tempat-tempat perbelanjaan dan perusahaan-

perusahaan produk pangan, obat tradisional, produk komplimen, produk 

terapetik, produk kosmetik, produk bahan berbahaya, dan produk farmasi. 
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Kerjasama koordinasi secara admininstrasi antara Balai Besar POM 

dan Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten setempat yaitu dalam bidang 

perijinan usaha. Jika seorang ingin mendirikan usaha yang berskala kecil 

(home industry), maka perijinan produk usahanya cukup di Dinas Kesehatan 

Kota atau Kabupaten setempat. 

 
4.1.3 Faktor-Faktor Jajanan Berbahaya Banyak Beredar Di 

Lingkungan Sekolah Dasar 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku jajanan 

berpengetahuan rendah tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang 

dilarang untuk digunakan. Selain pengetahuan yang sedikit tentang BTP 

yang dilarang untuk digunakan, faktor kepentingan ekonomis juga menjadi 

salah satu penyebab pelaku usaha menggunakan BTP berbahaya dalam 

produknya, hal ini disampaikan oleh Djoko Harjanto (Pengawas Obat dan 

Makanan Balai Besar POM Semarang, tanggal 4 November 2010). 

Djoko Harjanto mengatakan: faktor-faktor yang menyebabkan 

pelaku usaha jajanan menggunakan BTP Berbahaya ada tiga, yaitu faktor 

ketidaktahuan, faktor kesengajaan dan faktor daya beli masyarakat. Faktor 

ketidaktahuan meliputi SDM pelaku usaha yang rendah, pelaku usaha tidak 

mengetahui nama bahan kimia yang digunakan sebagai BTP dan pelaku 

usaha itu sendiri tidak mengetahui akibat atau bahaya BTP yang digunakan. 

Faktor kesengajaan meliputi faktor kepentingan ekonomis yang mana pelaku 

usaha ingin memperoleh keuntungan yang banyak dan mereka tidak mau 

rugi / memakan biaya produksi yang tinggi, pelaku usaha masa bodoh 
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dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan mereka tidak 

memikirkan akibat atau bahaya dari produknya. Faktor daya beli masyarakat 

ini termasuk faktor konsumen itu sendiri, masyarakat atau konsumen ingin 

produk yang murah tanpa memperdulikan kualitasnya. Mereka tidak peduli 

makanan yang mereka makan mengandung BTP berbahaya atau tidak. 

(wawancara dengan Djoko Harjanto, Pengawas Obat dan Makanan Balai 

Besar POM Semarang, tanggal 4 November 2010). 

Disamping wawancara dengan Djoko Harjanto selaku pengawas obat 

dan makanan di balai besar POM Semarang, penulis juga melakukan 

penelitian yang hasilnya adalah dari 10 konsumen yang berhasil 

diwawancara, 8 diantaranya mengaku tidak tahu apakah jajanan yang 

mereka konsumsi mengandung (Bahan Tambahan Pangan) BTP berbahaya 

atau tidak. 

Lina mengaku dirinya tidak mengetahui jajanan yang dikonsumsinya 

mengandung BTP berbahaya atau tidak, dia juga mengaku dirinya tidak bisa 

membedakan antara jajanan yang mengandung BTP berbahaya dan jajanan 

yang tidak mengandung BTP berbahaya. (wawancara dengan Lina, 

konsumen nugget di RA/MI Raudlotul Huda Sekaran, tanggal 14 November 

2010). 

Joko mengaku tidak mengetahui jajanan yang dikonsumsinya 

mengandung BTP berbahaya atau tidak, dia juga berkata tidak peduli dengan 

efek yang ditimbulkan dari BTP berbahaya. yang penting jajanan yang 

dikonsumsinya murah dan enak. Dia berfikir bahwa efek dari BTP hanya 
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sebatas sakit perut. (wawancara dengan Joko, konsumen bakso mini di SD 

Negeri 1 Sekaran, tanggal 15 November 2010). 

Rendi juga mengaku tidak bisa membedakan mana jajanan yang 

mengandung BTP berbahaya dan jajanan yang tidak mengandung BTP 

berbahaya, karena dia masih kelas 5 SD dan belum ada yang memberitahu 

tentang BTP yang berbahaya atau dilarang digunakan.(wawancara dengan 

Rendi, konsumen jajanan di kantin SD Negeri 1 Pedirikan Semarang, 

tanggal 16 November 2010). 

Berbeda dengan Ridwan, ia bisa membedakan mana makanan yang 

mengandung BTP berbahaya atau tidak. Berdasarkan yang ia lihat dan 

didengar dari televisi biasanya makanan atau minuman yang mengandung 

BTP berbahaya berwarna terang (wawancara dengan Ridwan, konsumen 

jajanan di SD Negeri Petompon, tanggal 8 Januari 2011) 

Begitupun dengan para pedagang yang berhasil diwawancarai, 7 dari 

pedagang yang diwawancarai secara acak hanya 2 orang yang mengetahui 

tentang seluk beluk BTP berbahaya, itupun salah satunya hanya tahu satu 

macam BTP saja dan hanya sekedar mendengar dari televisi. 2 pedagang 

yang tahu adalah pedagang nugget di RA/MI Raudlotul Huda dan penjaga 

kantin di SD Pedirikan. Sedangkan yang tidak tahu adalah pedagang es, 

pedagang bakso mini, pedagang nugget. 

Sarpi mengaku bahwa dia tidak tahu BTP berbahaya itu macamnya 

apa saja. Dia cuma tahu formalin, itupun karena sering dengar dari televisi. 

Dia juga tidak mengetahui makanan yang dijualnya dicampur dengan bahan 
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apa saja, karena dia tidak membuat sendiri tetapi membeli makanan tersebut 

dari pengecer di Ungaran(wawancara dengan sarpi, pedagang nugget dan 

tempura di RA/MI Raudlotul Huda Sekaran, tanggal 14 November 2010). 

Cipto juga mengaku tidak tahu apa itu BTP berbahaya dan jenisnya 

apa saja. Cipto juga mengaku kalau es yang dijualnya dicampuri pewarna 

makanan serbuk yang dijual di warung-warung dan untuk pemanis dia 

menggunakan gula dan campuran pemanis buatan yang ia beli dari warung 

dekat rumah. Untuk takaran pemanis buatan ia menambahkan bahan tersebut 

sampai es benar-benar manis. (wawancara dengan Cipto, penjual es di SD 

Negeri Petompon, tanggal 8 januari 2011) 

Pono, salah satu pedagang jajanan juga mengaku tidak mengetahui 

macam-macam BTP yang dilarang digunakan dan apa bahayanya jika 

dikonsumsi. Dia mengatakan bakso yang dijualnya terbuat dari daging sapi 

dicampur dengan tepung dan bumbu-bumbu, untuk bumbu bakso ia tidak 

mempunyai takaran tertentu, vetsin dan penyedap masakan ia tambahkan 

sampai rasa bakso sudah pas. Untuk saos sambal dan mi basah ia membeli 

dari pasar Bulu Semarang.jika bakso dagangannya tidak habis maka ia 

panaskan dan disimpan untuk dijual esok hari, jika bakso menginap lebih 

dari 1 hari maka ia buang.  (wawancara dengan Pono, pedagang bakso mini 

di SD Negeri 1 Sekaran, tanggal 15 November 2010 ). 

Ida mengatakan hal sebaliknya, yaitu dia bisa membedakan jajanan 

yang dijualnya tersebut mengandung BTP berbahaya atau tidak. Menurut dia 

jajan yang mengandung BTP berbahaya biasanya berwarna mencolok atau 
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menyala, ia mengetahui itu karena pernah mendapat penyuluhan dari Balai 

Besar POM. (wawancara dengan ida, penjaga kantin di SD Negeri 1 

Pedirikan, Semarang, tanggal 16 November 2010). 

 
4.1.4 Wewenang Balai Besar POM Semarang Dalam Menegakkan 

Hukum Perlindungan Konsumen 

Balai Besar POM Semarang dalam menjalankan tugasnya memiliki 

beberapa kewenangan. Kewenangan yang dimiliki Balai Besar POM 

Semarang menurut Djoko Harjanto adalah penetapan sistem informasi di 

bidang pengawasan obat dan makanan, penetapan persyaratan penggunaan 

bahan tambahan (zat aditif) untuk makanan, pemberian ijin dan pengawasan 

peredaran obat serta pengawasan industri farmasi, melakukan sidak 

(inspeksi mendadak) ke pasar-pasar tradisonal, meneliti makanan dan obat 

yang diduga mengandung bahan yang berbahaya, menerima dan 

menindaklanjuti keluhan dari konsumen, kewenangan menindak secara 

hukum pelaku usaha (yang melanggar hukum) yang berada di bawah 

pengawasan Balai Besar POM. (wawancara dengan Djoko 

Harjanto,Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar POM Semarang, tanggal 

4 Nofember 2010). 

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa secara garis besar 

Balai Besar POM Semarang memiliki lima kewenangan untuk melindungi 

konsumen. Kewenangan itu adalah kewenangan tentang penetapan 

persyaratan penggunaan bahan tambahan pangan, kewenangan untuk 

memberikan informasi, kewenangan untuk memberikan ijin usaha, 
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kewenangan untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, dan 

kewenangan untuk memberikan sanksi secara admininstratif kepada pelaku 

usaha obat dan makanan yang melanggar hukum. Dasar kewenangan dari 

Balai Besar POM Semarang diatur dalam pasal 67 Keputusan Presiden 

Republik Indonesia nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga 

Pemerintah Non Departemen. 

Secara lebih jelas rincian kewenangan adalah sebagai berikut : 

 
4.1.4.1 Kewenangan Balai Besar POM tentang Bahan Tambahan 

Pangan 

Salah satu kewenangan Badan POM seperti yang dikatakan Djoko 

Harjanto diatas adalah penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan 

(zat aditif) tertentu untuk makanan dan obat. Dalam Keputusan Kepala 

Badan POM RI No. HK.00.05.5.1.4547 Tentang Persyaratan Penggunaan 

Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan Dalam Produk Pangan telah 

disebutkan bahwa untuk pemakaian pemanis buatan jenis Siklamat yang 

biasanya digunakan oleh pedagang es takarannya adalah 250 mg/kg adonan. 

Sedangkan untuk Asam Askorbat yang biasannya digunakan untuk pemutih 

takarannya adalah 200 mg/kg adonan. Balai Besar POM juga telah 

menentukan mana BTP yang boleh digunakan dan mana yang tidak boleh 

digunakan. Penyebaran informasi ini biasanya melalui pamphlet dan 

penyuluhan kepada para produsen dan pedagang. Namun penetapan 

persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu ini belum dapat 
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diketahui secara luas oleh para pelaku usaha maupun masyarakat sebagai 

konsumen. Secara umum pihak-pihak yang mengetahui tentang kewenangan 

ini hanya pelaku usaha industri makanan dan farmasi yang berskala besar 

dan menengah. Sedangkan pelaku usaha industri kecil seperti industri rumah 

tangga dan para pedagang banyak yang tidak mengetahui tentang Bahan 

Tambahan Pangan (BTP) yang boleh digunakan dan BTP yang tidak boleh 

digunakan. Kewenangan Balai Besar POM tentang penetapan BTP diatur 

dalam pasal 69 huruf d Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, didalam 

pasal tersebut disebutkan bahwa Balai Besar POM berwenang penetapan 

persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan 

dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan. Dari 

hasil observasi di lapangan diketahui bahwa pengetahuan pelaku usaha 

jajanan tentang BTP yang boleh digunakan dan BTP yang tidak boleh 

digunakan adalah sebagai berikut : 

Tarso mengaku tidak tahu mengenai mana bahan tambahan makanan 

yang boleh digunakan dan mana yang tidak boleh digunakan, dia juga 

mengaku dalam mencampurkan bahan tambahan dengan adonan untuk 

tempura atau sosis mie asal campur tanpa takaran. (wawancara dengan 

Tarso, penjual nugget dan tempura di MI Al-Iman Banaran, tanggal 8 

januari 2011) 
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Tarman juga tidak mengetahui berapa takaran baku dari pemanis 

buatan yang dicampurkan ke dalam minuman  yang dijualnya, jika adonan 

minuman sudah terasa manis dianggap cukup dan sebaliknya jika belum 

manis maka ia akan terus menambah pemanis buatan tersebut. (wawancara 

dengan Tarman, penjual es di RA/MI Raudlotul Huda Sekaran, tanggal 8 

januari 2011). 

 
4.1.4.2 Kewenangan Balai Besar POM Tentang Pemberian Informasi 

Hasil wawancara dengan Djoko Harjanto diketahui bahwa salah satu 

kewenangan Balai Besar POM adalah memberikan informasi kepada 

masyarakat. Informasi yang diberikan adalah informasi tentang pangan dan 

obat. Termasuk di dalamnya adalah informasi tentang farmasi, kosmetik dan 

obat tradisional. 

Pemberian informasi yang dilakukan oleh Balai Besar POM dapat 

melalui berbagai cara, pemberian informasi bisa melalui media cetak 

maupun media elektronik. Informasi melalui media cetak biasanya 

menggunakan Koran, majalah, dan jurnal pangan. Sedangkan informasi 

melaui media elektronik biasanya melalui televisi, radio, dan internet. Untuk 

Koran Balai Besar POM pernah menginformasikan tentang Sekolah Dasar 

yang terdapat jajanan berbahaya yang dimana dimuat di kompas tanggal 6 

januari 2010. Sedangkan internet dapat diakses melalui situs Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (wawancara dengan Djoko Harjanto,Pengawas 

Obat dan Makanan Balai Besar POM Semarang, tanggal 4 November 2010). 
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Kewenangan Badan POM tentang penetapan BTP diatur dalam pasal 

69 huruf c Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 Tahun 2001 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, didalam pasal tersebut 

disebutkan bahwa Badan POM berwenang menetapan sistem informasi di 

bidangnya. 

Informasi yang diberikan oleh Balai Besar POM seputar masalah 

pangan dan obat, informasi yang diberikan biasanya berisi tentang berita 

ketidak layakan pangan. Informasi lainnya adalah tentang kasus atau 

peristiwa pelanggaran ketentuan tentang kesehatan pangan dan obat. 

Pemberian informasi tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP), pengetahuan 

kandungan makanan dan obat dilakukan dengan media leaflet. 

Contoh informasi yang diberikan Balai Besar POM tentang makanan 

dan obat adalah sebagai berikut : 

“…..Selain masalah yang berkaitan dengan keracunan karena bakteri 
kita juga masih menemukan produk pangan yang tidak memenuhi 
persyaratan mutu dan keamanan pangan, antara lain karena penggunaan 
bahan tambahan yang dilarang atau bahan tambahan pangan yang melebihi 
batas penggunaanya. Masalah bahan tambahan yang dilarang untuk pangan 
seperti formalin, boraks, rhodamin B masih ditemukan pada produk-produk 
pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga (IRT), seperti pada 
produk mie, bakso, tahu, kerupuk, dan terasi.” (jurnal pangan edisi NO. 
40/XII/Januari/2003 halaman 22). 

 
Selain berisi tentang berita, Balai Besar POM juga memberikan 

informasi pengenalan suatu BTP yang dilarang digunakan dan bahayanya 

jika dikonsumsi serta tips memilih makanan yang sehat, berikut ini contoh 

pamfletnya : 
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“…..Kuning Metanil seringkali disalahgunakan untuk pewarna 
makanan 7 minuman, misalnya : krupuk, sirup dan tahu. Untuk pewarna 
makanan yang memberikan warna kuning disarankan memakai pewarna 
alam atau pewarna sintetik yang aman sesuai dengan Permenkes No. 722 / 
Menkes/ Per / IX / 88 tentang Bahan Tambahan Makanan.” ( pamflet dari 
Balai Besar POM Semarang yang berjudul “KUNING METANIL 
(Methanyl Yellow)” ) 

 
4.1.4.3 Kewenangan Balai Besar POM Tentang Perijinan 

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Balai Besar POM adalah 

kewenangan tentang ijin usaha. Bagi para pelaku usaha yang akan 

mendirikan usaha atau pelaku usaha yang memperoleh ijin usaha, maka 

pelaku usaha tersebut harus mengurus ijin usahanya ke Balai Besar POM. 

Namun tidak semua pelaku usaha khususnya makanan dan obat dapat 

mengurus ijin usahanya di Balai Besar POM. Djoko Harjanto mengatakan 

bahwa : “pelaku usaha yang dapat mengurus ijin usahanya ke Balai Besar 

POM adalah pelaku usaha yang berskala besar dan atau menengah. 

Sedangkan pelaku usaha kecil seperti industri rumah tangga mengurus 

ijinnya cukup ke dinas kesehatan Kota atau Kabupaten setempat.” 

(wawancara dengan Djoko Harjanto,Pengawas Obat dan Makanan Balai 

Besar POM Semarang, tanggal 4 November 2010). 

Kewenangan Balai Besar POM tentang perijinan ini telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 

382/MEN.KES/PER/VI/1989 tentang pendaftaran makanan. 

Sarpi mengatakan: “dulu majikan saya mengurus ijin usahanya ke 

Balai Besar POM Semarang. Dalam proses mengurus ijin ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi, tapi syaratnya apa saja saya kurang tahu.” 
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(wawancara dengan sarpi, pedagang nugget dan tempura di RA/MI 

Raudlotul Huda Sekaran, tanggal 14 November 2010). 

Seperti yang dikatakan sarpi, dalam mengurus ijin usaha ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi 

menurut Djoko Harjanto adalah kelayakan lokasi usaha, sarana dan 

prasarana yang digunakan untuk memproduksi dan bahan baku yang 

digunakan. (wawancara dengan Djoko Harjanto,Pengawas Obat dan 

Makanan Balai Besar POM Semarang, tanggal 4 November 2010).       

Berikut ini adalah bagan tata cara pendaftaran suatu produk 

makanan: 

Gambar 2: Alur pendaftaran suatu produk makanan 
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4.1.4.4 Kewenangan Balai Besar POM tentang pengawasan 

Dalam menjalankan perannya di bidang pengawasan obat dan 

makanan ada beberapa proses yang harus dilalui oleh Balai Besar POM. 

Proses pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM melalui tiga tahap. 

Tahap pertama dilakukan pada saat sebelum produksi, tahap kedua 

dilakukan pada saat produksi, dan tahap ketiga dilakukan setelah produksi. 

(wawancara dengan Djoko Harjanto,Pengawas Obat dan Makanan Balai 

Besar POM Semarang, tanggal 4 November 2010). 

Pengawasan pada tahap ke tiga biasanya dilakukan dengan 

melakukan inspeksi ke beberapa Sekolah Dasar. Inspeksi ke Sekolah Dasar 

dengan cara membeli beberapa produk makanan, produk makanan tersebut 

akan diteliti apakah layak untuk dikonsumsi atau makanan tersebut 

mengandung BTP berbahaya sehingga tidak layak dikonsumsi. Dalam 

melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan, Balai Besar POM 

bekerjasama dengan Dinas kesehatan. Di Kota Semarang Balai Besar POM 

Semarang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

Kewenangan Balai Besar POM tentang pengawasan sesuai dengan pasal 68 

huruf b Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 Tahun 2001 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, didalam pasal tersebut 

disebutkan bahwa Badan POM berwenang melaksanakan kebijakan tertentu 

di bidang pengawasan obat dan makanan, dan inspeksi mendadak seperti 
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yang telah dijelaskan diatas adalah salah satu bentuk kebijakan dari Balai 

Besar POM. 

Ida mengatakan: “kantinnya pernah dikunjungi Balai Besar POM. 

Balai Besar POM membeli mi goreng, kerupuk, tahu, es sirup, gulali 

dagangannya untuk diteliti.”  (wawancara dengan ida, penjaga kantin di SD 

Negeri 1 Pedirikan Semarang, tanggal 16 November 2010). 

Rusmini mengatakan: Sekolahnya pernah didatangi pihak Balai 

Besar POM Semarang dan membeli beberapa produk dari kantin untuk 

selanjutnya diteliti. (wawancara dengan Rusmini, Kepala Sekolah SD 

Pedirikan 01, tanggal 20 januari 2011). 

Kunyati mengatakan: Sekolahnya pernah sekali didatangi Pihak 

Balai Besar POM Semarang untuk membeli produk dan member penyuluhan 

tentang jajanan yang mengandung Bahan Tambahan Berbahaya. (wawancara 

dengan Kunyati, Guru kelas 6 di SD Masehi Poncol, tanggal 20 januari 

2011). 

Sunaryo juga mengatakan bahwa pihak Balai Besar POM pernah 

datang ke sekolah untuk membeli beberapa produk dari kantin dan setelah 

itu memberikan penyuluhan. (wawancara dengan Sunaryo, Guru Penjaskes 

di SD Sampangan 03, tanggal 20 januari 2011). 

4.1.4.5 Kewenangan Balai Besar POM tentang Pemberian Sanksi 

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Balai Besar POM adalah 

menindak pelaku usaha yang melanggar hukum. Djoko Harjanto 

mengatakan: ”kewenangan Balai Besar POM terhadap pelaku usaha yang 
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melanggar hukum adalah dengan memberi peringatan kepada pelaku usaha, 

pelaku usaha harus membuat surat pernyataan, Balai Besar POM melakukan 

penarikan produk dengan ijin yang diperoleh dari Pengadilan Negeri, 

pemusnahan makanan dan atau obat yang melanggar ketentuan undang-

undang, dan bahkan sampai memproses pidana dengan melaporkannya 

kepada para penegak hukum”. (wawancara dengan Djoko 

Harjanto,Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar POM Semarang, tanggal 

4 November 2010). 

Hasil wawancara dengan pegawai Balai Besar POM tersebut 

dibenarkan oleh salah seorang pelaku usaha pernah dibeli Balai Besar POM 

sebagai sampel untuk diteliti. Ida mengatakan: “pernah ada orang POM 

datang ke SD Pedirikan 01. Kata pegawai POM tersebut mereka sedang 

melakukan pengawasan peredaran makanan, mereka membeli beberapa 

jajanan untuk diteliti apakah ada BTP berbahaya atau tidak. Kalau dari hasil 

penelitian ditemukan ada BTP berbahaya maka Ida diminta untuk 

memberitahu darimana dia mendapatkan jajanan tersebut (wawancara 

dengan Ida, penjaga kantin di SD Negeri 1 Pedirikan Semarang, tanggal 16 

November 2010). 

Wawancara dengan Djoko Harjanto didapat keterangan bahwa dalam 

penjatuhan sanksi Balai Besar POM hanya berhak melakukan pada pelaku 

usaha yang ijin produksinya berada di bawah Balai Besar POM, yaitu usaha 

industri menengah dan industri besar baik yang berasal dari dalam maupun 

luar negeri. Atau dengan kata lain Balai Besar POM hanya berhak 
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menjatuhkan sanksi pada produk yang berkode MD dan ML. sedangkan 

produk rumah tangga (IRT) Balai Besar POM tidak bisa menjatuhkan sanksi 

karena yang memberi ijin produksi adalah Dinas Kesehatan setempat. Balai 

Besar POM hanya bisa mengusulkan kepada Dinas Kesehatan setempat 

untuk menarik ijin usaha produk IRT tersebut. Sanksi yang diberikan ada 

yang membawa efek jera dan ada yang tidak bagi para pelaku usaha jajanan 

berbahaya. Pelaku usaha jajanan berbahaya yang jera adalah mereka yang 

sampai pada proses sanksi pidana. Sedang pelaku usaha jajanan berbahaya 

yang belum jera adalah pelaku usaha yang hanya mendapat surat peringatan 

saja. Pelaku usaha yang belum jera melakukan kucing-kucingan dengan 

petugas Balai Besar POM.  

Ditempat usaha resminya pelaku usaha memproduksi sesuai dengan 

ketentuan, tetapi di tempat lain mencoba memproduksi jajanan dengan 

menggunakan bahan-bahan tambahan pangan yang tidak diperbolehkan, 

misalnya dengan menambah zat aditif yang dilarang. (wawancara dengan 

Djoko Harjanto,Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar POM Semarang, 

tanggal 4 November 2010).  

Kewenangan Balai Besar POM tentang pemberian sanksi sesuai 

dengan pasal 68 huruf b Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, didalam 

pasal tersebut disebutkan bahwa Badan POM berwenang melaksanakan 

kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. 
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Berikut ini tabel hasil penyelidikan dan penyidikan kasus tindak 

pidana bidang obat dan makanan pada tahun 2009: 

Tabel 1: hasil penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana 

bidang obat dan makanan pada tahun 2009 

No Jenis Produk Jumlah 
Kasus 

Tindak Lanjut Keterangan 
Non 

Justicia 
Pro 

Justicia 
1 Obat 25 12 13 PM (1), PY (1), 

PB (4), PSK (6) 
2 Obat Tradisional 15 9 6 PB (9) 
3 Kosmetika 7 4 3 PM (2), PB (2) 
4 Pangan 3 2 1 PM (1), PB (1) 
  

TOTAL 
 
50 

 
27 

 
23 

 

(Sumber: laporan tahunan Balai Besar POM Semarang tahun 2009) 

Keterangan: 
Tindak lanjut non justicia 
PM : Pemusnahan 
PB : Pengembangan 
PSK : Penghentian sementara kegiatan 
PY : Penyegelan 
 
Jadi selama tahun 2009 Balai Besar POM Semarang telah 

menemukan 3 kasus tentang makanan, yang dimana 1 kasus dilakukan 

pemusnahan, 1 kasus masih dalam pengembangan, dan satu kasus lagi telah 

di pra peradilan. 

4.1.5 Upaya Balai Besar POM Semarang Dalam Melindungi Konsumen 

4.1.5.1 Upaya Balai Besar POM Semarang Dalam Melindungi 

Konsumen 

Upaya Balai Besar POM Semarang dalam melindungi konsumen 

adalah dengan mengadakan penyuluhan tentang tata cara berproduksi yang 

baik dan sanitasi yang baik kepada pelaku usaha yang akan membuka usaha. 

Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan 
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konsumen dan penyuluhan kepada PKK, Diknas, guru, tokoh masyarakat, 

karang taruna, pegawai kesehatan (Puskesmas), anak sekolah, universitas, 

yayasan perlindungan konsumen (LP2K), menampung dan menindaklanjuti 

keluhan dari masyarakat tentang makanan dan obat yang bermasalah, 

memberikan informasi tentang layak konsumsi atau tidak suatu produk 

meliputi makanan, farmasi (termasuk obat tradisional), dan kosmetik melalui 

media cetak maupun elektronik seperti Koran, leaflet, radio, talk show di 

TV, dan melakukan sidak ke beberapa sekolah dasar yang diambil secara 

acak. (wawancara dengan Djoko Harjanto,Pengawas Obat dan Makanan 

Balai Besar POM Semarang, tanggal 4 November 2010). 

Dalam kurun waktu 2010 Balai Besar POM Semarang telah 

melakukan inspeksi mendadak disertai dengan penyuluhan di beberapa SD, 

antara lain: 

Tabel 2: Daftar SD yang pernah disidak dan diberi penyuluhan 

No Nama Sekolah Dasar Terindikasi Keterangan 
Ya Tidak 

1 SD Masehi     
2 SD Pedirikan 02  Gorengan (formalin) 
3 SD Gayamsari 05  Krupuk (rhodamin B), mie 

(formalin, borax) 
4 SD Gayamsari 01  Krupuk (Rhodamin B) 
5 SD Kurmosari  Mie (Formalin, pewarna 

auramin) 
6 SD Siliwangi 01  Agar-agar (Rhodamin B) 
7 SD Petompon  Krupuk (Rhodamin B) 
8 SD Sampangan 03     
9 SD Negeri 03 Srondol  Agar-agar, krupuk (Rhodamin 

B),  
10 SD Negeri 06 Srondol     

(sumber: laporan tahunan Balai Besar POM Semarang tahun 2010) 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa salah 

satu upaya Balai Besar POM melindungi konsumen adalah dengan 

memberikan penyuluhan baik kepada pelaku usaha maupun kepada 

konsumen dan masyarakat luas. Upaya penyuluhan yang dilakukan Balai 

Besar POM kepada pelaku usaha adalah tentang cara berproduksi yang baik, 

yaitu cara berproduksi yang memenuhi standar kesehatan yang telah 

ditetapkan pemerintah. Penyuluhan lain yang diberikan kepada pelaku usaha 

adalah tentang pengemasan dan peredaran makanan di pasaran. (wawancara 

dengan Djoko Harjanto,Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar POM 

Semarang, tanggal 4 November 2010). 

Meskipun Balai Besar POM Semarang memberikan penyuluhan 

tentang cara berproduksi yang baik kepada para pelaku usaha di Semarang, 

namun belum semua pelaku usaha mendapatkan penyuluhan tentang cara 

berproduksi yang baik. Hal ini karena Balai Besar POM Semarang hanya 

memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha yang akan mengurus ijinnya 

ke Balai Besar POM, yaitu pelaku usaha menengah dan pelaku usaha 

industri besar. 

Pono mengatakan: bakso mini yang saya jual tidak saya daftarkan ke 

Balai Besar POM maupun Dinas Kesehatan, yang penting dagangan saya 

laku dan memenuhi selera konsumen, saya juga tidak pernah diberi 

penyuluhan dari lembaga manapun. (wawancara dengan Pono, pedagang 

bakso mini di SD Negeri 1 Sekaran, tanggal 15 November 2010 ). 
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Sedangkan Cipto mengaku minuman yang ia jual tidak didaftarkan 

ke Dinas Kesehatan maupun Balai Besar POM, yang penting harga es 

mampu dijangkau anak SD dan rasanya yang enak. Dia juga mengatakan 

kalau tidak pernah mendapat penyuluhan dari pihak manapun. (wawancara 

dengan Cipto, penjual es di SD Negeri Petompon, tanggal 8 januari 2011) 

Beberapa hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa banyak para 

pelaku usaha yang tidak mendapatkan penyuluhan dari Balai Besar POM 

maupun Dinas Kesehatan hanya karena pelaku usaha tersebut tidak 

mempunyai usaha. Padahal pembinaan dan penyuluhan seharusnya 

diberikan tidak hanya pada produsen, namun pembinaan dan penyuluhan 

harus dilakukan juga pada para pedagang agar mereka bisa memilih mana 

jajanan yang layak dijual ke masyarakat umum dan mana yang tidak layak 

jual. 

Penyuluhan yang diberikan oleh Balai Besar POM dilakukan pada 

saat pelaku usaha yang akan mengurus ijin usahanya. Selama masa 

berlakunya dan selama masa itu tidak ada masalah maka pihak Balai Besar 

POM tidak melakukan penyuluhan kembali kepada pelaku usaha tersebut. 

(wawancara dengan Djoko Harjanto,Pengawas Obat dan Makanan Balai 

Besar POM Semarang, tanggal 4 November 2010). 

Pengadaan penyuluhan membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak 

sedikit. Dalam satu kali penyuluhan harus mengumpulkan banyak orang, 

menyediakan tempat yang memadai, membutuhkan alat peraga, waktu yang 

tepat, dan beberapa tenaga penyuluh, maka Balai Besar POM mengambil 
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alternatif lain dalam melindungi konsumen. Upaya alternatif tersebut adalah 

dengan menyebarkan leaflet tentang BTP berbahaya serta dampak yang 

dapat ditimbulkan jika mengkonsumsinya. Balai Besar POM juga 

menginformasikan produk-produk makanan yang mengandung BTP 

berbahaya melalui media cetak maupun media elektronik. Penyebaran leaflet 

dan informasi melalui media dianggap lebih efektif oleh Balai Besar POM. 

(wawancara dengan Djoko Harjanto,Pengawas Obat dan Makanan Balai 

Besar POM Semarang, tanggal 4 November 2010). 

4.1.5.2 Kendala Yang Dihadapi Balai Besar POM Dalam Melindungi 

Konsumen 

Ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh Balai Besar POM 

dalam upaya melindungi konsumen dari jajanan yang mengandung Bahan 

Tambahan Pangan (BTP) berbahaya. Kendala yang dihadapi Balai Besar 

POM menurut Djoko Harjanto adalah kewenangan pendistribusian BTP 

berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini membuat Balai 

Besar POM tidak bisa mengontrol siapa yang berhak menggunakan dan 

siapa yang tidak berhak. Balai Besar POM tahunya BTP berbahaya tersebut 

ketika sudah dicampurkan ke jajanan yang siap jual, sehingga untuk 

menghentikan penggunaan BTP berbahaya sebagai campuran untuk 

membuat jajanan tampaknya agak sulit. Karena pada pokoknya kewenangan 

peredaran BTP berada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dengan 

kata lain Balai Besar POM tidak bisa melakukan usaha prefentif untuk 

mencegah peredaran BTP yang berbahaya tersebut. Balai Besar POM hanya 
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bisa melakukan upaya represif setelah peristiwa penyalahgunaan BTP 

berbahaya terjadi. 

Kendala yang kedua adalah pelaku usaha melakukan kucing-

kucingan dalam menggunakan BTP berbahaya sebagai campuran dalam 

jajanan yang diproduksi. Jajanan yang ada di tangan pedagan yang tidak 

langsung dari produsenya membuat Balai Besar POM sulit melacak dalam 

menelusuri pelaku usaha yang menggunakan Bahan Tambahan Pangan 

berbahaya. 

Kendala ketiga adalah kendala yang dialami secara internal dalam 

tubuh Balai Besar POM sendiri, yaitu kurangnya personil pengawas. Balai 

Besar POM Semarang hanya ada 40 orang pengawas, padahal wilayah kerja 

Balai Besar POM Semarang satu Jawa Tengah yang meliputi 35 wilayah 

Kabupaten dan Kota. Meskipun Balai Besar POM telah bekerjasama dengan 

Dinas Kesehatan tentang masalah penyuluhan dengan cara memberikan 

pelatihan tentang kesehatan makanan kepada petugas Dinas Kesehatan di 

seleruh Kabupaten / Kota di Jawa Tengah. Namun kendalanya beberapa 

petugas Dinas Kesehatan yang sudah diberi pelatihan, setelah beberapa 

bulan pindah bidang kerja atau pindah tugas ke daerah lain, jika sudah 

seperti itu Balai Besar POM tidak bisa melakukan apa-apa karena jika 

mengadakan pelatihan lagi membutuhkan waktu yang lumayan lama karena 

terbentur pada anggaran atau biaya untuk mengadakan pelatihan tersebut. 

(wawancara dengan Djoko Harjanto,Pengawas Obat dan Makanan Balai 

Besar POM Semarang, tanggal 4 November 2010). 
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Kendala keempat datang dari konsumen itu sendiri. Masyarakat atau 

konsumen inginya bisa makan enak dengan harga yang murah dan rasa 

makanannya yang enak. Masyarakat juga enggan untuk melaporkan kalau 

terjadi hal-hal yang merugikan mereka. Contohnya: jika makanan kadaluarsa 

konsumen hanya membuang makanan itu. Konsumen menganggap barang 

itu murah sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Pengetahuan konsumen 

juga sedikit, karena kepedulian masyarakat untuk mencari informasi juga 

sedikit, meskipun Balai Besar POM telah sering menginformasikan tentang 

makanan dan obat yang tidak layak konsumsi. (wawancara dengan Djoko 

Harjanto,Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar POM Semarang, tanggal 

4 November 2010). 

Rudi mengatakan, ia tidak tahu makanan yang dikonsumsinya 

mengandung BTP berbahaya atau tidak, yang penting rasanya enak dan 

harganya murah. (wawancara dengan Rudi, Konsumen jajanan di SD 

Petompon Semarang, Tanggal 8 januari 2011) 

Joko mengaku tidak mengetahui jajanan yang dikonsumsinya 

mengandung BTP berbahaya atau tidak, dia juga berkata tidak peduli dengan 

efek yang ditimbulkan dari BTP berbahaya. yang penting jajanan yang 

dikonsumsinya murah dan enak. Dia berfikir bahwa efek dari BTP hanya 

sebatas sakit perut. (wawancara dengan Joko, konsumen bakso mini di SD 

Negeri 1 Sekaran, tanggal 15 November 2010). 
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4.2 PEMBAHASAN 

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan salah satu lembaga 

pemerintahan. Sebagai lembaga non departemen, Badan POM bertanggung 

jawab melindungi masyarakat dengan mengawasi penggunaan obat dan 

makanan di Indonesia. 

Badan POM adalah lembaga di tingkat pusat, berkedudukan di 

Jakarta. Lembaga pengawas obat dan makanan yang berada di tingkat 

provinsi bernama Balai Besar POM. Balai Besar POM yang ada di Jawa 

Tengah bernama Balai Besar POM Semarang, berkedudukan di Semarang. 

Balai Besar POM Semarang sebagai lembaga pengawas obat dan 

makanan memiliki tuiuan untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang 

dapat merugikan konsumen. Untuk mewujudkan tujuannya tersebut Balai 

Besar POM memiliki visi dan misi. Visi Balai Besar POM adalah menjadi 

institusi terpercaya yang diakui secara internasional di bidang pengawasan 

obat dan makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat. 

Sedangkan Misi Badan POM adalah sebagai berikut: 

a) Melindungi kesehatan masyarakat dari resiko peredaran produk terapetik, 

alat kesehatan, obat tradisional, produk komplemen dan kosmetik yang 

tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat atau 

kemanfaatan, serta produk pangan yang tidak aman dan tidak layak 

dikonsumsi. 
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b) Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan penggunaan 

yang salah dari produk obat, narkotik, psikotropik, dan zat adiktif serta 

resiko akibat dari penggunaan produk dan bahan berbahaya. 

c) Mengembangkan obat asli Indonesia dengan mutu, khasiat, dan 

keamanan yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat 

digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. 

Sesuai dengan visi dan misinya, Badan POM mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 67 

Keppres Nomor 103 tahun 2001). 

 

4.2.1  Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Jajanan Berbahaya Beredar 

Di Lingkungan Sekolah Dasar 

Dari hasil wawancara dengan Djoko Harjanto selaku pengawas obat 

dan makanan di Balai Besar POM Semarang didapat keterangan bahwa 

Faktor penyebab pelaku usaha jajanan menggunakan Bahan Tambahan 

Pangan (BTP) dalam produknya adalah faktor kepentingan ekonomis dan 

faktor Sumber Daya Manusia (SDM) produsen dan konsumen. Faktor 

kepentingan ekonomis yaitu para pelaku usaha ingin mengeluarkan biaya 

produksi serendah-rendahnya dan mendapatkan untung sebanyak-

banyaknya. Sedangakan untuk SDM dari pihak pelaku usaha yaitu 

kurangnya pengetahuan tentang seluk beluk Bahan Tambahan Pangan (BTP) 

Berbahaya. Dari pihak konsumen yaitu daya beli masyarakat yang rendah, 
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mereka selalu ingin produk yang murah dan enak tanpa memperhatikan 

kualitas produk tersebut. 

Senada dengan hasil wawancara tersebut dari hasil penelitian penulis 

juga ditemukan fakta bahwa 7 dari pelaku usaha hanya 2 orang yang tahu 

tentang BTP berbahaya dan yakin kalau barang yang dijualnya bebas dari 

BTP berbahaya. Padahal dalam pasal 7 Undang-Undang - Undang No. 8 

Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah disebutkan bahwa salah 

satu kewajiban pelaku usaha adalah “Menjamin mutu barang dan / atau jasa 

yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 

mutu barang dan / atau jasa yang berlaku”. 

Namun dalam kenyataannya beberapa pelaku usaha tidak menjamin 

barang dagangan baik yang diproduksi dan / atau dijualnya sesuai dengan 

standar mutu pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, jelas – jelas itu 

melanggar salah satu hak konsumen yang telah disebutkan dalam pasal 4 

Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu: 

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan / atau jasa. 

Dari hasil penelitian penulis juga ditemukan fakta 10 dari konsumen 

yang diwawancarai hanya dua orang yang tahu tentang jenis dan seluk beluk 

Bahan Tambahan Pangan (BTP) berbahaya. Ini menunjukkan betapa kurang 

mengenannya penyuluhan dan penyebaran pamflet-pamflet tentang BTP 

berbahaya dari Balai Besar POM. 
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Jika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha terkait dengan 

barang yang dikonsumsinya maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab 

sesuai dengan pasal 19 Undang - Undang no. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan 

ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan / atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 

Namun dalam kenyataannya konsumen mengaku bingung harus 

mengadu kemana jika terjadi suatu hal yang merugikan dirinya, mereka 

memilih diam dan mengatasi kerugian tersebut dengan biaya sendiri tanpa 

meminta ganti rugi kepada pelaku usaha yang bersangkutan. 

Rinto mengaku pernah suatu ketika setelah ia makan mi kering pedas 

langsung diare sampai ijin masuk sekolah selama 2 hari, ibu rinto tidak 

mendatangi pejual jajanan tersebut,dan rinto hanya diperiksakan ke dokter 

saja. (wawancara dengan Rinto, konsumen jajanan di kantin SD Negeri 1 

Pedirikan Semarang, tanggal 16 November 2010). 

 
4.2.2 Wewenang Balai Besar POM Dalam Menegakkan Hukum 

Perlindungan Konsumen. 

Upaya Balai Besar POM dalam menjalankan tugas dan mewujudkan 

visi dan misinya, Balai Besar POM juga memiliki kewenangan. 

Kewenangan yang dimiliki Balai Besar POM seperti yang dikatakan Djoko 

Harjanto dalam penelitian, sesuai dengan pasal 69 Keppres RI Nomor 103 

Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan 
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organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen, kewenangan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana nasional secara makro di bidangnya. 
b. Perumusan kebisan di bidangnya untuk mendukung pembangunan 

secara makro. 
c. Penetapan sistem informasi di bidangnya. 
d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan pangan 

tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan 
peredaran obat dan makanan. 

e. Pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan 
industri farmasi. 

f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan, dan 
pengawasan tanaman obat. 

 
 

Secara rinci kewenangan yang dimiliki Balai Besar POM adalah 

sebagai berikut : 

4.2.2.1 Wewenang Balai Besar POM tentang Bahan Tambahan Pangan. 

Salah satu kewenangan Balai Besar POM seperti hasil penelitian 

adalah penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan tertentu untuk 

makanan dan obat. Bahan tambahan apa saja yang boleh dan tidak boleh 

digunakan dalam makanan dan obat. Penetapan kewenangan ini sesuai 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1168/MENKES/PER/X/1999 

tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 

722/MENKES/PER/1988 tentang bahan tambahan makanan. Lampiran I dan 

II Peraturan Menteri kesehatan diatas disebutkan tentang bahan tambahan 

yang boleh digunakan dalam makanan dan obat serta bahan tambahan yang 

tidak boleh digunakan. 

Meskipun telah ada peraturan tentang Bahan Tambahan Pangan yang 

boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan, namun dalam hasil 
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penelitian diketahui bahwa kedua peraturan tersebut belum dapat diketahui 

secara luas oleh para pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha mengaku dalam 

mengunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) menggunakan sistem asal 

campur, jika adonannya dirasa kurang enak maka ia akan terus 

menambahkan BTP tersebut tanpa memperhatikan takaran maksimumnya. 

Secara umum pihak-pihak yang mengetahui hanya industri makanan dan 

farmasi yang berskala menengah dan besar karena mereka telah 

mendaftarkan ijin usahanya ke Balai Besar POM. Sedangkan industri kecil 

seperti industri Rumah Tangga secara umum banyak yang tidak mengetahui 

tentang BTP yang boleh digunakan dan BTP yang tidak boleh digunakan 

karena mereka belum mendaftarkan ijin usahanya ke Dinas Kesehatan Kota 

Semarang. 

4.2.2.2 Kewenangan Balai Besar POM Tentang Pemberian   Informasi 

Seperti yang terdapat dalam hasil penelitian, bahwa Balai Besar 

POM memberikan informasi melalui berbagai media, baik cetak maupun 

elektronik. Informasi yang diberikan melalui media cetak seperti koran, 

majalah, dan jurnal biasanya berupa artikel yang berisi ketidaklayakan 

pangan suatu produk makanan dan kasus-kasus makanan yang berbahaya 

bagi kesehatan. Sedangkan pemberian informasi seperti manfaat dan bahaya 

BTP dilakukan Balai Besar POM melalui leaflet yang dicetak sendiri oleh 

Badan POM. 

Meski pemberian informasi sudah banyak diberikan oleh Balai Besar 

POM, namun usaha tersebut belum menuai hasil yang memuaskan. Masih 
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banyak pelaku usaha dan konsumen yang tidak mengetahui tentang 

informasi yang diberikan. Ketidaktahuan masyarakat tentang informasi yang 

diberikan karena pendistribusian informasi yang kurang sampai kepada 

masyarakat luas. 

Padahal dalam pasal 4 huruf f Undang - Undang no. 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan bahwa salah satu hak 

konsumen adalah mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 

Pembinaan dan pendidikan yang dimaksud disini adalah penyuluhan atau 

pemberian informasi tentang seluk-beluk Bahan Tambahan Berbahaya 

(BTP) yang dilarang digunakan. Namun dalam kenyataannya pemberian 

info tersebut kurang merata ke semua lapisan masyarakat, itu terbukti 

dengan hasil wawancara peneliti kepada 10 konsumen yang telah diambil 

secara acak dan hasilnya dari 10 konsumen hanya 2 orang yang tahu tentang 

seluk beluk BTP berbahaya, itu berarti 80% konsumen tidak tahu tentang 

seluk beluk BTP berbahaya. 

4.2.2.3 Kewenangan Balai Besar POM Tentang Perijinan 

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Balai Besar POM adalah 

kewenangan untuk memberikan ijin usaha. Pelaku usaha yang memperoleh 

ijin usaha harus mengurus ijin usahanya ke Balai Besar POM. Ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha sebelum memperoleh ijin. Syarat 

yang harus dipenuhi antara lain tentang lokasi usaha, bahan baku yang 

digunakan, sarana dan prasarana yang digunakan, dan prosedur berproduksi 

yang dilakukan. Dalam pasal 6 PP Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan 
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mutu dan gizi pangan disebutkan tentang pedoman cara berproduksi pangan 

olahan yang baik. 

Pedoman cara produksi pangan olahan yang baik sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah cara produksi yang memperhatikan 

aspek keamanan pangan, antara lain : 

a. Mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia, dan 
benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, membahayakan 
kesehatan 

b. Mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta 
mengurangi jasad renik lainnya 

c. Mengendalikan proses, antera lain pemilihan bahan baku, penggunaan 
bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau 
pengangkutan. 

 
Setelah syarat-syarat diatas dipenuhi maka pelaku usaha bisa 

mendaftarkan ijin usahanya di Balai Besar POM. Alur proses pendaftaran 

pangan di Balai Besar POM adalah sebagai berikut: pertama-tama pendaftar 

atau pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya menyerahkan 

dokumen tentang produknya ke Balai Besar POM, selanjutnya pihak Balai 

Besar POM melakukan penilaian awal yang dimana jika produk tersebut 

tidak memenuhi standar pangan maka akan ditolak dan berkas dikembalikan 

kepada pendaftar. Jika produk yang didaftarkan tersebut memenuhi standar 

mutu pangan maka pendaftar wajib membayar biaya admininstrasi lewat 

salah satu Bank yang telah ditunjuk pihak Balai Besar POM. Setelah 

melakukan pembayaran maka pihak Balai Besar POM akan melakukan 

penilaian untuk tahap yang kedua dan jika disetujui maka produk tersebut 

sudah mendapat ijin edar secara resmi dan mendapat nomor registrasi dari 

Badan POM RI 
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4.2.2.4 Kewenangan Balai Besar POM Tentang Pengawasan 

Dalam menjalankan perannya di bidang pengawasan obat dan 

makanan ada beberapa proses yang harus dilalui oleh Balai Besar POM. 

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM melalui tiga 

tahap. Tahap pertama dilakukan pada saat sebelum produksi, tahap kedua 

dilakukan pada saat produksi, dan tahap ketiga dilakukan pada saat setelah 

produksi, dan tahap ketiga dilakukan pada saat setelah produksi. 

Pengawasan pada tahap pertama dilakukan mengenai kelayakan dan 

keamanan bahan dasar makanan, sanitasi ruang produksi. Tahap pengawasan 

kedua dilakukan dengan cara melihat secara langsung bagaimana pelaku 

usaha memproduksi barang makanan. 

Pengawasan pada tahap tiga dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

a. Balai Besar POM melakukan inspeksi secara rutin ke pasaran. 
b. Balai Besar POM ekspansi ke konsumen dengan memberikan 

komunikasi, informasi, edukasi, dan mengeluarkan public warning bila 
ditemukan produk pangan yang membahayakan atau tidak layak 
konsumsi. 

c. Balai Besar POM kerjasama dengan direktorat keamanan pangan, 
direktorat inspeksi dan setifikasi pangan, pusat penyidikan obat dan 
makanan, serta informasi keracunan dan unit layanan pengaduan 
konsumen. 

d. Masyarakat sebagai konsumen diharapkan aktif turut serta melakukan 
pengawasan terhadap produk makanan yang akan dikonsumsi. 
(Republika, 31 juli 2007 : 10) 
 

Pengawasan pada tahap pertama dilakukan Balai Besar POM ketika 

pelaku usaha mengajukan ijin usaha. Pengawasan ini dimaksudkan untuk 

melihat apakah sarana dan prasarana yang akan digunakan pelaku usaha 

untuk berproduksi sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan atau 

belum. Sedangkan pengawasan tahap kedua dilakukan pada saat proses 
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pengajuan perijinan atau proses sertifikasi. Pengawasan dalam tahap kedua 

ini dilakukan secara langsung oleh Balai Besar POM. Balai Besar POM 

meninjau lokasi dan melihat langsung bahan-bahan yang digunakan, sarana 

dan prasarana, sanitasi ruang, proses produksi dan proses pengemasan. 

Pada tahap ketiga, proses pengawasan Balai Besar POM biasanya 

dilakukan bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan produk 

makanan dan obat. Instansi yang diajak adalah Dinas Kesehatan, yaitu 

dengan cara bersama –sama dengan Dinas kesehatan Balai Besar POM 

melakukan inspeksi mendadak ke supermarket dan swalayan terutama pada 

saat menjelang lebaran. Dan juga Balai Besar POM mengadakan kepelatihan 

tenaga ahli kesehatan makanan kepada perwakilan dari pegawai Dinas 

Kesehatan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah guna membantu Balai 

Besar POM untuk melakukan penyuluhan di kabupaten/kota. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Balai Besar POM pernah 

melakukan inspeksi mendadak di kantin beberapa Sekolah Dasar di Kota 

Semarang, penjaga kantin dan pihak guru atau kepala sekolah tersebut 

mengaku pernah ada pihak Balai Besar POM datang ke sekolah membeli 

dagangannya untuk diteliti. Ini sudah sesuai dengan salah satu visi Balai 

Besar POM, yaitu: Melindungi kesehatan masyarakat dari resiko peredaran 

produk terapetrik, alat kesehatan, obat tradisional, produk komplemen dan 

kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan 

khasiat/kemanfaatan, serta produk pangan yang tidak aman dan tidak layak 

dikonsumsi. Atau dapat dikatakan Balai Besar POM sudah melakukan 
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pengamanan makanan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 21 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Pengamanan 

makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari 

makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar 

dan atau persyaratan kesehatan. Yang dimana mendapatkan makanan yang 

memenuhi standar kesehatan adalah salah satu hak konsumen sesuai dengan 

pasal 4 huruf a Undang - Undang no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

4.2.2.5 Kewenangan Balai Besar POM tentang Pemberian Sanksi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Besar POM dalam 

menindak pelaku usaha jajanan berbahaya masih sangat terbatas. Untuk 

melakukan penarikan produk saja Balai Besar POM harus mendapat ijin 

Pengadilan Negeri. Padahal untuk mengurus ijin penarikan produk butuh 

waktu beberapa hari. Ketika ada pelaku usaha jajanan berbahaya yang 

melanggar hukum, Balai Besar POM tidak bias melakukan penegakan 

hukum pidana. Penegakan hukum pidana sudah menjadi kewenangan para 

penegak hukum (polisi, jaksa, hakim). Tindakan hukum yang dapat 

dilakukan Balai Besar POM hanya sebatas tindakan hukum admininstrasi. 

Kewenangan secara admininstrasi inipun hanya terbatas pada produsen 

usaha jajanan yang mendaftarkan ijinnya ke Balai Besar POM semarang. 

Seperti hasil wawancara dengan Djoko Harjanto didapat keterangan 

bahwa dalam penjatuhan sanksi Balai Besar POM hanya berhak melakukan 

pada pelaku usaha yang ijin produksinya dibawah Balai Besar POM, yaitu 
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usaha industri menengah dan usaha industri besar baik yang berasal dari 

dalam negeri maupun dari luar negeri. Atau dengan kata lain Balai Besar 

POM Semarang berhak menjatuhkan sanksi pada produk yang memiliki 

kode MD dan ML, sedangkan produk rumah tangga (IRT) Balai Besar POM 

tidak bisa menjatuhkan sanksi karena yang memberi ijin produksi adalah 

Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten setempat. Balai Besar POM hanya 

bisa mengusulkan kepada Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten setempat 

untuk menarik ijin usaha produk IRT tersebut. (wawancara dengan Djoko 

Harjanto,Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar POM Semarang, tanggal 

4 November 2010). 

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kewenangan Balai 

Besar POM dalam menindak pelaku usaha yang melanggar hukum sangat 

terbatas. Balai Besar POM hanya dapat melaporkan dan menunjukkan hasil 

penelitian laboratoriumnya bahwa telah terjadi ketidak-layakan pangan 

akibat dari kandungan yang ada di dalam jajanan berbahaya. Dalam 

penegakan hukum Balai Besar POM hanya bisa sebatas melaporkan ke 

penegak hukum dan berperan sebagai saksi. 

Beberapa peraturan perundang-undangan secara tegas menyebutkan 

tentang larangan dan sanksi dalam produksi makanan. Namun karena 

kewenangan Balai Besar POM hanya sebatas memberi peringatan bagi 

pelaku usaha yang melanggar hukum, sehingga Balai Besar POM pun tidak 

bisa bertindak lebih dari itu. Ketika peringatan itu tidak diindahkan oleh 

pelaku usaha maka Balai Besar POM hanya bisa melaporkan ke penegak 

hukum. 
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Sebelum dijatuhkannya sanksi oleh pihak yang berwenang, maka 

pelaku usaha berusaha untuk bertanggung jawab atas kerusakan makanan 

yang mereka jual. Seperti hasil penelitian diatas, bentuk tanggung jawab 

yang dilakukan pelaku usaha adalah sesuai dengan beberapa teori yang 

dikemukakan pada bab tinjauan pustaka. Teori pertanggungjawaban yang 

digunakan pelaku usaha adalah : 

1. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungt jawab (presumption of 

nonliability principle). 

Prinsip ini mengatakan apabila terjadi gugatan, maka pihak yang 

menggugatlah yang harus membuktikan kesalahan tergugat. 

2. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability 

principle) 

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan adalah prinsip yang 

digunakan pelaku usaha untuk bertanggung jawab sesuai dengan 

tanggungjawabnya. Prinsip ini disenangi karena pelaku usaha bisa 

menentukan batasan yang menjadi tanggungjawabnya. Pembatasan 

tanggungjawab ini tetap merugikan konsumen meskipun konsumen yang 

dirugikan telah mendapatkan ganti rugi. 

 

4.2.3 Upaya Balai Besar POM Semarang Dalam Melindungi 

Konsumen 

4.2.3.1 Upaya Balai Besar POM Semarang Dalam Melindungi 

Konsumen. 

Pelindungan konsumen dilakukan harus dengan tujuan-tujuan yang 

jelas. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 disebutkan bahwa 

tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut : 
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(7) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri. 

(8) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

(9) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan 
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

(10) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi. 

(11) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggungjawab dalam berusaha. 

(12) Meningkatkan kualitas barang dan / atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan / atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. 

 
Dalam upaya melindungi konsumen Balai Besar POM berpedoman 

pada beberapa Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, 

Undang-Undang Nomor 7 tentang pangan, Undang-Undang Nomor 8 

tentang Perlindungan Konsumen, dan PP Nomor 28 tahun 2004 tentang 

Keamanan Mutu dan Gizi Pangan. Selain Undang-Undang, dalam 

menjalankan perannya Balai Besar POM juga mempunyai visi dan misi. Visi 

Balai Besar POM adalah menjadi institusi terpercaya yang diakui secara 

internasional di bidang pengawasan obat dan makanan untuk melindungi 

kesehatan masyarakat. Misi Balai Besar POM adalah : 

1. Melindungi kesehatan masyarakat dari resiko peredaran produk 

terapetrik, alat kesehatan, obat tradisional, produk komplemen dan 

kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan 

khasiat / kemanfaatan, serta produk pangan yang tidak aman dan tidak 

layak dikonsumsi 
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2. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan penggunaan 

yang salah dari produk obat, narkotik, psikotropik dan zat adiktif serta 

resiko akibat penggunaan produk dan bahan berbahaya  

3. Mengembangkan obat asli Indonesia dengan mutu, khasiat dan 

keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat 

digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa salah satu upaya Balai Besar 

POM melindungi konsumen adalah dengan memberikan penyuluhan kepada 

pelaku usaha. Penyuluhan yang diberikan adalah seputar cara berproduksi 

pangan yang baik, yaitu cara berproduksi yang memenuhi standar kesehatan 

yang telah ditetapkan pemerintah. Produksi pangan adalah kegiatan atau 

proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, 

mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan. 

Menurut PP Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi 

Pangan, cara berproduksi yang baik adalah: 

Pedoman Cara produksi pangan olahan yang baik sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah cara produksi yang memperhatikan 
aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara: 
1) Mencegah tercemarnya pangan oleh cemaran biologis, kimia, dan 

benda lain yang dapat menganggu, merugikan, membahayakan 
kesehatan 

2) Mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen, serta 
mengurangi jumlah jasad renik lainnya 

3) Mengendalikan proses, antara lain; pemilihan bahan baku, penggunaan 
bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau 
pengangkutan. 
 

Pelaku usaha juga mendapatkan penyuluhan tentang sanitasi. 
Sanitasi pangan adalah upaya untuk mencegah terhadap kemungkinan untuk 
bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen 
dalam makanan, minuman, peralatan, dan bangunan yang dapat merusak 
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pangan dan membahayakan manusia. (pasal 1 angka 9 PP No. 28 tahun 
2004) 

 
Meskipun Balai Besar POM Semarang memberikan penyuluhan 

tentang cara berproduksi yang baik dan sanitasi yang baik kepada para 

pelaku usaha jajanan di Kota Semarang, namun belum semua pelaku usaha 

jajanan mendapatkan penyuluhan tentang cara berproduksi yang baik dan 

sanitasi yang baik. Hal ini karena Balai Besar POM Semarang hanya 

memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha jajanan yang akan mengurus 

ijinnya ke Balai Besar POM, yaitu pelaku usaha industri menengah dan 

pelaku usaha industri besar. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyuluhan dan 

peninjauan ke lokasi produksi hanya dilakukan sekali ketika pelaku usaha 

mengurus ijin usaha. Peninjauan kembali ke lokasi hanya dilakukan ketika 

pelaku usaha diduga melakukan pelanggaran hukum dalam usahanya atau 

hanya ketika Balai Besar POM menemukan bahan-bahan berbahaya yang 

terkandung dalam makanan maupun farmasi. 

Pelaku usaha jajanan yang berskala industri kecil seperti industri 

Rumah Tangga yang tidak punya ijin usaha tidak mendapatkan penyuluhan 

baik dari Balai Besar POM maupun Dinas Kesehatan. Pelaku usaha jajanan 

yang belum punya izin cenderung melakukan hal-hal yang melanggar 

hukum. Pelanggaran yang dilakukan salah satunya adalah menambahkan 

bahan tambahan pangan   yang dilarang digunakan dalam produksi jajanan. 

Keberadaan usaha yang illegal membuat pelaku usahya jajanan merasa 
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bebas melakukan pelanggaran. Mereka merasa sulit untuk dilacak karena 

tidak terdata di Dinas Kesehatan maupun  Balai Besar POM. 

4.2.3.2 Kendala Yang Dihadapi Balai Besar POM Dalam Melindungi 

Konsumen 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kendala 

yang dihadapi Balai Besar POM secara garis besar ada empat. Dua kendala 

berasal dari internal Balai Besar POM sendiri. Kendala internal yang 

dihadapi Balai Besar POM adalah tentang keterbatasan personil pengawas 

dan keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Balai Besar POM. Dua 

kendala internal ini hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat yang 

punya kewenangan untuk itu, keterbatasan personil hendaknya tidak menjadi 

penghalang Balai Besar pom dalam menjalankan tugasnya. Personil yang 

ada hendaknya bisa bertugas secara efektif. 

Kendala dari pihak pelaku usaha hendaknya diatasi dengan memberi 

penyuluhan dan pembinaan secara berkala, jangan hanya pada waktu pelaku 

usaha mengurus ijin usahanya. Penegakan hukum untuk melindungi 

konsumen juga harus dilakukan secara tegas. Dengan demikian Balai Besar 

POM tidak hanya melakukan upaya prefentif tetapi juga upaya represif 

sehingga hubungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dapat 

berjalan dengan baik. 

Kendala yang berasal dari masyarakat sebagai konsumen, salah 

satunya seperti hasil laporan kegiatan Balai Besar POM Semarang tahun 

2006, konsumen yang melakukan pengaduan yang berkaitan dengan adanya 
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bahan tambahan pangan yang merugikan dalam makanan berjumlah 10 

konsumen. (BPPOM 2006 : 117). Hal ini menunjukkan betapa minimnya 

keberanian konsumen untuk sekedar mengadukan hal-hal atau peristiwa 

yang merugikan mereka. Oleh karena itu Balai Besar POM harus lebih giat 

lagi berupaya membangun kesadaran konsumen, salah satu upayanya adalah 

dengan memberi pengetahuan dan informasi tentang makanan dan obat yang 

baik. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan 

1. Faktor penyebab pelaku usaha jajanan menggunakan Bahan Tambahan 

Pangan (BTP) dalam produknya adalah faktor kepentingan ekonomis dan 

faktor Sumber Daya Manusia (SDM) produsen dan konsumen. Faktor 

kepentingan ekonomis yaitu para pelaku usaha ingin mengeluarkan biaya 

produksi serendah-rendahnya dan mendapatkan untung sebanyak-

banyaknya. Sedangakan untuk SDM dari pihak pelaku usaha yaitu 

kurangnya pengetahuan tentang seluk beluk Bahan Tambahan Pangan 

(BTP) Berbahaya. Dari pihak konsumen yaitu daya beli masyarakat yang 

rendah, mereka selalu ingin produk yang murah dan enak tanpa 

memperhatikan kualitas produk tersebut. 

2. Kewenangan yang dimiliki Balai Besar POM terkait dengan perlindungan 

hukum terhadap konsumen jajanan berbahaya adalah: Badan POM 

berwenang menentukan takaran untuk BTP yang akan dicampurkan ke 

makanan, Balai Besar POM berwenang memberikan informasi tentang 

BTP baik melalui media cetak maupun media elektronik, Balai Besar 

POM berwenang mengeluarkan ijin usaha bagi para pelaku usaha yang 

mendaftarkan produknya, Balai Besar POM berwenang melakukan 

pengawasan terhadap produk baik sebelum produksi maupun sesudah 

produksi, sedangkan untuk pemberian sanksi Balai Besar POM hanya 

berhak memberi sanksi admininstratif saja. 
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3. Upaya Balai Besar POM dalam rangka melindungi konsumen jajanan 

berbahaya adalah dengan memberikan informasi dan penyuluhan ke 

beberapa Sekolah Dasar. Dalam kurun waktu 2010 Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan Semarang telah melakukan inspeksi mendadak 

disertai dengan penyuluhan di 10 Sekolah Dasar di kota Semarang, yang 

mana hasilnya dari 10 Sekolah Dasar tersebut terindikikasi 7 Sekolah 

Dasar ada penjual yang menjual jajanan yang mengandung bahan 

berbahaya 

 

5.2 Saran 

1. Untuk mengatasi masalah SDM dari pihak konsumen perlu diadakan 

pendidikan dan pembinaan konsumen yang intensitasnya rutin dan sering 

yang dilakukan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Semarang kepada masyarakat luas. Jadi masyarakat akan sadar tentang 

bagaimana maknan yang layak atau tidak layak dikonsumsi, dan tidak 

terfokus pada harga yang murah tanpa memperhatikan kualitas. 

2. Untuk kewenangan Badan POM terkait penetapan suatu takaran BTP 

sebaiknya informasi tentang hasil penetapan BTP tersebut disampaikan 

kepada semua pelaku usaha baik itu produsen maupun penjual atau 

pedagang kecil secara menyeluruh, tidak hanya para produsen saja namun 

para pedagang kecil juga harus tahu berapa takaran suatu BTP yang akan 

dicampurkan ke dalam makanan. 
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3. Untuk penyuluhan ke beberapa Sekolah Dasar terkait usaha Balai Besar 

POM untuk melindungi konsumen jajanan berbahaya sebaiknya 

dilakukan secara rutin dan merata ke semua Sekolah Dasar. Jika dari 

pihak Balai Besar POM kekurangan tenaga penyuluh, Balai Besar POM 

dapat melibatkan masyarakat yang sudah diberi pelatihan tentang seluk 

beluk BTP berbahaya. 

4. Setelah melakukan sidak dan penyuluhan ke beberapa pedagang 

sebaiknya ada bukti semacam stiker yang menandakan bahwa penjual 

tersebut sudah disidak dan diberi penyuluhan. Hal ini bisa memberikan 

kenyamanan kepada konsumen, konsumen bisa yakin kalau jajanan yang 

mereka konsumsi sudah pernah dicek atau diuji oleh Balai Besar POM. 
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