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MOTTO

Artinya:” Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukuman diantara
manusia supaya kamu menetapakan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pelajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
maha mendengar lagi maha melihat.” (Q.S An-Nisa’:58)1
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ABSTRAK

Wawan Kurniawan : 102170201 : Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Obat di
Kota Jambi (Studi Kasus di BPOM Provinsi Jambi).
Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan
Obat di Kota Jambi (Studi Kasus di BPOM Jambi). Sebagai tujuan untuk
mengetahui peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Provinsi Jambi dalam mencegah peredaran obat-obatan dan sanksi bagi pelaku
terhadap pelanggaran 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 (BPOM)
Provinsi Jambi adalah sebuah lembaga non departemen yang bertugas mengawasi
peredaran obat-obatan dan makanan di kota Jambi. Berdasarkan Keputusan
Presiden No. 166 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan kepres No.
103/2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, struktur organisasi, dan
data kerja lembaga Pemerintahan Non Depertement (LPND) yang
bertanggungjawab kepada presiden dan dikoordinasikan mentri kesehatan. Upaya
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pencegahan tindak pidana
pemalsuan obat di kota Jambi sangat urgensi, sesuai tugas dan fungsinya. Faktorfaktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam
melakukan pencegahan terjadinya pemalsuan obat di kota Jambi sebagai berikut:
Pihak BPOM agar dapat memberikan peringatan secara tertulis kepada pelaku
usaha yang melakukan pelanggaran, larangan memproduksi dan penarikan produk
dari pasaran, pemusnahan produk dan diberikan sanksi pidana berupa denda atau
penjara bahkan pencabutan izin produksi.
Kata Kunci: Pencegahan Pemalsuan Obat di Kota Jambi
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan beragam
jenis dan variasi barang dan jasa, dengan dukungan teknologi dan informasi.
Perluasan transaksi barang dan jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara,
konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan jasa yang
ditawarkan secara variatif. Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan
konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan jasa yang diinginkan dapat
terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut
menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak
seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena
konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang
besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.2
Pemalsuan obat-obatan mempunyai

dampak sosial

yang sangat

merugikan masyarakat luas, sebagai contoh penggunaan obat palsu
menyebabkan penderita tidak kunjung sembuh sehingga biaya pengobatan
meningkat, bahkan bagi penderita yang sakit berat akan berakibat lebih parah
seperti yang mengalami kecacatan atau kematian.
Obat import yang dipalsukan pada umunya dilakukan terhadap kemasan,
komposisi dan merek. Pemalsuan ini meliputi berbagai jenis obat yaitu obatobatan yang sering disebut fast moving product, seperti antibiotik, analgesic,
antihistamine, sirup obat batuk serta obat yang harus di konsumsi oleh

2

Zulham, Hukum Perlidungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2013), hlm. 1.
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pasienatau sering disebut obat kuat (aphrodisiac), obat pelangsing tubuh, dan
obat-obat yang peredarannya dibatasi, seperti golongan psikotropika.
Pemalsuan yang terjadi juga meliputi seluruh sediaan obat yaitu sediaan oral,
seperti capsul, tablet, caplel dan botol.3
Pada umumnya*persaingan adalah baik, sebab dapat mendorong
pengusaha untuk menambah hasil produksi, mempertinggi kualitas barang,
memperlancar produksi dalam dunia perdagangan yang pada ahirnya tidak
hanya menguntungkan pengusaha/produsen, tetapi juga menguntungkan
konsumen, masyarakat, bangsa dan Negara.Tetapi apabila persaingan itu
sudah sampai pada suatu keadaan, dimana pengusaha yang satu berusaha
menjatuhkan lawannya untuk keuntungan sendiri tanpa mengindahkan
kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka inilah titik awal dari keburukan
suatu kompetisi yang menjurus kepada pelanggaran hukum terhadap
pemalsuan obat.
Sebagaimana disebutkan dalam (Al-Qur‟an Surah An-nisa‟ : 58)

Artinya:” Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukuman diantara manusia
supaya kamu menetapakan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
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Peredaran Obat Palsu Semakin Marak, http://cybermed.cbn.netid/detil.asp.kategori
=konsumen&newsno=122. Diakses Pada 5 November 2020
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pelajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar
lagi maha melihat.” (Q.S An-Nisa’:58)4
Pemalsuan terhadap obat motivasinya adalah untuk mendapatkan
keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan,
meniru atau memalsukan barang-barang yang sudah terkenal di masyarakat
tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi
sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda
perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.5
Untuk melahirkan sebuah karya atau menciptakan suatu kreasi dari
manusia membutuhkan tenaga, pikiran dan juga biaya serta pengorbanan
waktu. Hasil kreativitas dan karya manusia tersebut dapat bermanfaat dan
mempunyai nilai ekonomi, oleh karena itu dibutuhkan perlindungan hukum.
Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan
perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh atau dengan kata lain
perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh
aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran
maupun fisik dari pengangguran dan berbagai ancaman dari pihak manapun.6
Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) praktik-praktik
pemalsuan obat tersebut termasuk pelanggaran dan telah diakomodasikan
melalui beberapa peraturan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4

Departemen Agama RI, Al-Quran Tafsir Perkata, (Jakarta : Pustaka Alfatih) Hlm.257
OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 356-357.
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Rahmi*Janed, Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merk di Indonesia,
(Surabaya: Yuridika, 2000), hlm.5.
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(KUHP). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, dan
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen,
dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp.
2 Milyar. Untuk itu pemerintah mendirikan Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) melalui Kepres No. 166 Tahun 2000. BPOM ini bertugas
untuk melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan
makanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 Kepres No. 166 Tahun 2000. BPOM
ini dibentuk untuk melindungi konsumen, salah satu cara perlindungan yang
dilakukan oleh BPOM adalah dengan membuat Sistem Pengawasan Obat dan
Makanan (SISPOM) yang efektif dan efesien yang mampu mendeteksi,
mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi
keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya. Untuk itu telah
dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta
kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang
tinggi.7
Berkaitan dengan pemalsuan obat di Kota Jambi, penulis menemukan
masih bnyak kasus-kasus yang terjadi, di antaranya: penemuan Obat dan
kosmetik palsu diamankan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Provinsi Jambi dan bekerjasama dengan Polda Jambi. obat dan kosmetik ini
diamankan di sebuh ruko di RT. 01, Keluhan pasir putih, Kecamatan jambi
selatan, Kota Jambi, Senin 15 Januari 2020, sekitar pukul 13.30 WIB.
Penemuan berbagai obat dan kosmetik yang tidak memiliki izin milik
warga Tionghoa, yakni Teddy Wilo dan Yeti Sujanah. Modus yang digunakan
7

Peringatan kepada masyarkat untuk tidak membeli obat-obat keras di tempat-tempat
illegal karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa. Nomor: KBPOM/ad
1/03376.
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adalah pelaku mengemas kembali obat dan kosmetik olahan atau yang di
produksi usaha rumahan dan di kemas kembali kedalam wadah yang lebih
kecil. Tidak hanya itu, obat dan kosmetik tersebut juga banyak yang dari luar
yang tidak berbahasa Indonesia dengan merek yang tidak dikenal. Seperti obat
jerawat, masker, handbody, dll. Barang tersebut mereka dapat dari Jakarta dan
diduga sudah menyebar di wilayah kota Jambi dan sekitarnya pasalnya
aktifitas penjualan obat dan kosmetik itu di lakukan sejak satu tahun yang lalu.
Obat dan kosmetik ini merupakan usaha rumah tangga yang tidak di jual
belikan oleh pelaku secara terang-terangan dengan membuka toko, tetapi
dilakukan secara online. Sementara Yuheldi selaku ketua RT setempat
mengatakan, dirinya tidak mengetahui adanya kegiatan penjulan bahan obat
dan kosmetik tersebut. Sebab, pelaku tidak membuka toko siang maupun
malam hari, kedua pelaku yang sudah terdaftar sebagai warganya, sudah
tinggal diruko pinggir jalan itu sejak beberapa tahun yang lalu. 8 Atas
perbuatannya pelaku terancam dikenakan Undang-undang No 36 tahun 2009
tentang kesehatan, dengan ancaman hukuman diatas 15 tahun penjara.
Kasus tersebut menggambarkan bahwa tindak pidana pemalsuan masih
terjadi di kota Jambi, dalam hal ini kemudian muncul pertanyaan, bagaimana
peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pencegahan tindak
pidana pemalsuan obat ini.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih
mendalam mengenai tindak pidana pemalsuan obat melalui penelitian yang

8

https://jambiekspres.co.id/read/2017/05/03/19511/ribuan-kosmetik-palsu-diamankan.
Diakses 1 November 2020
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berjudul: PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT DI
KOTA JAMBI (Studi Kasus di BPOM Provinsi Jambi).
B. Rumusan masalah
Dari masalah pokok di atas dapat diuraikan menjadi beberapa submasalah
yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, yaitu:
1. Bagaimana pencegahan tindak pidana pemalsuan obat oleh Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Jambi?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) dalam melakukan pencegahan terjadinya pemalsuan obat di kota
Jambi?
C. Batasan Masalah
Agar pembahasan ini tepat pada sasaran dan tidak terlalu meluas serta
tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil
yang diharapkan, maka pada penelitian ini penulis membahas mengenai
Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Obat di Kota Jambi (Studi Kasus
BPOM Provinsi Jambi) Tahun 2019.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitiaan tersebut adalah:
a. Untuk mengetahui pencegahan tindak pidana pemalsuan obat oleh
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di kota Jambi.
b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pencegahan terjadinya
pemalsuan obat di kota Jambi.

6

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu secara teoritis dan
secara teoritis dan secara praktis, berikut penjelasanya:
a. Secara teoritis (akademisi) dapat menambah wawasan bagi penulis dan
kepada pembaca pada umumnya, dalam hal ini yang berkenaan dengan
efektivitas sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan obat di
kota Jambi (studi kasus di BPOM provinsi Jambi).
b. Secara Praktis penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Pidana
Islam, Fakultas Syari‟ah, Univertas Islam Negeri Sulthan Thaha
Syaifuddin Jambi. Serta sebagai sumbangan pemikiran penulis
terhadap pembaca khusunya dan masyarakat luas pada umunya agar
mengetahui bagaimana upaya pencegahan tidak pidana pemalsuan obat
di kota Jambi (studi kasus di BPOM kota Jambi).
E. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan
abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada
dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi
sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.9
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa teori yang di gunakan dalam
menjawab permasalahan sebagai berikut:

9

Soerjono*Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Rajawali, 1986), hlm. 123.
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a. Teori pencegahan
Upaya pencegahan yang diberikan oleh BPOM dalam melakukan
Perlindungan terhadap konsumen ada 2 bagian pokok: pertama,
Melakukan Tindakan Preventif, adalah upaya untuk mencegah,
meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran yang diharapkan dapat
menekan angka

pelanggaran pemalsuan obat.

Tujuannya

untuk

meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran pemalsuan obat. Tindakan
ini dilakukan dengan cara membuat Sistem Pengawas Obat dan Makanan
(SISPOM) dan membentuk Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan
(BBPOM) di provinsi yang tersebar di Indonesia; Kedua, Melakukan
Tindakan Represif, adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak
pidana pelanggaran yang telah terjadi, sebagai bukti perlindungan hukum
setelah pelanggaran.
Tindakan ini dilakukan dengan cara membuat pelaksana dan
petugas BPOM baik itu berupa penguji, penyidik, riset dan informasi obat
dan makanan. Melalui tugas ini BPOM dapat mengambil tindakan tegas
bila ada pelangaran dibidang obat dan makanan. Tindakan yang dapat
diambil berupa pecabutan izin edar, penarikan produk beredar, sampai
melakukan penyelidikan bila indikasi pelanggaran yang terdapat unsur
pidananya.10 Dengan demikian pemerintah mengeluarkan suatu peraturan
perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikenal dengan (UUPK).11
Perlindungan konsumen dalam bidang kesehatan merupakan sesuatu yang
10

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.52.0685
Tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Pangan Fungsionl.
11
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen
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sangat dibutuhkan oleh konsumen dalam memproleh produk yang dapat
terjamin untuk kesehatan, dimana produk makanan yang beredar tersebut
diawasi oleh suatu instansi yang dapat bertanggungjawab atas
pengawasan makanan.Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari
barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya.Produk barang dan jasa itu
tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak
dirugikan baik secara jasmani maupun rohani.12
b. Teori perlindungan hukum terhadap konsumen
Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material
maupun formal makin terasa sangat penting, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang modern merupakan upaya penggerak
bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang
dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka
mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau
tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan*merasakan
dampaknya.

Dengan

demikian,

upaya-upaya

untuk

memberikan

perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan
suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya,
terutama di Indonesia, sedemikian kompleksnya*permasalahan yang
menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era
perdagangan bebas yang akan datang.14
Peran pengawasan pemerintah dalam mengatur barang beredar dan
jasa harus senantiasa dilakukan agar kualitas perlindungan konsumen
12

Celina Tri Siwi*Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Sinar Grafika, Jakarta:
2009). hlm. 33.
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meningkat. Saat ini saja masih banyak barang dan jasa termasuk obatobatan yang beredar di masyarakat yang menyalahi aturan pemerintah.
Pemerintah memperketat pengawasan*terhadap peredaran produk pangan
dan nonpangan di berbagai wilayah guna melindungi konsumen dan
menciptakan iklim usaha yang sehat. Selain itu, pengawasan juga
dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi dan penggunaan
produk dalam negeri serta mencegah distorsi pasar dari peredaran*produk
impor yang tidak sesuai dengan ke tentuan yang berlaku pada UndangUndang*Pangan No. 18 Tahun 2012.
F. Kerangka Konseptual
a. Sanksi Hukum
Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yag
melanggar hukum.Merupakan perwujudan paling jelas dari kekuasaan
negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk memaksakan agar
dipatuhi hukum tersebut yang dijatuhkan kepada seseorang yang
melanggar ketentuan hukum pidana.13
b. Sanksi Pidana
Dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap
hukum pidana. Sanksi yang dijatuhkan pada hukum pidana mengakibatkan
perampasan kebebasan (hukuman penjara), harta benda (penyitaan),
kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati). Oleh karena itu dalam
penerapan hukum pidana harus berdasarkan hukum acara pidana yang

13

Pipin Syarifin,Hukum Pidana Di Indonesia,(CV Pustaka Setia,Bandung,2008),hlm. 48.
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jelas. Hal ini untuk memberikan hak kepada seseorang untuk membela
diri, berkaitan pula dengan penerapan asas legalitas.
c. Sanksi Perdata
Adalah sanksi yang diterapkan kepada seseorang yang telah melanggar
ketentuan hukum yang dibuat dalam suatu perikatan. Sanksi perdata
diberikan dalam bentuk ganti rugi dan denda.
G. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu yang
terkait dengan penelitian ini, penulis menemukan penelitian yang ada
hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, adapun penelitian terdahulu
adalah sebagai berikut:
1. Skripsi karya Tasyahudin14, yang berjudul “Peranan Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi Terhadap Pencegahan
Peredaran Obat-Obatan Yang Mengandung DNA Babi (Menurut
Perspektif Hukum Islam)”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai:
Tindakan BPOM Provinsi Jambi dalam Menanggulangi peredaran obatobatan yang mengandung DNA babi. Adapun hasil penelitian tersebut
yaitu: Tindakan BPOM Provinsi Jambi dalam menanggulangi peredaran
obat-obatan yang mengandung DNA babi sebagai berikut: Memberikan
peringatan tertulis dari pihak BPOM kepada pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran; Lerangan memproduksi dan penarikan produk dari pasaran;
Pemusnahan produk; Pro jusheis atau sanksi pidana berupa denda atau
penjara bahkan pencabutan izin produksi.
14

Tasyahuddin adalah mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari‟ah,
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2019.
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2. Skripsi karya Lidia Wati15, yang berjudul “Peranan Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi Dalam Mengatasi Peredaran
Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya. (Perpektif Undang-Undang
Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)”. Dalam skripsi ini
menjelaskan mengenai: Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) Provinsi Jambi Dalam Mengatasi Peredaran Kosmetik Yang
Mengandung Zat Berbahaya perspektif UU perlindungan konsumen
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun
hasil penelitian yaitu: Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM) Jambi dalam Mengatasi Kosmetik yang Mengandung Zat
Berbahaya perspektif Hukum Islam telah menjalankan tugasnya, yaitu
menegakkan keadilan dan moralitas pelaku pasar melalui wewenang
pengawasan yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk melindungi
hak-hak setiap individu agar tidak ada yang dizalimi, mencegah praktek
kecurangan, penipuan, serta penyelewengan lainnya.
3. Skripsi karya Boy Faisal 16, yang berjudul “Peranan Badan Pengawas
Obat dan Makanan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen”. Dalam
skripsi ini menjelaskan mengenai: Tugas dari BPOM diatur dalam kepres
no. 166/2000, yaitu dalam pasal 73 yang menyebutkan bahwa BPOM
mempunyai tugas dan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan
makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Adapun hasil penelitian yaitu: Peranan yang diberikan*oleh

15

Lidia Wati adalah mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari‟ah,
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2019
16
Boy Faisal adalah mahasiswa Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
surabaya 2007
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BPOM dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen ada 2 bagian
pokok yaitu: melakukan tindakan prefentif dengan cara membuat Sistem
Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) dan membentuk Badan Besar
Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di*provinsi yang tersebar di
Indonesia, dan melakukan tindakan represif dengan cara membuat
pelaksana tugas BPOM baik itu berupa pengujian, penyidikan, riset dan
informasi obat dan makanan serta Unit Layanan*Pengaduan Konsumen
(UPLK). Melalui pelaksana tugas itu, BPOM dapat mengambil tindakan
tegas bila ada pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.
Sedangkan peneliti sendiri membahas tentang Pencegahan Tindak
Pidana Pemalsuan Obat di Kota Jambi (Studi Kasus di BPOM Provinsi
Jambi). Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya
yaitu sama-sama membahas peran dan upaya pencegahan yang dilakukan
BPOM terkait dengan pemalsuan obat dan perbedaannya yaitu, dalam
penelitian sebelumnya membahas mengenai peran dan pencegahan BPOM
terhadap pemalsuan obat secara umum serta menggunakan perbandingan
perspektif hukum islam. Sedangkan dalam*penelitian ini di khususkan
membahas tindak pidana pemalsuan obat di kota jambi. Dari sekian
banyak hasil tinjauan pustaka yang penulis dapat, belum ada penelitian
yang sama dengan penelitian ini.
H. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang*digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
lapangan dengan kualitatif. Pentingnya jenis data karena diperolehnya
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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. Ciri-ciri metode deskriptif adalah memusatkan
diri pada masa sekarang dan*masalah-masalah*yang aktual, dan kemudian
data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan dianalisis.17
2. Tempat Penelitian
Untuk membatasi ruang*lingkup penelitian, maka penulis mengambil
tempat penelitian di BPOM Provinsi Jambi yang di Kecamatan Telanai
Pura, Kota Jambi.
3. Waktu Penelitian
Mengingat, menimbang serta memperhatikan segala kekurangan dan
keterbatasan waktu, tenaga, pikiran pada diri peneliti, maka waktu
penelitian ini dilakukan setelah*keluarnya surat dari akademik.
4. Jenis dan sumber data
a. Jenis data
1) Data Primer
Data primer adalah sumber*data utama yang dapat dijadikan jawaban
terhadap masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data primer
diperoleh dari penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di
BPOM Kota Jambi.

17

Sayuti Una, (ED.), Pedoman Penulis Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi: Syariah Press,
2012), hlm. 251.
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2) Data Skunder
Data skunder adalah*data yang diperoleh dengan melakukan studi
kepustakaan

yakni

melakukan*serangkaian

kegiatan

membaca,

mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian.18
3) Data tersier
Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut
terhadap bahan-bahan primer, yaitu*kamus hukum, kamus bahasa
Indonesia, kamus bahasa inggris, dan kamus lain-lain.
b. Sumber Data
Sumber data adalah sebagai bahan baku informasi atau subjek tempat
asal data di peroleh, dapat berupa bahan pustaka atau orang yaitu informan
atau responden. Penentuan sumber data yang berdasarkan dari sumber
dokumen, sumber kepustakaan, dan sumber lapangan.
5. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan*dalam pengumpulkan data terkait dalam
penelitian ini, dilkukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut:
a. Observasi, yaitu teknik penggalian data secara ilmiah dalam studi ini
digunakan obsevasi non-partisipan, yang berarti penulis hanya mengamati
secara langsung terhadap tindak pidana pemalsuan obat di BPOM Jambi.
b. Wawancara, yaitu tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh data
penelitian. Wawancara yang digunakan instrument pengumpulan data
apabila peneliti ingin*melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
18

Ishaq, Metode Penelitian Hukum /& Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, (Bandung:
Alfabeta, 2017), hlm. 99.
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permasalahan yang akan diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal
dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.19
c. Dokumentasi, ditujukan untuk memperoleh data dari berbagai bahan yang
merupakan catatan*penting*yang belum dipublikasikan secara luas, teknik
ini dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang menjadi
catatan mengenai struktur pemerintahan.20
6. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengolah 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
Pencegahan tindak pidana pemalsuan obat di kota Jambi (studi kasus di
BPOM provinsi Jambi). Langkah selanjutnya adalah membuat rangkuman ini
dari setiap aspek yang diteliti. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan
sementara dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkahlangkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali hasil data-data
asli yang telah diperoleh.

19

Sugiono Arikunto, prosedur penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 172
Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,
(Bandung: Mandar Maju), hlm.75.
20
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I. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari
lima bab sebagai berikut:
BAB I

Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian,
kerangka teoritis, dan sistematika penulisan.

BAB II

Pengertian tindak pidana pemalsuan obat, regulasi aturan-aturan
BPOM.

BAB III Gambaran umum lokasi penelitian yang membahas mengenai
historis atau sejarah, visi misi dan profil lainnya berkaitan dengan
BPOM provinsi Jambi
BAB IV Berisi pembahasan dan hasil penelitian mengenai “Pencegahan
Tindak Pidana Pemalsuan Obat di Kota Jambi (Studi Kasus di
BPOM Provinsi Jambi).
BAB V

Dalam bab ini akan di uraikan tentang kesimpulan dari hasil
penelitian berdasarkan dari pengolah bahan dan pengajuan saran
yang berhubungan dengan pencegahan tindak pidana pemalsuan
obat di kota Jambi.
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J. Jadwal Penelitian
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BAB II
TINDAK PIDANA PEMALSUAN OBAT
A. Pemalsuan Obat
Obat dapat di definisikan sebagai bahan*yang menyebabkan perubahan
dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Menurut Hari Sasangka, obat
adalah semua zat baik yang dari alam (hewan maupun nabati) atau kimiawi
yang dalam takaran*yang atau layak dapat menyembuhkan, meringankan,
mencegah penyakit atau gejala-gejalanya.
Berdasarkan

Peraturan*Mentri

Kesehatan

Nomor

1010/Menkes/

Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat. Obat adalah obat jadi yang merupakan
sediaan atau paduan bahan-bahan*termasuk produk biologi dan kontrasepsi,
yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi,
keadaan

patrologi

dalam

rangka

penetapan

diagnosa,

pencegahan,

penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan.21
Ada beberapa macam tentang obat, diantaranya sebagai berikut:
1. Obat baku
Bahan obat merupakan substansi yang memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan oleh Farmakope Indonesia atau buku resmi lainnya yang
ditetapkan oleh pemerintah.
2. Obat jadi
Obat dalam keadaan tunggal ataupun campuran dalam bentuk sediaan
tertentu sepeti: serbuk, cairan, tablet, kapsul, pil, suppositoria atau bentuk

21

Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat

lain, dan mempunyai nama teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia
atau buku resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Obat paten
Adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat
(pabrik), dan dijual dalam kemasan asli pabrik yang memproduksinya.
4. Obat asli
Adalah obat yang langsung dapat dari bahan-bahan alam (Indonesia).
Terolah secara sederhana atas dasar pengalaman, dan digunakan dalam
pengobatan tradisional.
5. Obat baru
Adalah obat yang terdiri satu campuran beberapa bahan obat sebagai
bagian yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat (antara lain, zat
pengisi, pelarut, vehikulum) atau komponen lain yang belum dikenal,
sehingga belum diketahui khasiat serta keamanannya.
6. Obat generik
Adalah obat yang dipasarkan berdasarkan nama bahan aktifnya.
Sejatinya*obat generik mempunyai standar keamanan, kualitas dan efikasi
yang sama dengan obat innovator.22
Pemalsuan

obat

menurut

Peraturan

Mentri

Kesehatan

Nomor

1010/Menkes/ Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat. Obat palsu adalah obat
yang di produksi oleh yang tidak berhak berdasarkan pearturan perundang-

22

(http://www.stopobatpalsu.com/index.php?modul=bertindak&cat=berobat.Diakses pada
tanggal 18 Desember 2020
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undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru
identitas obat lain yang telah memiliki izin edar.23
Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ma’qil bin Yasar al Muzani
radhiyallahu ‘anhu

ّ َ س ِم ْعثُ َرسُو َل
ّ ي
ُ َصَّى هللا
َ ُ َّللا
َ
َ : ع ْنهُ قَا َل
ِ ار َر
َ َع ْن َم ْع ِق ِل ب ِْن ي
ٍ س
َ َِّللا
َ ض
ّ ع ْب ِد َي ْسح َ ْر ِعي ِه
ُ يَ ُموتُ يَ ْو َم يَ ُموت,ًَّللا ُ َر ِعيّة
َ  َما ِم ْن:ُسَّ َم َيقُول
َ
َ عََ ْي ِه َو
ُمحّفَ ٌق

َا َ ْل َجنّة

عََ ْي ِه
َ

َّ
ُ َّللا

َح ّر َم

إِ َّّل

,ِل َر ِعيّحِ ِه

َاش
ٌّ غ

َوهُ َو

عََ ْي ِه
َ
Dari

Ma‟qil

Bin Yasâr Radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasûlullâh Shallallahu
„alaihi wa sallam bersabda, “Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh
Allâh untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat
curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allâh mengharamkan surga atasnya.
[Muttafaq alaih]

Peraktek pemalsuan bisa terjadi pada produk obat paten maupun obat
generic dengan berbagai macam kriteria pemalsuan antara lain tanpa zat aktif,
kadar zat aktifnya berlainan, zat aktifnya sama dengan kemasan dipalsukan,
sama dengan obat asli (tiruan) kualitas yang sangat berbeda.
Obat palsu bisa jadi merupakan obat-obatan dengan kandungan zat aktif
yang benar, namun komposisi atau dosisnya salah. Obat kadaluarsa atau
produk kemas ulang yang beresiko alergi dan efek samping fatal, terutama bila
tercampur dengan obat lain. Obat palsu bisa pula merupakan tepung murni
23

Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/ Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat
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tanpa kandungan zat aktif, atau bahkan tepung dengan zat beracun yang
mengakibatkan kematian. Munculnya bisnis obat palsu ini tidak terlepas dari
persoalan kemiskinan. Masyarakat misikin lebih memilih mendapatkan obat
murah tanpa mengetahui apakah asli atau palsu.24
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:
1. Obat yang di produksi oleh orang yang tidak ahli dan tidak berwenang
menurut peraturan perundang-undangan;
2. Obat yang meniru obat lain yang memiliki izin edar;
3. Obat yang terjadi kesalahan dalam zat aktifnya atau substandard, antara
lain:
a. Zat aktifnya tidak ada sama sekali;
b. Zat aktifnya kurang dari dosis yang diharuskan sesuia standar;
c. Zat aktifnya sama tapi dipalsukan.
B. Tindak Pidana
Definisi tindak pidana*dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang
hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat
undang-undang merumuskan*suatu undang-undang mempergunakan istilah
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana
merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu
hukum, sebagai istilah*yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan
ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

24

(Http://www.stopobatpalsu.com/index.php?modul=bertindak.cat=Berobat).
pada tanggal 18 Desember 2020
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Diakses

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwaperistiwa yang kongkrit dalam*lapangan hukum pidana, sehingga tindak
pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas
untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam
kehidupan masyarakat.25
Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi
pidana pada orang yang*telah melakukan perbuatan pidana atas dasar
pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi
sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu
mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas
(Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan*pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu
dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin
sebagai Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak
ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach,
sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga
pengertian yaitu:
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal
itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan
analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

25

Pengertian tindak pidana http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18pengertian-tindakpidana/. Diakses 10 februari 2020
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Dalam menjabarkan suatu*rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, yang
mula-mula dapat kita jumpai adalah suatu tindakan manusia, dengan tindakan
itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undangundang. Setiap tindak pidana*yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsurunsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau
yang berhubungan*dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif
adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di
dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di
lakukan.26 Unsur-unsur*subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
b) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang
dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan
dan lain-lain;
d) Merencanakan terlebih dahulu atau*voorbedachte raad seperti yang
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
e) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana
menurut Pasal 308 KUHP.
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
26

Lamintang,Dasar-dasar*Hukum Pidana Indonesia, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
1997), hlm 193.
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1) Sifat melanggar hukum
2) Kausalitas yakni*hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
Seorang ahli hukum yaitu simons*merumuskan unsur-unsur tindak pidana
sebagai berikut: DR. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana:
a) Diancam dengan pidana oleh hukum
b) Bertentangan dengan hukum
c) Dilakukan oleh orang yang bersalah*
d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 27
C. Tindak Pidana Pemalsuan
Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah,
tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama
diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.28*Palsu menandakan
suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan
sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan
ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.29
Tindak pidana pemalsuan*adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru
atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu.
Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang
lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.
Menyalin, studio pengganda, dan*mereproduksi tidak dianggap sebagai
pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan
27

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, hlm

88
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Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai
Pustaka, 2008), hlm. 817.
29
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selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal
penempaan uang atau*mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang
konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang
dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label merek dagang
tersebut dan ditandai oleh simbol.
Tindak Pidana Pemalsuan*adalah perbuatan mengubah atau meniru
dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. 30
Macam – macam tindak pidana pemalsuan:
1. Pemalsuan intelektual, contohnya pemalsuan intelektual tentang isi
surat/tulisan;
2. Pemalsuan*uang,

contohnya

pemalsuan

mata

uang,

uang kertas

Negara/bank dan dipergunakan sebagai yang asli;
3. Pemalsuan materil, contohnya pemalsuan tentang bentuk surat/tulisan;
4. Pemalsuan merek,

contohnya

pemalsuan

merek

dengan maksud

menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah merk
yang asli;
5. Pemalsuan*materai, contohnya pemalsuan materai yang dikeluarkan
Negara/peniruan tanda tangan, yang diperlukan untuk keabsahan materai
dengan

maksud

menggunakannya/

menyuruh

orang

lain

untuk

memakainya seolah-olah materai yang asli;
6. Pemalsuan tulisan,*contohnya pemalsuan tulisan termasuk surat, akta,
dokumen dan peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud

30

Hukum pemalsuan merekhttp://id.wikipedia.org/wiki/hukum Pemalsuanmerek. Diakses
12 februari 2020, jam 22.00 WIB
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menerbitkan

hak,

menghapus

utang

sertamenyuruh

orang

lain

menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.31
Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau
disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya
mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek)
yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal
sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan
adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau
palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah
benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. 32
Pemalsuan adalah proses atau*rangkaian tindakan secara tidak sah atau tidak
di benarkan yang merugikan orang lain dengan adanya unsur-unsur
kesengajaan. Pemalsuan didunia bisnis mempunyai tujuan untuk mendapatkan
keuntungan tanpa melihat tindakan tersebut melanggar hak orang lain atau
tidak. Dengan tindakan pemalsuan teersebut, pemalsuan mendapat keuntungan
dan orang yang menjadi korban di rugikan atas perbuatannya. Sebagaimana di
sebutkan dalam Al-Qur‟an bahwa perbuatan yang merugikan hak orang lain
itu merupakan larangan. Larangan tersebut berdasarkan Qs.asy-syu’ara ayat
183 yaitu:

َاس ا َ ۡشيَا ٓ َء ُه ۡم َو ََّل ج َعۡ ث َ ۡوا فِى ۡاَّلَ ۡرض ُم ۡف ِسد ِۡين
ُ َو ََّل ج َ ۡب َخ
َ ّسوا الن

31

Andi Hamzah,Terminology hukum pidana,(Sinar Grafika,Jakarta,2008) hlm 112-113.
Ismu Gunadi dan kawan-kawan, Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2011), hlm. 89.
32
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Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.
(Qs.asy-syu’ara ayat : 183).33
Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja
meniru suatu karya orang lain*untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang
bersangkutan illegal/melanggar hak cipta orang lain. 34
Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok
kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah
pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan,
apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu
barang (surat) seakan-akan asli*atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena
gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang
digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan
terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar
digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk
semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan
harus dicari didalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan
yang terdapat dalam KUHP menganut asas:
1. Disamping*pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian
sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut
harus dilakukan dengan tujuan jahat.

33

Departemen Agama RI, Al-Quran Tafsir Perkata, (Jakarta : Pustaka Alfatih) Hlm.374
Manage Qolbu, “Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan”, http://wwwqolbu27.blogspot.
Com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html, Diakses tanggal 18 November 2020.
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2. Berhubung tujuan*jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa
pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas
sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.35
Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai
pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal*244 dan mengenai pemalsuan
tulisan/surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan
nama/tanda/merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal
380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi
sesuatu barang/ surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal
244) atau “untuk*mempergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386)
sistem tersebut tidak dianut.36
D. Regulasi Aturan-Aturan BPOM
Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan
secara optimal, maka BPOM perlu*ditunjang oleh regulasi atau peraturan
perundang-undangan yang kuat dalam lingkup pengawasan Obat dan
Makanan.
Regulasi yang disusun antara lain sebagai berikut:
1. Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan
Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang spesifik mengatur
pengawasan obat dan makanan yang dapat menjadi landasan dalam

35

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”, http://lib.
uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps, Diakses tanggal 18 November
2020.
36
Adami Chazawi, “Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)”, http://adamichazawi
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pelaksanaan pengawasan*obat dan makanan yang efektif dalam rangka
perlindungan konsumen. Hal ini menimbulkan potensi risiko terhadap
kesehatan masyarakat, antara lain lemahnya sanksi hukum yang diberikan
terhadap pelaku tindak pidana di bidang pengawasan obat dan makanan;
peningkatan potensi risiko yang disebabkan oleh produk obat dan
makanan yang tidak memenuhi syarat/substandar, produk palsu atau ilegal;
dan peningkatan potensi risiko yang disebabkan oleh praktik ilegal
perdagangan obat dan makanan yang melibatkan jaringan kejahatan
nasional dan internasional untuk itu BPOM akan melakukan koordinasi
dalam pembahasan dengan Pusat Perancang peraturan perundang-undang,
kementerian Kesehatan serta kementerian/lembaga terkait.
2. Revisi beberapa Peraturan Pemerintah terkait Pengawasan Obat dan
Makanan, diantaranya:
a. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. bertujuan untuk
memperkuat aspek legal dan perbaikan bisnis proses pengawasan
sediaan farmasi.
b. Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Keamanan Pangan
Penyusunan RPPini merupakan amanah Undang-undang Nomor 18
Tahun 2012 tentang Pangan.RPP ini penting sebagai dasar hukum
dalam penyelenggaraan keamanan pangan melalui: pengaturan sanitasi
pangan, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika,
iradiasi pangan, kemasan pangan; pemberian jaminan keamanan dan
mutu pangan; pembinaan; pengawasan; penanganan kejadian luar biasa
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dan penanganan cepat terhadap kedaruratan keamanan pangan, dan;
peran serta masyarakat.
c. Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. RPP ini penting
sebagai dasar hukum pencantuman label dan iklan pangan. Dalam RPP
ini diatur juga sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran yang mencakup jenis sanksi administratif dan tata cara
pengenaan sanksi serta besaran denda.
3. Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan.37 Disusun dalam rangka meningkatkan
efektivitas pengawasan obat dan makanan dan penguatan kelembagaan
BPOM sesuai kebutuhan organisasi BPOM. Tindak lanjut tersebut
meliputi perumusan Peraturan Kepala BPOM tentang Stuktur Organisasi
Tata Kerja BPOM, termasuk penyusunan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
BPOM di daerah.

4. Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan
Makanan dan Early Warning System (EWS) yang informatif, antara lain:
Peraturan baru terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Farmakovigilans
dan Mekanisme pelaksanaan Sistem Outbreak response dan EWS. Upaya
ini dapat membantu memperbaiki Sistem Outbreak response dan EWS
yang belum optimal dan informatif sehingga didapatkan response yang
cepat dan efektif pada saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan dengan
bahan obat dan makanan (contoh: Obat terkontaminasi etilen glikol).
37

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 28 tahun 2017 tentang
rencana strategis badan pengawas obat dan makanan tahun 2015-2019
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5. Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan
Makanan.

Adanya

Juknis/pedoman

tersebut

diharapkan

dapat

memperbaiki Sistem penyebaran informasi Obat dan Makanan yang belum
terintegrasi, termasuk dengan pemanfaatan hasil Monitoring Efek Samping
Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), dan
Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS). 38
6. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait Undang-Undang
Kesehatan, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika,
Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan PerundangUndangan terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
7. Standar kompetensi laboratorium dan standar Good Laboratory Practice
(GLP), diharapkan dengan adanya standar kompetensi tersebut BPOM
dapat meningkatkan pengawalan mutu obat dan makanan terhadap isu
terkini.
8. Perlu adanya peraturan dengan instansi terkait yang mengatur regulatory
insentive melalui bimbingan teknis dan program lainya yang dapat
meningkatkan system pengawasan terhadap obat dan makanan.

38
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BAB III
GAMBARAN UMUM BPOM PROVINSI JAMBI
A. Sejarah Berdirinya 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.39
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 tradisional, narkotika serta bahan berbahaya.

39
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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 Departement (LPND) yang
bertanggung jawab kepada presiden dan dikordinasikan dengan menteri
kesehatan.
Pembentukan BPOM 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. Setelah 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.40
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B. Struktur Organisasi BPOM Provinsi Jambi
Gambar 1: Struktur Organisasi
Kepala
Drs. Antoni Asdi.M Pharm
NIP. 196304181989031001

Kepala Subbag Tata Usaha
Dra. Evi Iriantina, Apt.MH
NIP. 196303061989032001

Kepala Seksi Pengujian
Kimia

Kepala Seksi Penguji
Mikrobiologi

Kepala Seksi Pemeriksaan
Dra. Lenggo Vivirianty., Apt

Armeiny Romita S.SI Apt

Dra. Hj. Emli., Apt

NIP.19681014199703200
1

NIP.196608131996032001

Kepala Seksi Pemindahan

Kepala Seksi Informasi
dan Komunikasi

NIP. 196704011990032001

Rahmat Hidayat, M, Farm,
SCI., Apt
NIP.
19658605072008121001

Marhamah, SE
NIP.196803111989022001

Kelompok Kejahatan Fungsional

Sumber: Data Tahunan Badan POM Jambi 2015-201941
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C. Letak Geografis BPOM Provinsi Jambi
Balai*pengawas obat dan makanan dijambi yang terletak di Jl. RM
Nuratmadibrata No. 11 Telanaipura jambi menempati lahan seluas 3.976 m2
termuat dalam surat Hak Pakai tanah milik pemda Provinsi Jambi sesuai
dengan surat perjanjian antara pemerintah provinsi jambi dengan balai
pengawasan obat dan makanan di jambi*No.2969/SPP/Gub/BPKAD/2014 dan
No.PR.02.02.89.11.14.1995 Tanggal 30 OKTOBER 2014. Dan luas tanah
untuk 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 Tangggal 18 November 2014).42
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi idealnya dapat menjalankan
tugasnya*secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika
sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Luas wilayah Propinsi Jambi ±
53.435,00 km2 - terdiri dari luas daratan 50.160,05 km2 dan perairan 3.274,95
km2 dengan wilayah pengawasan 11 (sebelas) Kabupaten/Kota, yaitu:
a. Kabupaten*Kerinci : 3.355,27 km2
b. Kabupaten Bungo: 4.659 km2
c. Kabupaten Tebo : 6.461 km2
d. Kabupaten Merangin : 7.679 km2
e. Kabupaten Sarolangun : 6.184 km2
f. Kabupaten Batanghari : 5.804 km2

42
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g. Kabupaten Muaro Jambi : 5.326 km2
h. Kabupaten Tanjung Jabung Barat : 4.649,85 km2
i. Kabupaten Tanjung Jabung Timur :5.445km2
j. Kota Sungai Penuh : 391,5 km2
k. Kota Jambi : 205,43 km2
l. Umumnya wilayah Propinsi Jambi dapat ditempuh dengan transportasi
darat dan ada beberapa yang melalui air (sungai), seperti di Kabupaten
Tanjung Jabung*Barat dan Tanjung Jabung Timur.
Lama waktu perjalanan ke Ibukota Kabupaten rata-rata 4 jam, untuk Ibu
Kota Kabupaten yang terjauh membutuhkan waktu tempuh 12 jam dan Ibu
Kota Kabupaten yang terdekat*hanya membutuhkan waktu 30 menit, Untuk
melaksanakan kegiatan pengawasan ke sarana, waktu yang diperlukan di satu
wilayah kerja rata-rata 2 hari. untuk Kabupaten terjauh dibutuhkan waktu 5
hari kerja dan yang terdekat 1 hari kerja, kondisi ini merupakan salah satu
faktor yang sangat sulit bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi
dalam melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Namun hal ini
tidak menjadi hambatan, bahkan justru menjadi tantangan tersendiri bagi Balai
Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dalam melakukan revitalisasi dan
penguatan terhadap mandat dan kinerjanya mengawasi keamanan mutu
produk obat dan makanan, baik produk dalam negeri maupun produk impor
yang beredar di masyarakat.43
Di sisi lain, tuntutan*modernisasi suatu bangsa juga berpengaruh pada
pola hidup masyarakatnya. menjaga pola hidup sehat juga menjadi semakin
43
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sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya,
terutama pemenuhan standar kesehatan, dimana peredaran makanan yang
tidak begitu baik bagi kesehatan juga hampir-hampir tidak bisa dihindari.
D. Kegiatan Utama dan Prioritas BPOM Provinsi Jambi
1. Kegiatan Utama Sesuai dengan Rancangan Strategis*2015-2019 maka
Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi menyusun kegiatan utama,
sebagai berikut:
a) Meningkatkan*efektifitas pengawasan obat dalam rangka melindungi
masyarakat.
b) Memenuhi

kebutuhan

sarana

prasarana

laboraturium

dalam

mendukung pengawasan Obat dan Makanan.
c) Meningkatkan kompetensi dan jumlah SDM untuk mendukung kinerja
Pengawasan Obat dan Makanan.
d) Menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten.
e) Kegiatan Prioritas
Untuk melaksanakan*tugas pokok dan fungsi, Balai POM di Jambi
sebagai intitusi pengawasan obat dan makanan telah menetapkan kegiatan
prioritas, yaitu:
1) Peningkatan pengawasan sarana produksi, sarana distibusi dan sarana
pelayanan obat dan makanan untuk meningkatkan kualitas sarana
produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan obat dan makanan.
2) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekunsor dan zat
adiktif.
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3) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumberdaya
laboraturium obat dan makanan.
4) Penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan.
5) Peningkatan kerja*sama lintas sektor, komunikasi, informasi dan
edukasi publik melalui kegiatan operasional mobil keliling, pameran,
penyebaran 38 informasi baik langsung maupun media cetak (media
massa, leaflet dan brosur).44
E. Budaya Kerja BPOM Provinsi Jambi
Untuk*membangun budaya kerja yang efektif dan efisien, Badan
Pengawasa Obat dan Makanan di Jambi dikembangkan dengan nilai-nilai
dasar budaya organisasi sebagai berikut:
1. Profesional
Menegakkan*profesionalisme dengan integritas, objektifitas, ketekunan
dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi*dan keteguhan yang tak tergoyahkan, dalam menjunjung
tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan
internasional.
4. Kerjasama

tim

mengutamakan

komunikasi yang baik.
5. Inovatif

44

Ibid,
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keterbukaan,

saling

percaya

dan

Mampu*melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi, sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif / cepat tanggap
Antisipatif dan responsive dalam mengatasi masalah.45
F. Visi dan Misi BPOM Provinsi Jambi
Dalam menjalankan*tugas dan fungsinya Badan Pengawas Obat dan
Makanan di Jambi berpedoman pada visi dan misi Badan POM RI, sesuai
dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor:
HK.04.01.21.11.10.10509 tentang*Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan
Makanan sebagai berikut:
1. Visi BPOM RI
Obat dan*makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya
saing bangsa.
2. Misi BPOM RI
a) Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan bersaing risiko
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 pengawasan obat dan
makanan.46

45
46
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G. Tugas, Tujuan dan Fungsi BPOM
1. Tugas BPOM
Berdasarkan pasal 2*pada Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017
Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu sebagai berikut:
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan
makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; obat
dan makanan sebagaimana di maksud pada ayat 1 terdiri atas obat, bahan
obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional,
suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.47
2. Tujuan BPOM
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat
dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan
dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah: 1) Meningkatnya peran
serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan,
kualitas

pengujian

laboratorium,

analisis/kajian

kebijakan,

serta

pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing
industri

Obat

dan

Makanan

serta

kemandirian

bangsa

dengan

keberpihakan pada UMKM. 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang
efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 5)
Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6)
Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

47

Peraturan presiden tahun 2017 tentang tugas dan fungsi BPOM
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7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang
kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
Untuk mengukur ketercapaian tujuan BPOM 2020-2024, dijabarkan
indikator kinerja utama pada sasaran strategis BPOM 2020-2024
3. Fungsi BPOM
Dalam melaksanakan*tugas pengawasan obat dan makanan sesuai dengan
perpres No. 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan
makanan;
b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan
makanan;
c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
d. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama
beredar;
e. Koordinasi pelaksaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi
pemerintah pusat dan daerah;
f. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengawasan obat
dan makanan;
g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
h. Koordinasi pelaksana tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan BPOM;
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i. Pengelola barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab
BPOM;
j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan BPOM. 48
Untuk mendukung tugas- tugas tersebut, Balai Pengawas Obat dan Makanan di
Jambi perlu diperkuat, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya
manusia, serta sarana prasarana pendukung lainnya seperti laboratorium, system
teknologi dan informasi, dan lain sebagainya.

48
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BAB IV
PEMBAHASAN

A. Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Obat Oleh Badan Pengawas Obat
Dan Makanan (BPOM) Di Kota Jambi
BPOM

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.49
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor*103 Tahun 2001 BPOM
merupakan

Lembaga

Pemerintah

Non

Departemen

(LPND)

yang

melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan serta komoditi lain seperti
kosmetik. Pengawasan dilakukanuntuk menjamin mutu, keamanan dan
kemanfaatan produk untuk*dikonsumsi serta menjamin hak-hak konsumen.
Bapak Antoni Selaku Kepala BPOM Provinsi Jambi menjelaskan, bahwa:
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BPOM Provinsi Jambi secara terus menerus dan berkesinambungan
melakukan pengawasan full*spectrum mulai premarket hingga
postmarket. Pengawasan pre-market adalah merupakan pengawasan
preventif BPOM 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 BPOM 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.50
Berdasarkan hasil wawancara diatas, diperoleh kesimpulan, yaitu: langkah
prefentif yang dilakukan BPOM untuk melakukan pencegahan dengan cara
melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk obat-obatan yang
beredar dimasyarakat.
Ibu Marhamah selaku Kepala seksi Informasi dan komunikasi BPOM
Provinsi Jambi menjelaskan, bahwa:
Apabila dari hasil*pemeriksaan sampling dan uji laboratorium terbukti
bahwa produk obat tersebut tidak memenuhi syarat maka BPOM
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, BPOM Jambi
melaksanakan*penyusunan rencana program pengawasan obat dan
makanan tahunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang pegawai
BPOM Provinsi Jambi, bahwa “kami juga membuat suatu perencanaan
pertahunnya, hal ini kami lakukan agar segala*kebutuhan yang diperlukan
dalam menjalankan tugas lebih terstruktur dan disiplin guna mencapai
hasil yang maksimal”.51
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Wawancara dengan Bapak Antoni Selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) Provinsi Jambi, tanggal 30 November 2020.
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Wawancara dengan Ibu Marhamah Selaku Kepala Seksi Informasi dan KomunikasiPada
Tanggal 30 November 2020.
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Berdasarkan wawancara diatas, diperoleh kesimpulan yaitu: BPOM
berwenang untuk menarik produk yang tidak memenuhi syarat untuk di
edarkan serta memberi peringatan kepada pelaku.
Dalam rangka melundungi*konsumen BPOM 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 BPOM Provinsi Jambi
dalam menjalankan tugasnya:
a. Melaksanakan pemerikaan secara laboraturium, pengujian dan penilaian
mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat
tradisional, kosmetik, sublemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya.
b. Melaksanakan

pemeriksaan*setempat,

pengambilan

contoh

dan

pemeriksaan sarana produk dan distribusi.
c. Melakukan audit sertifikasi produk, sarana produk dan distribusi tertentu
yang ditetapkan oleh ketua BPOM.
d. Melakukan kegiatan layanan informasi konsumen.
e. Mengevaluasi dan menyusun laporan pengujian obat dan makanan.52
Disamping tugas pokok lain yang ditetapkan oleh Kepala BPOM
sesuaidengan bidang tugasnya masing-masing. Ibu Marhamah selaku Kepala
seksi Informasi dan komunikasi BPOM Provinsi Jambi menjelaskan, bahwa:
BPOM juga melakukan*pengawasan secara rutin dilapangan, seperti di
pasar-pasar, apotik, serta para pedagang makanan lainnya. Melaksanakan
52
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sosialisasi secara langsung terhadap konsumen, dengan cara memberikan
materi-materi tentang obat-obatan yang layak dan sehat untuk dikonsumsi.
Hal ini dilakukan sebagai suatau peringatan bagi para konsumen agar lebih
teliti dan berhati-hati dalam memilih obat asli maupun obat palsu. 53
Berdasarkan wawancara diatas, diperoleh kesimpulan yaitu: pengawasan
yang dilakukan BPOM sudah efektif karena sosialisasi secara langsung
terhadap konsumen dan memberikan peringatan kepada para konsumen agar
lebih teliti dalam memilih obat yang akan di konsumsi.
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 sanksi baik
administrasi maupun pro-justisa (tindak pidana). Contohnya penerapan
cara pembuatan obat yang baik.
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.
53
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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 BPOM terkait Sistem pemerintahan 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.54
Upaya Pencegahan*Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam
melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan,
keamanan, mutu dan kemanfaatan*dilakukan penilaian melalui mekanisme
registrasi obat untuk mendapatkan izin edar. Izin edar adalah bentuk
persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Obat
yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Khasiat yang*meyakinkan dan keamanan yang memadai di buktikan
melalui uji laboratorium;
2. Percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status
perkembangan ilmu penegtahuan yang bersangkutan;
54
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3. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara
Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Spesifikasi dan metode*pengujian
terhadap semua bahan yang digunakan serta jadi dengan bukri yang benar;
4. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat
menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;
5. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat
6. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan
kemanfaatan dan keamanan dibanding dengan obat standard dan obat yang
telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.
7. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya
yang akan di tentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia.55
Bahwa obat yang di produksi ataupun yang di edarkan, ataupun meniru
obat yang telah memiliki izin edar adalah obat palsu dan mengenai
pengaturannya terdapat dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun
2009 tentang kesehatan yang berbunyi:
“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 di pidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas tahun, dan denda paling banyak Rp.
1.500.000.000,00. (satu miliyar lima ratus juta rupiah).56
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B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Badan Pengawas Obat Dan
Makanan (BPOM) Dalam Melakukan Pencegahan Terjadinya Tindak
Pidana Pemalsuan Obat di Kota Jambi.
1. Faktor Pendukung
a. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku
kepentingan, dan partisipasi masyarakat. BPOM berupaya memberikan
dukungan*kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dslam
usahanya yaitu dengan memberikan Insentif, Clearing, House, dan
pendampingan Regulatory.
b. Meningkatnya kualitas*kapasitas kelembagaan BPOM. Penataan dan
penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan
tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektifitas sistem dan prosedur kerja.
Selain itu, perlu*dilakukan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia
(SDM) dalam pengawasan obat dan makanan. Dalam hal ini pengelolaan
SDM harus sejalan dengan mandate transformasi Undang-Undang
Aparatur Sipil Negar (ASN), yang di mulai dari: (1) penyusunan dan
penetapan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) pola karir, pangkat dan jabatan;
(4) pengembangan karir, penilaian kinerja dan disiplin; (5) promosimutasi; (6) penghargaan, penggajian dan tunjangan; (7) perlindungan
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jaminan

pensiun

dan

jaminan

hari

tua,

sampai

dengan;

(8)

pemberhentian.57
2. Faktor Penghambat
Adapun faktor penghambat yang dimaksud yaitu:
a. Faktor Penegak Hukum
Kurangnya*kerjasama merupakan salah satu faktor penghambat
peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penanggulangan
kejahatan peredaran obat yang di palsukan, sehingga penanganan
dalam suatu perkara dianggap lambat dan kurang memuaskan.
Kurangnya kerjasamapun di rasakan oleh pihas kepolisian dengan
instansi terkait seperti Badan POM dalam hal menekan peredaran obat
palsu.58
b. Faktor Sarana dan Prasarana
Faktor yang*menjadi penghambat dalam Badan POM dalam
menanggulangi tindak pidana pemalsuan obat. Terlalu luasnya area
yang harus di awasi oleh Badan POM yaitu 9 kabupaten/kota dengan
sumber daya manusia atau tenaga kerja yang minim oleh karena itu
belum dapat menembus lapisan luar dan dalam secara menyeluruh.
Dana

yang diperlukan juga

laboratorium.Faktor

sarana

tidaksedikit dalam hal menguji

dan

fasilitas

juga

menjadi

faktor

penghambar dalam menanggulangi masalah pemalsuan obat.59
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c. Faktor Pengawasan
Intensitas Pengawasan*BPOM Kota Jambi memang sebagai
instansi Pemerintah Non Departemen yang struktur organisasinya
sudah diatur dan ditentukan oleh Pemerintah melalui peraturan yang
mengatur mengenai fungsi, tugas, kewenangan dan struktur organisasi
BPOM Kota Jambi. Jumlah staf ataupun pegawai di kantor BPOM
juga sudah ditentukan Pemerintah. Sistem Pengawasan BPOM Kota
Jambi yang dilakukan secara berkala dan acak, sehingga menyebabkan
adanya produk obat palsu yang lepas dari pengawasan. Sistem
pengawasan secara berkala dan*acak ini tentunya akan berpengaruh
pada luas lingkup produk obat-obatan yang dapat diawasi, karena akan
berpengaruh pada adanya produk yang di palsukan yang mebahayakan
yang beredar di pasar pada saat tidak dilakukan pengawasan, serta
akan adanya produk yang mungkin illegal dan atau mengandung bahan
berbahaya yang beredar di pasar karena tidak mendapatkan giliran
pemeriksaan oleh Badan POM Kota Jambi.
d. Faktor Masyarakat
Banyak ditemukan fakta*bahwa Badan Pengawas Obat dan
Makanan hanya melakukan pengujian obat palsu dengan melakukan
sampel yang hanya di lakukan di beberapa tempat saja. Karena
kurangnya tenaga kerja dan kerjasama antara Badan POM, Kepolisian,
dan Dinas Kesehatan mempengaruhi pengujian tersebut. Jika Badan
POM yang bekerja sama dengan*Kepolisian dan Dinas Kesehatan

52

dapat bekerjasama dengan baik seharusnya sudah memiliki tenaga
kerja yang cukup untuk melakukan pengawasan dan peyidikan.
Ibu Vivi selaku kepala seksi pemeriksaan menjelaskan bahwa:
Masyarakat atau pasien tidak*tahu perbedaan antara Obat asli maupun
Obat Palsu.Dan masyarakan tergiur dengan harga obat palsu yang jauh
lebih murah dengan obat asli. Oleh karena itu diharapkan bagi
masyarakat untuk lebih teliti dan menanyakan asal produk tersebut,
perolehan produk dapat menentukan kualitas dari produk tersebut.
Maka dari itu dilakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara
sosialisasi, penyuluhan dan audiensi tentang pengenalan obat-obatan
bersama aparat yang terkait seperti BPOM, Kepolisian, dan Dinas
Kesehatan, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat
sehingga dapat menciptakan daya cegah dan daya tangkal terhadap
pengetahuan mengenai obat palsu.60
Berdasarkan wawancara diatas, diperoleh kesimpulan yaitu: BPOM
bersama kepolisian dan dinas kesehatan menghimbau kepada masyarakat agar
lebih giat mengikuti kegiatan pembinaan yang telah diadakan.
Kendala yang dihadapi BPOM Kota Jambi dalam pelaksanaan
pengawasan produk obat dan makanan impor di jambi meliputi:
a) Kurang dipatuhinya persyaratan*produk obat dan makanan impor oleh
pelaku usaha, seperti tidak jelasnya informasi yang tertera pada label yang
dicantumkan pada produk obat dan makanan tersebut. Para pelaku usaha
terkadang tidak mencantumkan label sesuai dengan yang telah terdaftar.
Hal ini meragukan bagi BPOM Kota Jambi untuk meberikan izin edar. Hal
yang patut disayangkan adalah bahwa BPOM lebih sering memberikan
izin beredar kepada produk obat-obatan daripada menolaknya untuk
masuk dan beredar di*masyarakat.
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Selain itu juga banyaknya ditemukan produk impor yang beredar di
masyarakat yang belum memiliki izin edar, jadi hanya berupa stiker,
sehingga sulit diketahui izin edar tersebut asli atau palsu. Terkait kurang
dipenuhinya persyaratan yang sudah ditentukan dalam peraturan yang ada
terkait persyaratan masuk dan beredarnya produk obat palsu di masyarakat
oleh pelaku usaha, menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum dari
pada pelaku usaha masih rendah. Pelaku usaha tersebut seharusnya
melakukan

kewajibannya,

yaitu

memenuhi

persyaratan,

misalnya*pemenuhan label dan sebagainya. Pelaku usaha diharapkan
untuk memperoleh profit, tetapi juga harus memenuhi apa yang menjadi
kewajibannya. Untuk itu sebenarnya istansi berwenang perlu menindak
dengan tegas para pelaku usaha yang hanya mengejar profit tetapi
melalaikan kewajibannya. Perlu kiranya diberikan sanksi yang nyata dan
tegas agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha tersebut, dan
dapat mencegah ditirunya perbuatan pelanggaran tadi oleh pelaku usaha
lainnya.
b) Masih

rendahnya

kesadaran*hukum

konsumen

untuk

melakukan

pengaduan atau laporan kepada pemerintah ataupun lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat terkait adanya produk pangan yang
mengandung bahan berbahaya bagi konsumen.
Bapak Antoni Selaku Kepala BPOM Provinsi Jambi menjelaskan,
bahwa:
Faktor kurangnya atau masih*rendahnya kesadaran hukum
konsumen untuk melakukan pengaduan atau pelaporan baik kepada
lembaga perlindungan konsumen nasional maupun lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat tentu juga akan
berpengaruh kepada*kualitas pengawasan oleh BPOM. Walaupun
disadari bahwa ada beberapa konsumen yang melapor atau mengadu
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terkait dengan produk pangan yang membahyakan dan merugikan
konsumen tersebut, akan tetapi bila dibandingkan dengan jumlah
konsumen yang ada di Jambi pengaduan tersebut sangat kecil
persentasenya. Jumlah konsumen yang tidak melapor atau mengadu
jauh lebih besar ketimbang yang*mengadu atau melapor. Laporan
atau pengaduan ini tentu juga*berpengaruh terhadap lemahnya aspek
pengawasan dari masyrakat yang pada akhirnya juga mempengaruhi
pengawasan dari BPOM, karena tidak jarang pengawasan oleh
BPOM itu baru dilakukan ketika ada laporan atau pengaduan dari
masyarakat yang masuk ke BPOM. Oleh karena itu, kesadaran
hukum konsumen untuk melaporkan atau mengadukan persoalannya
ketika menonsumsi suatu produk ini sangat positif pengaruhnya bagi
pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM terhadap
produk makanan impor di Kota Jambi.61
Berdasarkan

wawancara

diatas,

diperoleh

kesimpulan

yaitu:

pengawasan yang dilakukan BPOM juga membutuhkan peran masyarakat,
karena kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi dapat
mengurangi tindak pidana pemalsuan obat yang beredar di masyarakat.
Untuk mengantisipasi*kendala yang di hadapi maka diperlukan
langkah sebagai berikut:
1) Perlu dilakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang peraturan
perundangan yang berlaku untuk produk obat yang di palsukan.
2) Perlu dilakukan*sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya
keamanan dan mutu produk obat yang di palsukan pada masyarakat
Kota Jambi.
3) Perlu adanya*peningkatan kapabilitas laboratorium yang ada di
BPOM Provinsi Jambi agar cakupan uji produk obat-obatan yang
beredar dapat dilaksanakan secara optimal dengan cara meningkatkan
sarana dan prasarana.
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4) Memperkuat*sistem regulasi pengawasan makanan dan minuman.
Disamping itu perlu adanya pemantapan kerjasama lintas sektor dan
memperdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan
obat-obatan.
5) Perlunya*peningkatan frekuensi pengawasan obat-obatan yang
dilakukan secara terencana.62
Dalam rangka menertibkan obat ilegal termasuk palsu di peredaran,
BPOM telah melakukan berbagai upaya antara lain:
a. Membuat Surat*Edaran kepada seluruh sarana pelayanan kefarmasian
dan fasilitas pelayanan kesehatan (Apotek, Klinik, Toko Obat, Rumah
Sakit, dan Puskesmas) untuk menjamin pengadaan hanya berasal dari
tempat resmi dan diserahkan kepada pasien sesuai aturan yang
berlaku.
b. Menginstruksikan*kepada

seluruh Balai

Besar/Balai

POM di

Indonesia untuk melakukan penertiban pengadaan dan penyaluran
dalam rangka peredaran obat di Indonesia.
c. Melakukan sampling secara intensif terhadap produk obat di sarana
pelayanan kesehatan.
d. Memperkuat sinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk
memberikan sanksi lebih tegas kepada sarana pelayanan kefarmasian
yang melanggar peraturan.
e. Revitalisasi Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal
yang telah diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden pada Tahun 2011.
62
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f. Mengaktifkan peran Single Point of Contact dari setiap Industri
Farmasi agar meningkatkan kontribusinya dalam penanggulangan
obat palsu.
g. Bekerja sama dengan asosiasi profesi untuk memberikan pembinaan
kepada anggotanya.63
3. Srategi BPOM dalam*mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi
pencegahan pemalsuan obat di kota jambi
a. Membangun*manajemen kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja
individu/pegawai;
b. Mengelola*anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta
diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan
pegawai;
c. Meningkatkan*kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat
dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel;
d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama
dalam mendukung tugas dan pengawasan Obat dan Makanan.
e. Meningkatkan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi,
informasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang
Obat dan Makanan.64
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Data Kasus Pemalsuan Obat di Jambi.
Tahun

Jumlah Kasus

Peningakatan

Penurunan

2017

76 Kasus

-

-

2018

23 Kasus

-

53 Kasus

2019

53 Kasus

30 Kasus

-

Sumber: Laporan Tahunan BPOM (2017,2018,2019).65
Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kasus pemalsuan
obat di Jambi mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu dari 76 kasus
menjadi 23 kasus. Namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan
sebanyak 30 kasus yaitu dari 23 kasus menjadi 53 kasus. Dengan demikian
upaya-upaya yang dilakukan oleh BPOM sebenarnya dapat dikatakan
efektif karena penurunan kasus dari tahun 2017 ke tahun 2018
cukupbanyak dan peningkatan kasus pada tahun 2019 tidak melebihi kasus
yang terjadi pada tahun 2017.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dalam penelitian mengenai Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Obat
Di Kota Jambi (Studi Kasus di BPOM Provinsi Jambi). Terdapat beberapa
kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:
1. Pencegahan tindak pidana pemalsuan obat oleh Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) di kota Jambi adalah Pertama, BPOM melakukan
pengawasan, pemeriksan terhadap setiap produk obat-obatan sebelum
beredar di masyarakat. Kedua, melakukan uji sampling dan uji
laboratorium terhadap obat yang di curigai mengandung bahan berbahaya
bagi masyarakat. Ketiga, BPOM berwenang untuk menarik produk yang
tidak memenuhi syarat untuk diedarkan serta memberikan peringatan
kepada pelaku. Keempat, melakukan sosialisasi langsung terhadap
konsumen dan memberikan peringatan kepada para konsumen agar lebih
teliti dalam memilih obat yang akan di konsumsi.
2. Faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan obat di
kota Jambi adalah terdapat beberapafaktor. Pertama, Faktor pendukung
adalah faktor yang bersifat mengajak ikut serta dalam suatu kegiatan untuk
meningkatkan kemandirian pelaku usaha dan Meningkatkan kualitas
kapasitas kelembagaan BPOM. Kedua, Faktor penghambat adalah faktor
yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan. Macam-macam faktor

penghambat terbagi menjadi 4 yaitu; faktor penegakan hukum; faktor
sarana prasarana; faktor pengawasan; dan faktor masyarakat.
B. Saran
1. Kepada pemerintah, dalam hal ini BPOM perlu bekerja sama dengan
Kepolisian dan Dinas Kesehatan untuk mengadakan sosialisasi dan
penyuluhan kepada masyarakat tentang cirri-ciri obat palsu dan obat yang
di palsukan. Pemerintah agar dapat menghimbau kepada masyarakat agar
dapat lebih teliti dan berhati-hati dalam membeli obat-obatan.
2. Kepada penegak hukum, di mohon untuk menindak dengan tegas kepada
pelaku pemalsuan obat yang telah mengedarkan obat palsu kepada
masyarakat luas. Dan di beri hukuman sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
3. Kepada masyarakat, perlunya kerjasama serta peran aktif masyarakat dan
lembaga

terkait

untuk

mendukung

penuh

dalam

pelaksanaan

penanggulangan yang di lakukan oleh Badan POM Jambi. Sehingga
penyebaran obat palsu dapat lebih mudah di atasi dan mencegah
beredarnya obat palsu tersebut ke konsumen.
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