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ABSTRAK 

Widyati, Tantri. 2013. Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) Semarang Terhadap Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK) yang Sudah Terdaftar Ditinjau Dengan Undang 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi, Prodi 

Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Andry Setiawan, 

S.H., M.H dan Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. 

 

Kata Kunci: Pengawasan, Standar Mutu, Perlindungan Konsumen 

 

 Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sekarang ini banyak yang 

diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat. AMDK yang akan diproduksi dan 

diedarkan di wilayah Indonesia harus didaftarkan dan mendapatkan ijin edar dari 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) Semarang melakukan pengawasan terhadap produk AMDK 

yang sudah terdaftar khususnya di wilayah Jawa Tengah. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu 1) Bagaimana tugas pengawasan BBPOM Semarang terhadap 

standar mutu AMDK yang sudah terdaftar? 2) Bagaimana hambatan BBPOM 

Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap mutu produk AMDK yang 

sudah terdaftar? 3) Bagaimana tindakan BBPOM Semarang mengatasi hambatan 

dalam pengawasan mutu produk AMDK serta aduan dari konsumen ditinjau 

dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen?. 

 

 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan  

data primer dan data sekunder. Penelitian dianalisis dengan analisis data kualitatif. 

 

 Hasil penelitian ini adalah pengawasan BBPOM Semarang terhadap mutu 

AMDK yaitu pengawasan Pre Market (sebelum) dan Post Market (sesudah) 

produk mendapatkan ijin edar. Hambatan BBPOM Semarang adalah perusahaan 

AMDK yang tidak bersedia  diperiksa, kurangnya waktu pelaksanaan dan tenaga 

pengawas dari BBPOM Semarang, konsumen tidak melaporkan AMDK yang 

cacat produk dan penjual produk AMDK tidak memperhatikan ketentuan dalam 

produk. BBPOM Semarang melakukan pemeriksaan ke perusahaan AMDK, 

penarikan produk dan pencabutan ijin edar produk AMDK apabila ada aduan dari 

konsumen. Simpulan penelitian ini adalah BBPOM Semarang sudah melakukan 

pengawasan terhadap AMDK sesuai prosedur BBPOM Semarang, Undang 

Undang Perlindungan Konsumen, SNI No. 01-3553-2006 dan Peraturan Menteri 

Kesehatan tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. BBPOM Semarang 

melakukan pengawasannya mengalami hambatan di perusahaan AMDK, 

konsumen dan penjual produk AMDK. BBPOM Semarang melakukan tindakan 

terhadap pelaku usaha yang melanggar, sesuai ketentuan di BPOM RI. 

 Saran penelitian ini adalah BBPOM Semarang diharapkan lebih rutin 

melakukan pengawasan di perusahaan AMDK, penjual AMDK memperhatikan 

ketentuan produk dan konsumen melaporkan kerugian akibat mengonsumsi 

AMDK ke BBPOM Semarang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

  Air merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh setiap manusia, 

dengan adanya air manusia dapat mandi, minum, memasak dan kegiatan sehari-

hari lainnya. Kebutuhan air bagi manusia setiap hari selalu meningkat, namun 

dengan adanya pencemaran lingkungan mutu yang terkandung dalam air tersebut 

menjadi tercemar. Manusia sangat memerlukan air untuk diminum, tanpa air 

minum manusia akan merasa haus dan cairan dalam tubuh akan habis namun, jika 

air yang kita minum mengandung kotoran atau zat-zat yang membahayakan 

tubuh, maka akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kesehatan manusia. 

Menjaga mutu air minum salah satunya dengan cara didirikannya perusahaan air 

minum yang memproduksi air minum dalam kemasan. 

 Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sekarang ini terdapat 

bermacam-macam merek. Produsen mengunggulkan terjaminnya mutu kebersihan 

dan kesehatan yang terkandung di dalam air minum tersebut, hal ini merupakan 

strategi produsen untuk mempromosikan produk-produk air minum yang telah 

diproduksi oleh perusahaan air minum. Strategi produsen ini justru dapat 

merugikan konsumen yang tidak hanya rugi dari segi materi namun, juga dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan konsumen. 

 Semua produk AMDK yang akan dijual di seluruh wilayah Indonesia 

harus didaftarkan terlebih dahulu dan mendapatkan nomor registrasi dari Badan 
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Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI sebelum diedarkan ke pasaran. 

Pendaftaran itu dilakukan untuk mengurangi tingkat kerugian yang dihadapi oleh 

konsumen yang diakibatkan oleh ulah produsen.  Peraturan ini juga berlaku bagi 

semua produk pangan yang dikemas dan menggunakan label sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI merupakan lembaga 

pemerintah pusat yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di 

bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pasal 30 Undang Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengawasan terhadap 

penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan 

perundangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat.  

 Tujuan dari Pasal 30 tersebut adalah melakukan pengawasan dan 

pemantauan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat. 

Pengawasan terhadap makanan dan minuman, serta peredaran obat merupakan 

tugas dari BPOM RI, oleh karena itu pengawasan terhadap mutu produk AMDK  

menjadi tanggung jawab BPOM RI. Nomor pendaftaran yang tertera pada label 

kemasan air minum dapat berguna bagi BPOM RI untuk mengawasi produk-

produk yang beredar di pasar, sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah 

ditelusuri siapa produsennya. 

 Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) harus melalui proses tahapan baik 

secara klinis maupun secara hukum, secara higienis klinis biasanya disahkan 
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menurut peraturan pemerintah melalui Departemen Badan Balai Pengawasan Obat 

Dan Makanan ( Badan POM RI) baik dari segi kimia, fisika, microbiologi, dan 

lain-lain. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) harus memenuhi standar nasional 

SNI dengan kode 01-3553-2006 tentang Air Minum dalam Kemasan, serta MD 

yang dikeluarkan oleh BPOM RI yang merupakan standar baku kimia, fisika, 

mikrobiologis, serta banyak lagi persyaratan yang harus dipenuhi agar AMDK itu 

layak dikonsumsi dan aman bagi kesehatan manusia (Edelwis, 

http://triwidyaedelwis.blogspot.com/2009/12/air-minum-dalam-kemasan.html, 

akses pada tanggal  20 Juli 2012) 

 Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang telah memenuhi syarat dan 

didaftarkan di BPOM RI tidak sepenuhnya merupakan air minum yang benar-

benar bersih dan sehat. Kasus yang dilaporkan oleh salah satu konsumen kepada 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang bahwa air minum 

dalam kemasan yang ia konsumsi didalamnya terdapat kotoran atau serpihan dari 

kemasan air minum tersebut. Kasus ini pun merupakan suatu kelalaian dari pihak 

produsen yang dapat menyebabkan turunnya mutu air minum yang di produksi. 

BBPOM Semarang bertindak untuk menyelidiki penyebab tercemarnya air minum 

dalam kemasan tersebut dan melakukan kebijakan yang menjadi kewenangannya 

untuk mewujudkan perlindungan bagi konsumen khususnya yang berada di 

wilayah Jawa Tengah. 

 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang sebagai 

salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan yang berwenang untuk mengawasi peredaran obat dan makanan di 

http://triwidyaedelwis.blogspot.com/2009/12/air-minum-dalam-kemasan.html
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wilayah Jawa Tengah, sedangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

RI merupakan institusi pemerintah di tingkat pusat yang juga berwenang 

mengawasi peredaran obat dan makanan yang terdapat di seluruh wilayah di 

Indonesia yang berada di Jakarta. BBPOM Semarang ruang lingkupnya lebih 

sempit dibandingkan BPOM RI karena hanya mengawasi di wilayah Jawa 

Tengah.  

 BBPOM Semarang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan 

sarana produksi dan menguji sampel bahan makanan, obat-obatan dan minuman 

yang akan di edarkan ke pasaran, sebelum didaftarkan dan mendapatkan ijin 

edarnya. BPOM RI memiliki lingkup yang lebih luas karena sebagai pusat 

pengawas obat dan makanan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kewenangan 

BPOM RI salah satunya yaitu untuk memberikan nomor registrasi terhadap 

produk makanan, obat-obatan dan minuman yang telah didaftarkan ke BPOM RI. 

 Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang 

tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen yang selama ini berada pada 

posisi yang sangat lemah terkesan hanya menjadi objek pelaku usaha melalui 

kegiatan promosi, maupun cara penjualan yang sangat ekspansif. Lemahnya posisi 

konsumen disebabkan antara lain masih rendahnya kesadaran dan pendidikan 

konsumen di Indonesia.   

 Hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang 

berkewajiban untuk memberikan perlindungan konsumen seperti pemerintah dan 

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. BBPOM Semarang juga 
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memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen agar terwujud hak-hak 

konsumen tersebut. 

 Jaminan mutu yang bersih dan sehat dari produk AMDK yang sudah 

didaftarkan ke BPOM RI, ternyata ada ketidakpastian mengenai standar mutunya. 

Beberapa produk AMDK yang sudah terdaftar di BBPOM Semarang ada yang 

tidak steril atau kotor ditemukan di wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah 

Jawa Tengah. Masalah ini diperlukan langkah-langkah pengawasan yang baik 

dalam mengawasi standar mutu yang telah diterapkan oleh BBPOM Semarang. 

Penulis menilai pentingnya pembahasan dan penelitian lebih lanjut mengenai 

PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

(BBPOM) SEMARANG TERHADAP PENERAPAN STANDAR MUTU 

PRODUK AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) YANG SUDAH 

TERDAFTAR DITINJAU DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 

1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Air minum merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. 

Jaman sekarang ini sulitnya menentukan air yang dapat dijamin kebersihannya 

membuat para pelaku usaha atau produsen memproduksi Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK). 

 Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dipercayai oleh sebagian 

masyarakat sebagai air minum yang sehat dan higienis. Anggapan tersebut 

bukanlah suatu jaminan mengenai standar mutu Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK), misalnya adanya aduan dari konsumen yang dilaporkan kepada Balai 
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Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang karena telah 

menemukan produk AMDK cup yang ada kotorannya seperti serpihan dari 

kemasan air minum tersebut. Kasus ini merupakan tercemarnya mutu air minum 

yang telah diproduksi oleh suatu perusahaan AMDK. 

 BBPOM Semarang hanya mengawasi produk-produk yang telah 

mendapatkan ijin dan terdaftar di BBPOM Semarang. BBPOM Semarang 

memiliki kewenangan untuk menindak produk-produk AMDK yang sudah 

terdaftar, yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Pengawasan 

yang dilakukan oleh BBPOM Semarang ini untuk mewujudkan tugas BBPOM 

Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

1.3. Batasan Masalah 

 Penelitian ini penulis akan berusaha mendeskripsikan dan membatasi 

masalah pada tugas dari BBPOM Semarang terkait dengan pengawasan terhadap 

standar mutu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar, 

hambatan yang dihadapi BBPOM Semarang dalam melakukan pengawasan 

terhadap produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar dan 

tindakan BBPOM Semarang mengatasi hambatan dalam pengawasan mutu 

produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar serta aduan 

dari konsumen ditinjau dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 
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1.4. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimana tugas dari BBPOM Semarang terkait dengan pengawasan 

terhadap standar mutu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang 

sudah terdaftar? 

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi BBPOM Semarang dalam melakukan 

pengawasan terhadap mutu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

yang sudah terdaftar? 

3. Bagaimana tindakan BBPOM Semarang mengatasi hambatan dalam 

pengawasan mutu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang 

sudah terdaftar serta aduan dari konsumen ditinjau dengan Undang 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?  

1.5. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sejauh mana tugas dari BBPOM Semarang terkait 

dengan pengawasan terhadap standar mutu produk Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar. 

2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan yang dihadapi BBPOM Semarang 

dalam melakukan pengawasan terhadap mutu produk Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar. 

3. Untuk mengetahui bagaimana tindakan BBPOM Semarang mengatasi 

hambatan dalam pengawasan mutu produk Air Minum Dalam Kemasan 



8 

 

(AMDK) yang sudah terdaftar serta aduan dari konsumen ditinjau dengan 

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

a. Di harapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum 

dan khususnya hukum perlindungan konsumen. 

b. Di harapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran 

untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan 

datang. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

       a. Bagi Konsumen 

 Memberikan dorongan moral dan membangkitkan kesadaran akan hak dan 

 kewajiban sebagai konsumen sehingga tercipta iklim perdagangan yang 

 sehat antara produsen dan konsumen. 

      b. Bagi Produsen 

 Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kewajiban produsen 

 dalam memproduksi dan menjualkan produk-produk yang dihasilkan 

 sebagaimana telah diperjanjikan dengan seadil-adilnya menurut batas-

 batas yang dibenarkan undang-undang. 

1.6.3. Manfaat Bagi Masyarakat 

 Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan      

 sehingga dapat mendidik dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk 

 berpikir dan bertindak kritis terhadap produk-produk air minum dalam 
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 kemasan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat serta 

 dapat mengerti peran penting dari BBPOM Semarang. 

1.6.4. Manfaat Bagi Pemerintah 

 Membantu pemerintah dalam upaya menganalisis dan mensosialisasikan      

 hukum perlindungan konsumen serta data penunjang bagi perencanaan    

 pembangunan.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Perlindungan Konsumen 

 Setiap orang pada suatu waktu dalam posisi tunggal atau sendiri maupun 

berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apa pun pasti menjadi konsumen 

untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal seperti ini 

pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen, 

sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Konsumen juga 

membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal, mengingat lemahnya 

kedudukan konsumen dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif 

lebih kuat dalam banyak hal. 

 Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun 

formal masih terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi 

produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai 

sasaran usaha. Upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap 

kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting mengingat 

permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen semakin bertambah dan 

akan semakin merugikan konsumen. Sebelum membahas lebih jauh tentang 

perlindungan konsumen, terlebih dahulu mengetahui hal-hal yang berkaitan 

dengan konsumen. 
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2.1.1.1. Pengertian Konsumen 

 Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata 

consumer (Inggris-Amerika) atau consument/konsument 

(Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu 

tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah 

arti kata consumer itu adalah “(lawan dari produsen) setiap 

orang yang menggunakan barang”. Tujuan penggunaan 

barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen 

kelompok mana pengguna tersebut. Kamus Bahasa 

Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai 

pemakai atau konsumen (Nasution, 2002:3) 

 Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa: 

 “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”. 

 Peraturan perundang-undangan negara lain, memberikan berbagai 

perbandingan. Umumnya dibedakan antara konsumen antara dan konsumen akhir. 

Perumusannya ada yang secara tegas mendefinisikannya dalam ketentuan umum 

perundang-undangan tertentu, ada pula yang termuat dalam pasal tertentu 

bersama-sama dengan pengaturan sesuatu bentuk hubungan hukum. 

 Menurut (Nasution, 2002:13) tampaknya perlakuan hukum yang lebih 

bersifat mengatur dan/atau mengatur dengan diimbuhi perlindungan, merupakan 

pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu. Az. Nasution 

menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni: 

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa 

digunakan untuk tujuan tertentu; 
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b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau 

jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk 

diperdagangkan (tujuan komersial); 

c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan 

menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan 

hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk 

diperdagangkan kembali (non komersial). 

 Konsumen memang tidak sekedar pembeli tetapi semua orang (perorangan 

atau badan usaha) yang mengonsumsi barang dan/atau jasa. Terjadinya suatu 

transaksi antara  konsumen dan pelaku usaha berupa peralihan barang dan/atau 

jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya. 

2.1.1.2. Hak-Hak Konsumen 

 Istilah ”perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum, 

oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun 

materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan hak-

haknya yang bersifat abstrak. Perlindungan konsumen sesungguhnya identik 

dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Menurut 

Sudikno Martokusumo menyatakan bahwa dalam pengertian hukum, hak adalah 

kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti 

tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak 

adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. 
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 Menurut (Kristiyanti, 2011:30-31) dikenal ada 4 (empat) hak dasar 

konsumen, yaitu: 

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 

2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed); 

3. Hak untuk memilih (the right to choose); 

4. Hak untuk didengar (the right to be heard). 

 Empat hak dasar tersebut diakui secara internasional. Perkembangannya 

organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International 

Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak 

seperti, hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, 

dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak semua 

organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut, mereka bebas 

untuk menerima semua atau sebagian. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

(YLKI), misalnya memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai 

pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat sehingga, keseluruhannya dikenal sebagai panca hak 

konsumen. 

 Hak konsumen untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

tidak dimasukkan dalam UUPK, karena UUPK secara khusus mengecualikan hak-

hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan di bidang pengelolaan lingkungan. 

Tidak jelas mengapa hanya kedua bidang hukum ini saja yang dikecualikan secara 

khusus, mengingat sebagi undang-undang payung (umbrella act), UUPK 

seharusnya dapat mengatur hak-hak konsumen tersebut secara lebih 
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komprehensif. Konsumen harus dapat memahami hak-hak pokok konsumen, hal 

itu sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak konsumen tersebut. 

 Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, terdapat hak-hak konsumen sebagai berikut: 

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 mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak    

diskriminatif; 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya; 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 
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 Menurut (Miru dan Yodo, 2011:40) memperhatikan hak-hak yang 

disebutkan di atas, maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 (sepuluh) 

macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut: 

a. Hak atas keamanan dan keselamatan; 

b. Hak untuk memperoleh informasi; 

c. Hak untuk memilih; 

d. Hak untuk didengar; 

e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 

f. Hak untuk memperoleh ganti rugi; 

g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; 

h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat; 

i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang 

diberikannya; 

j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut. 

 Masing-masing hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 a. Hak atas keamanan dan keselamatan 

 Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin 

keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa 

yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik 

maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk. 

 b. Hak untuk memperoleh informasi 

 Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi 

yang disampaikan kepada konsumen. Hak atas informasi yang jelas dan benar 
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dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang 

suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk 

sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Konsumen pun juga dapat terhindar 

dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. 

 c. Hak untuk memilih 

 Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada 

konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, 

tanpa ada tekanan dari pihak lain. Hak untuk memilih ini konsumen berhak untuk 

memutuskan untuk membeli atau tidak suatu produk, demikian pula keputusan 

untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihya. 

 d. Hak untuk didengar 

 Hak untuk didengar ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang 

berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang 

produk tersebut kurang memadai. Bentuk lainnya dapat berupa pernyataan atau 

pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan 

konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan maupun secara 

kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu 

lembaga tertentu misalnya melalui YLKI. 

 e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup 

 Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak 

untuk hidup. Setiap konsumen berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang 

atau jasa) untuk mempertahankan hidupnya secara layak. Hak-hak ini terutama 
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berupa hak atas pangan, sandang, papan serta hak-hak lainnya yang berupa hak 

untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain-lain. 

 f. Hak untuk memperoleh ganti kerugian 

 Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang 

telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa 

yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan 

penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian 

materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat bahkan kematian) 

konsumen. Merealisasikan hak ini harus melalui prosedur tertentu, baik yang 

diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui 

pengadilan. 

 g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen 

 Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar 

konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar 

dapat terhindar dari kerugian. Pendidikan konsumen akan dapat menjadi lebih 

kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan. 

 h. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat 

 Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap 

konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat 

serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam Pasal 

5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup.  
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 i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang       

    diberikannya 

 Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat 

permainan harga secara tidak wajar. Konsumen dalam keadaan tertentu dapat saja 

membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau 

kualitas dan kuantitas barang dan/atau jasa yang diperolehnya. Hak ini dapat 

dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan jaminan kualitas dan kuantitas atas 

barang yang telah dibeli sesuai dengan harga barang yang diberikan. 

 j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut 

 Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah 

dirugikan akibat penggunaan produk atau perilaku curang dari pelaku usaha 

dengan melalui jalur hukum. 

 Hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh 

pemerintah maupun oleh pelaku usaha. Pemenuhan hak-hak konsumen tersebut 

akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. 

2.1.1.3. Kewajiban Konsumen 

 Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, terdapat kewajiban konsumen sebagai berikut: 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau  

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
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4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen        

secara patut. 

 Kewajiban konsumen membaca atau mengikuti 

petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan 

keselamatan, merupakan hal penting mendapat 

pengaturan. Pentingnya kewajiban ini karena sering 

pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas 

pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca 

peringatan yang telah disampaikan tersebut. Pengaturan 

kewajiban ini memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak 

bertanggung jawab jika konsumen yang bersangkutan 

menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban 

tersebut Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan 

nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha adalah hal 

yang sudah biasa dan sudah semestinya. Kewajiban 

konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 

perlindungan konsumen secara patut dianggap sebagai hal 

baru. Sebelum diundangkannya Undang Undang 

Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan adanya 

kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata. 

Kasus pidana tersangka atau terdakwa lebih banyak 

dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan. 

Kewajiban seperti ini diatur dalam Undang Undang 

Perlindungan Konsumen dianggap tepat, karena kewajiban 

ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk 

mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan 

konsumen secara patut (Miru dan Yodo, 2011:47-49) 

 

2.1.1.4. Pengertian Perlindungan Konsumen 

 Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen: 

     “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. 

 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

tidak memberikan suatu pengelompokan yang jelas mengenai macam atau jenis 
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barang yang dilindungi, hal ini tidak memberikan kejelasan mengenai hubungan 

pertanggung jawabannya. Perlindungan bagi konsumen banyak macamnya, seperti 

perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen, hak atas kenyamanan, hak 

dilayani dengan baik oleh produsen maupun pasar, hak untuk mendapatkan barang 

dan/atau jasa yang layak dan lain sebagainya.  

 Hak-hak dalam perlindungan konsumen disebabkan oleh faktor bahwa 

konsumen adalah pelaku ekonomi yang penting, karena tanpa adanya konsumen 

dalam produksi barang dan/atau jasa, maka suatu perekonomian tidak akan 

berjalan. Barang dan/atau jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan permintaan 

dari konsumen, maka kepuasan konsumen akan menjadi minimal sehingga terjadi 

ketimpangan dalam perekonomian maupun produksi suatu barang dan/atau jasa 

tersebut. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan 

konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran 

konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam 

menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. 

 Menurut (Sutedi, 2008:63-64) pengaturan perlindungan konsumen 

dilakukan dengan: 

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan 

informasi, serta menjamin kepastian hukum; 

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan 

seluruh pelaku usaha; 

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; 
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d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang 

menipu dan menyesatkan; 

e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan 

perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-

bidang lainnya. 

2.1.1.5. Pelaku Usaha 

 Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen menjelaskan bahwa:  

 “Pelaku usaha adalah setiap orang 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 melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. 

 Pasal 6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan hak pelaku 

usaha, antara lain: 

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 

beriktikad tidak baik; 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 
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4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

 Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga menjelaskan 

kewajiban pelaku usaha, antara lain: 

1. Beriktikad 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 diperdagangkan; 

6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai 

dengan perjanjian. 
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 Kewajiban pelaku usaha tersebut sering tidak dilakukan, konsumen selalu 

dijadikan sebagai korban akibat perbuatan curang para produsen. Produsen hanya 

menginginkan keuntungan dan tidak memikirkan dampak negatif yang akan 

muncul akibat perbuatannya tersebut oleh karena itu, konsumen jangan hanya 

diam tetapi  harus berani melaporkan atau menuntut atas perbuatan curang yang 

dilakukan oleh produsen. 

2.1.1.6. Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen 

 Pelaku usaha sering kali berlaku curang dan tidak bertanggung jawab. 

Mereka melakukan manipulasi dengan cara memberikan tanda SNI pada produk 

yang sebenarnya mutu dari produk tersebut berada dibawah standar. Perilaku 

curang pelaku usaha ini yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi 

konsumen, misalnya adanya cacat produk yang diterima oleh konsumen. 

 Menurut (Sutedi, 2008:71) cacat produk atau produk yang cacat 

didefinisikan sebagai berikut: 

 “Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan 

pembuatannya, baik karena kesengajaan atau kealpaan 

dalam proses maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi 

dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat 

keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam 

penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang”. 

  

 Kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau 

membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan 

tanggung jawab mutlak pelaku usaha pembuat produk itu. Sebagaimana diatur 

dalam Pasal 19 Undang Undang Perlindungan Konsumen. 
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 Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa: 

 “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau 

jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.  

 Menurut (Miru dan Yodo, 2011:125-126) memperhatikan substansi Pasal 

19 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, 

meliputi: 

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; 

2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan 

3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. 

 Produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya 

dasar alasan pertanggung jawaban pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha 

meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen. 

 Tanggung jawab produk (product liability) diartikan sebagai tanggung 

jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu 

produk atau yang berkaitan dengan barang-barang konsumsi. Kegiatan konsumen 

dalam meningkatkan barang atau jasa yang dibutuhkannya (transaksi antara 

konsumen dengan pelaku usaha) selain diatur dalam Undang Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga menggunakan hukum perdata. 

Peranan hukum perdata sangat besar dalam menegakkan hak-hak konsumen 

dalam Hukum Perlindungan Konsumen. 
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 Aspek hukum perdata yang cukup menonjol pada perlindungan konsumen 

adalah hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang 

dideritanya sebagai akibat dari pemakaian barang-barang yang di konsumsi. Pasal 

1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa: 

 “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut”. 

 Pasal 1365 KUH Perdata tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha 

bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang 

dilakukannya. Ganti rugi tersebut ditujukan kepada konsumen yang telah 

dirugikan akibat perilaku yang salah dari pelaku usaha. 

 Pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan pula bahwa: 

 “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian 

atau kurang hati-hatinya”. 

 Artinya pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi tidak saja untuk 

mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan kesalahannya saja, namun 

kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya 

pelaku usaha juga akan mewajibkan pelaku usaha, untuk memberikan ganti rugi 

kepada konsumen. 

 Tanggung jawab produsen yang lain untuk produk yang menyebabkan 

sakit,cedera, atau matinya konsumen pemakai produk tersebut, dapat diterapkan 
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ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, yang 

menyebutkan bahwa: 

 “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan 

karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena 

perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh 

barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. 

 Pertanggungjawaban yang ditentukan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH 

Perdata ini mewajibkan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk untuk 

menanggung segala kerugian yang mungkin disebabkan oleh keadaan barang yang 

dihasilkan. Produsen bertanggung jawab dan berkewajiban mengadakan 

pengawasan terhadap produk yang dihasilkannya. Pengawasan ini harus selalu 

dilakukan secara teliti dan menurut keahlian. 

 Mengutip dari dari http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen 

akses pada tanggal 21 Juli 2012, di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan 

seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan 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 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen
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4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan 

Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 

6. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 

235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang 

ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota. 

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795 

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

 Dasar hukum tersebut dapat digunakan konsumen untuk meminta 

pertanggung jawaban dari produsen. Kerugian yang dialami oleh konsumen juga 

harus dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak pemerintah ataupun kepada 

lembaga perlindungan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 

(YLKI). YLKI merupakan organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung 

jawabnya sehingga, dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya dan 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang akan membuka 

layanan pengaduan konsumen dan membantu menyelesaikan sengketa konsumen. 

2.1.2. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

2.1.2.1. Pengertian Air Minum 

 Air merupakan kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi oleh manusia, 

tanpa air manusia juga tidak akan hidup. Manfaat air ada bermacam-macam salah 

satunya adalah untuk diminum. Air yang dapat diminum harus dijamin kebersihan 
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dan kesehatannya. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air 

Minum menjelaskan bahwa: 

 “Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses 

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum”. 

2.1.2.2. Syarat Air Minum yang Aman bagi Kesehatan 

 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menjelaskan 

bahwa: “Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, 

mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan 

parameter tambahan”. 

 Mengutip dari http://info-kesehatan.net/antara-air-minum-sehat-dan-air-

minum-dalam-kemasan/, akses pada tanggal 14 Februari 2013 berdasarkan 

Keputusan Menteri Kesehatan No.907 Tahun 2002 tentang Syarat dan 

Pengawasan Kualitas Air Minum, telah menetapkan beberapa persyaratan yang 

perlu dipenuhi agar dinyatakan sebagai air minum sehat dan layak konsumsi : 

1. Syarat fisik, air minum sehat haruslah tidak berbau, tidak berasa, tidak 

berwarna, dan tidak boleh keruh. Selain itu suhu air harus sejuk dan air 

tidak menimbulkan endapan. 

2. Syarat kimiawi, air minum sehat tidak boleh tercemar logam berat, zat 

beracun seperti senyawa hidrokarbon dan detergen. Logam berat misalnya 

timbal (Pb), tembaga (Cu),  Cadmium (Cd),  Raksa (Hg),  Perak (Ag) dan 

http://info-kesehatan.net/antara-air-minum-sehat-dan-air-minum-dalam-kemasan/
http://info-kesehatan.net/antara-air-minum-sehat-dan-air-minum-dalam-kemasan/
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Cobalt (Co). Air minum sehat secara kimiawi harus memenuhi standar 

yang telah ditetapkan. 

3. Syarat mikrobiologi. Air minum sehat tidak boleh mengandung cemaran 

mikrobiologi sedikitpun, misalnya bakteri pathogen. Bakteri pathogen 

yang tercantum dalam Kepmenkes yaitu Escherichia colli, Clostridium 

perfringens, dan Salmonella. Bakteri pathogen bisa menyebabkan tifus, 

kolera, disentri serta muntaber. 

2.1.2.3. Pengertian Kemasan 

 Menurut (Gunawan, 2001:244) kata kemasan berasal dari kata dasar 

kemas yang berarti teratur, terbungkus, rapi, bersih, beres. Bungkus berarti 

sesuatu yang dipakai untuk membalut atau menutup, kata bantu bilangan untuk 

benda atau sesuatu yang dibalut (dengan kertas, daun, plastik, dan sebagainya). 

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kemasan adalah benda pembungkus 

yang terbuat dari kertas, plastik, daun, dan sebagainya berfungsi untuk membalut 

atau menutupi suatu barang dengan tujuan untuk melindungi barang tersebut agar 

tidak rusak. Kemasan juga berfungsi sebagai wadah atau tempat suatu barang. 

 Encyclomedia Americana mengartikannya sebagai “The packing of goods 

for sale in approprianetlly designed containers”, artinya: Kemasan merupakan 

pemenuhan kebutuhan yang terjadi akibat adanya hubungan antara penghasil 

barang dengan masyarakat pembeli. Memenuhi keperluan tersebut kemasan harus 

mampu menampilkan sejumlah fungsi yang dimilikinya. 

 Pasal 9 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air 
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Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya menjelaskan bahwa ada 2 (dua) 

jenis kemasan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yaitu kemasan AMDK 

sekali pakai dan kemasan AMDK pakai ulang. Adapun kriteria dari kemasan 

AMDK sekali pakai dan pakai ulang, antara lain: 

 Ayat (1) Kemasan AMDK sekali pakai harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a. Memenuhi syarat tara pangan (food grade); 

b. Tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan; 

c. Tidak boleh dipakai ulang. 

 Ayat (2) Kemasan AMDK pakai ulang harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a. Memenuhi syarat tara pangan (food grade); 

b. Ketebalan minimal 0,5 milimeter; 

c. Tahan suhu minimal 60 C, dengan waktu kontak minimal 15 detik; 

d. Tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan. 

2.1.2.4. Pengertian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

 Berkaitan dengan air minum dalam kemasan ada beberapa pendapat yang 

menyatakan tentang pengertian air minum dalam kemasan: 

 Menurut SNI 01-3553-2006 tentang Air Minum Dalam Kemasan adalah 

air baku yang telah diproses, dikemas, dan aman diminum mencakup air mineral 

dan air demineral. Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang 

mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral. Air 
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demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses 

pemurnian seperti destilasi, deionisasi, reverse osmosis dan proses setara. 

 Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik 

Indonesia Nomor: 69/M-IND/PER/7/2009 Tentang Pemberlakuan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib 

bahwa Air Minum Dalam Kemasan, yang disingkat AMDK adalah air baku yang 

telah diproses, dikemas dan aman diminum. 

 Beberapa pengertian tentang air minum dalam kemasan tersebut pada 

intinya sama, yaitu air baku yang telah diproses, dikemas dan aman untuk 

diminum. Maksud „aman‟ disini tentunya sudah diproses sesuai dengan teknis dan 

standar mutu yang berlaku dan telah memenuhi syarat yang ditentukan sehingga, 

air minum tersebut aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. 

2.1.2.5. Standar Mutu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

 Kualitas air minum harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan 

dan standar pemerintah. Salah satu standar dikeluarkan oleh Kementerian 

Kesehatan RI melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 

492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, dan 

standar lainnya berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-3553-

2006 tentang Air Minum dalam Kemasan.  

 Pasal 1 angka 15 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis 

Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya menjelaskan bahwa 

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan 
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Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional. Kualitas air merupakan 

hal yang sangat penting dalam proses produksi serta semua industri harus 

memastikan kualitas air yang digunakan.  

 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia 

Nomor: 69/M-IND/PER/7/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib 

memberlakukan Standar Nasional Indonesia, SNI 01-3553-2006 AMDK atau 

revisinya secara wajib, yang meliputi: 

a. Air Mineral (Kode HS Ex 2201.10.00.00); dan atau 

b. Air Demineral (Kode HS Ex 2201.90.90.00). 

 Standardisasi mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan 

kesehatan dan keselamatan kepada konsumen, tenaga kerja dan masyarakat, 

mewujudkan jaminan mutu barang dan/atau jasa serta meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

mantap. Standardisasi harus dapat mendorong para produsen untuk meningkatkan 

mutu dan daya saing produksinya.  

2.1.3. Pengawasan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

 Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menjelaskan 

bahwa untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat 

dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal maupun internal. 

Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan 

sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, 
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rekomendasi dan tindak lanjut. Pihak yang melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap kualitas air minum tersebut adalah Menteri, Kepala BPOM, 

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 

 Pasal 6 ayat (4) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis 

Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya menjelaskan bahwa 

Perusahaan Industri AMDK harus melakukan pengawasan terhadap air baku 

secara periodik dengan pengujian laboratorium minimal sebagai berikut : 

a. satu kali dalam satu minggu untuk analisa coliform; 

b. satu kali dalam tiga bulan untuk analisa kimia dan fisika ; 

c. satu kali dalam empat tahun untuk analisa radiologi. 

2.1.3.1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI 

 Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah 

institusi pemerintah di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan 

dan makanan di Indonesia yang terletak di Jakarta. Tugas dan kewenangan BPOM 

RI lebih luas daripada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

Semarang, karena ruang lingkupnya melakukan pengawasan obat dan makanan di 

seluruh Indonesia. BBPOM Semarang ruang lingkupnya hanya mencakup wilayah 

di Jawa Tengah. 

2.1.3.2. Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI 

 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mempunyai tugas yaitu 

Melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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2.1.3.3. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI 

 Mengutip dari www.pom.go.id akses pada tanggal 9 November 2012 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mempunyai fungsi, antara lain: 

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat 

dan makanan. 

2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. 

3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam melaksanakan tugas BPOM. 

4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan 

instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan 

makanan. 

2.1.3.4. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI 

 Menjalankan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI 

mempunyai kewenangan, antara lain: 

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 

2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara 

makro; 

3. Penetapan sistem informasi di bidangnya; 

4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu 

untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan 

makanan; 

5. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri 

farmasi; 

http://www.pom.go.id/
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6. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan 

pengawasan tanaman obat. 

2.1.3.5. Kriteria Perusahaan yang Dapat Memproduksi Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) 

 BPOM dalam memberikan ijin edar produk air minum yang di produksi oleh 

setiap perusahaan, juga harus memperhatikan kriteria perusahaan atau pabrik yang 

memproduksi Air Minum Dalam Kemasan tersebut. Kriteria perusahaan yang dapat 

memproduksi Air Minum Dalam Kemasan, antara lain: 

1. Syarat Minimal perusahaan harus memiliki Laboratorium; 

2. Bangunan, peralatan dan tata cara produksi yang baik sesuai dengan syarat 

SNI; 

3. Bahan produksi harus sesuai SNI; 

4. Harus beregistrasi MD (khusus produk dalam negeri dan AMDK); 

5. Memiliki SDM yang profesional. 

2.1.3.6. Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

Semarang Terhadap Standar Mutu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

 Menjaga standar mutu atau kualitas air minum yang dikonsumsi oleh 

masyarakat perlu adanya pengawasan baik secara internal yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi 

sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, dan pengawasan secara eksternal yang 

dilaksanakan dari pihak-pihak yang berwenang untuk menentukan dan mengawasi 

standar mutu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). 
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 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang 

bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan wajib melakukan pengawasan 

secara eksternal terhadap kualitas Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang 

diproduksi oleh setiap perusahaan air minum yang sudah terdaftar di BBPOM 

Semarang dan memiliki ijin edar. Kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan oleh 

pihak-pihak yang berwenang dalam mengawasi kualitas air minum berdasarkan 

Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menjelaskan 

bahwa: 

 “Menteri, Kepala BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan Peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing”. 

 BBPOM Semarang termasuk berwenang melakukan pengawasan terhadap 

kualitas air minum dalam kemasan seperti inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, 

pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium serta rekomendasi 

dan tindak lanjut. 

 Pengawasan terhadap kualitas air minum BBPOM Semarang dapat 

memerintahkan produsen untuk menarik produk air minum dari peredaran atau 

melarang pendistribusian air minum di wilayah tertentu yang tidak memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan. Produsen yang telah melanggar aturan apabila 

setelah mendapat peringatan keras dari BPOM RI dan tetap saja melakukan 

kecurangan maka, akan dibawa ke jalur pengadilan. 
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2.2. Kerangka Berpikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemikiran peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah: 

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

merupakan payung hukum bagi pelaku usaha yang berhak menjadi acuan 

dalam tindakan produksi dan melakukan kegiatan perdagangannya. 

     Undang Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 

Pelaku Usaha 

Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 

tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum. 

 

SNI 01-3553-

2006 Air Minum 

Dalam Kemasan 

(AMDK) 

 

Balai Besar 

Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) 

Semarang 

Konsumen 

Keputusan Menteri 

Perindustrian dan 

Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor: 

705/MPP/Kep/11/2003 

tentang Persyaratan 

Teknis Industri Air 

Minum Dalam Kemasan 

dan Perdagangannya 
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2. Pelaku usaha dalam memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

harus memenuhi syarat-syarat SNI dan sesuai dengan Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 

705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum 

Dalam Kemasan dan Perdagangannya serta Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum sebagai aturan hukum yang mengatur setiap produksi 

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). 

3. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) khususnya yang diproduksi di 

Wilayah Jawa Tengah dan telah mendapat ijin edar dari Badan Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) RI serta sudah terdaftar , berhak mendapatkan 

pengawasan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

Semarang terhadap standar mutu air minum yang telah diproduksi oleh 

pelaku usaha, agar tetap dapat menjaga kualitas air minum.  

4. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, agar tidak dirugikan 

oleh tindakan pelaku usaha yang lalai atau tidak sesuai dengan syarat-

syarat yang ditentukan dalam memproduksi produk AMDK tersebut. 

 Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian 

karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja 

masyarakat dan konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha 

juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing 

memiliki hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan 
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mengontrol sehingga, tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan 

yang lain, dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat 

tercapai. 

 Era pasar bebas seperti ini dimana hubungan produsen dan konsumen 

menjadi makin dekat dan makin terbuka. Campur tangan negara, kerjasama antar 

negara dan kerja sama internasional sangat dibutuhkan, yaitu guna mengatur pola 

hubungan produsen, konsumen dan sistem perlindungan konsumen. Hubungan 

antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, 

distribusi pada pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan 

rangkaian perbuatan dan perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum 

baik terhadap semua pihak maupun hanya terhadap pihak tertentu saja. 

 Hubungan tersebut secara sistematis dimanfaatkan oleh produsen dalam 

suatu sistem distribusi dan pemasaran produk barang guna mencapai tingkat 

produktivitas dan efektivitas dalam rangka mencapai sasaran usaha. Sistem tersebut 

berkelanjutan sampai pada tahapan hubungan penyaluran atau distribusi tersebut 

menghasilkan suatu hubungan yang sifatnya massal, yakni adanya permintaan yang 

meningkat dari masyarakat sehingga, produsen dituntut untuk meningkatkan 

produktivitasnya. Sifatnya yang massal tersebut maka, peran negara sangat 

dibutuhkan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen pada umumnya, untuk 

itu perlu diatur perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang antara lain 

menyangkut mutu barang, cara atau prosedur produksi, syarat kesehatan, syarat 

pengemasan, syarat lingkungan dan sebagainya. 
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 Aspek hukum publik sangat dominan, setelah hubungan bersifat personal, 

hukum perdatalah yang akan lebih dominan dalam rangka melindungi kepentingan 

masing-masing pihak. Perlindungan konsumen merupakan bentuk kepedulian negara 

terhadap kepentingan masyarakatnya, dimulai dari adanya aturan-aturan atau standar 

mutu produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, seperti dalam produksi Air 

Minum Dalam Kemasan (AMDK) telah ada standardisasi yang diterapkan oleh 

pemerintah untuk menjadi persyaratan mutu air minum yang baik dan sehat. Produk 

Air Minum Dalam Kemasan yang diperdagangkan di masyarakat harus sesuai 

dengan standar mutu yang ditentukan yaitu SNI-01-3553-2006, air minum yang 

memenuhi syarat SNI merupakan air minum yang telah diuji kualitasnya 

berdasarkan syarat-syarat yang berlaku. 

 Standardisasi bukanlah merupakan hal pokok yang perlu dilakukan untuk 

setiap produk yang diperdagangkan namun, perlu adanya tindak lanjut dari pihak-

pihak yang berwenang untuk melakukan kebijakan dalam melindungi konsumen, 

salah satu pihak yang berwenang untuk melakukan kebijakan tersebut adalah BPOM 

RI. Kewenangan BPOM RI merupakan tindakan yang utama dalam melindungi 

konsumen dengan mengawasi dan menjaga mutu suatu produk. Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) yang telah memenuhi syarat-syarat SNI mendapat ijin edar dan 

terdaftar di BPOM RI, hal itu bukan berarti suatu jaminan bahwa air minum tersebut 

telah benar-benar steril dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. BPOM RI 

dalam mencegah terjadinya kerugian yang dialami konsumen perlu melakukan 

pengawasan yang dilakukan secara berkala untuk menjaga standar mutu Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK) yang telah diproduksi oleh produsen. 
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 Produk-produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang proses 

produksinya di wilayah Jawa Tengah dan telah memiliki ijin edar, mendapatkan 

pengawasan khusus dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

Semarang. Kewenangan BBPOM Semarang sama dengan BPOM RI karena 

keduanya berada di satu institusi yang sama. 

 BBPOM Semarang melakukan pengawasan terhadap produk-produk 

AMDK yang sudah terdaftar dan dijual belikan khusus di pasaran wilayah Jawa 

Tengah. BBPOM Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap produk 

AMDK yang sudah terdaftar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Laporan dari konsumen mengenai tercemarnya salah satu produk Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK) yang dilaporkan kepada BBPOM Semarang, 

merupakan suatu kritikan kepada BBPOM Semarang, agar lebih melakukan 

pengawasan yang lebih baik. Hal itu dilakukan agar mutu produk AMDK tetap 

terjaga kebersihan dan kesehatannya. Pengawasan ini dilakukan untuk melindungi 

kepentingan konsumen.  
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metode Pendekatan Penelitian 

 Penelitian”Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Semarang Terhadap Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK) yang Sudah Terdaftar Ditinjau Dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen” ini, peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis 

sosiologis hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di 

dalam masyarakat (Ali, 2009:105) 

 Penelitian hukum yuridis sosiologis bermula dari ketentuan hukum positif 

tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum dalam masyarakat. Penelitian ini 

terdapat 2 (dua) tahap, antara lain: 

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku. 

2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa hukum guna mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Hasil penerapan tersebut akan menciptakan 

pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif 

yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. 

 Penelitian ini penulis akan mengkaji perlindungan hukum yang diberikan 

kepada konsumen berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, dan akan dianalisis dengan penerapan aturan yang 

mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang 
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terhadap standar mutu Air Minum dalam Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar 

yang akan ditinjau dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

3.2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yaitu tempat dimana penelitian dilakukan. Mengacu pada 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Semarang, Lembaga 

Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah dan Perusahaan 

Air Minum Dalam Kemasan dengan inisial TM yang berada di Kabupaten 

Semarang karena produk AMDK yang diproduksi oleh perusahaan tersebut sudah 

terdaftar di BBPOM Semarang yang dapat dibuktikan dengan brosur Lembaga 

Sertifikasi Produk (LsPro) Semarang yang terdapat pada lampiran 5. Penulis 

hanya melakukan penelitian di 1 (satu) perusahaan karena perusahaan AMDK 

lainnya tidak berkenan untuk menerima penelitian.  

3.3. Fokus atau Variable Penelitian 

 Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian. Penelitian ini di fokuskan pada tugas dari BBPOM 

Semarang terkait dengan pengawasan terhadap standar mutu produk Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar, hambatan yang dihadapi BBPOM 

Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap mutu produk Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar dan tindakan BBPOM Semarang 

mengatasi hambatan dalam pengawasan mutu produk Air Minum Dalam Kemasan 
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(AMDK) yang sudah terdaftar serta aduan dari konsumen ditinjau dengan Undang 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

3.4. Sumber Data Penelitian 

     Sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat 

diperoleh. Sumber data penelitian ada dua yakni: 

3.4.1. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang diperlukan dalam 

penelitian yang berasal dari responden dan informan serta merupakan sumber data 

utama. Adapun sumber data primer adalah: 

3.4.1.1.Responden 

 Responden adalah orang yang memberikan informasi, dan merupakan 

sumber data utama dalam suatu penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah 

Ibu Tri Widiastiningsih sebagai Kasie Perlindungan Konsumen (Kepala 

Sekretariat BPSK) Pemerintah Kota Semarang, Bapak  Abdun Mufid sebagai 

Kabid Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat Lembaga Pembinaan dan 

Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, 20 (dua puluh) konsumen di Kota 

Semarang, 3 (tiga) penjual atau pengecer produk AMDK di Kota Semarang yaitu,  

Ibu Asih Handayani, Ibu Supriyati dan Bapak Sukirno, karyawan salah satu 

swalayan di Kota Semarang serta Bagian Personalia Perusahaan Air Minum 

Dalam Kemasan dengan inisial TM yang berada di Kabupaten Semarang. 

3.4.1.2. Informan 

      Informan adalah orang yang memberikan informasi kunci tentang 

situasi dan latar belakang penelitian, yang menjadi informan adalah Bapak Drs. 
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Agung Suprianto sebagai  Kasie Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) Semarang dan Ibu Novi Eko Rini sebagai Kasie Layanan 

Informasi Konsumen BBPOM Semarang. 

3.4.2. Sumber Data Sekunder 

     Data sekunder adalah data yang menunjang data primer dan merupakan 

pelengkap bagi data primer. Data sekunder salah satunya adalah dokumen. 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film, hal ini dimaksudkan untuk 

mempertajam metodologi, memperdalam kajian teoritis dan memperoleh 

informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh para peneliti lain. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa 

pendapat para ahli, undang-undang, peraturan pemerintah dan buku. 

3.5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

    Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang 

disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dengan: 

3.5.1. Wawancara 

     Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu. Wawancara dimaksudkan untuk mengetahui data yang berkisar mengenai 

tugas dari BBPOM Semarang terkait dengan pengawasan terhadap standar mutu 

produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar, hambatan 

yang dihadapi BBPOM Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap mutu 

produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar dan tindakan 
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BBPOM Semarang mengatasi hambatan dalam pengawasan mutu produk Air 

Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar serta aduan dari 

konsumen. Wawancara ini dilakukan antara penulis dengan  Bapak Drs. Agung 

Suprianto sebagai Kasie Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) Semarang, Ibu Novi Eko Rini sebagai Kasie Layanan Informasi 

Konsumen BBPOM Semarang, Ibu Tri Widiastiningsih sebagai Kasie 

Perlindungan Konsumen (Kepala Sekretariat BPSK) Pemerintah Kota Semarang, 

Bapak Abdun Mufid sebagai Kabid Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat 

Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, 3 (tiga) 

penjual atau pengecer produk AMDK di Kota Semarang yaitu, Ibu Asih 

Handayani, Ibu Supriyati dan Bapak Sukirno, karyawan salah satu swalayan di 

Kota Semarang serta Bagian Personalia Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan 

dengan inisial TM yang berada di Kabupaten Semarang. 

3.5.2. Angket 

 Angket adalah rangkaian pertanyaan yang disusun untuk menjaring data 

yang diperlukan dalam penelitian. Jenis pertanyaan angket yang digunakan adalah 

pertanyaan terbuka artinya responden menjawab sesuai pilihan yang sudah ada 

disertai dengan alasan yang lengkap dan jelas dari responden. Angket ini 

diberikan dan dijawab oleh 20 (dua puluh) konsumen di Kota Semarang.  

 3.5.3. Observasi 

     Observasi adalah kegiatan yang dilakukan melalui pengamatan dan 

pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dan dilakukan secara 

langsung di lapangan. Pengamatan atau observasi dilakukan di lokasi dalam 
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melaksanakan kegiatan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) Semarang terhadap penerapan standar mutu produk Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar, yang menjadi objek penelitian penulis. 

Berikut ini adalah pengamatan yang akan dilakukan: 

1. Mengamati letak dan lokasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap 

penerapan standar mutu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

yang sudah terdaftar, yang menjadi objek penelitian penulis. 

2. Menemukan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh BBPOM Semarang 

dan pelaku usaha untuk menjaga mutu produk Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar. 

3. Mengamati pelaksanaan mekanisme pengawasan BBPOM Semarang 

dalam menjaga mutu produk AMDK yang sudah terdaftar. 

4. Mengetahui keefektifan pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap penerapan standar mutu 

produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar 

ditinjau dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

3.5.4. Studi Kepustakaan 

     Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data untuk menjawab 

masalah yang sedang diteliti dengan cara menelaah sumber atau bahan pustaka 

yang perlu digunakan antara lain literatur, buku-buku maupun dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian. 
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3.5.5. Dokumentasi 

     Dokumentasi dengan cara mencari data mengenai tugas dari BBPOM 

Semarang terkait dengan pengawasan terhadap standar mutu produk Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar, hambatan yang dihadapi BBPOM 

Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap mutu produk Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar dan tindakan BBPOM Semarang 

mengatasi hambatan dalam pengawasan mutu produk Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK) yang sudah terdaftar serta aduan dari konsumen. Dokumentasi yang 

dibutuhkan penulis, antara lain: 

1. Aturan mengenai tugas dan kewenangan BBPOM Semarang terhadap 

pengawasan standar mutu produk AMDK yang sudah terdaftar. 

2. Dokumen yang berupa dokumentasi (foto-foto), antara lain: 

a) Dokumentasi Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

Semarang. 

b) Dokumentasi informan dan responden.  

3.6. Validitas Data 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan 

kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan, dapat mengungkap data dari variable yang diteliti 

secara tepat. 

 Validitas data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi yaitu 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan pengecekkan sebagai perbandingan terhadap data itu. 
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Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya. Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik 

dan teori. 

 Menurut (Moleong, 2009:330-332) triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu 

dapat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi; 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

4. Membandingkan keadaan dan 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. 

 Pada triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu: 

a) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data; dan 

b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. 
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 Triangulasi dengan teori, jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, 

dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk 

mencari tema atau penjelasan pembanding. Hal itu dapat dilakukan dengan 

menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang 

mengarahkan pada upaya penemuan penelitian lainnya. 

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. Analisis data 

yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data 

sekunder. 

 Menurut (Bogdan dan Biklen, 1982) analisis data kualitatif adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. 

 Analisis data dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya 

sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data, dilakukan dan dikerjakan secara 

intensif sesudah meninggalkan lapangan penelitian. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang Dapat 

Didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI 

 Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang semakin banyak 

terjual di masyarakat, membuat semakin banyak pula pelaku usaha yang 

mendirikan perusahaan AMDK. Produk AMDK yang diproduksi harus sesuai 

dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu SNI 01-3553-2006 

tentang Air Minum Dalam Kemasan.  

 Air Minum Dalam Kemasan menurut SNI 01-3553-2006 adalah air baku 

yang telah diproses, dikemas, dan aman diminum mencakup air mineral dan air 

demineral. Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung 

mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral. Air demineral adalah 

air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian seperti 

destilasi, deionisasi, reverse osmosis dan proses setara. 

 Persyaratan mutu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berdasarkan 

(SNI) No. 01-3553-2006 tentang Air Minum Dalam Kemasan dapat dilihat dalam 

Tabel 4.1 sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Persyaratan Mutu Air Minum Dalam Kemasan 

 

No. 

 

Kriteria uji 

 

Satuan 

Persyaratan 

Air mineral Air demineral 

1. Keadaan    

1.1 Bau - Tidak berbau Tidak berbau 

1.2 Rasa  Normal Normal 

1.3 Warna Unit Pt-Co maks. 5 maks. 5 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

pH 

Kekeruhan 

Zat yang terlarut 

Zat organik (angka KMnO4) 

Total organik karbon 

Nitrat (sebagai NO3) 

Nitrit (sebagai NO2) 

Amonium (NH4) 

Sulfat (SO4) 

Klorida (Cl) 

Fluorida (F) 

Sianida (CN) 

Besi (Fe) 

Mangan (Mn) 

Klor bebas (Cl2) 

- 

NTU 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

6,0 – 8,5 

maks. 1,5 

maks. 500 

maks. 1,0 

- 

maks. 45 

maks. 0,005 

maks. 0,15 

maks. 200 

maks.250 

maks. 1 

maks.  0,05 

maks.  0,1 

maks.  0,05 

maks.  0,1 

5,0 – 7,5 

maks. 1,5 

maks.10 

- 

maks. 0,5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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17. 

18. 

19. 

20 

21 

21.1 

21.2 

21.3 

21.4 

21.5 

21.6 

22 

23 

23.1 

23.2 

23.3 

23.4 

23.5 

Kromium (Cr) 

Barium (Ba) 

Boron (B) 

Selenium (Se) 

Cemaran logam 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Cu) 

Kadmium (Cd) 

Raksa (Hg) 

Perak (Ag) 

Kobalt (Co) 

Cemaran arsen 

Cemaran mikroba : 

Angka lempeng total awal *) 

Angka lempeng total akhir **) 

Bakteri bentuk koli 

Salmonella 

Pseudomonas aeruginosa 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

 

Koloni/ml 

Koloni/ml 

APM/100ml 

- 

Koloni/ml 

maks.  0,05 

maks.  0,7 

maks.  0,3 

maks.  0,01 

 

maks. 0,005 

maks.  0,5 

maks.  0,003 

maks.  0,001 

- 

- 

maks. 0,01 

 

maks. 1,0 x 10
2 

maks. 1,0 x 10
5 

< 2 

Negatif/100ml 

Nol 

- 

- 

- 

- 

 

maks. 0,005 

maks.  0,5 

maks.  0,003 

maks.  0,001 

maks.  0,025 

maks.  0,01 

maks. 0,01 

 

maks.1,0 x 10
2 

maks. 1,0 x 10
5 

<2 

Negatif/100ml 

Nol 

 Keterangan *) Di Pabrik 

                  **) Di Pasaran 

Sumber: SNI 01-3553-2006 Tentang Air Minum Dalam Kemasan 

 

 Tabel diatas merupakan persyaratan standar mutu Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) yang digunakan sebagai acuan produsen dalam memproduksi 
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produk AMDK. Kandungan yang terdapat dalam air minum harus sesuai dengan 

persyaratan tersebut dan tidak boleh melebihi dari jumlah yang telah ditentukan. 

 Perusahaan AMDK di wilayah Jawa Tengah terdaftar di Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang sebanyak 45 perusahaan 

AMDK, hal itu karena konsumen yang lebih sering mengonsumsi Air Minum 

Dalam Kemasan dibandingkan dengan air minum biasa. Kecenderungan 

konsumen mengonsumsi AMDK karena mutu AMDK dianggap lebih steril dan 

sehat dibandingkan dengan air minum biasa. Mendirikan perusahaan AMDK tidak 

mudah karena harus memenuhi kriteria perusahaan yang dapat memiliki ijin edar 

dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, antara lain: 

1. Harus memenuhi persyaratan bangunan dan sarana produksi sesuai dengan 

SNI; 

2. Memiliki SDM yang ahli sesuai dengan bidangnya; 

3. Memiliki bahan baku produksi sesuai dengan SNI; 

4. Perusahaan harus memiliki Laboratorium, tetapi BPOM RI mengijinkan 

untuk menguji di Laboratorium yang lain. 

 Perusahaan AMDK yang telah memenuhi kriteria perusahaan  tersebut 

harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran produknya di BPOM RI. 

Pendaftaran produk AMDK tersebut dilakukan secara langsung di BPOM RI yang 

berada di Jakarta. Perusahaan AMDK yang berada di wilayah Jawa Tengah tidak 

dapat melakukan pendaftaran di BBPOM Semarang karena harus melakukan 

pendaftaran secara langsung di BPOM RI. Proses Pendaftaran Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
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1. Sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia) dari Lembaga Sertifikasi 

Produk (LsPro), Balai Besar Industri Agro (BBIA) Bogor, dan lain-lain 

(menunjukkan aslinya); 

2. Legalitas sumber air (SIPA/Surat Ijin Pengeboran Air) dari Departemen 

Pertambangan dan Energi, Pemanfaatan sumber air permukaan dari 

Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), dan lain-lain (menunjukkan 

aslinya), Perjanjian Kerjasama apabila bahan baku air beli (asli); 

3. Ijin Usaha Industri (IUI) BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu), 

Disperindag; 

4. PSB (Pemeriksaan Sarana Baru oleh Balai Besar POM) nilai minimum B 

(asli); 

5. Hasil Uji Laboratorium sesuai SNI untuk air bahan baku dan produk jadi 

dari Laboratorium yang terakreditasi (hasil uji lab berlaku selama 1 tahun) 

(asli); 

6. Rancangan Label Berwarna; 

7. Proses produksi dalam bentuk bagan alir dan narasi; 

8. Penetapan Masa Kadaluwarsa dan Kode Produksi; 

9. Spesifikasi dari peralatan yang digunakan (filter, karbon aktif, dan lain-

lain); 

10. Spesifikasi kemasan yang digunakan; 

11. Peralatan Laboratorium sesuai SNI, antara lain: 

 a.) Otoflaf; 

 b.) Oven; 
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 c.) Incubator; 

 d.) pH meter; 

 e.) Konduktivitimeter; 

 f.) Turbidimeter; 

 g.) Peralatan pengujian mikrobiologi; 

 h.) Peralatan gelas antara lain: Cawan petri, erlenmeyer, dan lain-lain. 

 Pendaftaran produk AMDK masih memakai manual dengan menggunakan 

formulir Pendaftaran Produk Pangan. Formulir tersebut dibuat rangkap 2 (dua), 

asli dan fotocopy. Perusahaan AMDK yang telah mendapatkan ijin edar dari 

BPOM berhak mendapatkan pengawasan terhadap standar mutu air minum yang 

diproduksi. Pengawasan tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen dari 

perbuatan curang pelaku usaha. 

4.1.2. Gambaran Umum Mengenai Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) Semarang 

 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terletak di 

Jalan Madukoro Blok AA-BB Nomor 8 Semarang. BBPOM Semarang memiliki 

ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan BPOM RI yang terletak di 

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta. BBPOM Semarang tugas dan 

kewenangannya hanya untuk memeriksa dan mengawasi produk-produk makanan, 

minuman dan obat-obatan yang sudah terdaftar di BPOM RI dan berada di 

wilayah Jawa Tengah. BPOM RI memiliki kewenangan yang lebih luas, antara 

lain: 

1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 
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2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara 

makro; 

3) Penetapan sistem informasi di bidangnya; 

4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu 

untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan 

makanan; 

5) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri 

farmasi; 

6) Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan 

pengawasan tanaman obat.  

 Kewenangan BPOM RI tersebut lebih luas karena selain mengawasi 

produk obat dan makanan yang terdaftar di seluruh wilayah Indonesia, BPOM RI 

juga memiliki kewenangan untuk memberikan ijin edar atau nomor registrasi 

terhadap produk obat-obatan, makanan, minuman, dan sebagainya. Produk yang 

akan didaftarkan pun harus didaftarkan secara langsung di BPOM RI, jadi produk 

AMDK yang diproduksi di wilayah Jawa Tengah harus mendaftarkan produknya 

secara langsung ke BPOM RI tidak dapat melalui BBPOM Semarang.  

 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, terdiri 

dari: 

1. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, 

Kosmetik dan Produk Komplimen; 

2. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya; 

3. Bidang Pengujian Mikrobiologi; 
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4. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan; 

5. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen; 

6. Subbagian Tata Usaha; 

7. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM, Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang mengadopsi Visi dan Misi Badan POM 

seperti tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. 

HK.04.01.21.11.10.10509 Tahun 2010, seperti berikut: 

- Visi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang adalah: 

 Menjadi Institusi Pengawas Obat dan Makanan yang Inovatif, 

Kredibel,dan Diakui secara Internasional untuk Melindungi Masyarakat. 

- Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, antara lain: 

1. Melakukan pengawasan pre market dan post market berstandar 

Internasional; 

2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara Konsisten; 

3. Mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan di berbagai 

lini; 

4. Memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari Obat dan 

Makanan yang berisiko terhadap kesehatan; 

5. Membangun organisasi pembelajar (learning organization). 

 Pasal 4 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 
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Obat dan Makanan, menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari: 

a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan; 

b. Balai Pengawas Obat dan Makanan. 

 Keputusan tersebut menegaskan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) Semarang, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di 

lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ruang lingkupnya meliputi 

di seluruh wilayah Jawa Tengah. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa: 

“Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah 

unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan 

obat dan makanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh para Deputi dan secara 

administrasi dibina oleh Sekretaris Utama Badan”.  

 Tugas dan fungsi unit pelaksana teknis, yang merupakan tugas dan fungsi 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, antara lain: 

 Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di 

bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, 
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obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, keamanan pangan dan bahan 

berbahaya. 

 Pasal  3 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan menjelaskan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan; 

2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian 

mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat 

tradisional, kosmetik, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya; 

3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu 

produk secara mikrobiologi; 

4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan 

pada sarana produksi dan distribusi; 

5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum; 

6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu 

yang ditetapkan oleh Kepala Badan; 

7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen; 

8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan; 

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; 

10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
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 Kedudukan, tugas dan fungsi unit pelaksana teknis tersebut merupakan 

kedudukan, tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) Semarang yang termasuk salah satu unit pelaksana teknis di 

lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ruang lingkup kerja BBPOM 

Semarang berpedoman pada Keputusan Badan POM tersebut. 

4.1.3. Tugas dari BBPOM Semarang Terkait dengan Pengawasan terhadap 

Standar Mutu Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang Sudah 

Terdaftar 

 Produk AMDK di Jawa Tengah tidak semuanya mendapatkan pengawasan 

dari BBPOM Semarang. Setiap produk AMDK yang mendapatkan pengawasan 

dari BBPOM Semarang harus mendapatkan ijin edar terlebih dahulu dari BPOM 

RI dan memenuhi beberapa persyaratan.  

 Syarat-syarat Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dapat 

didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Drs. Agung Suprianto sebagai  Kasie Pemeriksaan di 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang menjelaskan 

bahwa: 

“Sebelum produk AMDK tersebut mendapatkan ijin edar 

ada langkah-langkah penting yang harus dipenuhi. 

Serangkaian langkah-langkah tersebut adalah BBPOM 

Semarang akan memeriksa sarana dan prasarana produksi. 

Ketentuan selanjutnya ada di Badan POM Pusat. Pihak 

perusahaan akan mengajukan permohonan untuk 

mendapatkan nomor registrasi (No. MD) terkait dengan 

AMDK itu,dengan serangkaian persyaratan terkait hasil 

ujinya baik itu micro, kimia dan fisika. Hasil pemeriksaan 

dari BBPOM Semarang itu terkait dengan alat produksi 

yang digunakan, menyangkut air bakunya bersumber dari 

mana, standar airnya harus memenuhi persyaratan air 
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minum yang ada di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas 

Air Minum, memenuhi syarat SNI dan harus halal. Semua 

persyaratan tersebut telah terpenuhi maka, BBPOM 

Semarang akan mengajukan surat ke BPOM Pusat bahwa 

perusahaan AMDK tersebut telah memenuhi 

persyaratan”(wawancara dilakukan pada hari Jum‟at, 22 

Maret 2013, pukul 09.41 WIB). 

  

 Persyaratan dan cara pendaftaran yang harus dipenuhi oleh perusahaan 

AMDK sebelum mendapatkan ijin edar dari BPOM RI tersebut dibenarkan oleh 

Bagian Personalia Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan dengan inisial TM 

yang berada di Kabupaten Semarang,  bahwa: 

“Perusahaan mengajukan permohonan ke BPOM Pusat, 

tetapi dari BBPOM Semarang melakukan peninjauan 

terlebih dahulu karena BPOM Pusat meminta adanya 

peninjauan dari BBPOM Semarang terlebih dahulu. Pihak 

dari BBPOM Semarang kemudian melakukan peninjauan 

proses produksi, sarana produksi dan juga mengambil 

sampel air untuk diuji di Laboratorium. Syarat-syarat air 

minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan 

Kualitas Air Minum, syarat pengajuan ada inspeksi dari 

Balai POM, ada standar SNI dari LSPro dan ada Standar 

Internasional ISO” (wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 

tanggal 30 Maret 2013, pukul 10.40 WIB). 

 

 

 Persyaratan SNI yang harus dipenuhi oleh perusahaan AMDK tidak hanya 

diperiksa oleh BBPOM Semarang saja, tetapi ada pihak dari Lembaga Sertifikasi 

Produk (LSPro) yang dapat melakukan pengujian mutu AMDK.  

 Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standardisasi (LSPro-Pustan) 

Kementerian Perindustrian adalah lembaga sertifikasi terkemuka di Indonesia 

dalam jasa pemberian Sertifikasi Produk, khususnya berupa Sertifikat Produk 

Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI). LSPro-Pustan telah terakreditasi oleh KAN 
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sejak 2 Mei 2007 dengan Nomor Akreditasi : LSPr-004-IDN. LSPro Pustan 

mempunyai ruang lingkup akreditasi terluas di Indonesia, dengan pengalaman 

yang matang dalam bidang sertifikasi. LSPro Pustan juga didukung auditor-

auditor yang telah berkompeten dibidangnya dan bekerjasama dengan 

laboratorium uji yang terakreditasi KAN (http://lspro.kemenperin.go.id/ akses 

pada tanggal 8 Mei 2013). 

 Kota Semarang juga terdapat Lembaga Sertifikasi Produk Balai Besar 

Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang (LSPro BBTPPI 

Semarang) merupakan Lembaga independen yang melakukan kegiatan Sertifikasi 

Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang bersifat wajib maupun sukarela 

terhadap pemohon yang mampu menghasilkan produk sesuai SNI secara 

konsisten. LSPro BBTPPI Semarang berlokasi di Balai Besar Teknologi 

Pencegahan Pencemaran Industri Semarang yang beralamatkan di Jl. Ki 

Mangunsarkoro No. 6 telp. (024) 8316315, 8314312, fax. (024) 8414811, website: 

www.bbtppi.org, e-mail: lsprobbtppi@yahoo.co.id Tromol Pos 829, Semarang – 

50136 (http://www.bbtppi.org/dl/BROSUR_LSPRO1.pdf akses pada tanggal 8 

Mei 2013). 

 LS Pro BBTPPI Semarang didukung oleh SDM yang memadai antara lain 

Auditor, PPC dan Laboratorium yang kompeten. LS Pro BBTPPI Semarang sudah 

diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional / KAN BSN. LS Pro BBTPPI 

Semarang mensyaratkan kepada pemohon untuk tidak mengedarkan produk dan 

mencantumkan  tanda SNI pada produk  sebelum mendapatkan sertifikat produk 

penggunaan tanda SNI dari LSPro BBTPPI Semarang. Pemohon yang telah 

http://lspro.kemenperin.go.id/
http://www.bbtppi.org/dl/BROSUR_LSPRO1.pdf
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memenuhi persyaratan sertifikasi akan mendapatkan sertifikat sesuai dengan 

ruang lingkupnya dan berlaku selama 4 tahun .  

 Produsen yang telah mendapatkan sertifikat akan dilakukan survailen atau 

pengawasan berkala minimal 1 (satu) tahun sekali. Kegiatan produksi yang 

terbukti tidak dapat memelihara sistem manajemen mutunya, perusahaan diberi 

kesempatan untuk memperbaikinya,  apabila masih tidak dapat menyelesaikannya, 

sertifikat dapat ditangguhkan atau dicabut. Produsen harus segera 

memberitahukan setiap ada perubahan sistem manajemen mutu atau perubahan 

lain misalnya kepemilikan, personel dan peralatan. Produsen dapat memperluas 

maupun mengurangi ruang lingkup sertifikasinya setelah melalui proses perluasan 

atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.  

 Produsen yang telah mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda 

SNI wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap barang, kemasan dan atau label 

hasil produksinya dan berhak untuk mempublikasikan tanda SNI pada bahan 

publisitasnya. Logo LSPro BBTPPI Semarang dapat dicantumkan bersama-sama 

tanda SNI setelah mendapat ijin tertulis dari LSPro. 

 Hasil penelitian yang lain terdapat penjelasan yang berbeda dijelaskan oleh 

Ibu Novi Eko Rini sebagai Kasie Layanan Informasi Konsumen BBPOM 

Semarang yang mengatakan bahwa”syarat air minum yang bisa didaftarkan harus 

sesuai dengan SNI”(wawancara pada hari Rabu, tanggal 3 April 2013, pukul 

10.00 WIB). 

 Perbedaan penjelasan ini, dari hasil penelitian penulis karena di BBPOM 

Semarang telah mempunyai beberapa bidang yang bertugas sesuai dengan tugas 
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pada bidang masing-masing. Bidang yang melakukan pengawasan secara 

langsung di lapangan mengenai pengawasan produk Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK) yang beredar di pasaran adalah Bidang Pemeriksaan, sehingga ada 

perbedaan antara penjelasan yang dijelaskan Kasie Pemeriksaan dengan Kasie 

Layanan Informasi Konsumen. 

 Hasil penelitian penulis dari informasi yang disampaikan oleh Bapak Drs. 

Agung Suprianto sebagai  Kasie Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) Semarang dengan informasi yang disampaikan oleh Bagian 

Personalia di Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan TM memang sama. Penulis 

setuju dengan penjelasan kedua pihak tersebut yang menyatakan bahwa syarat-

syarat Air Minum Dalam Kemasan yang dapat didaftarkan di BPOM harus sesuai 

dengan (SNI) No. 01-3553-2006 tentang Air Minum Dalam Kemasan dan 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum serta dilengkapi dengan persyaratan lainnya 

seperti, sumber air baku, persyaratan sarana dan pra sarana produksi, dan lain-lain 

karena persyaratan mengenai mutu AMDK telah dijelaskan dalam peraturan 

tersebut. 

 Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang telah diproduksi 

sesuai dengan persyaratan SNI yang berlaku dan beredar di pasaran, harus 

memiliki pengawasan dari pihak terkait. BBPOM Semarang bertugas untuk 

melakukan pengawasan terhadap mutu AMDK yang sudah terdaftar dan memiliki 

ijin edar dari BPOM RI, yang secara khusus berada di wilayah Jawa Tengah. 

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Agung Suprianto sebagai Kasie 
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Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang 

menjelaskan bahwa: 

“Ada 2 (dua) jenis pengawasan dari BBPOM Semarang,   

antara lain: 

1. Pre Market, artinya sebelum diberikan ijin edar ada 

 pemeriksaan terlebih dahulu terkait dengan dengan 

 semua fasilitas yang memenuhi persyaratan tersebut. 

 Misalnya, dengan memeriksa sarana dan prasarana 

 produksi yang digunakan. Setelah produsen 

 mendapatkan nomor registrasi baru boleh 

 memproduksi dan mengedarkan produk AMDK 

 tersebut. 

2. Post Market, artinya pemeriksaan dilakukan setelah 

 perusahaan tersebut mendapatkan ijin edar. 

 Pengawasan ini dilakukan dengan cara melakukan uji 

 sampling produk AMDK yang beredar di pasaran. 

 Produk AMDK tersebut bisa dibeli di toko atau pasar 

 dan bisa dibeli langsung di pabriknya. Selain itu 

 juga pemeriksaan ke sarana produksi AMDK mulai 

 dari bahan baku sampai produk akhir. 

 Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang 

 tersebut berjalan secara rutin. Setiap bulan BBPOM 

 Semarang melakukan pemeriksaan ke toko atau pasar 

 dan pabriknya sendiri. Pengawasan tersebut dilakukan 

 secara keseluruhan, meliputi semua produk makanan, 

 minuman, obat-obatan yang termasuk ke dalam IOT, 

 PIRT, Apotek, Klinik, dan lain-lain. Pengawasan  yang 

 dilakukan di swalayan itu sudah termasuk pengawasan 

 ke produk AMDK, karena semua produk diperiksa 

 secara keseluruhan. Pihak dari perusahaan AMDK juga 

 dapat melakukan pengawasan sendiri baik itu secara 

 pre market atau post market”(wawancara dilakukan 

 pada hari Jum‟at, tanggal 22 Maret 2013, pukul 09.41 

 WIB) 

  

 Hasil wawancara penulis dengan Bapak  Abdun Mufid sebagai Kabid 

Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat Lembaga Pembinaan dan Perlindungan 

Konsumen (LP2K) Jawa Tengah juga menjelaskan bahwa:  

“LP2K Jawa Tengah bekerja sama dengan BBPOM 

Semarang apabila ada kasus dan pemantauan ke pabrik 

atau penjual AMDK. Pemantauan yang dilakukan oleh 
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pihak LP2K dengan BBPOM Semarang merupakan suatu 

pengawasan terhadap produk AMDK”(wawancara pada 

hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013, pukul 13.51 WIB). 

  

 Kedua penjelasan diatas dibuktikan kebenarannya oleh Bagian Personalia 

Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan TM di Kabupaten Semarang yang 

menjelaskan bahwa: 

“Pernah ada, BBPOM Semarang setiap kunjungan yang 

utama melihat proses produksi. Mereka melihat dari 

sebelum proses produksi, selama proses produksi sampai 

terakhir di bagian gudang atau bagian penyimpanan 

produksi jadi. Biasanya selain pemantauan secara 

langsung, BBPOM Semarang juga meminta data hasil 

laboratorium terakhir”. (wawancara dilakukan pada hari 

Sabtu, tanggal 30 Maret 2013, pukul 10.40 WIB). 

 

 Hasil penelitian penulis penjelasan yang berbeda disampaikan oleh sampel 

3 penjual atau pengecer produk AMDK di Kota Semarang bahwa selama ini 

belum pernah ada instansi pemerintah yang datang ke toko mereka untuk 

melakukan monitoring atau pemeriksaan terhadap produk AMDK yang mereka 

jual. Kesimpulan dari hasil wawancara penulis dengan 3 (tiga) penjual tersebut 

bahwa BBPOM Semarang mungkin tidak bisa melakukan monitoring atau 

pemeriksaan ke semua toko yang menjual produk AMDK. Kota Semarang 

terdapat banyak sekali toko-toko yang menjual produk AMDK tersebut. Toko 

yang menjadi tempat penelitian penulis menurut para penjual belum termasuk 

dalam sasaran monitoring atau pemeriksaan BBPOM Semarang. BBPOM 

Semarang lebih banyak melakukan pengawasan di pasar-pasar besar dan toko-

toko swalayan.  

 Hasil wawancara penulis dengan karyawan salah satu swalayan di Kota 

Semarang, yang menjelaskan bahwa”BBPOM Semarang pernah melakukan sidak 
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di sini, dan lebih sering apabila mendekati Hari Raya misalnya pada waktu mau 

Lebaran, Natal, Imlek, dan lain-lain”. (wawancara dilakukan pada tanggal 7 April 

2013 pukul 12.00 WIB). 

 Hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa BBPOM Semarang 

cenderung melakukan pengawasan di toko-toko besar seperti di swalayan.   

4.1.4. Hambatan yang Dihadapi BBPOM Semarang dalam Melakukan 

Pengawasan terhadap Mutu Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

yang Sudah Terdaftar 

 Hasil penelitian penulis di perusahaan Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK), konsumen dan penjual atau pengecer produk AMDK ada beberapa 

hambatan yang sebenarnya dihadapi oleh BBPOM Semarang, antara lain: 

 4.1.4.1. Hambatan yang Terdapat di Perusahaan Air Minum Dalam   

        Kemasan (AMDK) 

 1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang 

menurut Bapak Drs. Agung Suprianto sebagai  Kasie Pemeriksaan di Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang bahwa:  

“Tidak ada hambatan, tetapi kadang ada pabrik yang tidak 

bersedia diperiksa. Perusahaan yang tidak bersedia  

diperiksa justru menimbulkan kecurigaan bagi BBPOM, 

tetapi karena kita berwenang untuk tetap melakukan 

pemeriksaan maka perusahaan tetap akan 

mengijinkan”(wawancara dilakukan pada hari Jum‟at, 

tanggal 22 Maret 2013, pukul 09.41 WIB). 

  

 Pabrik atau perusahaan AMDK yang tidak bersedia diperiksa sebenarnya 

dapat menjadi hambatan bagi BBPOM Semarang dalam melakukan 

pengawasannya. Pemeriksaan yang seharusnya dapat dilakukan di pabrik AMDK 
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tersebut menjadi tidak dapat terlaksana, sehingga menyebabkan BBPOM 

Semarang tidak dapat mengetahui hasil produksi produk AMDK yang telah 

diproduksi oleh perusahaan AMDK tersebut. 

 2. Hasil wawancara penulis dengan Bagian Personalia Perusahaan Air 

Minum Dalam Kemasan TM di Kabupaten Semarang yang menjelaskan bahwa 

“BBPOM Semarang pernah ada beberapa kali monitoring, biasanya untuk yang 

umum minimum 1 tahun sekali”. (wawancara dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 

30 Maret 2013, pukul 10.40 WIB). 

 Monitoring yang dilakukan oleh BBPOM Semarang di perusahaan AMDK 

minimal 1 tahun sekali dapat menyebabkan kurang maksimalnya pengawasan bagi 

perusahaan AMDK. Pengawasan yang lebih sering dilakukan dapat meminimalisir 

produk AMDK yang cacat produk. Waktu pengawasan yang dilakukan oleh 

BBPOM Semarang menjadi kurang karena dari hasil wawancara dengan Bapak 

Drs. Agung Suprianto sebagai  Kasie Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan (BBPOM) Semarang menjelaskan bahwa ada 45 pabrik AMDK di 

Jawa Tengah yang terdaftar di BBPOM Semarang. Jumlah pabrik atau perusahaan 

AMDK yang banyak ini menjadi kendala kurangnya waktu pengawasan di 

perusahaan AMDK yang dilakukan oleh BBPOM Semarang.  
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 4.1.4.2. Hambatan yang Terdapat di Kalangan Konsumen 

 Hasil penelitian penulis dengan membuat angket yang ditujukan kepada 20 

(dua puluh) konsumen yang ada di Kota Semarang dapat dilihat dalam Diagram 

4.1 sebagai berikut: 

 

Diagram 4.1 

Hasil Angket Konsumen di Kota Semarang 

 

Keterangan: 

1. Terdapat 12 dari 20 konsumen meyakini bahwa mutu produk Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK) steril dan sehat; 

2. Terdapat 6 dari 20 konsumen pernah menemukan produk AMDK yang 

cacat produk atau tercemar (air kotor); 

3. Terdapat 3 dari 20 konsumen merasakan sakit perut atau mual setelah 

mengonsumsi produk AMDK; 
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4. Terdapat 16 dari 20 konsumen kurang mengerti tentang informasi 

perlindungan konsumen dan kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban 

sebagai konsumen; 

5. Terdapat 17 dari 20 konsumen tidak mengetahui adanya Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang dapat menerima 

laporan atau aduan dari konsumen mengenai produk yang dikonsumsi; 

6. Terdapat 11 dari 20 konsumen tidak mengetahui bahwa Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang bertugas untuk 

melakukan pengawasan dan menguji mutu produk Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) yang beredar di pasaran. 

 Hasil angket tersebut pada intinya penulis menemukan kurangnya 

informasi yang diperoleh konsumen di Kota Semarang mengenai tugas dan 

wewenang yang dilakukan oleh BBPOM Semarang. Konsumen juga ada yang 

pernah menemukan produk AMDK yang cacat produk dan tercemar, serta 

merasakan sakit perut dan mual setelah mengonsumsi AMDK. Masalah ini pun 

seharusnya merupakan suatu hambatan dari BBPOM Semarang. Ketidaktahuan 

konsumen mengenai BBPOM Semarang membuat banyak konsumen di Kota 

Semarang yang tidak melaporkan tentang kerugian yang mereka alami. 

 4.1.4.3. Hambatan yang Terdapat di Kalangan Penjual atau Pengecer   

     Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)  

 Hasil pengamatan penulis di lapangan juga melihat ada beberapa penjual 

AMDK yang menyimpan produk AMDK yang dijualnya di tempat yang tidak 
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aman. Ketidaktahuan penjual mengenai tugas BBPOM Semarang yang dapat 

melakukan monitoring di pasaran serta kurang kesadaran akan kewajiban pelaku 

usaha yang membuat mereka tidak memperhatikan ketentuan yang sebenarnya 

sudah tertera dalam produk AMDK tersebut. Produk AMDK terutama dalam 

kemasan galon yang sering kali kotor karena diletakkan di luar toko, hal itu dapat 

berdampak buruk terhadap mutu air minum. Tanggal kadaluwarsa pun sering 

tidak diperhatikan oleh para penjual, sehingga ada beberapa penjual di toko, pasar 

maupun swalayan yang masih menjual produk AMDK yang sudah kadaluwarsa. 

 Hasil wawancara penulis dengan karyawan salah satu swalayan di Kota 

Semarang, yang menjelaskan bahwa: 

 “BBPOM Semarang apabila melakukan sidak di sini. Biasanya mereka 

mengecek produk-produk yang dijual, apabila ada produk yang sudah 

kadaluwarsa dan tidak memenuhi persyaratan akan di ambil oleh BBPOM 

Semarang dan akan ada teguran”(wawancara dilakukan pada tanggal 7 April 2013 

pukul 12.00 WIB). 

 Penjelasan tersebut membuktikan memang ada penjual yang tidak 

memperhatikan ketentuan terutama mengenai tanggal kadaluwarsanya. Penjual 

hanya cenderung bertujuan untuk mendapatkan untung daripada keamanan dan 

keselamatan konsumen. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab penjual yang 

seperti ini dapat sebagai hambatan BBPOM Semarang karena masih banyak 

penjual yang lain yang tidak memperhatikan ketentuan tersebut. 
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4.1.5. Tindakan BBPOM Semarang Mengatasi Hambatan dalam 

Pengawasan Mutu Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang 

Sudah Terdaftar Serta Aduan dari Konsumen Ditinjau dengan Undang 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Agung Suprianto sebagai  Kasie 

Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang 

menjelaskan bahwa: 

“Apabila ada pabrik yang tidak bersedia diperiksa, 

solusinya BBPOM Semarang tanya apa alasannya tidak 

mau diperiksa dan disuruh membuat surat pernyataan, dan 

kemudian surat tersebut dilaporkan kepada Badan POM 

Pusat sebagai pemilik ijin agar diberi peringatan. 

Peringatan tersebut berupa peringatan tertulis. 

Kewenangan BBPOM Semarang sebagai pengawas 

produk makanan dan obat yang beredar dijelaskan dalam 

Pasal 110 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan, yang menjelaskan bahwa: 

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 

berwenang: 

1. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam 

 kegiatan atau proses produksi,penyimpanan, 

 pengangkutan, dan Perdagangan Pangan untuk 

 memeriksa, meneliti,  dan mengambil contoh Pangan 

 dan segala sesuatu yang  diduga digunakan dalam 

 kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, 

 dan/atau Perdagangan Pangan; 

2. Menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana 

 angkutan yang diduga atau patut diduga yang 

 digunakan dalam pengangkutan Pangan serta 

 mengambil dan memeriksa contoh Pangan; 

3. Membuka dan meneliti Kemasan Pangan; 

4. Memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain 

 yang diduga  memuat keterangan mengenai kegiatan 

 produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau 

 Perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau 

 mengutip keterangan tersebut; dan 

5. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau 

 dokumen lain yang sejenis. 



74 

 

 Tindakan dari BBPOM Semarang jika menerima aduan 

dari konsumen adanya cacat produk atau tercemarnya 

produk AMDK seperti pada waktu ada konsumen yang 

melaporkan produk AMDK yang tercemar (air dalam 

kemasan kotor) maka, BBPOM Semarang memeriksa apa 

penyebabnya dan mencari faktor lain dan menyuruh 

produsen juga untuk membuat analisa apa faktor 

penyebabnya. Badan POM pun memberikan peringatan 

apabila masih ada masalah akan dikenai penghentian 

sementara. Jika sampai terulang lagi akan ada pencabutan 

ijin”(wawancara dilakukan pada hari Jum‟at, 22 Maret 

2013, pukul 09.41 WIB). 

  

 Tindakan dari BBPOM Semarang untuk menyelesaikan aduan dari  

konsumen tersebut dibenarkan oleh Ibu Tri Widiastiningsih sebagai Kasie 

Perlindungan Konsumen (Kepala Sekretariat BPSK) Pemerintah Kota Semarang 

yang menjelaskan bahwa: 

 “BBPOM Semarang membantu untuk menyelesaikan 

kasus tersebut. Tetapi, pada waktu itu pihak konsumen 

meminta untuk menguji 1 kemasan air minum yang kotor 

tersebut untuk mengetahui apa akibatnya jika air itu 

diminum. Pihak BBPOM Semarang tidak bisa menguji 

karena hanya 1 kemasan, tetapi harus ada beberapa 

kemasan yang sama untuk diuji”(wawancara dilakukan 

pada hari Senin, tanggal 1 April 2013, pukul 10.33 WIB). 

  

 Hasil penelitian penulis dari penjelasan Ibu Tri Widiastiningsih sebagai 

Kasie Perlindungan Konsumen (Kepala Sekretariat BPSK) Kota Semarang bahwa 

BBPOM Semarang tidak bisa menguji 1 kemasan air minum yang kotor, karena 

untuk melakukan pengujian air minum dibutuhkan 12 kemasan produk AMDK 

dalam 1 (satu) merek.  Tindakan dari BBPOM Semarang terhadap kasus yang 

pernah dilaporkan konsumen ke BBPOM Semarang pada waktu itu Bapak Drs. 

Agung Suprianto sebagai Kasie Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) Semarang menjelaskan bahwa: 
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 “Pada waktu itu BBPOM Semarang sudah melakukan 

pemeriksaan di pabrik dan sudah ada tindakan penarikan 

produk AMDK yang 1 produksi dengan kemasan AMDK 

yang kotor tersebut, tetapi karena konsumen melaporkan 

masalah tersebut 1 bulan setelah waktu produksi maka, 

produk yang memiliki kode produksi yang sama sudah 

tidak beredar di pasaran. Produk AMDK sangat cepat 

penjualannya jadi otomatis produk tersebut sudah habis” 

(wawancara dilakukan pada hari Jum‟at, 22 Maret 2013, 

pukul 09.41 WIB). 

 

 Kedua penjelasan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

BBPOM Semarang apabila terjadi suatu aduan dari konsumen mengenai produk 

AMDK yang dikonsumsi. Tugas dari BBPOM Semarang untuk melindungi 

konsumen juga terdapat pada Layanan Informasi Konsumen (LIK) yang dapat 

memberikan informasi kepada konsumen terkait dengan pendaftaran produk 

maupun informasi keamanan pangan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Hasil 

wawancara penulis dengan Ibu Novi Eko Rini sebagai Kasie Layanan Informasi 

Konsumen BBPOM Semarang yang mengatakan bahwa: 

“Kita bisa melakukan penyebaran informasi dan bekerja 

sama dengan pihak terkait tergantung siapa sasaran dalam 

penyelenggaraan sosialisasi tersebut. Misalnya, pada tahun 

2011 tema sosialisasi kita tentang jajanan anak-anak maka, 

kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, sekolah-

sekolah serta pihak terkait lainnya. Selain itu, kita bisa 

melakukan penyebaran informasi melalui media massa, 

talkshow di televisi mengenai keamanan pangan, cara 

memilih obat yang baik, cara pengolahan makanan yang 

baik, dan lain sebagainya”(wawancara dilakukan pada hari 

Rabu, tanggal 3 April 2013, pukul 10.00). 

 

 Penyebaran informasi yang dilakukan oleh bidang Layanan Informasi 

Konsumen (LIK) ini bukan hanya ditujukan untuk masyarakat melalui cara 

sosialisasi saja. Produsen yang akan mendaftarkan produknya juga dapat 

mendapatkan informasi dari bidang LIK ini mengenai proses dan persyaratan 
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pendaftaran produk yang harus dipenuhi. Begitu pula dengan konsumen yang 

dapat menanyakan mengenai keamanan pangan, cara memilih obat dan makanan 

yang baik, maupun aduan mengenai produk yang dikonsumsi kepada BBPOM 

Semarang. Tindakan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang berdasarkan hasil 

penelitian di atas merupakan suatu langkah perlindungan yang diberikan kepada 

konsumen. 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Tugas dari BBPOM Semarang Terkait dengan Pengawasan terhadap 

Standar Mutu Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang Sudah 

Terdaftar 

 Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Agung Suprianto sebagai  Kasie 

Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang 

menjelaskan bahwa: 

“Ada 2 (dua) jenis pengawasan dari BBPOM Semarang, 

antara lain: 

1. Pre Market, artinya sebelum diberikan ijin edar ada 

 pemeriksaan  terlebih dahulu terkait dengan dengan 

 semua fasilitas yang  memenuhi persyaratan tersebut. 

 Misalnya, dengan memeriksa sarana dan prasarana 

 produksi yang digunakan. Setelah produsen 

 mendapatkan nomor registrasi baru boleh  

 memproduksi  dan mengedarkan produk AMDK 

 tersebut. 

2. Post Market, artinya pemeriksaan dilakukan setelah 

 perusahaan tersebut mendapatkan ijin edar. 

 Pengawasan ini dilakukan dengan cara melakukan uji 

 sampling produk AMDK yang beredar di pasaran. 

 Produk AMDK tersebut bisa dibeli di toko atau pasar 

 dan bisa juga dibeli langsung di pabriknya. Selain itu 

 juga pemeriksaan ke sarana produksi AMDK mulai 

 dari bahan baku sampai produk akhir. 

Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang 

tersebut berjalan secara rutin. Setiap bulan BBPOM 
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Semarang melakukan pemeriksaan ke toko atau pasar dan 

pabriknya sendiri. Pengawasan tersebut dilakukan secara 

keseluruhan, meliputi semua produk makanan, minuman, 

obat-obatan yang termasuk ke dalam IOT, PIRT, Apotek, 

Klinik, dan lain-lain. Pengawasan  yang dilakukan di 

swalayan itu sudah termasuk pengawasan ke produk 

AMDK, karena semua produk diperiksa secara 

keseluruhan. Pihak dari perusahaan AMDK juga dapat 

melakukan pengawasan sendiri baik itu secara pre market 

atau post market”(wawancara dilakukan pada hari Jum‟at, 

tanggal 22 Maret 2013, pukul 09.41 WIB) 

  

 Hasil penelitian di atas merupakan langkah pengawasan yang dilakukan 

oleh BBPOM Semarang terhadap mutu Air Minum Dalam Kemasan yang sudah 

terdaftar. BBPOM Semarang melakukan pengawasan sebelum (pre market) dan 

sesudah (post market) produk air minum beredar. Penulis setuju dengan 

pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang sebelum perusahaan AMDK 

mendapatkan ijin edar, karena setiap perusahaan AMDK tidak dapat sewenang-

wenang dalam mendirikan perusahaannya. Pengawasan awal yang dilakukan oleh 

BBPOM Semarang membuat produsen AMDK dalam mendirikan perusahaannya 

akan memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan, meliputi dari air baku, 

sarana produksi, proses produksi, dan lain-lain. Pengawasan dari BBPOM 

Semarang sebelum produk beredar (pre market) merupakan langkah awal untuk 

menjamin mutu produk air minum yang akan diproduksi.  

 Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang sesudah produk 

mendapatkan ijin edar dan beredar di pasaran (post market) merupakan langkah 

pengawasan yang wajib dilakukan oleh BBPOM Semarang sebagai institusi 

pemerintah yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan yang beredar. 

Produk AMDK sering kali dianggap sebagai produk air minum yang sudah 
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terjamin kualitasnya, maka pelaku usaha AMDK sering lalai dalam memproduksi 

dan menjual produknya sehingga dapat merugikan konsumen. Langkah yang 

dilakukan BBPOM Semarang untuk mencegah kerugian yang dialami oleh 

konsumen tersebut adalah setelah perusahaan AMDK mendapatkan ijin edar. 

Pengawasan dari BBPOM ini karena untuk membuktikan bahwa tidak ada 

perubahan antara produk yang sebelum diedarkan dengan produk yang telah 

diedarkan sesuai dengan persyaratan mutu air minum yang telah dipenuhi, 

sehingga tetap terjamin mutu produk AMDK tersebut. 

 Pengawasan post market yang dilakukan oleh BBPOM Semarang juga 

termasuk pengawasan terhadap kalangan penjual atau pengecer produk AMDK. 

BBPOM Semarang secara rutin melakukan pengawasan atau pemeriksaan 

terhadap produk-produk yang diperdagangkan di toko-toko atau pasar. BBPOM 

Semarang dalam melakukan tugasnya sebenarnya masih ada beberapa kekurangan 

salah satunya, tidak semua toko-toko yang menjual produk AMDK di wilayah 

Jawa Tengah khususnya di kota Semarang telah dikunjungi oleh BBPOM 

Semarang. Hasil penelitian penulis toko-toko besar seperti swalayan yang pernah 

dikunjungi oleh BBPOM Semarang. Kunjungan tersebut merupakan langkah 

pengawasan dari BBPOM Semarang untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

produk-produk yang diperdagangkan salah satunya adalah produk AMDK. 

Kurang maksimalnya pengawasan dari BBPOM Semarang tersebut dapat 

disebabkan oleh hambatan atau kendala, namun BBPOM Semarang sudah 

berupaya melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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 Pasal 30 Undang Undang Nomor 8 Tahun  1999 tentang Perlindungan 

Konsumen juga menjelaskan bahwa: 

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta 

penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan 

oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen 

swadaya masyarakat. 

(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. 

(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen 

swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar 

di pasar. 

(4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata 

menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil 

tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga 

perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada 

masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis. 

(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 Penjelasan dari Pasal 30 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen tersebut BPOM sebagai institusi pemerintah berhak 

melakukan pengawasan sesuai pedoman Undang Undang Perlindungan 
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Konsumen tersebut. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Undang Undang 

Perlindungan Konsumen dalam hal ini BBPOM Semarang sebagai Unit Pelaksana 

Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan 

pengawasan sesuai dengan ketentuan tersebut. Peraturan Pemerintah yang menjadi 

acuan dalam pelaksanaan pengawasan BBPOM Semarang secara khusus terhadap 

produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berdasarkan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) No. 01-3553-2006 tentang Air Minum Dalam Kemasan, 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum, Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang 

Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya dan 

apabila ada sanksi pidana bisa mengacu pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Pangan. 

 Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang sesuai dengan Pasal 

5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum yang menjelaskan bahwa: 

 “Menteri, Kepala BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan Peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing”. 

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 

tentang Persyaratan Kualitas Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
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tersebut, bahwa yang sudah dilakukan oleh BBPOM Semarang dalam hal ini 

adalah: 

1. Pemeriksaan sarana dan prasarana produksi di Perusahaan AMDK baik 

sebelum (pre market) dan sesudah (post market) produk beredar; 

2. Pengambilan sampel produk untuk di uji kualitasnya di Laboratorium baik 

yang itu beredar di pasaran maupun di pabrik. 

3. Adanya pembinaan terhadap pelaku usaha dalam melakukan proses 

produksi dan penjualan produk AMDK. 

4. Adanya penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai keamanan 

pangan, cara pembuatan obat dan makanan yang baik, dan lain sebagainya. 

 Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang 

tersebut, sebagai upaya untuk menjamin mutu produk AMDK yang beredar di 

pasaran. Konsumen berhak mendapatkan produk yang sesuai dengan nilai tukar 

yang diberikan. Adanya pengawasan dari BBPOM Semarang membuat pelaku 

usaha di Jawa Tengah tidak dapat berperilaku curang yang akan berdampak buruk 

bagi konsumen.  
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4.2.2. Hambatan yang Dihadapi BBPOM Semarang dalam Melakukan 

Pengawasan terhadap Mutu Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

yang Sudah Terdaftar 

 Pengawasan yang dilakukan oleh suatu instansi biasanya mengalami 

permasalahan yang menghambat pelaksanaan pengawasannya. Hasil penelitian 

penulis di Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), konsumen dan 

penjual atau pengecer produk AMDK ada beberapa hambatan yang sebenarnya 

dihadapi oleh BBPOM Semarang, antara lain: 

  4.2.2.1. Hambatan yang Terdapat di Perusahaan Air Minum Dalam   

       Kemasan (AMDK) 

  1. Ada pabrik atau perusahaan AMDK yang tidak bersedia diperiksa 

 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Agung Suprianto sebagai 

Kasie Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

Semarang bahwa: 

 “Tidak ada hambatan, tetapi kadang ada pabrik yang 

tidak bersedia  diperiksa. Perusahaan yang tidak bersedia 

diperiksa justru menimbulkan kecurigaan bagi BBPOM, 

tetapi karena kita berwenang untuk tetap melakukan 

pemeriksaan maka perusahaan tetap akan 

mengijinkan”(wawancara dilakukan pada hari Jum‟at, 

tanggal 22 Maret 2013, pukul 09.41 WIB). 

  

 Penjelasan diatas menganggap bahwa tidak ada hambatan yang dialami 

oleh BBPOM Semarang dalam melakukan pengawasannya. Penulis dalam hal ini 

menganalisa bahwa perusahaan AMDK bertugas untuk memproduksi suatu 

produk yang berkualitas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari 

produk yang diproduksi. Produk AMDK yang diproduksi tersebut akan 
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diperdagangkan di pasaran sehingga, masyarakat akan mengetahui dan 

mengonsumsi produk tersebut. Semakin banyak produk yang dikonsumsi oleh 

konsumen maka, semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh perusahaan. 

 Tujuan dari perusahaan tersebut itulah yang akan membuat produsen untuk 

menjaga nama baik merek dan kualitas dari produk yang telah diproduksi. Faktor 

ini yang akan membuat perusahaan AMDK patuh dengan aturan dari BPOM RI, 

bahkan jarang sekali ada pabrik yang menolak untuk diperiksa. Penolakan 

pemeriksaan yang dilakukan oleh produsen justru akan membuat kecurigaan bagi 

pihak BBPOM Semarang. 

 Perusahaan pasti tidak mau mendapatkan kerugian, karena apabila 

menolak pemeriksaan dari BBPOM Semarang akan mendapatkan peringatan dari 

BPOM RI sebagai pemilik ijin edarnya. Masalah kecil ini yang membuat BBPOM 

Semarang beranggapan bahwa tidak ada hambatan dalam melaksanakan 

pengawasannya. Tugas dan kewenangan dari BBPOM Semarang sebagai 

pengawas produk makanan dan obat yang beredar sebagai alasan utama agar dapat 

melakukan pemeriksaan di setiap perusahaan. Produsen pun pasti akan tetap 

menerima dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh BPOM RI sebagai 

pemilik ijin edar produk yang telah diproduksi. Perusahaan AMDK yang tidak 

mengikuti aturan dari BPOM RI akan berdampak buruk terhadap nama baik 

perusahaan dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. BBPOM Semarang pun 

memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di setiap perusahaan 

AMDK, sehingga hal ini dianggap bukan hambatan. 
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 Permasalahan tersebut sebenarnya merupakan hambatan kecil yang 

dihadapi oleh BBPOM Semarang seperti yang dijelaskan Bapak Drs. Agung 

Suprianto diatas bahwa kadang ada pabrik yang tidak bersedia diperiksa, hal ini 

sebenarnya hambatan kecil yang dihadapi BBPOM Semarang. Perusahaan AMDK 

apabila tidak bersedia diperiksa pasti akan membuat kurang maksimalnya hasil 

pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang. BBPOM Semarang tidak 

dapat mengetahui bagaimana proses produksi serta mutu dari produk AMDK yang 

telah diproduksi oleh perusahaan AMDK tersebut.  

 Peringatan memang akan diberikan oleh BPOM RI tetapi, mengenai mutu 

produk AMDK yang telah diproduksi dan diedarkan oleh perusahaan AMDK 

tersebut tidak diketahui secara pasti BBPOM Semarang. Masalah ini yang 

sebenarnya menjadi hambatan BBPOM Semarang dalam melakukan 

pengawasannya. Target pemeriksaan yang seharusnya dapat dipenuhi seluruhnya 

menjadi tidak dapat dipenuhi, dan membuat kurang maksimalnya hasil 

pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang. 

 2. Kurangnya waktu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh   

     BBPOM Semarang 

 Penelitian yang dilakukan penulis di perusahaan Air Minum Dalam 

Kemasan TM di Kabupaten Semarang, bahwa BBPOM Semarang melakukan 

pemeriksaan secara umum minimal 1 (satu) tahun sekali. Waktu pemeriksaan ini 

yang membuat kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM 

Semarang. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang tersebut menurut 

penulis masih kurang waktu pelaksanaan pengawasannya. Faktor kendalanya ada 
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sebanyak 45 pabrik AMDK di Jawa Tengah yang terdaftar di BBPOM Semarang 

dan tidak mungkin setiap bulan BBPOM Semarang dapat melakukan pengawasan 

di semua pabrik yang sama. Pengawasan tersebut apabila dilakukan setiap bulan 

pun masih kurang waktunya karena ada 45 pabrik yang seharusnya diperiksa oleh 

BBPOM Semarang. BBPOM Semarang sendiri tidak hanya bertugas melakukan 

pengawasan terhadap produk AMDK saja tetapi masih ada produk obat-obatan, 

makanan, minuman yang lain yang harus diperiksa. Kurangnya waktu 

pengawasan ini dapat menyebabkan perusahaan kurang mendapatkan pengawasan 

yang lebih dari BBPOM Semarang. Masalah ini merupakan suatu permasalahan 

kecil, namun sangat penting untuk menjaga mutu produk AMDK yang diproduksi 

tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang ke pabrik AMDK 

secara langsung dapat meminimalisir produk AMDK yang cacat produk, agar 

perusahaan benar-benar merasa terawasi dan mendukung dalam kegiatan 

produksinya. 

 3. Kurangnya tenaga pengawas dari Balai Besar Pengawas Obat dan   

     Makanan (BBPOM) Semarang  

 Kurangnya tenaga pengawas dari BBPOM Semarang dalam melakukan 

pengawasan terhadap mutu produk AMDK yang beredar di pasaran, dapat 

menjadi penyebab kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh 

BBPOM Semarang. Hambatan ini juga menyebabkan pengawasan tidak dilakukan 

secara merata. Toko-toko penjual produk AMDK di Kota Semarang masih banyak 

yang belum di monitoring oleh BBPOM Semarang, terutama toko-toko kecil. 

Selain kurangnya waktu pengawasan, kurangnya tenaga pengawas dari BBPOM 
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Semarang juga dapat menghambat pelaksanaan pengawasan terhadap produk 

AMDK yang beredar bukan hanya di Kota Semarang tetapi di seluruh wilayah 

Jawa Tengah. 

 4.2.2.2. Hambatan yang Terdapat di Kalangan Konsumen 

Hasil Angket Konsumen di Kota Semarang 

 

 Dilihat dari Diagram di atas, hasil angket yang ditujukan kepada 20 (dua 

puluh) konsumen di Kota Semarang bahwa:   

1. Terdapat 12 dari 20 konsumen meyakini bahwa mutu produk Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK) steril dan sehat; 

2. Terdapat 6 dari 20 konsumen pernah menemukan produk AMDK yang 

cacat produk atau tercemar (air kotor); 

3. Terdapat 3 dari 20 konsumen merasakan sakit perut atau mual setelah 

mengonsumsi produk AMDK; 
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4. Terdapat 16 dari 20 konsumen kurang mengerti tentang informasi 

perlindungan konsumen dan kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban 

sebagai konsumen; 

5. Terdapat 17 dari 20 konsumen tidak mengetahui adanya Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang dapat menerima 

laporan atau aduan dari konsumen mengenai produk yang dikonsumsi; 

6. Terdapat 11 dari 20 konsumen tidak mengetahui bahwa Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang bertugas untuk 

melakukan pengawasan dan menguji mutu produk Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) yang beredar di pasaran. 

Hasil angket tersebut dapat disimpulkan bahwa: 

1. Masyarakat Kota Semarang meyakini bahwa mutu produk Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK) praktis, steril dan sehat; 

2. Sebagian kecil masyarakat Kota Semarang pernah menemukan produk 

AMDK yang cacat produk atau tercemar (air kotor); 

3. Sebagian kecil masyarakat Kota Semarang merasakan sakit perut atau 

mual setelah mengonsumsi produk AMDK; 

4. Masyarakat Kota Semarang kurang mengerti tentang informasi 

perlindungan konsumen dan kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban 

sebagai konsumen; 

5. Masyarakat Kota Semarang sebagian besar tidak mengetahui adanya 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan 
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Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang dapat 

menerima laporan atau aduan dari konsumen mengenai produk yang 

dikonsumsi; 

6. Kurangnya informasi bagi masyarakat Kota Semarang bahwa Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang bertugas untuk 

melakukan pengawasan dan menguji mutu produk Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) yang beredar di pasaran. 

 Hasil angket tersebut menyatakan bahwa ada beberapa hambatan di 

kalangan konsumen yang secara tidak langsung diketahui oleh BBPOM Semarang 

dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk AMDK, antara lain: 

a. Masyarakat Kota Semarang kurang mengerti tentang arti pentingnya 

perlindungan konsumen dan kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban 

sebagai konsumen. Masalah ini yang menyebabkan konsumen tidak peduli 

terhadap kerugian yang diterima setelah mengonsumsi produk AMDK. 

Hasil penelitian penulis di lapangan beberapa konsumen pernah 

menemukan produk AMDK yang kemasannya rusak dan kotor bahkan ada 

yang merasakan sakit perut dan mual setelah mengonsumsi air minum 

dalam kemasan. Mereka tidak mau melaporkannya kepada BBPOM 

Semarang karena kurang pengetahuannya mereka tentang perlindungan 

konsumen serta hak dan kewajiban sebagai konsumen sebagaimana diatur 

dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 



89 

 

b. Masyarakat Kota Semarang yang tidak mengetahui adanya Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang dapat menerima 

laporan atau aduan mengenai produk yang telah dikonsumsi khususnya 

produk AMDK. Terutama keberadaan BBPOM Semarang yang tidak 

diketahui oleh masyarakat sehingga, banyak masyarakat yang tidak 

melakukan pengaduan mengenai produk yang dikonsumsinya kepada 

BBPOM Semarang. 

c. Masyarakat Kota Semarang tidak mengetahui bahwa BBPOM Semarang 

juga bertugas untuk mengawasi dan menguji mutu produk AMDK yang 

beredar di pasaran. Masalah ini membuat konsumen tidak dapat 

mengetahui apabila ada produk AMDK yang telah dikonsumsinya terjadi 

cacat produk atau kotor dapat di uji mutunya secara langsung di 

laboratorium BBPOM Semarang. 

  4.2.2.3. Hambatan yang Terdapat di Kalangan Penjual atau Pengecer   

     Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

a. Hasil penelitian penulis ada beberapa penjual produk AMDK yang tidak 

mengetahui bahwa produk AMDK yang mereka jual sewaktu-waktu dapat 

diperiksa oleh BBPOM Semarang, sehingga sering kali penjual 

menyimpan tumpukan produk AMDK yang dijual tersebut di tempat yang 

tidak aman. Tindakan ini dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap 

kualitas produk AMDK tersebut. 
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b. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari penjual-penjual produk 

AMDK akan kewajiban sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Penjual tidak memperhatikan ketentuan produk yang sudah 

ada. Tempat penyimpanan yang benar dan tanggal kadaluwarsa sering kali 

diabaikan oleh penjual. Produk-produk AMDK maupun produk lain yang 

sudah kadaluwarsa masih sering dijual. BBPOM Semarang melakukan 

monitoring tidak di semua toko penjual produk AMDK, sehingga tidak 

menemukan semua penjual yang melanggar ketentuan tersebut. 

 Hambatan-hambatan tersebut tidak diketahui secara langsung oleh 

BBPOM Semarang. BBPOM Semarang dalam melakukan pengawasannya secara 

langsung menemukan sedikit produk AMDK yang tidak terjaga kualitasnya, tetapi 

karena kurang kesadarannya masyarakat sebagai konsumen sehingga, tidak 

melaporkan kerugian yang dialaminya. Kurangnya kesadaran dan tangung jawab 

penjual produk AMDK akan kewajiban sebagai pelaku usaha juga berdampak 

buruk terhadap mutu air minum yang mereka jual. Hambatan ini yang membuat 

kurang maksimalnya hasil pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang 

khususnya terhadap produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). 
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4.2.3. Tindakan BBPOM Semarang Mengatasi Hambatan dalam 

Pengawasan Mutu Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang 

Sudah Terdaftar Serta Aduan dari Konsumen Ditinjau dengan Undang 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

 Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Agung Suprianto sebagai  Kasie 

Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang 

menjelaskan bahwa: 

“Apabila ada pabrik yang tidak bersedia diperiksa, 

solusinya BBPOM Semarang tanya apa alasannya tidak 

mau diperiksa dan disuruh membuat surat pernyataan, dan 

kemudian surat tersebut dilaporkan kepada Badan POM 

Pusat sebagai pemilik ijin agar diberi peringatan. 

Peringatan tersebut berupa peringatan tertulis. 

Kewenangan BBPOM Semarang sebagai pengawas 

produk makanan dan obat yang beredar dijelaskan dalam 

Pasal 110 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan, yang menjelaskan bahwa: 

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 berwenang: 

1. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam 

 kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, 

 pengangkutan, dan Perdagangan Pangan untuk 

 memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh Pangan 

 dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam 

 kegiatan produksi,  penyimpanan, pengangkutan, 

 dan/atau Perdagangan Pangan; 

2. Menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana 

 angkutan yang diduga atau patut diduga yang 

 digunakan dalam pengangkutan Pangan serta 

 mengambil dan memeriksa contoh Pangan; 

3.  Membuka dan meneliti Kemasan Pangan; 

4. Memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain 

 yang diduga  memuat keterangan mengenai kegiatan 

 produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau 

 Perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau 

 mengutip keterangan tersebut; dan 

5. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau 

 dokumen lain yang sejenis. 

 Tindakan dari BBPOM Semarang jika menerima aduan 

dari konsumen adanya cacat produk atau tercemarnya 
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produk AMDK seperti pada waktu ada konsumen yang 

melaporkan produk AMDK yang tercemar (air dalam 

kemasan kotor) maka, BBPOM Semarang memeriksa apa 

penyebabnya dan mencari faktor lain dan menyuruh 

produsen juga untuk membuat analisa apa faktor 

penyebabnya. Badan POM pun memberikan peringatan 

apabila masih ada masalah akan dikenai penghentian 

sementara. Jika sampai terulang lagi akan ada pencabutan 

ijin”(wawancara dilakukan pada hari Jum‟at, 22 Maret 

2013, pukul 09.41 WIB). 

  

 Hasil penelitian dapat diketahui bahwa BBPOM Semarang memiliki 

kewenangan untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan secara langsung di 

tempat produksi suatu produk yang beredar dipasaran. Kewenangan tersebut 

sesuai dengan Pasal 110 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

yang menjelaskan bahwa: 

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 berwenang: 

a. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau 

proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan Perdagangan Pangan 

untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh Pangan dan segala 

sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, 

pengangkutan, dan/atau Perdagangan Pangan; 

b. Menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang 

diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan Pangan 

serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan; 

c. Membuka dan meneliti Kemasan Pangan; 

d. Memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat 

keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, 
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dan/atau Perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip 

keterangan tersebut; dan 

e. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang 

sejenis. 

(2) Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta 

tanda pengenal. 

 Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang memang tidak 

sewenang-wenang karena harus dilengkapi dengan surat tugas atau surat perintah 

pengawasan sesuai yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal 110 Undang Undang 

Pangan tersebut. BBPOM Semarang dalam melakukan pengawasannya 

berpedoman pada Pasal 110 Undang Undang Pangan, sehingga apabila ada 

hambatan misalnya, ada perusahaan AMDK yang tidak bersedia diperiksa mereka 

berwenang untuk tetap melakukan pemeriksaan tersebut. Perusahaan AMDK yang 

tidak bersedia diperiksa akan ada peringatan dari BPOM RI sebagai pemilik ijin 

edar dari produk AMDK yang diproduksinya. Ketentuan ini yang akan membuat 

produsen AMDK takut melakukan penolakan karena akan berdampak pada 

keuntungan yang diperoleh. 

 Tindakan lain yang dilakukan oleh BBPOM Semarang untuk 

menyelesaikan aduan atau laporan dari konsumen terhadap produk AMDK yang 

dikonsumsi adalah: 
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1. BBPOM Semarang akan melakukan pemeriksaan ke perusahaan AMDK 

untuk mengetahui apa faktor penyebabnya dan akan ada penarikan produk 

yang memiliki kode produksi yang sama; 

2. Perusahaan AMDK membuat analisa terkait dengan faktor penyebab cacat 

produk atau tercemarnya produk AMDK yang diproduksi sesuai dengan 

laporan konsumen; 

3. BBPOM Semarang akan melaporkan kasus tersebut kepada BPOM RI 

apabila masih ada permasalahan; 

4. BPOM RI akan melakukan penghentian produksi sementara perusahaan 

AMDK tersebut; 

5. Perusahaan AMDK apabila masih melakukan pelanggaran kembali akan 

ada pencabutan ijin edar dari BPOM RI. 

 Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 

tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yang menjelaskan bahwa: 

 “Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri dan Kepala BPOM 

dapat memerintahkan produsen untuk menarik produk air minum dari peredaran 

atau melarang pendistribusian air minum di wilayah tertentu yang tidak memenuhi 

persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini”.  

 Penjelasan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum tersebut 

sudah sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang, apabila 

ada produsen AMDK yang telah melakukan pelanggaran. Kasus AMDK yag 

dilaporkan oleh konsumen pada tahun 2010 BBPOM Semarang sudah berupaya 



95 

 

untuk melakukan penarikan produk tersebut, seperti yang dijelaskan Bapak Drs. 

Agung Suprianto sebagai  Kasie Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) Semarang menjelaskan bahwa: 

 “Pada waktu itu BBPOM Semarang sudah melakukan 

pemeriksaan di pabrik dan sudah ada tindakan penarikan 

produk AMDK yang 1 produksi dengan kemasan AMDK 

yang kotor tersebut, tetapi karena konsumen melaporkan 

masalah tersebut 1 bulan setelah waktu produksi maka, 

produk yang memiliki kode produksi yang sama sudah 

tidak beredar di pasaran. Produk AMDK sangat cepat 

penjualannya jadi otomatis produk tersebut sudah habis” 

(wawancara dilakukan pada hari Jum‟at, 22 Maret 2013, 

pukul 09.41 WIB). 

 

 Tindakan dari BBPOM Semarang diatas sebagai upaya untuk melindungi 

konsumen dari perilaku curang yang dilakukan oleh pelaku usaha. BBPOM 

Semarang juga sudah berusaha untuk melakukan penarikan produk sebagai sanksi 

bagi pelaku usaha namun, karena keterlambatan laporan yang dilakukan oleh 

konsumen membuat penarikan produk tersebut hasilnya 0.  

 BBPOM Semarang tidak hanya melakukan pengawasan di pabrik AMDK 

saja tetapi juga di penjual atau toko-toko yang menjual produk AMDK. Penjual 

atau pengecer produk AMDK yang juga sebagai pelaku usaha sering lalai dalam 

melakukan penyimpanan produk AMDK yang dijual. Hasil pengamatan penulis di 

lapangan ada beberapa penjual yang menyimpan produk AMDK miliknya tersebut 

di luar toko. Penyimpanan tersebut sebenarnya dapat berdampak buruk terhadap 

kualitas air minum. Kardus produk AMDK juga sudah tertulis ketentuan untuk 

menyimpan di tempat yang aman dan sejuk. Penjual sering kali tidak 

memperhatikan ketentuan tersebut sehingga, karena tempat penyimpanannya tidak 

aman dapat mengakibatkan kemasan kotor, rusak dan lain-lain. Tanggal 
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kadaluwarsa juga sering tidak diperhatikan oleh penjual, sehingga banyak penjual 

yang masih menjual produk AMDK yang sudah kadaluwarsa. 

 Konsumen pasti akan dirugikan dengan perilaku penjual yang tidak sesuai 

dengan ketentuan yang telah diberikan. BBPOM Semarang pun juga akan 

menindak penjual yang telah melanggar ketentuan tersebut, seperti menarik semua 

produk AMDK yang tidak layak pakai (kemasan kotor atau rusak) dan ada 

peringatan atau teguran dari BBPOM Semarang. Sanksi bagi pelaku usaha yang 

telah melakukan pelanggaran juga ada ketentuan pidana yang terdapat Undang 

Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ketentuan pidana tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 

- Pasal 135 menjelaskan bahwa: 

Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, 

penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi 

Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling 

banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan 

sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat 

melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 

(dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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- Pasal 139 menjelaskan bahwa: 

Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk 

dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 

banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

- Pasal 140 menjelaskan bahwa: 

Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan 

sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 

denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

- Pasal 141 menjelaskan bahwa: 

Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai 

dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label 

Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 

(empat miliar rupiah). 

- Pasal 143 menjelaskan bahwa: 

Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti 

label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa 

Pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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- Pasal 144 menjelaskan bahwa: 

Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang 

tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 

paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 

- Pasal 145 menjelaskan bahwa: 

Setiap Orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang 

Pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam 

miliar rupiah). 

 Sanksi lain khusus Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) juga terdapat 

dalam Pasal 17 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air 

Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya adalah sebagai berikut: 

(1) Perusahaan industri AMDK yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian berupapidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 

dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima 

Juta Rupiah) 

(2) Perusahaan industri AMDK yang memiliki Izin Usaha Industri yang 

melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan 
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ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa 

pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-

banyaknya Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). 

(3) Perusahaan industri AMDK yang melanggar ketentuan Pasal 10 dikenakan 

sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). 

(4) Pemegang merek makloon/pedagang/importir yang melanggar ketentuan 

Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 2.000.000.000,- 

(dua milyar rupiah).  

(5) Perusahaan industri AMDK yang : 

a. dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) 

dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 

Pangan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau 

denda paling banyak Rp.600.000.000,-  (enam ratus juta rupiah). 

b. karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat 

(2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana 
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tercantum dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 

tentang Pangan berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 

dan/ atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua 

puluh juta rupiah), 

(6) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) atau Pasal 11 

ayat (2): 

a. yang menggunakan merek yang sama ada keseluruhannya dengan 

merek terdaftar milik pihak lain dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 90 Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2001 berupa pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu 

milyar rupiah). 

b. yang menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek 

terdaftar milik orang lain dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 

15 Tahun 2001 berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta 

rupiah). 

(7) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai 

ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan berupa pidana penjara paling lama 3  

(tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus 

enam puluh juta rupiah). 
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(8) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dikenakan 

sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 

ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda 

sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). 

(9) Perusahaan industri/pedagang/importir AMDK yang melanggar ketentuan 

Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen berupa pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000.000,- (dua 

milyar rupiah). 

(10)  Perusahaan pemegang merek makloon yang melanggar ketentuan Pasal 8 

ayat (1) huruf b dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen berupa pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000.000,- (dua 

milyar rupiah). 

(11) Perusahaan pemegang merek makloon yang melanggar ketentuan Pasal 8 

ayat (1) huruf c dikenakan sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 

Pangan berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda 

paling banyak Rp.  360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). 
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 Tindakan BBPOM Semarang untuk mengatasi hambatan serta aduan yang 

dilaporkan oleh konsumen tersebut, merupakan wujud perlindungan dari BBPOM 

Semarang kepada konsumen. Tugas dan fungsi BBPOM Semarang sebagai Unit 

Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI 

untuk memeriksa dan mengawasi semua produk makanan, minuman dan obat-

obatan di wilayah Jawa Tengah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Tujuan dari semua tugas BBPOM Semarang yang terutama adalah untuk 

melindungi konsumen dari segala hal yang mengakibatkan kerugian akibat 

perilaku pelaku usaha terutama melindungi konsumen dari produk-produk yang 

berbahaya. 

 Pasal 30 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa: 

“Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata 

menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

membahayakan konsumen. Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

 Penjelasan dari Pasal 30 ayat (4) Undang Undang Perlindungan Konsumen 

tersebut telah diwujudkan oleh BBPOM Semarang sebagai instansi pemerintah 

yang bertugas dalam bidang pengawasan obat dan makanan yang beredar di 

wilayah provinsi Jawa Tengah. Tindakan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang 

sesuai dengan hasil pengawasannya dan juga aduan dari konsumen, sehingga tidak 

ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak BBPOM Semarang dalam 

menindak suatu masalah. 



103 

 

 BBPOM Semarang dalam melakukan tugasnya bukan hanya dalam hal 

pengawasan bagi pelaku usaha, namun ada pula pembinaan yang diberikan kepada 

pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha terutama pada produsen yang akan 

memproduksi suatu produk akan diberikan pembinaan terlebih dahulu mengenai 

persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan, sebelum mendaftarkan 

produknya. Di BBPOM Semarang terdapat Bidang Layanan Informasi Konsumen 

(LIK) yang akan memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

pendaftaran produk, keamanan pangan, dan lain sebagainya. Layanan ini yang 

akan membantu produsen maupun konsumen yang membutuhkan informasi 

mengenai produk yang akan diproduksi maupun dikonsumsi. Pelayanan lain yang 

dapat dilakukan oleh BBPOM Semarang adalah penyebaran informasi mengenai 

keamanan pangan, cara memilih obat dan makanan yang baik,cara pengolahan 

makanan yang baik dan lain sebagainya yang disampaikan kepada masyarakat di 

Jawa Tengah. 

 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Novi Eko Rini sebagai Kasie 

Layanan Informasi Konsumen BBPOM Semarang yang mengatakan bahwa: 

“Kita bisa melakukan penyebaran informasi dan bekerja 

sama dengan pihak terkait tergantung siapa sasaran dalam 

penyelenggaraan sosialisasi tersebut. Misalnya, pada tahun 

2011 tema sosialisasi kita tentang jajanan anak-anak maka, 

kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, sekolah-

sekolah serta pihak terkait lainnya. Selain itu, kita bisa 

melakukan penyebaran informasi melalui media massa, 

talkshow di televisi mengenai keamanan pangan, cara 

memilih obat yang baik, cara pengolahan makanan yang 

baik, dan lain sebagainya”(wawancara dilakukan pada hari 

Rabu, tanggal 3 April 2013, pukul 10.00). 
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 Penyebaran informasi yang dilakukan oleh BBPOM Semarang ini sebagai 

suatu langkah pembinaan kepada produsen maupun konsumen terkait dengan 

produk yang akan diproduksi dan dikonsumsi. Pasal 29 ayat (1) Undang Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa: 

 “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan 

perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku 

usaha serta, dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. 

 Penyebaran informasi yang dilakukan oleh BBPOM Semarang sudah 

sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen 

tersebut. Pelaku usaha dan konsumen berhak atas informasi mengenai produk 

yang diperdagangkan dan dikonsumsinya. Informasi yang diberikan tersebut 

bertujuan agar pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan kualitas produk yang 

sudah ditentukan, begitu pula bagi konsumen agar dapat menggunakan atau 

mengonsumsi produk  sesuai dengan jaminan mutu yang baik. 

 Tindakan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang baik itu dalam hal 

pengawasan dan pembinaan merupakan upaya untuk menyelenggarakan 

perlindungan konsumen. Tanpa adanya pengawasan tidak dapat menjamin produk 

khususnya AMDK di Jawa Tengah ini memiliki mutu yang baik karena 

pelaksanaan proses produksi yang dilakukan oleh produsen tidak diawasi oleh 

BBPOM Semarang sebagai pihak yang bertugas untuk mengawasi produk obat, 

makanan dan minuman yang beredar. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM 

Semarang terhadap standar mutu produk AMDK yang sudah terdaftar khususnya 
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beredar di wilayah Jawa Tengah ini sebagai langkah perlindungan yang diberikan 

kepada konsumen. 

 Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku terkait dengan pengawasan produk Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK). Peraturan-peraturan tersebut yang menjadi acuan BBPOM 

Semarang dalam melakukan pengawasannya serta penyelesaian pelanggaran yang 

dilakukan oleh pelaku usaha. Tindakan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang 

itu semua tidak terlepas dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Undang Undang Perlindungan Konsumen sebagai 

pedoman utama dalam hal pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh 

BBPOM Semarang. Kewenangan dari BBPOM Semarang dalam melakukan 

pengawasannya juga harus memperhatikan hak dan kewajiban pelaku usaha agar 

tidak terjadi kesewenang-wenangan dan terwujudnya perlindungan konsumen 

yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

5.1.1. Tugas dari BBPOM Semarang Terkait dengan Pengawasan terhadap 

Standar Mutu Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang Sudah 

Terdaftar 

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang sudah 

melakukan tugas pengawasan terhadap standar mutu produk Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar yaitu pengawasan Pre 

Market (sebelum produk mendapatkan ijin edar) dan pengawasan Post 

Market (sesudah produk mendapatkan ijin edar).  

2. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang sudah sesuai dengan 

prosedur BBPOM Semarang, Undang Undang Perlindungan Konsumen 

serta ketentuan terkait Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yaitu, 

Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-3553-2006 dan Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 

3. Kekurangan BBPOM Semarang dalam melakukan pengawasannya adalah 

cenderung melakukan pengawasan di pasar-pasar besar dan toko-toko 

swalayan saja. Pelaksanaan pengawasan yang seperti ini menjadi salah 
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satu penyebab kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh 

BBPOM Semarang karena tidak dilakukan secara merata. 

5.1.2. Hambatan yang Dihadapi BBPOM Semarang dalam Melakukan 

Pengawasan terhadap Mutu Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

yang Sudah Terdaftar 

 BBPOM Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap mutu produk 

AMDK mengalami beberapa hambatan, antara lain: 

a. Ada pabrik atau perusahaan AMDK yang tidak bersedia diperiksa. 

b. Kurangnya waktu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM 

Semarang.  

c. Kurangnya tenaga pengawas dari Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) Semarang.  

d. Konsumen kurang mengerti terhadap hak dan kewajiban sebagai 

konsumen sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga, tidak melaporkan apabila 

ada kerugian yang dialami akibat mengonsumsi produk AMDK. 

e. Penjual atau pengecer produk AMDK kurang bertanggung jawab terhadap 

kewajibannya, sehingga tidak memperhatikan ketentuan yang ada di dalam 

produk AMDK.  
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5.1.3. Tindakan BBPOM Semarang Mengatasi Hambatan dalam 

Pengawasan Mutu Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang 

Sudah Terdaftar Serta Aduan dari Konsumen Ditinjau dengan Undang 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

1. BBPOM Semarang memiliki hak dan kewenangan yang diatur dalam 

Pasal 110 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

sehingga, dapat melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan 

mutu produk AMDK di setiap perusahaan AMDK secara langsung. 

2. Tindakan dari BBPOM Semarang apabila ada aduan dari konsumen 

terhadap produk AMDK yang telah dikonsumsi adalah melakukan 

pemeriksaan langsung ke perusahaan AMDK, penarikan produk dan 

pencabutan ijin edar produk AMDK sesuai dengan ketentuan dari BPOM 

RI. 

3. BBPOM Semarang sudah melakukan tindakan-tindakannya tersebut sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku di BPOM RI dan mengacu pada Undang 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan 

memperhatikan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.   

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dikemukakan 

sebagai berikut: 

1. Saran bagi pemerintah adalah menerapkan ketentuan khusus terhadap 

pengawasan dan penjaminan mutu produk AMDK serta memperbanyak 

petugas dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
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untuk mengawasi dan memeriksa mutu dari produk AMDK yang telah 

diproduksi dan diedarkan dipasaran.  

2. Saran bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI adalah 

pendaftaran produk baik itu obat-obatan, makanan, minuman dan 

sebagainya diharapkan dapat dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) di masing-masing kota. Langkah ini agar dapat 

mempermudah produsen yang akan mendaftarkan produknya, dan juga 

dapat meminimalisir adanya produk yang ilegal. 

3. Saran bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 

Semarang, antara lain:  

a. Pengawasan terhadap produk AMDK diharapkan dapat dilakukan pula 

di toko-toko kecil yang berada di daerah terpencil atau daerah yang 

jauh dari kota.  

b. Diharapkan BBPOM Semarang lebih rutin melakukan pemeriksaan 

secara langsung di perusahaan-perusahaan AMDK. 

c. Perlu adanya kerja sama antara BBPOM Semarang dengan pihak-

pihak yang terkait dengan Lembaga sertifikasi produk misalnya LSPro 

untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama terhadap standar 

mutu produk AMDK. 

d. BBPOM Semarang diharapkan dapat melakukan sosialisasi mengenai 

keamanan produk pangan kepada masyarakat di Jawa Tengah secara 

intensif.  
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4. Saran bagi perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah 

sarana dan pra sarana produksi harus lebih diperhatikan, agar dapat 

menjaga mutu produk AMDK yang diproduksi. Tenaga ahli yang sesuai 

dengan bidangnya juga harus diperhatikan agar dapat bekerja sesuai 

dengan keahliannya. 

5. Saran bagi penjual atau pengecer produk Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK) adalah memperhatikan tempat penyimpanan dan tanggal 

kadaluwarsa agar tetap terjaga mutu produk AMDK dan tidak terjadi cacat 

produk akibat kelalaian penjual, serta agar tidak merugikan konsumen. 

6. Saran bagi konsumen adalah memperhatikan tanggal kadaluwarsa dan 

kandungan air sebelum mengonsumsi produk AMDK agar tidak 

membahayakan keselamatan konsumen. Konsumen yang mengalami 

kerugian akibat mengonsumsi produk AMDK lebih baik segera 

melaporkan hal tersebut kepada Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat (LPKSM), Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) Semarang ataupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK) agar dapat diselesaikan oleh pihak yang terkait sehingga, dapat 

terwujud perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen akibat 

kelalaian atau perilaku curang pelaku usaha. 
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