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MOTTO

   

             
   
Artinya:“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagimu”. (Q.S Al-Baqarah (2): 168)
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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Provinsi Jambi Terhadap Pencegahan Peredaran Obat Yang Mengandung DNA
Babi Menurut Perspektif Hukum Islam” Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui
peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi
dalam peredaran obat-obatan, dan sanksi bagi para pelaku usaha terhadap
pelanggaran produksi obat-obatan, serta tinjauan hukum Islam terhadap peredaran
obat-obatan tersebut. Skripsi menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Badan
Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat (BPOM) Provinsi Jambi adalah
sebuah lembaga non departemen yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan
dan makanan di Provinsi Jambi, hal ini sesuai Berdasarkan keputusan presiden No
166 tahun 2000 yang kemudian diubah dengan kepres No 103/2001 tentang
kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga
pemerintahan non depertement (LPND) yang bertanggung jawab kepada presiden
dan dikordinasikan dengan menteri kesehatan. Peran BPOM Provinsi Jambi dalam
megawasi peredaran obat-obatan yang tidak layak konsumsi/mengandung DNA
babi sangat urgensi, sesuai tugas dan fungsinya. Tindakan BPOM Provinsi Jambi
dalam menanggulangi peredaran obat-obatan yang berbahaya/atau mengandung
DNA babi sebagai berikut: Memberikan peringatan tertulis dari pihak BPOM
kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, larangan memproduksi dan
penarikan produk dari pasaran, pemusnahan produk, pro jusheis atau sanksi
pidana berupa denda atau penjara bahkan pencabutan izin produksi. Pandangan
hukum Islam terhadap peredaran obat-obatan yang berbahaya/mengandung DNA
babi adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat Islam dan
dikenakan sanksi religius berupa haram dan berdosa serta hukum positif (Islam).
Kata Kunci: Peran BPOM Provinsi Provinsi Jambi Terhadap Pencegahan
Peredaran Obat Yang Mengandung DNA Babi Menurut
Hukum Islam.
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PERSEMBAHAN
Yaa Allah...
Terimakasih atas nikmat dan rahmat-Mu yang agung ini, hari hamba bahagia.
Sebuah perjalanan panjang dan gelap... telah kau berikan secercah cahaya
terang meskipun hari esok penuh teka-teki tanda tanya yang aku sendiri belum
tau pasti
Jawabannya.
Syukur Alhamdulillah.....
Kini aku tersenyum dalam iradat-Mu kini baru kumengerti arti kesabaran dalam
penantian... sungguh tak kusangka yaa Allah, kau menyimpan sejuta makna dan
rahasia, sungguh berarti hikmah yang kau beri.
Teruntuk ibunda Suryani dan Ayahanda Kodrat tercinta...
Inilah kata-kata mewakili seluruh rasa, sungguh aku tak mampu menggantikan
kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat kuberikan agar setara dengan
pengorbananmu padaku, kasih saayangmu tak pernah bertepi, cintamu tak
pernah berujung....
Tiada kasih seindah kasihmu, tiada cinta semurni cintamu, kepadamu ananda
persembahkan salam yang harumnya melebihi kasturi, yang sejuknya melebihi
embun pagi, hangatnya seperi matahari di waktu Dhuha, salam suci sesuci telaga
kautsar yang jika diteguk akan menghilangkan dahaga, selalu menjadi
penghormatan kasih dan cinta yang tidak pernah pudar dan berubah dalam
segala musim dan peristiwa...
Kini sambutlah anakmu di depan pintu tempat dimana dulu aku mencium
tanganmu dan terimalah keberhasilan berwujud gelar persembahanku sebagai
bukti cinta dan kasihku...
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam
berbagai

bentuk

aktifitas

ekonomi:

pertanian,

perkebunan,

perikanan,

perindustrian, dan perdagangan.1 Selain itu juga kemajuan teknologi sangat
berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian masyarakat.
teknologi yang begitu pesat sehingga menghasilkan berbagai macam jenis
makanan, minuman, serta obat-obatan sebagai suatu kebutuhan bagi para
konsumen. Dengan adanya dukungan kemajuan teknologi pula Berbagai macam
produk obat-obatan, makanan dan minuman di produksi secara masal demi
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan berbagai kemajuan teknologi yang
ada dapat mempasilitasi manusia dalam memperluas ruang gerak dan komunikasi
dalam berinteraksi, sehingga dapat menjangkau berbagai kebutuhan dengan cepat
dan mudah.
Kondisi seperti ini, pada dalam satu sisi dapat memberikan pelayanan
secara instan bagi para konsumen seiring dengan banyaknya kebutuhan yang
diinginkan bagi konsumen. Sehingga konsumen dapat memenuhi berbagai
kebutuhan hidup secara bebas sesuai dengan keinginan dan kemampuan
konsumen itu sendiri.

1

Ika Yunia Fauzia, Prinsip dasar Ekonomi Islam prespektif Maqashid al-Syariah,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 117.
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Namun disisi lain dalam rantai perekonomian produsen sebagai pelaku
usaha yang menduduki tingkat teratas dalam perekonomian, menganggap bahwa
konsumen hanya dapat menduduki tingkat terbawah dan terlemah dalam rantai
perekonomian, tentu dalam hal ini terjadi suatu ketimpangan dimana produsen
hanya menganggap para konsumen sebagai objek ladang bisnis semata hanya
demi meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya melaui jalan promosi dalam
penjualan dan lain sebagainya. Hal ini sudah bukan menjadi permasalah yang
mendunia dikalangan para konsumen.
Konsumsi masyarakat yang begitu meningkat seiring dengan berubahnya
gaya hidup masyarakat, termasuk pola konsumsinya. Sementar itu rendahnya
pengetahuan masyarakat mengenai produk-produk kebutuhan yang mereka
inginkan secara tepat dan aman untuk dikonsumsi. Disisi lain promosi-promosi
yang begitu gencar dilakukan oleh para produsen baik itu secara langsung maupun
melalui media teknologi yang terkadang secara tidak langsung ingin membuat
para konsumen mengkonsumsi secara berlebihan dan tidak rasional.
Dengan pesatnya kemajuan teknologi transportasi yang begitu pesat,
sehingga berbagai macam produk-produk makanan, minuman, dan obat-obatan
secara singkat dapat tersebar dilingkungan masyarakat dengan jaringan distribusi
yang sangat luas dan mampu menjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat.
Perubahan teknologi produksi, dalam sistem perdagangan nasional
maupun internasional serta gaya hidup masyarakat yang siring berjalannya waktu
yang berubah-ubah, dalam realitanya dapat menimbulkan resiko dan implikasi
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terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk
makanan, minuman, dan obat-obatan yang sub standar serta tidak adanya
kejelasan dalam informasi produk tersebut.
Salah satu contoh dari sekian banyak obat-obatan yang diproduksi dan
beredar dikalangan masyarakat adalah sublemen makanan Viostin DS yaitu salah
satu obat sublemen makanan dalam bentuk tablet untuk tulang yang sudah
menjadi obat-obatan populer serta sudah dikonsumsi oleh masyarakat banyak
dikalangan orang tua khususnya, dimana setelah diteliti dan uji laboratorium
dalam sublemen tersebut ternyata mengandung salah satu DNA binatang yaitu
hewan babi yang tidak diketahui oleh para konsumen, sedangkan dalam
komposisi sublemen tersebut tidak dicantumkan mengenai DNA babi, dan setelah
di uji secara langsung oleh BPOM ternyata sublemen makanan tersebut positif
mengandung DNA babi.
Dalam hal ini penulis mendatangi secara langsung ke kantor Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi guna mengetahui
kebenaran dalam kasus ini. Sesampainya disana penulis di izinkan untuk menemui
dan melakukan penelitian secara langsung dengan pihak BPOM Provinsi Jambi.
BPOM Provinsi Jambi mendapatkan informasi dari Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) RI yaitu tentang viralnya surat edaran
mengenai obat sublemen Viostin DS tentang kandungan enzim atau DNA
babi pada obat tersebut, dan memang setelah di uji lboratorium obat
tersebut positif mengandung DNA babi dan didalam informasi komposisi
obat tersebut tidak menjelaskan secara jelas mengenai kandungan DNA
babi ini, BPOM Provinsi Jambi selaku pihak yang berwenang atas kasus
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ini langsung melakukan tindakan yaitu dengan cara menarik produk
tersebut yang beredar dilapangan.2
Dari informasi tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa didalam obat
tersebut memang benar adanya kandungan DNA babi, sedang dalam informasi
obat tersebut tidak dijelaskan secara gamlang mengenai komposisinya. Tentunya
hal ini menjadi problem dikalangan masyarakat, dimana masyarakat yang awam
khususnya tentu tidak mengetahui adanya kasus ini

Untuk itu indonesia membutuhkan sistem pengawasan obat dan makanan
yang efektif dan efesien untuk mengawasi dan mencegah produk-produk yang
beredar dikalangan masyarakat untuk melindungi kesehatan dan keselamtan
konsumen. Untuk itu telah dibentuk badan pengawas obat dan makanan (BPOM)
yang memiliki jaringan nasional dan internasional. Termasuk Badan POM
Provinsi Jambi yang berperan aktif dalam pengawasan obat dan makanan yang
beredar luas dipasaran.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 BPOM
merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang melaksanakan tugas
pengawasan obat dan makanan serta komoditi lain seperti kosmetik. Pengawasan
dilakukan untuk menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan produk untuk
dikonsumsi serta menjamin hak-hak konsumen.3

2

Informasi dari bagian Certifikasi dan Informasi, BPOM Provinsi Jambi, pada tanggal
13 Nov. 2018.
3
file:///C:/Users/USER/Downloads/Keputusan_Presiden_no_103_th_2001[1]%20(1).pdf,
di akses pada tanggal 16 Nov. 2018, Pkl. 10:40.
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Islam mengatur kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok
untuk kelangsungan hidup manusia dengan semboyan, "halalan thoyyiban".
Firman Allah SWT dalam ayat sebagai berikut:

             
  
Artinya:“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah
syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagimu”.4
Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah
memperhatikan masalah produk-produk makanan yang beredar di masyarakat. Hal
ini juga berkaitan dengan kepedulian untuk menjalankan kewajiban agamanya
dengan baik. Aktifitas keseharian dalam memenuhi kebutuhan hidup diusahakan
sejalan dan seiring serta tidak bertentangan dengan ajaran agama, terutama dalam
upaya pemenuhan kebutuhan badaniyah. Umat Islam tidak hanya menginginkan
konsumsi makanan yang sehat secara medis saja, tetapi juga menginginkan
konsumsi makanan yang sehat ditinjau dari agama, yaitu halal. Oleh sebab itu,
berbagai usaha untuk melindungi tercapainya keridhaan Allah dalam hal
pemenuhan kebutuhan pokok tersebut memerlukan perhatian yang khusus dan
lebih intensif

4

Al-Baqarah (2): 168.
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Peran pengawasan pemerintah dalam mengatur barang beredar dan jasa
harus senantiasa dilakukan agar kualitas perlindungan konsumen meningkat
Pengawasan di sini termasuklah produk obat-obatan.
Maka dari itu penulis terinspirasi untuk membahas mengenai peran
lembaga pengawasan obat dan makanan terhadap obat yang beredar luas di
pasaran sehingga ditulislah Skripsi yang berjudul : “Peran Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi Terhadap Peredaran ObatObatan Menurut Prespektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah
Dilihat dari pokok permasalahn yang terdapat pada latar belakang
tersebut, maka muncullah beberapa prtanyaan yang dapat dijadikan sebagai pokok
permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut :
1.

Bagaimana peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi
Jambi dalam pengawasan peredaran obat-obatan yang mengandung DNA
babi ?

2.

Bagaimana tindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi
Jambi dalam peredaran obat-obatan yang mengandung DNA babi ?

3.

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peredaran obat-obatan yang
mengandung DNA babi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
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Dalam melakukan penelitian ini penulis mempunyai tujuan tertentu yang
ingin dicapai sebagai pemecah masalah yang dihadapi. Dalam suatu penelitian ada
dua macam tujuan, yaitu tujuan objektif dan tujuan subyektif yqitu:
a.

Tujuan Obyektif
Tujuan obyektif adalah tujuan penulisan yang mendasari penulis dan

melakukan penulisan. Adapun tujuan Obyektif Dalam penelitian ini adalah:
1).

Untuk mengetahuai peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
dalam mengawasi peredaran produk obat-obatan di Provinsi Jambi.

2). Untuk mengetahui tindakan Badan POM Provinsi Jambi dalam peredaran
obat-obatan yang mengandung DNA babi
3). Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap obat-obatan yang
mengandung DNA babi.
b. Tujuan Subyektif
Tujuan subyektif adalah tujuan penulisan dilihat dari tujuan pribadi yang
mendasari penulis dalam melakukan penulisan. Dalam penelitian ini tujuan
subyektifnya adalah:
1).

Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan di
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran informasi
tentang pengawasan produk obat-obatan, umumnya bagi para pembaca
khususnya bagi penulis.
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3). Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan Program Studi Strata
satu (S1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ejonomi Syariah di
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai, daya guna dan
manfaat sebagai berikut :
a. Manfaat teoritis
Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian
dengan pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah. Manfaat teoritis dari
penelitian ini yaitu:
1). Hsil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
pengembangan dibidang ilmu hukum ekonomi syariah.
2). Dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literature, referensi, dan
bahan-bahan informasi ilmiah dan dapat digunakan sebagai acuan terhadap
penelitian-penelitian sejenisnya pada tahap selanjutnya.
b. Manfaat praktis
Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan
pemecahan masalah. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1). Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang
akan diteliti mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Provinsi Jambi,
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2).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan
pemikiran pada pihak-pihak yang terkait mengenai peran Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi.

D. Batasan Masalah
Untuk lebih terarahnya dan memperoleh hasil yang maksimal dalam
penelitian ini, maka perlu diadakan batasan masalah. Maka dalam hal ini penulis
akan memberikan batasan-batasan mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) Provinsi Jambi Terhadap Peredaran Obat Viostin DS Yang
mengandung DNA babi Menurut Prespektif Hukum Islam.

E. Kerangka Teori
1. Pengertian Peranan
Peranan adalah proses cara atau perbuatan memenuhi prilaku yang
diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang. Seseorang dikatakan
berperan apabila ia telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan
kedudukannya. Peran dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai
dengan status dalam masyarakat.5
2.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Provinsi Jambi
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat (BPOM) adalah

sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di

5

https://kbbi.web.id/peran.
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Indonesia. Fungsi dan tugas dari badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and
Drug Administration (FDA).6
Pengawasan obat dan makanan merupakan salah satu agenda reformasi
pembangunan nasional dibidang kesehatan. Obat dan makanan yang aman akan
meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan demikian,
pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan merupakan salah satu
upaya untuk mrningktkan kwalitas hidup manusia Indonesia yang akan
mendukung untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.7
Semakin luas dan kompleknya tugas dan pengawasan Badan POM
terutama di era global, menuntut seluruh komponen Badan POM melaksanakan
tugasnya secara efektif, efesien dan profesional dalam suatu sistem yang
terstruktur. Sistem tersebut harus melingkupi seluruh subsistem pengawasan obat
dan makanan diunit kerja baik pusat maupun Balai Besar/Balai POM di daerah
yang mampu memotret seluruh fungsi pengawasan obat dan makanan secara
konprehensif dan mengidentifikasi keterkaitan antar fungsi dan antar unit kerja.
Untuk itu Badan POM menetapkan sistem manajemen mutu (QMS) sesuai dengan
standar dan telah berhasil diakui secara internasional dengan memperoleh
sertifikat ISO 9001:2008. Semua ini dilakukan untuk memberi jaminan kepada
publik dalam pengawasan obat dan makanan.8
untuk melaksanakan tugas dan fungsinya balai pengawas obat dan
makanan di Jambi sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Badan POM RI di daerah,
6

Www.wikipedia.org/wiki/Badan Pengawas Obat dan Makanan, diakses tanggal 08
September 2018, jam 15.00.
7
Laporan tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi, tahun
2015. Hlm. 2.
8
Ibid.
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mengacu

pada peraturan Kepala Badan POM nomor 14 tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan POM,
mempunyai tugas melaksanakan kewajiban dibidang pengawasan atas produk
terapetik, narkotika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen,
serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.9
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas
Balai Pengawas obat dan Makanan di Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
a.

Menyusun rencana dan program pengawasan obat dan makanan;

b.

Melaksanakan pemerikaan secara laboraturium, pengujian dan penilaian mutu
produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional,
kosmetik, sublemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya;

c.

Melaksanakan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penelitian mutu
produk secara mikrobiologi;

d.

Melaksanakan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan
sarana produk dan distribusi;

e.

Melaksanakan investigasi dan penyidikan dan pada kasus pelanggaranhukum;

f.

Melakukan audit sertifikasi produk, sarana produk dan distribusi tertentu
yang ditetapkan oleh ketua Badan POM;

g.

Melakukan kegiatan layanan informasi konsumen;

h.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pengujian obat dan makanan;

9

Laporan tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi, tahun
2016, hlm. 2.
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i.

Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumantanggaan;

j.

Tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM sesuai dengan bidang
tugasnya.10

3.

Pandangan Umum Tentang Obat
Obat dapat didefinisikan sebagai suatu zat yang dimaksudkan untuk

dipakai dalam diagnosis, mengurangi rasa sakit, mengobati atau mencegah
penyakit pada manusia atau hewan.11 Obat yang disebut emetika merangsang
terjadinya muntah, sedangkan anti emitika mempunyai pengaruh yang berlawanan
beberapa bahan obat dapat dipakai untuk mengurangi sakit kepala, nyeri, demam,
aktivitas kerja teroid, bersin, rinitis, insomnia, keasaman lambung, mabuk
perjalanan dan depresi mental.12
Proses penemuan dan pengembangan obat cukup rumit dan melibatkan
kerjasama penuh antara berbagai ahli ilmu pengetahuan termasuk para ahli kimia
organik, fisika dan analisis kimia, biokimia, bakteriologi, fisikologi toksikologi,
hematologi, imunologi, edokrinologi, patologi, ahli biostatistika, ahli farmasetika,
dokter diklinik dan lain-lain.
Jalur baru pemakaian obat yang paling efektif (secara oral, rektal,
parenteral) harus ditentukan dan ditetapkan petunjuk tentang dosis-dosis yang
dianjurkan bagi pasien dalam berbagi umur, berat dan status penyakitnya.13
4.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
10

Ibid.
Howard C. Ansel, Pengantar bentuk Sediaan Farmasi,(Jakarta UI-Perss, 2008), hlm. 1.
12
Ibid.
13
Ibid., hlm. 2.
11
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a.

Hak dan Kewajiban Konsumen
Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat (2) yakni:

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 tindak untuk diperdagangkan.14
Sedangkan dalam definisi lain konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip
umum perlindungan konsumen dalam Islam, yaitu konsumen adalah setiap orang,
kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya
hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses
produksi selanjutnya.15
Adapun hak-hak Konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan sejumlah hak konsumen. Hak
konsumen itu adalah :
1).

Hak atas kenyamanan, kemanan 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
dijanjian;

14

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2015), hlm. 144.
15
Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi
Islam,(Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm 129-130.
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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).
7).

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
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-ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.16

Sedangkan Kewajiban konsumen tertuang dalam pasal 5 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.

16

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2015), 146.
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3). membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4).

mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.17
Disamping hak-hak dalam pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang

dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang
mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan
antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai
hak konsumen.18
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Dalam

perlindungan konsumen

mengatur hak dan kewajiban pelaku

usaha yang disebutkan dalam pasal 6 dan pasal 7 UUPK. Ketika kedua belah
pihak melakukan suatu transaksi memungkinkan timbulnya persoalan dalam
pengadaan barang. Munculnya pelanggaran dalam transaksi disebabkan karena
konsumen dan pelaku usaha tidak mengetahui hak dan kewajibannya.
Dalam pasal 6 disebutkan tentang hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:
1). Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
2).

Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik,
17

Ibid., hlm. 147.
Emilia Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Ed.1, Cet. 6, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2017), hlm. 32.
18

16

3).

Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen,

4).

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

5).

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan
lainnya.19

Adapun dalam Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha adalah:
1). Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
2). Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan,
3). Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif,
4).

Menjamin

mutu

barang

dan/atau

jasa

yang

diproduksi

dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku,
5).

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan,
19

Ibid., hlm. 147-148.
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6). Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan,
7).

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.20

c. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan
konsumen serta kepastian hukum. Pasal 2 menjelaskan bahwa perlindungan
konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan empat asas yang
relevan dalam pembangunana nasional, yaitu :
1). Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
2). Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat terwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3). Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan
spritual.

20

Ibid., hlm. 148-149.
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4). Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan.
5).

Asas kepestian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun
konsumen

menaati

hukum

dan

memperoleh

keadilan

dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian
hukum.21
Adapun tujuan dari perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 pasal 3 adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan,
dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan
martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian
barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen, menciptakan
sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi sehingga tumbuh
sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, dan meningkatkan
kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang
dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.22
Dalam Undang-undang perlindungan konsumen tampak bahwa itikad baik
lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahap dalam
melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan kewajiban pelaku usaha

21
22

Ibid., hlm. 185-186.
Ibid., hlm. 145-146.
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untuk beritikad baik dimulai dari barang dirancang atau diproduksi sampai pada
tahap sempurna penjualan.
d. Berbagai Larangan Bagi Pelaku Usaha
Pada Pasal 8 UUPK telah diatur tentang berbagai larangan bagi pelaku
usaha hal ini dijelaskan pada Ayat (1) dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang
memproduksi dan/ memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang:
1). Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan
2). Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto, dan jumlah dalam
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam lebel atau etiket barang
tersebut
3).

Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan
menurut ukuran yang sebenarnya,

4).

Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau
jasa tersebut

5). Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya
mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalamlebel
atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut
6). Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam lebel atau keterangan barang
dan / atau jasa tersebut
7). Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/
pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut
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8). Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pencantuman
“halal” yang dicantumkan dalam label
9). Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama
barang, ukuran, berat/ isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal
pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan
lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan hatus dipasang/ dibuat
10). Tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam
bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.23
Selain itu pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang
rusak, cacat, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap, hal ini
dijelaskan dalam UUPK pasal 8 ayat (2) dan (3) bahwa pelaku usaha dilarang
memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa
memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku
usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat
atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara jelas.
Dan apabila pelaku usaha didapati melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2)
maka aakan dibeikan sanksi yaitu dilarang memperdagangkan barang dan/atau
jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran, hal ini sesuai dengan UUPK
pasal 8 ayat 4.24
5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Lembaga Pengawasan Pasar

23

Ibid., hlm. 149-150.
Ibid., hlm. 150.
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Pengetahuan

akan

pasar

mencakup

bahasan

tentang

bagaimana

seharusnya seorang produsen, distributor, dan konsumen berprilaku, bertransaksi,
dan membangun suatau jaringan bisnis. Begitu juga terhadap pengetahuan
wawasan secara ekonomi Islam adalah demand memberikan Fallah (Welfare)
kepada suplier, agar supplier terus konstan, dan begitu juga sebaliknya.25
Pengawasan internal dalam pasar mencakup bagaimana seorang pelaku
pasar bersikap baik dalam segala bentuk transaksi yang dilakukannya. Prilaku
yang baik dalam diri seorang pelaku pasar didasarkan atas dasar ajaran Islam.
Ketika seorang telah bersyahadat dan mengaku dirinya sebagai seorang muslim,
maka kewajibannya tidak hanya berhenti di wilayah ibadah yang bersifat ritual,
seperti sholat. Akan tetapi ketia ia berdagang, memproduksi atau mengkonsumsi
suatu barang dan segala macam aktivitas lainnya, harus didasarkan karena
motivasi ibadah kerena Allah. Dengan begitu, maka ia akan selalu mangawasi
dirinya agar tidak masuk ke area yang dilarang oleh Allah. Ia akan menghindari
perbuatan yang merugikan orang lain. Dengan begitu mekanisme pasar akan
terhindar dari berbagai macam kejahatan dan kecurangan. 26
Adapun pengawasan eksternal dilakukan oleh suatu instansi pengawas
pasar yang bisa disebut dengan hisbah. Pengawasan tersebut dilakukan untuk
menghindari prilaku yang menyimpang dari para pelaku bisnis di dala pasar.
Seorang pengawas pasar (mustahib) mempunyai kewenangan untuk menindak

25

Ika Yunia Fauzila dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip dasar ekonomi Islam prespektif
maqashid al-syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 213.
26
Ibidi, hlm. 214.
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para pelaku kejahatan di dalam pasar. Kejahatan tersebut bisa saja berbentuk
beberapa kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak manapun.27
Rasulullah SAW seringkali mengunjungi pasar. Terkadang beliau
memberi nasihat, akan tetapi tak jarang teguran atau pendidikan. Rasulullah SAW
juga menempatkan Said bin Said ibn al-Ash dipasar Mekkah, sebagai kepala
pasar.28
Aturan pengawasan (nidzam al-hisbah) dimulai dengan ditunjuknya
seseorang untuk mengawasi kegiatan perekonomian yang sedang berjalan. Yaitu
seorang muslim yang berakal, kuat, bijaksana, jujur, dan berani memerangi
keadilan. Adapun cara-cara lembaga ihtisab (pengawasan) antara lain :
a.

Dengan memberikan teguran kepada yang melanggar;

b.

Dengan memberikan nasihat ketika teguran tidak berhasil;

c.

Dengan tindakan (dengan syarat dalam tindakan yang wajar);

d.

Pelaku kejahatan pasar dipenjara.29

27

Ibid.
Yusuf al-Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terjemahan, Zainal Arifin dan
Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 255.
29
Muhammad Faruq al-Nabhani, Al-ittijah al-jami’ fi al-Tasyri’ al-Iqtishadi al-Islami,
(Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), 360-402.
28
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1. Mengawasi
jalannya

Diadakannya al-Nidzam, al-Hisbah yaitu
dengan ditunuknya seseorang untuk
mengawasi kegiatan perekonomian yang
sedang berjalan. Yaitu seorang Muslim,
berakal, kuat bijaksana, jujur dan berani

Beberapa cara al-Hisbah antara lain:
1.
2.
3.
4.

Dengan memberikan teguran kepada sipelanggar
Memberikan nasehat ketika teguran tidak berhasil
Dengan tindakan ( dengan syarat dalam batasan yang wajar)
Penjara.
2. Menjaga dan mengawasi kemaslahatan publik:

Tugas
Negara

a. Menghukum seseorang yang menggunakan uangnya untuk
hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku
b. Pengawasan dengan praktik riba
c. Pengawasan terhadap individu, jika dianggap merugikan
masyarakat ataupun hukum yang berlaku.
d. Membela seseorang yang menjadi korban kejahatan
e. Pelanggaran terhadap ikhtikar
f. Penetapan harga sesuai dengan kemaslahatan konsumen dan
produsen (jika ada distorsi dalam pasar).
3. Negara menetapkan jaminan sosial dalam masyarakat:
yaitu negara bertanggung jawab atas fakir miskin, anakanak yatim, dan parara pengangguran, juga atas janda dan
orang-orang jompo. Yaitu, dibiayai dengan kas negara
yang dahulu dikenal dengan Bait al-Mal.

4. Negara dan para pemimpinnya wajib menjaga
dan melindungi aset umum, dan, menindak
seseorang ataupun kelompok yang merusak
dan menguasai aset tersebut
Gambar 1.30

30

Ika Yunia Fauzia, Prinsip dasar Ekonomi Islam... hlm. 117.
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Dalam Islam dikenal suatu konsep tentang tanggung jawab negara
didalam mengwasi pertumbuhan ekonomi, yang didalamnya juga membahas
tentang pengawasan negara terhadap praktik-praktik muamalat yang dilarang. Hal
ini dapat kita lihat dalam bagan diatas.

F. Tinjauan Pustaka
Untuk mendukung penyusunan penelitian yang lebih maksimal, maka
penulis melakukan penelaahan awal terhadap pustaka atau karya-karya terdahulu
yang relevan dengan topik yang akan diteliti untuk menambah wawasan sebelum
peneliti melangkah lebih jauh dalam permasalahan yang ditemukan. Masalah
peran BPOM telah banyak dikaji terutama kajian dalam bentuk karya ilmiah.
Selain itu peneliti juga menemukan beberapa skripsi Jesseyca Melliyati
Bethesda dengan judul skripsi Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang.31 Dalam
skripsi tersebut membahas tentang bagaimana sistem dalam pelaksanaan
pengawasan BPOM di Kota Serang terhadap produk kosmetik ilegal di kota
Serang.
Kemudian sekripsi Riyan Yusuf dengan judul Kinerja Balai Besar POM
Yogyakarta Dalam Pengawasan Produk Obat dan Makanan yang Mengandung
Zat Berbahaya. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana kinerja

31

Mahasiswa angkatan 2017 program studi Sosial dan Ilmu Politik universitas Sultan
Ageng Tirta Yasa.
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Balai Besar POM Yogyakarta,32 dalam melakukan pengawasan peredaran obatobatan di Yogyakarta.
Lalu skripsi Dinda Sari dengan judul Efektifitas Pengaasan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Produk Makanan Olahan Impor di Kota
Makassar.33 Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana sistem dan
tanggung jawab BPOM terhadap makanan olahan impor di Makassar.
Sementara itu penulis menyusun skripsi dengan judul Peran Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi Terhadap Peredaran ObatObatan Menurut Prespektif Hukum Islam. Di dalam skripsi ini membahas
bagaimana peranan serta tindakan Badan POM Provinsi Jambi dalam peredaran
obat-obatan di kota Jambi.

32

Mahasiswa angkatan 2014 program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri
Yogyakarta.
33
Mahasiswa angkatan 2017 program studi Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar.
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BAB II
METODE PENEITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
lapangan dengan kualitatif. Pentingnya jenis data karena diperolehnya temuan
dilapangan mengenai kaitan masalah yang diangkat dalam judul ini. Pendekatan
ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berdasarkan pada instrument
pengempulan data.
Penelitian ini juga bersifat deskriptif, metode ini adalah metode yang
menggambarkan suatu data yang akan dibuat, baik oleh penulis maupun secara
kelompok. Ciri-ciri metode deskriptif

adalah memusatkan diri pada masa

sekarang dan masalah-masalah yang aktual, dan kemudian data yang dikumpulkan
disusun, dijelaskan, dan dianalisis.34
Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penyusunan pustaka
(library research), yaitu suatu penyusunan dengan cara menghimpun, menuliskan,
mengedit, dan mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan data dan informasi
yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Data dan informasi
tersebut diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku-buku ilmiah, laporan
penyusunan, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan,
ensiklopedia,

34

dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik

Sayuti Una, (ED.), Pedoman Penulis Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah Press,
2012), hal. 251.
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lainnya yang terkait dengan peran BPOM provinsi Jambi dalam peredaran obatobatan ditinjau menurut prespektif hukum islam.
Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yurudis
penulis gunakan untuk melihat objek hukum karena berkaitan dengan Keputusan
Presiden RI. Nomor 103 tahun 2001 serta Undang-Undang No 8 tahun 1999
tentang hukum perlindungan konsumen.

B. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu:
1). Data Primer
Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peniliti dari
sumber pertamanya. Dalam penilitian ini sumber data diperoleh dari hasil
wawancara secara langsung yang dilakukan peneliti kepada pihak BPOM . Data
primer di sini merupakan data pokok yang diperoleh melalui hasil wawancara
yang dilakukan oleh penulis dilapangan. Data yang termasuk dalam penelitian ini
adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkenaan dengan peranan
BPOM provinsi Jambi dalam peredaran obat-obatan.
2). Data Sekunder
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Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk
dokumen-dokumen. Sumber yang yang didapat dari referensi-referensi buku,
internet, dan hasil penelitian yang telah disusun menjadi dokumen.
C. Instrumen Pengumpulan Data
Seusai dengan permasalahan yang diangkat, peniliti menggunkan
penelitian sebagai berikut:
1. Penelitian kepustakaan (library research)
Adanya penelitian pustaka yang penulis maksud adalah mengumpulkan
data yang diambil dari buku-buku, jurnal, dan internet yang mendukung penelitian
ini.
2. Penelitian lapangan (field research)
Sementara penulis mengumpulkan data langsung ketempat objek
penelitian. Dalam hal ini menjadi objek penelitian ini adalah pihak BPOM dan
penjual obat-obatan di provinsi Jambi.
Teknik dengan pengumpulan data adalah sebagai berikut:
a. Observasi
Metode dengan mendatangi tempat penelitian lapangan langsung guna
mendapatkan data yang valid bagi peneliti, dan penelitian ini observasinya
dilakukan secara langsung kepada pihak BPOM dan penjual obat-obatan di
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provinsi Jambi. Dengan cara melihat secara langsung bagaimna peranan BPOM
provinsi Jambi, serta bagaimana peredaran obat-obatan di provinsi Jambi.
b. Wawancara
Metode dengan Tanya jawab langsung kepada pihak yang terlibat dalam
penelitian ini. Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada pihak BPOM dan
penjual obat-obatan di provinsi Jambi.
guna mengetahui secara langsung tentang peran BPOM serta bagaimana
peredaran obat-obatan di provinsi Jambi.
c. Dokumentasi
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia
dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data
primer yang diperoleh observasi dan wawancara mendalam. Dokumen yang
diperoleh dari Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) Provinsi
Jambi yang dikelola untuk melengkapi penelitian-penelitian yang berupa
dokumen.

D. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mereduksi data yang
diperoleh dari hasil wawancara. Data wawancara yang sudah direkam kemudian
ditranskripkan dengan tujuan peneliti memudahkan peneliti memilih data yang
sesuai untuk dianalisis. Data yang berhubungan dengan Peran Badan Pengawas
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Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi Terhadap Peredaran Obat-obatan di
Provinsi Jambi.
Langkah selanjutnya adalah membuat rangkuman ini dari setiap aspek
yang diteliti. Langakah terakhir adalah membuat kesimpulan sementara dari datadata yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk
penelitian lanjutan dan mengecek kembali hasil data-data asli yang telah
diperoleh.

E. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan pemahaman secara runtun, pembahasan dalam
penulisan spenelitian ini mempunyai sistematika sebagai berikut:
BAB I :

Pendahuluan, bab ini pada hakikatnya menjadi acuan bagi penulisan
penelitian, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, dan tentang
tinjauan pustaka.

BAB II :

Pada bab ini akan membahas tentang metode penelitian dalam
pembuatan penelitian. Pendekatan penelitian, jenis dan sumber data,
instrumen pengumpulan data, teknik analisis data sistematika
penulisan dan jadwal penelitian.

BAB III : Pada bab ini berisi tentang gambaran umum tentang BPOM Provinsi
Jambi. Dalam bab ini menjelaskan mengenai biografi tentang BPOM
Provinsi Jambi.
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BAB IV : Pada bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian. Dengan
sub bab tentang Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Provinsi Jambi Terhadap Peredaran Obat-obatan. Tindakan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi Terhadap
Peredaran Obat-obatan. Pandangan Hukum Islam Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi Terhadap Peredaran
Obat-obatan yang Mengandung DNA babi.
BAB V : Bab ini merupakan penutup, berisikan mengenai kesimpulan dari hasil
penelitian skripsi dan berisikan tentang saran-saran serta dilengkapi
dengan daftar pustaka, lampiran, dan curiculum vitae.

F. Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian ini di susun untuk menjadi pedoman ketika penelitian
di laksanakan. Dengan adanya adanya jadwal penelitian akan mudah
mempesiapkan

langkah- langkah penelitian yang akan dilaksanakan nantinya.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
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NO

JENIS KEGIATAN

BULAN
I
April

Pembuatan Proposal
1.

Dan Pengajuan Judul
Pengajuan

2.

dan

Proposal

Penumjukan

Dosen Pembimbing
Konsultasi
3.

Perbaikan Proposal
Seminar

4.

Dan

Proposal

dan Perbaikan Hasil
Seminar
Pengesahan

5.

dan Izin Riset
Pengumpulan

6.

Data

dan Penyusunan Data
Analisis

7.

Judul

dan

Penelitian Draf
Penyempurnaan dan

8.

9.

Penggandaan
Ujian Skripsi

Tabel 1.1

√

II
Mei

III
JUNI

IV
JULI

V
AGUSTUS

VI
SEPTEMBER

BAB III
GAMBARAN UMUM KANTOR BPOM PROVINSI JAMBI
A. Sejarah Berdirinya Kantor BPOM Provinsi Jambi
Pembentukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan ( BPOM ) Provinsi
Jambi diawali oleh terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia ( BPOM RI ). BPOM sebenarnya sudah terbentuk pada zaman belanda
dulu dengan nama De Dient De Valks Gezonheid ( DVG ) di bawah naungan
perusahaan farmasi milik belanda. DVG sendiri berperan sebagai lembaga yang
bertugas memproduksi obat-obatan kimia sekaligus sebagai pusat penelitian
farmasi kala itu. Pada tahun 1964, DVG yang merupakan bakal cikal terbentuknya
BPOM ini resmi menjadi milik pemerintah Indonesia dan berubah nama menjadi
Inspektorat Farmasi.35
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jendral Farmasi
dibantu oleh:
1. Lembaga farmasi nasional dengan tugas melaksanakan tugas pengujian dan
penelitian dibidang kefarmasian.
2. Pabrik farmasi depertement kesehatan.
3. Depot farmasi pusat.
4. Sekolah menengah farmasi depertement kesehatan.
Pada tahun 1975, pemerintah mengubah direktorat jendral farmasi menjadi
direktorat jendral pengawas obat dan makanan, dengan tugas pokok melaksanakan
pengaturan dan pengawasan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan, obat
35

Wawancara dengan Bapak Supriyadi, bagian Certifikasi Layanan Konsumen, 10
Oktober 2018.
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tradisional, narkotika serta bahan berbahaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut,
pada direktorat ini dibentuk unit pelaksana teknis yaitu pusat pemeriksaan obat
dan makanan dipusat dan balai pengawas obat dan maknan di seluruh provinsi.
Berdasarkan keputusan presiden No 166 tahun 2000 yang kemudian
diubah dengan kepres No 103/2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi,
kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non
depertement

(LPND)

yang

bertanggung

jawab

kepada

presiden

dan

dikordinasikan dengan menteri kesehatan.36
Pembentukan Badan POM ini ditindak lanjuti dengan keputusan kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan No :02001/SK/KBPOM, tanggal 26 februari
2001 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan,
setelah mendapatkan persetujuan menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara
No : 3/M.PAN/2/2001 tanggal 01 februari 2001. Setalah keputusan ini
dikeluarkan Badan POM menjadi Badan yang ditunjukan indenpedensinya dalam
mengawasi peredaran Obat dan Makanan ditengah masyarkat serta menjamin
kesahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan keputusan tersebutlah maka
terbentuklah badan pengawasan obat dan makanan ( BPOM ) provinsi jambi di
bawah naungan BPOM RI pada tanggal 31 januari 2001 yang terletak di Jl. RM.
Nur Atmadibrata No.11, Telanaipura, Kota Jambi.

B. Struktur Kantor BPOM Provinsi Jambi

36

Wawancara dengan Bapak Sarino, bagian Certifikasi dan layanan Informasi, 14
Oktober 2018.

35

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan
di Jambi berdasarkan Keputusan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14
tahun 2014, tanggal 17 oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana dan Teknis di lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
Gambar II.

KEPALA
Drs.H.Ujang Supriatna,Apt
NIP.196006091989031002

KEPALA TATA USAHA
Marhamah,SE
NIP.196035311 1965522001

KEPALA TERANOKOKO
Drs. Lenggo vivirianty,Apt
NIP.196704011995032001

KEPALA MIKROBIOLOGI
Drs.Armelny romita,S.SI,Apt
NIP.196810141997032001

Drs.Hj.Emili,Apt.
NIP.1967040229953422001

KEPALA SERLIK

KEPALA PANGAN&BB
Drs.Hj.tessy mulyani,Apt
NIP.196511191995032001

KEPALA PEMERIKSAAN

Drs.H.Syartuni
NIP.16214323 11919951001

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(Sumber: Dokumen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi Tahun 2014)
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Masing-masing Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
pokok dan fungsi sebagai berikut:37
1.

Seksi Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan
Produk Komplemen.
Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program evaluasi dan
penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan
penilaian mutu di bidang terapik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan
produk komplemen.

2.

Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya
Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencan dan program evaluasi dan
penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan
penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.

3.

Seksi Pengujian mikrobiologi
Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program evaluasi dan
penyusunan laporan pelaksnaan mpemeriksaan laboraturium,pengujian dan
penilaian mutu secara mikrobiologi.

4.

Seksi pemeriksaan dan penyidikan.
Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program evaluasi dan
penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh
untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi,disttribusi,sarana pelayanan
kesehatan serta penyidikan pelanggaran hukum di bidang produk terapetik,

37

Laporan Tahunan BPOM Provinsi Jambi, tahun 2015.

37

narkotika,psikotropika,zat

adiktif,obat

tradisional,kosmetik,

produk

komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
5.

Seksi sertifikasi dan layanan informasi konsumen.
Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program evalasi dan
penyusunan laporan pelaksanan sertifikasi produk, sarana produksi dan
distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

6.

Subbagian Tata usaha.
Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di
lingkungan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di jambi.

7.

Kelompok jabatan fungisonal.
Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan jenjang
jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional
pengawasfsrmasi dan makanan, penyidik pegawai negri sipil sesuai dengan
bidang keahlianya.

C. Visi dan Misi Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
Provinsi Jambi.
Sebagai arah dalam melaksanakan kegiatannya Badan Pengawasan Obat
dan Makanan di Jambi mempunyai Visi dan Misi sesuai dengan keputusan kepala
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Badan POM RI No. HK.04.1.21.03.15.1644 Tahun 2015 tentang pernyataan Visi
dan Misi Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai Berikut:38
1.

Visi BPOM Provinsi Jambi
Obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya

saing bangsa.39
2.

Misi BPOM Provinsi Jambi

a.

Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk
melindungi masyarakat.

b.

Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan
obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku
kepentingan.

c.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan badan pengawas obat dan makanan.40

D. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan analisis beban kerja jumlah kebutuhan pegawai Balai
Pengawas Obat dan Makanan di Jambi seharusnya berjumlah 86 (delapan puluh
enam) orang. Namun sampai dengan 31 Desember 2014 jumlah pegawai di
BPOM Jambi baru 68 (enam puluh delapan) orang PNS yang terdistribusi pada:41
1.

Sub Bagian Tata Usaha 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari apoteker 3
(tiga) orang. Sarjana Ekonomi 1 (satu) orang, Sarjana Hukum 2 (dua) orang,
Sarjana Teknologi Pangan 1 (satu) orang, DIII Komputer 1 (satu) orang, DIII
38

Laporan Tahunan BPOM Provinsi Jambi, tahun 2015 hlm. 3.
Ibid,. hlm. 4.
40
Ibid.
41
Ibid., hlm. 14.
39

39

Akuntansi 1 (satu) orang, SMF 2 (dua)orang, Analis Kesehatan 1(satu) orang,
SLTA Umum 2 (dua) orang, SLTA Kejuruan 3 (tiga) orang dan SD 1 (satu)
orang.
2.

Seksi Pengujian Teranokoko berjumlah 18 (delapan belas) orang yang terdiri
dari apoteker 11 (sebelas) orang, Sarjana Kimia 2 (dua) orang. D3 Farmasi/
Kimia 2 (dua) orang, SMF 3 (tiga) orang.

3.

Seksi Pengujian Pangan dan bahan Berbahaya 10 (sepuluh) orang terdiri dari
Apoteker 6 (enam) orang, SMF 3 (tiga) orang, SMAK 1 (satu) orang.

4.

Seksi Pengujian Mikro Biologi 6 (enam) orang yang terdiri dari Apoteker 2
(dua) orang, Sarjana Biologi 1 (satu) orang, DIII Farmasi/ Kimia 1 (satu)
orang, SMF 3 (tiga) orang,

5.

Seksi Pemeriksaan 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Apoteker 4 (empat
orang), Sarjana Hukum 1 (satu) orang , Sarjana Komputer 1 (satu) orang,
SMF 3 (tiga) orang, dan SAKMA 1 (satu) orang,

No

Pendidikan

1

Apoteker
orang)

Asal

Pnempatan

(2 Pemdik

Seksi Serlik BPOM

Teranokoko

Jambi

BPOM Jambi
2

D3

Kimia
orang)

3

(1 Seksi

BPOM Jambi

S1 Komputer (1 Seksi
orang)

Pengujian Seksi Serlik BPOM
Jambi

Serlik Pemdik BPOM Jambi

BPOM Jambi

40

6.

Seksi Serlik 6 (enam) orang yng terdiri dari Apoteker 4 (empat) orang, SMF 1
(satu) orang, D3 Kimia 1(satu) orang.
Selain PNS, juga dibantu dengan 16 (enam belas) orang tenaga honorer

(administrasi, pengemidi, cleaning servise dan satpam). Ditinjau dari segi
golongan kepangkatan terbagi menjadi : golongan II sebanyak 10 (sepuluh) orang
(14,71 %), golongan III sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang (70,59 %),
golongan IV sebanyak 10 (sepuluh) orang (14,70 %). Selama tahun 2014 terdapat
beberapa perubahan pada komposisi pegawai yaitu penambahan 2 (dua) orang
CPNS Apoteker, 4 (empat) orang mutasi pegawai antar seksi.42
Dalam upaya pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai pada
tahun 2014 ditugaskan pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di
Jambi untuk mengikuti pelatihan teknis dan manajemen sebanyak 174 (sertus
tujuh puluh empat) orang secara rinci dapat dilihat pada lampiran tabel.
Berdasarkan tingkat usia pegawai Balai pengawas Obat dan Makanan di
Jambi terdiri dari usia 20-24 tahun berjumlah 1 (satu) orang, usia 25-29 tahun 8
(delapan) orang, usia 30-34 tahun 15 (lima belas) orang, usia 35-39 tahun 6
(enam) orang, usia 40-44 tahun 11 (sebelas) orang, usia 45-49 tahun 13 (tigabelas)
orang dan usia 50-54 tahun 12 (duabelas) orang, diatas 54 tahun 2 (orang).
Berdasarkan golongan pegawai balai Pengawas Obat dan Makanan di
Jambi terdiri dari Gol. II a berjumlah 1 (satu) orang, Gol. II c berjumlah 2 (dua)
orang, Gol. II II derjumlah 7 (tujuh) orang, Gol. III a berjumlah 6 (enam) orang,
42

Ibid., hlm. 16.

41

Gol. III b berjumlah 22 (dua puluh dua) orang, Gol. III c berjumlah 10 (sepuluh)
orang, Gol. III d berjumlah 10 (sepuluh) orang, Gol. IV a berjumlah 6 (enam)
orang dan Gol. IV b berjumlah 1 (satu) orang.
Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Balai Pengawas Obat dan
Mkanan (BPOM) di Jambi berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang terdiri dari
S2 sebanyak 1 (satu) orang, Apoteker 29 (dua puluh sembilan) orang, S1 Biologi
1 (satu) orang, S1 Teknologi Pangan 1 (satu) orang, S1 Hukum 3 (tiga) orang, S1
Kimia 2 (dua) orang, S1 Ekonomi 1 (satu) orang, S1 Komputer 1 (satu) orang, D3
Komputer 1 (satu) orang, D3 1 (satu) orang, D3 Farmasi/ Kimia 4 (empat)orang,
SMF 14 (empat belas) orang, SMAK/ SAKMA 3 (tiga) orang, SLTA Umum 3
(tiga) orang, SLTA Kejuruan 2 (dua) orang, dan SD 1 (satu) orang.

E. Budaya Organisasi
Untuk membangun organisasi yang efektif dan efesien, Balai Pengawas
Obat dan Makanan di Jambi dikembangkan nilai-nilai dasar budaya organisasi
sebagai berikut :
1.

Profesionalisme
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan
komitmen yang tinggi.

2.

Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan, dalam menjunjung tinggi
nilai-nilai luhur dan keyakinan.
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3.

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim, Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi
yang baik.
5.

Inovatif, Mampu melaksanakan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan
teknologi terkini.

6.

Responsif / Cepat Tanggap, Antisipasif dan responsif dalam mengatasi
masalah. Selain itu Balai pengawas Obat dan Makanan di Jambi juga
mempunyai komitmen, yaitu :
a. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas korupsi dan kolusi, dan
nepotisme.
b. Penegakan hukum disegala bidang
c. Keterbukaan
d. Kemitraan. 43

Kegiatan utama Badan POM Provinsi Jambi:
1.

Program pengawasan keamanan pangan, kemasan pangan dan bahan
berbahaya.
Tujuan dari program ini dalah untuk menjamin agar produk pangan yang

beredar di provinsi Jambi layak dan aman untuk dikonsumsi serta menekan
serendah mungkin akibat penggunaan produk kemasan pangan dan bahan
berbahaya, dilaksanakan dengan kegiatan :
43
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a.

Pemantapan penyelenggaraan pemeriksaaan terhadap sarana produksi dan
distribusi pangan dan bahan berbahaya.

b.

Pemantapan sistem sampling produk pangan dan kemasan pangan.

c.

Penerapan cara produksi makanan yang baik pada industri pangan.

2.

Program pengawasan mutu, kasiat dan keamanan produk terapetik / obat
yang beredar di Jambi memenuhi syarat mutu, keamanan dan khasiat.44

Kegiatan utama yang dilakukan dalam program ini adalah :
a.

Pemantapan penyelenggaraan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan
distribusi Produk Treapetik / Obat.

b.

Pemantapan sistem sampling Produk Treapetik / Obat.

c.

Perluasan jangkauan monitoring iklan dan label produk.

d.

Perluasan cakupan pengawasan peredaran produk treapetik termasuk
penertiban distribusi obat keras pada sarana yang tidak berwenang.

3.

Program pengawasan mutu, keamanan dan khasiat / manfaat obat tradisional,
sublemen kesehatan dan kosmetik.
Program ini bertujuan untuk menjamin agar obat tradisional, sublemen

kesehatan dan produk kosmetik yang beredar di provinsi jambi memenuhu syarat
mutu, keamanan dan khasiat.
Kegiatan utama yang dilakukan dalam program ini adakah :
a.

Pemantapan penyelenggaranaan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan
distribusi produk obat tradisional, sublemen kesehatan, dan kosmetik.
44
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b.

Pemantapan sistem sampling obat tradisional, sublemen kesehatan, dan
produk kosmetik.

c.

Perluasan jangkauan monitoring iklan dan label produk.

4. program perketatan pengawasan narkotika, psikotropika, zat adiktif, (NAPZA)

perkursor dan / rokok.45
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian penyaluran
narkotikam psikitropika dan perkursor yangdigunakan untuk pengobatan dan
mencegah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan perkursor.
Kegiatan utama yang dilakukan dalam program ini adalah :
a.

Intenfikasi audit administrasi disemua tingkat pelayanan kesehatan.

b.

Penertiban administrasi pencatatan dan pelaporan di seluruh mata rantai
pengadaan dan pengelolaan.

c.

Memperkokoh jaringan kerjasama lintas sektor untuk mencegah kebocoran
pendistribusian NAPZA.

d.

Peningkatan cakupan sampling NAPZA dan rokok serta pengawasan label
dan iklan rokok yang beredar.

5.

program penyidikan dan penegakan hukum dibidang obat dan makanan,
program ini bertujuan untuk pengembangan, penelusuran dan penegakan
hukum dalam kasus pelanggaran dibidang obat dan makanan serta
membentuk koordinasi operasi dengan instansi terkait (Dinas Kesehatan,
Dinas Perlindungan, Perdagangan, dan Kepolisian).
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Kegiatan utama yang dilakukan dalam program ini adalah :
a.

Pelaksanaan pengembangan penelusuran dan tindak lanjut deteksi dini.

b.

Penelusuran kasus pemalsuan, peredaran gelap dan pelanggaran.

c.

Operasi gabungan daerah.

d.

Operasi gabungan nasional.

e.

Kegiatan operasi pasar dalam negeri bebas produk ilegal.46

Kegiatan prioritas Badan POM Provinsi Jambi
Kegiatan prioritas Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tahun
2015 adalah sebagai berikut :
1.

Sampling dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetika, sublemen
kesehatan, pangan dan bahan berbahaya.

2.

Meningkatkan sistem mutu laboraturium sesuai dengan ISO/ IEC 17025 :
2005.

3.

Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika,
sublemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya.

4.

Pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif / rokokdan obat
bahan berbahaya.

5.

Pengawasan iklan dan label produk obat, kosmetika, obat tradisional
sublemen kesehatan, dan makanan.

6.

Surveilan, audit IRTP dalam rangka izin pencantuman halal dan piagam
bintang keamanan pangan kantin sekolah.
46
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7.

Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan.

8.

Peningkatan pemberdayaan konsumen / masyarakat melalui penyuluhan dan
penyebaran informasi.

9.

Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait.

10. Perkuatan infrastuktur untuk mendukung program pengawasan obat dan
makanan.
11. Melaksanakan Revitalisasi Mobil Laboraturium Keliling dalam rangka Rapid
Test Kit Bahan Berbahaya pada Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan
Pangan Jajanan Pasar.
12. Melaksanakan SATGAS Pemberantasan Produk Ilegal.
13. Implementasi

ISO 9001 : 2008 mengenai Quality Managemen System

(QMS).
14. Penerapan sistem pengendalian interen pemerintah.
15. Sampling obat dan sarana pelayanan pemerintah.
16. Pengawasan saran adan sampling produk pangan fortifikasi.
17. Gerakan keamanan pangan desa.47

F. Data Umum Wilayah Kerja
Provinsi Jambi merupakan bagian dari pulau sumatra yang terletak di
bagian wilayah timur. Letak geografis Provinsi Jambi berada pada 0045’ sampai
2045’ Lintang Selatan dan antara 1010100 sampai 104055’ Bujur Timur yang
berbatasan dengan :
47
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1.

Sebelah Utara berbatasan dengan Prvinsi Riau dan Kepulauan Riau;

2.

Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan;

3.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan;

4.

Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat dan Bengkulu.48
Secara administratif luas wilayah Provinsi Jambi ± 53.435 km2 dengan

luas daratan 50.160,05 km2 dan diperairan 3.274,95 km2 yang terdiri dari 9
(sembilan) kabupaten, 2 (dua) kota, 183 kabupaten, 1.553 desa/kabupaten dengan
rincian sebagai berikut :
1.

Kabupaten Kerinci

: 3.335,27

km2

2.

Kabupaten Bungo

: 4.659

km2

3.

Kabupaten Tebo

: 6.461

km2

4.

Kabupaten Merangin

: 7.679

km2

5.

Kabupaten Sarolangun

: 6.184

km2

6.

Kabupaten Batang Hari

: 5.804

km2

7.

Kabupaten Muaro Jambi

: 5.326

km2

8.

Kab. Tanjung Jabung Barat

: 4.649,85

km2

9.

Kab. Tanjung Jabung Timur

: 5.445

km2

10. Kota Jambi

: 205,43

km2

11. Kota Sungai Penuh

: 391,5

km2

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi yang terletak di Jl.
RM Nur Atmadibrata No. 11 Telanaipura Jambi menempati lahan seluas 3.976
m2 termuat dalam Surat Hak Pakai Tanah milik pemda Provinsi Jambi sesuai
48
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dengan surat perjanjian antara pemerintah Provinsi Jambi dengan Balai Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi No. 2969/SPP/Gub/BPKAD/2014 dan
No.PR.02.02.89.11.14.1995 tanggal 30 Oktober 2014.49
Dan Luas tanah untuk rumah dinas/mes 802 m2 yang terletak di komplek
RSU Jambi(berdasarkan izin pemakaian dari PEMDA Provinsi Jambi sesuai SK.
Gubernur Jambi No. 3096/SPP/Gub/BPKAD/2014 dan No.02.02.89.11.14.1995
Tanggal 30 Oktober 2014. Hal tersebut diatas sesuai SK. Gubernur Jambi No.
580./Kep.Gub/BPKAD/2014 Tanggal 18 November 2014.50
Luas bangunan
Gedung Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi terbagi atas
tujuh gedung, luas keseliruhan 2.745 m2 yang terdiri dari :
1.

Gedung Kantor (A)

: 764 m2

2.

Gedung Lab. Pengujian Pangan dan BB (B)

: 450 m2

3.

Gedung Lab. Pengujian Teranokoko (C)

: 860 m2

4.

Gedung Lab. Pengujian Mikrobiologi (D)

: 510 m2

5.

Gedung Regensia (E)

: 40 m2

6.

Gedung Regensia

: 30 m2

7.

Rumah Genset (F)

: 21 m2

8.

Instalasi Pengolah Air Limbah

: 60 m2

a.

Adapun sumber Energi Listrik :

49
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Jumlah KVA seluruhnya 105 KVA terbagi untuk :
1.

Gedung Utama/kantor

2.

Gedung Pengujian Pangan dan BB

3.

Gedung Pengujian Mikrobiologi

4.

Gedung Pengujian Terapetik
Sementara sumber air bersih yang digunakan sebagai penunjang sarana

lingkungan dan untuk menunjang penyelenggaraan laboratorium serta keperluan
air bersih berasal dari PDAM.
Sedangkan sarana komunikasi yang dimiliki yang dimiliki Balai Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) di jambi berupa 4 bulan telepon di gedung utama,
dengan rincian:
1.

Ruang Ka. Balai

2.

Ruang Umum Telp./ Fax dan PABX

3.

Ruang Seksi Serlik telp. Dan Fax

4.

Ruangan IT untuk Line Internet (Private Vitural Network)
Kendaraan Dinas Roda empat berjumlah 7 (tujuh) unit terdiri dari 3 (tiga)

mobil laboratorium keliling terdiri dari 2 (dua) unit jenis minibus ELF Isuzu
pengadaan tahun 2013 dan 1 (satu) unit Suzuki APV hibah dari Badan POM RI
pada tahun 2008. Sedangkan kendaraan operasional lainnya sejumlah 4 (empat)
unit terdiri dari 2 (dua) unit Innova pengadaan tahun 2014 dan 2005, 1 (satu) unit
Toyota Kijang Kapsung pengadaan 1997 dan Isuzu Panther pengadaan tahun
2002. Kendaraan dinas roda dua berjumlah 4 (empat) Unit yaitu 1 unit Honda
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Supra pengadaan tahun 1997, 1 (satu) unit Honda Supra X pengadaan tahun 2004
dan 2 (dua) unit Honda Supra X 125 CC pengadaan tahun 2007.51
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi
dalam pengawasan peredaran obat-obatan yang mengandung DNA babi
Badan POM sebagai lembaga institusi pemerintahan yang tugasnya
mengawasi peredaran berbagai produk makanan, obat-obatan, kosmetika, dan
memberikan penilaian mutu produk produk tersebut, sangat membantu dan
melindungi masyarakat dalam menentukan produk-produk yang baik untuk
dikonsumsi dan tidak beresiko.
Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan menerapkan tindakan
kehati-hatian terhadap kemungkinan peredaran produk obat-obatan ilegal maupun
tanpa izin edar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan maupun mutu, maka
Balai POM Provinsi Jambi sebagai unit pelaksanaan teknis Badan POM di daerah
mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengawasan produk yang
beredar dimasyarakat sehingga produk tersebut terjamin keamanannya, memenuhi
persyaratan mutu dan bermanfaat.
Hal ini Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 BPOM
merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang melaksanakan tugas
pengawasan obat dan makanan serta komoditi lain seperti kosmetik. Pengawasan
dilakukan untuk menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan produk untuk
dikonsumsi serta menjamin hak-hak konsumen.52
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Badan POM Provinsi Jambi secara terus menerus dan berkesinambungan
melakukan pengawasan full spectrum mulai premarket hingga postmarket.
Pengawasan pre-market adalah merupakan pengawasan preventif Balai
Besar POM untuk memeriksa setiap produk obat-obatan sebelum beredar
di pasaran. Adapun langkah preventif dilakukan melalui tahap sertifikasi
dan registrasi produk, sarana produksi serta distribusi produk tersebut.
Sedangkan pengawasan Post Market adalah merupakan pengawasan
represif oleh Balai Besar POM untuk mengadakan pemeriksaan terhadap
produk obat-obatan yang beredar dimasyarakat dengan proses:
1. Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat
2. Melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk obat yang
dicurigai mengandung bahan berbahaya atau produk yang tidak
mempunyai produksi serta produk yang dicurigai berbahaya bagi
kesehatan masyarakat.53
Apabila dari hasil pemeriksaan sampling dan uji laboratorium terbukti
bahwa produk obat tersebut tidak memenuhi syarat maka Balai Besar POM
berwenang untuk menarik produk tersebut dari peredaran, memberi peringatan
pada pelaku usaha dan distribusi produk tersebut untuk tidak mengulangi
perbuatannya, serta memberi peringatan kepada masyarakat tentang produk yang
tidak memenuhi syarat tersebut.
Agar tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif dan efesien, Balai
POM Jambi melaksanakan penyusunan rencana program pengawasan obat dan
makanan tahunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang pegawai Badan
POM Provinsi Jambi, bahwa “kami juga membuat suatu perencanaan
pertahunnya, hal ini kami lakukan agar segala kebutuhan yang diperlukan dalam
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menjalankan tugas lebih terstruktur dan disiplin guna mencapai hasil yang
maksimal”.54
Dalam rangka melundungi konsumen Badan POM mempunyai tugas dan
fungsinya serta wewenang terhadap pengawasan produk terapetik, narkotika, zat
adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, serta pengawasan atas
keamanan pangan dan bahan berbahaya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk
melindungi konsumen dari para produsen yang melakukan tindak kecurangan.
Dan yang menjadi tugas-tugas pokok Badan POM Provinsi Jambi dalam
menjalankan tugasnya:55
1. Melaksanakan pemerikaan secara laboraturium, pengujian dan penilaian mutu
produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional,
kosmetik, sublemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya;
2. Melaksanakan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan
sarana produk dan distribusi;
3. Melakukan audit sertifikasi produk, sarana produk dan distribusi tertentu yang
ditetapkan oleh ketua Badan POM;
4. Melakukan kegiatan layanan informasi konsumen;
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan pengujian obat dan makanan;
Disamping tugas pokok lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
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Berdasarkan wawancara bersama salah seorang pegawai Badan POM
Provinsi Jambi menjelaskan, bahwa Badan POM juga melakukan
pengawasan secara rutin dilapangan seperti di pasar-pasar, apotik, serta
para pedagang makanan lainnya. Melaksanakan sosialisasi secara langsung
terhadap konsumen, dengan cara memberikan materi-materi tentang
makanana yang layak dan sehat untuk dikonsumsi berdasarkan standar
mutu pangan. Hal ini dilakukan sebagai suatau peringatan bagi para
konsumen agar lebih teliti di dalam memilih makanan yang sehat serta
dapat mengetahui kemana mereka harus mengadu ketika mereka
(konsumen) menemuka makanan yang tidak memenuhi standar mutu
pangan.56
Badan POM Provinsi Jambi selalu melakukan pengawasan secara rutin ke
lapangan 2 (dua) kali dalam setahun hal ini ditegaskan oleh bapak Sarino:
Kami juaga melakukan pengawasan secara rutin kelapangan hal ini kami
lakukan tak lain kecuali untuk memberikan sosialisasi dan memberikan
pengarahan baik itu kepada para pedagang (Produsen) maupun konsumen
itu sendiri, kegiatan ini kami lakukan dua kali dalam setahun. 57
Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensip mulai
dari proses suatu produk hingga produk tersebut beredar dimasyarakat untuk
menekan sekecil mungkin resiko yang terjadi, maka diperlukan tiga lapis sistem
pengawasan:
1. Sub-sitem pengawasan produsen
Sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara
produksi yang baik agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dan
keamanan produk yang dihasilkan. Apabila terjadi penyimpangan dan
pelanggaran terhadap standar yang ditetapkan, maka produsen dikenakan
56
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sanksi baik administrasi maupun pro-justisa (tindak pidana). Contohnya
penerapan cara pembuatan obat yang baik (CPOB).
2. Sub- sistem pengawasan konsumen
Sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan
kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang
digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan
oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya
masyarakat yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan
suatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang
tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, disatu sisi dapat
membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak
memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan, sedang pada sisi lain akan mendorong
produsen untuk ekstra.
3.

Sub-sistem pengawasan Pemerintah/Badan POM Sistem pengawasan oleh
pemerintah melalui pengaturan dan standarisasi, penilaian keamanan, khasiat
dan mutu produk sebelum diizinkan beredar di Indonesia, inspeksi,
pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta
peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Untuk
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap
mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan
kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.58
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B. Tindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi
dalam peredaran obat-obatan yang mengandung DNA babi?
Berdsarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999
pada BAB IV pasal 8 ayat 1 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
dinyatakan bahwa:
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana
dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan
“halal” yang dicantumkan dalam label.59
Berdasarkan undang-undang diatas telah jelas diterangkan mengenai
tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha jika terjadi hal ini tentu akan dapat
berdampak negatif bagi konsumen baik itu dampak dalam waktu jangka pendek
maupun dampak dalam waktu jangka panjang, akibat dari makanan yang
dikonsumsinya. Tentunya hal ini akan menjadi respon serta tanggungjawab bagi
lembaga yang berwenang menangani yaitu Badan POM Provinsi Jambi sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu dalam mengawasi peredaran produkproduk yang sub standar serta produk-produk yang menyalahi aturan berdasarkan
Undang-Undang.
Salahsatunya adalah produk obat sublemen makanan Viostin DS, yang
menjadi sorotan fokus bagi Badan POM Provinsi Jambi selaku lembaga yang
berwenang, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM RI didalam
produk tersebut mengandung DNA babi dimana dalam komposisis produk tidak
59
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diterangkan secara jelas mengenai komposisis ksndungan DNA babi tersebut,
tentu hal ini suatu perbuatan yang menyimpang dari prosedur perundangundangan dimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) NO.
8 tahun 1999 pasal 8 ayat 1 sebagaimana telah diterangkan diatas. Hal ini juga
telah dibenarkan oleh salah seorang pegawai Badan POM Provinsi jambi,
menyatakan bahwa “Memang setelah dilakukan uji laboraturium oleh pihak
Badan POM memang benar didalam obat tersebut positif mengandung enzim atau
DNA babi”.60
Berdasarkan penjelasan dari Badan POM RI sebagai berikut:61
PENJELASAN BADAN POM RI
Tentang
VIRALNYA SURAT INTERNAL
HASIL PENGUJIAN SAMPEL SUPLEMEN MAKANAN

Sehubungan dengan viralnya surat dari Balai Besar POM di Mataram
kepada Balai POM di Palangka Raya tentang Hasil Pengujian Sampel Uji Rujuk
Suplemen Makanan Viostin DS dan Enzyplex tablet, Badan POM RI perlu
memberikan penjelasan sebagai berikut:
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1.

Sampel produk yang tertera dalam surat tersebut adalah Viostin DS produksi
PT. Pharos Indonesia dengan nomor izin edar (NIE) POM SD.051523771
nomor bets BN C6K994H, dan Enzyplex tablet produksi PT Medifarma
Laboratories dengan NIE DBL7214704016A1 nomor bets 16185101.

2.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran
(post-market vigilance) melalui pengambilan contoh dan pengujian terhadap
parameter DNA babi, ditemukan bahwa produk di atas terbukti positif
mengandung DNA Babi.

3.

Badan POM RI telah menginstruksikan PT. Pharos Indonesia dan PT
Medifarma Laboratories untuk menghentikan produksi dan/atau distribusi
produk dengan nomor bets tersebut.

4.

PT. Pharos Indonesia telah menarik seluruh produk Viostin DS dengan NIE
dan nomor bets tersebut dari pasaran, serta menghentikan produksi produk
Viostin DS.

5.

PT Medifarma Laboratories telah menarik seluruh produk Enzyplex tablet
dengan NIE dan nomor bets tersebut dari pasaran.

6.

Sebagai langkah antisipasi dan perlindungan konsumen, Badan POM RI
menginstruksikan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia untuk terus
memantau dan melakukan penarikan produk yang tidak memenuhi ketentuan,
termasuk yang terdeteksi positif (+) mengandung DNA babi, namun tidak
mencantumkan peringatan “MENGANDUNG BABI”.
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7.

Badan POM RI secara rutin melakukan pengawasan terhadap keamanan,
khasiat/manfaat, dan mutu produk dengan pengambilan sampel produk
beredar, pengujian di laboratorium, serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Masyarakat dihimbau untuk tidak resah dengan beredarnya surat ini. Jika
memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center HALO
BPOM

di

nomor

telp.

1-500-533,

SMS

0-8121-9999-533,

email

halobpom@pom.go.id, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai
Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Jakarta, 30 Januari 2018

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan POM RI

Hal ini merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha
dimana pelaku usaha produk tersebut secara tidak langsung telah mencurangi para
konsumen sehingga dapat merugikan konsumen itu sendiri, dalam hal ini tentu
diperlukan suatu tindakan secara tegas dari lembaga yang berwenang sehingga
tidak terjadi suatu pelanggaran dikalangan para produsen yang mengakibatkan
kemudharatan bagi banyak konsumen.

Badan POM Provinsi jambi tentunya tidak tinggal diam didalam merespon
kasus ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi
langsung turun kelapangan untuk menindak produk bahkan melakukan
penyitaan terhadap produk terkait, Badan POM provinsi Jambi juga
memberikan Sanksi kepada pihak terkait dengan cara mencabut izin edar
atas produk tersebut. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memberikan efek
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jera kepada si pelaku usaha agar tidak melakukan kecurangan didalam
melakukan produkdi atas barang yang mereka edarkan.62
Penyitaan serta pencabutan izin edar bahkan yang dilakukan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi bukan tanpa dalih, hal ini
dilakukan Badan POM Provinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen (UUPK) No. 8 tahun 1999 pasal 8 ayat 4:”Pelaku usaha yang
melakukan penlanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan
barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”.63

Hal ini sesuai dengan tindakan yang dilakukan Balai Besar POM Provinsi
Jambi jika ditemukan pelanggaran diantaranya:
1.

Peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Besar POM terhadap
pelaku usaha yang melakukan pelanggaran;

2.

Penarikan produk dari predaran

3.

Pemusnahan produk

4.

Pro justicia
Pro justica adalah merupakan tindakan atau upaya terakhir yang

dilakukan oleh Balai Besar POM terhadap pelaku pelanggaran terkait dengan
hukum perlindungan konsumen jika upaya represif sebelumnya belum bisa
mengatasi pelanggaran yang terjadi, dan jika cukup bukti atas pelanggaran
tersebut.64

62

Wawancaradengan Bapak Sarino, pegawai kepala staf Certifikasi dan Layanan Informasi
Badan Pengawas Obat dan Mkanan (BPOM) Provinsi Jambi, 11 Oktober 2018.
63
Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 pasal 8 ayat 4.
64
Wawancaradengan Bapak Sarino, pegawai staf Certifikasi dan Layanan Informasi Badan
Pengawas Obat dan Mkanan (BPOM) Provinsi Jambi, 11 Oktober 2018.
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Adapun mengenai sanksi pelanggaran pelaku usaha sebagaimana
dijelaskan dalam UUPK No 8 tahun 1999 Pasal 62 sebagai berikut:
1).

2).

3).

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan
Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat,
cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang
berlaku.

Tindakan ini dilaksanakan Badan POM Provinsi Jambi tidak lain sematamata hanya untuk melindungi para konsumen dari tindak kecurangan serta ketidak
jujuran para produsen yang dilakukan terhadap produk-produk yang menyalahi
prosedur khususnya produk obat sublemen Viostin DS, selainitu Badan POM
Provinsi Jambi juga telah memberikan himbauan dan peringatan berdasarkan
intruksi Badan POM RI kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan poduk
barang tersebut jika ditemukan kembali obat suplemen makanan tersebut
dipasaran, hal ini dilakukan guna sebagai antisipasi adanya konsumen yang
merasa dirugikan. Tentunya ini dilakukan sebagai wujud perealisasian dari visi
dan misi Badan POM Provinsi Jambi yaitu:

Meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.
Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk
melindungi masyarakat. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam
memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat
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kemitraan dengan pemangku kepentingan. Meningkatkan kapasitas
kelembagaan badan pengawas obat dan makanan.65

C. Pandangan hukum Islam terhadap peredaran obat-obatan yang
mengandung DNA babi di Kota Jambi
Secara khusus, nilai-nilai dalam sistem ekonomi Islam bersumber dari alQur’an dan sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam yang selalu
dipandang dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan masyarakat
Semua permasalahan yang berkemang termasuk dalam perekonomian harus tetap
tunduk dan sesuai dengan kepada prinsip-prinsip syariat.66
Bersumber dari pndangan hukum Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam
ekonomi yakni:67
1). Keadilan: dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, krjujuran, keberanian,
dan konsistensi pada kebenaran.
2). Pertanggungjawaban: untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai
tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab
untuk berprilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan
kemaslahatan.

Juga

memiliki

tanggung

jawab

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara umum bukan hanya kesejahteraan pribadi
atau kelompok tertentu saja.
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Laporan Tahunan badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi, tahun

2013.
66

Ruslan Abdul Ghafur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format
keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm., 62.
67
Ibid, hlm., 63.
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3). Takaful (jaminan sosial): adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong
terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena
Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan
hubungan horizontal ini secara seimbang.
Nilai-nilai dasar perekonomian Islam tersebut harus menjiwai masyarakat
muslim dalam melakukan aktivitas sosial ekonominya. Hal ini sejalan dengan
ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan dirinya dan lingkungan sosialnya,
yang menurut Naqli dipersentasikan dengan empat aksioma etika yakni: Tauhid,
keseimbangan/kesejajaran (equilibrium), kehendak bebas (free will) dan tanggung
jawab (responsibiliti).68
Acuan Islam pada perlindungan terhadap konsumen lebih konkret dan
tegas daripada yang ditawarkan oleh ekonomi umum. Adapun norma-norma dasar
yang wajib diikuti dalam transaksi dan khususnya dalam mencari kekayaan adalah
sebagi berikut:
Pertama, Al-Qur’an memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji
dan menunaikan amanat serta melarang kita untuk memakan harta secara bathil ;

          
             
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan
perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah
68

Ibid, hlm., 63.
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kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang
Kepadamu.69
Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalat) dalam Islam tidak
boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri mapupun orang lain. Hal ini
didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Ibnu
Majah, Ad-Daruqutni, dan lain-lain dari Abi Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah
SAW. Bersabda :

ض َرا َر
َ َال
ِ َض َر َر َوال
Artinya :“Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang
lain”.70
Dari hadis ini kemudian dibuatlah sebuah kaidah kulliyah yang berbunyi

الض ََّر ُر يُزَ ا ُل
“Kemudharatan harus dihilangkan”.71
Muhammad Daud Ali mengemukakan 18 prinsip yang menjadi asas-asas
hukum Islam dibidang perdata (muamalat). Asas-asas tersebut adalah:72
1.

Asas kebolehan atau mubah
Asas ini menunjukan kebolehan melakukan semua hubungan perdata,
sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh al-Qur’an dan as-Sunnah. Dengan

69

An-Nisa’ (4) : 29.
Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, CD. MaktabahKutubil Mutun, Seri 4, hlm., 743.
71
Jalaluddin As-Sayuthi, Al-Asybah wa An-Nazhair fi Al-furu’, Syarikah Nuruts Tsiqafah
Al-Islamiah, Jakarta, t.t., hlm., 63.
72
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, ed. 6 cet. 11, 2004,
hlm., 132-138.
70
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demikian pada dasarnya segala bentuk hubungan perdata bpleh dilakukan,
selama tidak ditentukan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Ini berarti Islam
membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak yang berkepentingan untuk
mengembangkan dan menciptakan bentuk dan macam perdata baru, sesuai
dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
2.

Asas kemaslahatan hidup
Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan,
berguna dan berfaedah bagi kehidupan.

3.

Asas kebebasan dan kesukarelaan
Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubunganprdat harus dilakukan
secar bebas dan sukarela.

4.

Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat
Asas ini mengandung makna bahwa segala sesuatu bentuk hubungan perdata
yang

mendatangkan

kerugian(mudharat)

harus

dihindari,

sedangkan

hubungan perdata yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan
masyarakat harus dikembangkan.
5.

Asas kebajikan (kebaikan)
Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata seyogyanya
mendatangkan kebijakan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan pihak
ketiga dalam masyarakat.

66

6.

Asa kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat
Yaitu asas hubungan perdata yang disandarkan pada sikap saling
menghormati, mengasihi, dan tolong-menolong dalam mencapai tujuan
bersama.

7.

Asas adil dan berimbang
Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh
mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan
pada waktu pihak lain sedang berada dalam kesempitan.

8.

Asas mendahulukan kewajiban dari hak
Asa ini mengandung arti bahwa dalam melaksanakan hubungan perdata, para
pihak harus mengutamakan penunaian kewajiban terlebih dahulu daripada
menuntut hak.

9.

Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain
Asas ini mengandung arti bahwa para pihak yang mengadakan hubungan
perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam menjalankan
hubungan perdataya.

10. Asa kemampuan berbuat atau bertindak
Pada dasarnya setiap manusia dapat menjadi subjek hukum dalam setiap
hubungan perdata, jika memenuhi syarat dala melakukan tindakan hukum.
11. Asas kebebasan berusaha
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Asas ini mengandung makna bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas
berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya dan
keluarganya.
12. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa
Asas ini mengandung makna bahwa seseorang akan memperoleh suatu hak,
berdasarkan usaha dan jasanya.
13. Asas perlindungan hak
Asas ini mengandung makna bahwa semua hak yang diperoleh seseorang
harus dengan jalan yang halal dan sah harus dilindungi.
14. Asas hak milik berfungsi sosial
Asa ini menyangkut pemanfaatan hak milik yang dimiliki seseorang.
15. Asas yang beriktikad baik harus dilindungi
Asas ini berkaitan erat dengan asas lain yang menyatakan bahwa orang yang
melakukan perbuatan tentu bertanggung jawab atas pisiko perbutannya.
16. Asa risiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja
Asas ini mengandung penilaian yang sangat tinggi terhadap kerja dan
pekerjaan, yang berlaku yang merupakan persekutuan antara pemilik modal
(harta) dan pemilik tenaga (kerja).
17. Asas mengatur dan memberi petunjuk
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Sesuai dalam sifat hukum islam berlaku asas yang mengatakan bahwa
ketentuan-ketentuan hukum perdata, kecuali yang bersifat Ijbari, karena
ketentuannya telah qaht’i.
18. Asas tertulis atau diucapkan didepan saksi
Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdata selayaknya dilakukan
secara tertulis dalam suatu perjanjian di hadapan para saksi.
Kedua, Al-Qur’an selalu memerintahkan kita untuk senantiasa berlaku
baik terhadap sesama manusia khususnya di dalam usaha mencari kekayaan
seperti memenuhi janji;

            
           
Artinya : Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad- akad itu. Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.) Yang
demikian itu (dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum- hukum
menurut yang dikehendaki- Nya.73
Ketiga, Al-Qur’an melarang kita dari perbuatan merugikan orang lain
seperti khianat, curang dalam berdagang dan mengurangi timbangan serta takaran;

         
    

73

Al-Maidah (5) : 1.
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Artinya: “Dan, “wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan
adil, dan janganlah kamu merugikan manusia menyangkut hak-hak
mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi
perusak-perusak”.74
Dan yang keempat al-Qur’an memerintahkan kita untuk selalu mengkonsumsi
makanan yang baik lagi halal;

            

Artinya:”Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah
rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman
kepada-Nya”.75
Berdasarkan ayat diatas hal ini tentu bertolak belakang dengan produk
obat sublemen Viostin DS dimana dalam pemproduksian sublemen tersebut
terdapat adanya unsur ketidak jujuran dalam proses pemproduksiannya, tentu hal
ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta hukum Islam yang menjadi
acuan masyarakat muslim, tentu hal ini menjadi problrmatika dikalangan
masyarakat.
Dengan memasukkan unsur “nilai-nilai” atau “prinsip-prinsip ajaran Islam
yang integral” dalam definisi ekonomi Islam, maka segala aktivitas ekonomi
dalam Islam harus berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.

74
75

Hud (11) : 85.
Al-Maidah (5) : 88.
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Untuk itu terdapat dua pengawasan perlindungan konsumen dalam Islam, Yaitu
sanksi religi berupa halal, haram, dosa dan pahala, dan sanksi hukum positif Islam
dengan segala perangkatnya, seperti dewan hisbah peradilan.76

76

Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam
(Yogyak arta: BPFE,2004), hlm. 133.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penulis menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka penulis
dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat (BPOM) Provinsi Jambi
adalah sebuah lembaga non departemen yang berperan mengawasi peredaran
obat-obatan

dan

makanan

di

Provinsi

Jambi

yang

tidak

layak

konsumsi/mengandung DNA babi sangat urgensi, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2.

Tindakan BPOM Provinsi Jambi dalam menanggulangi peredaran obatobatan yang mengandung DNA babi sebagai berikut:
a. Memberikan peringatan tertulis dari pihak BPOM kepada pelaku usaha
yang melakukan pelanggaran,
b. Lerangan memproduksi dan penarikan produk dari pasaran,
c. Pemusnahan produk,
d. Pro jusheis atau sanksi pidana berupa denda atau penjara bahkan
pencabutan izin produksi.

3.

Pandangan hukum Islam terhadap peredaran obat-obatan yang mengandung
DNA babi adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat
Islam dan dikenakan sanksi religius berupa haram dan berdosa serta hukum
positif (Islam), hal ini berdasarkan ayat al-Quran surah al-Maidah ayat 88,
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yang menegaskan tentang perintah untuk memakan makanan yang halal lagi
baik.

B. Saran-saran
Saran-saran yang akan penulis berikan pada Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) Provinsi Jambi adalah:
1.

Hendaknya kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Provinsi Jambi lebih selektif dan lebih ketat lagi dalam melakukan perizinan
pemproduksian obat dan makanan sehingga tidak menimbulkan kecurangan
terhadap para oknum produsen yang tidak bertanggung jawab, serta tidak
menimbulkan kehawatiran dalam masyarakat selaku konsumen .

2.

Hendaknya pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi
Jambi lebih rutin dan lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan kembali
mengenai obat dan makanan yang halal dan baik untuk di konsumsi di
kalangan masyarakat, mengingat masih banyak masyarakat yang awam
mengenai hal ini.

3.

Dari segi sanksi akan lebih baik jika sanksi yang diberikan agar lebih berat
lagi mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak
bertanggung jawab tersebut

merupakan pelanggaran yang fatal menurut

agama maupun Undang-Undang.
4.

Penjualan produk yang mengandung DNA babi merupakan perbuatan yang
haram menurut syariah, namun hal ini akan lebih baik jika dalam kemasan
produk tersebut dijelaskan mengenai informasi komposisis produk tersebut

73

agar lebih jelas sehingga
konsumen.

tidak menimbulkan suatu kerugian bagi para
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