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ABSTRAK 

 

EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM 

MENGATASI PEREDARAN OBAT KERAS DI PASARAN  

(Studi pada Balai Pengawas Obat dan Makanan(BPOM)  

Kota Bandar Lampung) 

 

Oleh: 

Emilia Susanti 

Npm:1531040029 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlindungan Konsumen dalam Bidang 

Kesehatan yang merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh konsumen dalam 

memperoleh produk obat yang beredar di masyarakat, dimana produk obat yang 

beredar tersebut telah diawasi oleh suatu instansi yang dapat bertanggung jawab 

atas pengawas obat. Termasuk pengawasan terhadap obat keras yang ada di 

pasaran seperti agrylin, alista, aggravan, stazol, xarelto, qital, canicol, bufacetin, 

prolecin, zifin, dorner, tamaret, orixal, trovilon, drofax, opixime, supertetra, 

tetracycline, profim dan clopisan. Agar masyarakat selalu terjaga dalam kondisi 

yang sehat dan aman dari penyalahgunaan obat keras yang dibeli tanpa 

menggunakan resep dokter, sebab di Kota Bandar Lampung masih sering kita 

jumpai pelanggaran peredaran obat keras. Metode yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik 

pengumpulan data mengunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara 

mendalam dengan informan sebanyak 15 orang yang terdiri dari 3 orang dari 

BPOM, 7 orang dari apotik di Bandar Lampung, 3 orang pedagang obat dan 2 

orang masyarakat. Teknik keabsahan data dilakakukan dengan cara teknik 

triangulasi data. Evaluasi kebijakan perlindungan konsumen terhadap peredaran 

obat keras di pasaran sudah efektif dimana hasil kebijakan perlindungan 

konsumen terhadap peredaran obat keras kebijakan perlindungan konsumen 

terhadap peredaran obat keras sesuai dengan yang diharapkan.  Kebijakan dapat 

memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat 

yang menjadi target kebijakan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat 

keras.  Ketercapaian BPOM dalam mengatasi peredaran obat keras di pasaran 

sudah cukup efektif, dimana obat yang beredar sudah memenuhi syarat dimana 

hasil kebijakan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat keras sesuai yang 

diharapkan. Strategi BPOM dalam mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap 

peredaran obat keras di pasaran adalah dengan pembinaan terhadap pelaku usaha 

dan berhak menarik obat keras dari pelaku usaha dan mencabut izin usaha, 

diberikan sanksi pidana. Adanya pemberdayaan masyarakat, meningkatkan 

Kualitas Kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum/ Selain itu dilakukan 

pengawasan baik internal maupun eksternal yang ditingkatkan dalam rangka 

mewujudkan aspek perlindungan konsumen, yaitu melalui law eforcement yang 

tegas dalam tahap pre market maupun post market. 

 

Kata Kunci:  Evaluasi, Kebijakan, Perlindungan Konsumen, Obat Keras. 







MOTTO 

 

َُلْوَنَك َعِن اْلَْْمِر َواْلَمْيِسرِ  ۞ اَْكبَـُر ِمْن  ۗ  َوِاْْثُُهَما ۗ  ِاْْثٌ َكِبيـٌْر وََّمَناِفُع لِلنَّاسِ  ۗ  ُقْل ِفْيِهَما ۗ  َيْسـ 
  ۗ  نَـّْفِعِهَما

َُلْوَنَك َماَذا يـُْنِفُقْوَن ە ُه َلُكُم اْْلٰٰيِت   ۗ  ُقِل اْلَعْفوَ  ۗ  َوَيْسـ  ُ اللّٰ  ۗ  َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّرْونَ َكٰذِلَك يـُبَـِّين

 

Artinya:”Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. 

Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi 

manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka 

menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, 

“Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan”. 

 

(QS. Al-Baqarah:219) 

 

  

https://www.marja.id/quran/2/219
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul pada skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang sangat pnting 

karena dapat memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun 

judul skripsi ini adalah: “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen 

Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras di Pasaran (Studi pada Balai 

Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) Kota Bandar Lampung)”. 

Mempertegas istilah-istilah yang ada dalam judul di atas secara 

terperinci agar mudah dimengerti dan untuk memberikan penjelasan dalam 

memahami maksud judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu 

menguraikan definisi istilah yang ada dalam judul tersebut. Hal ini agar lebih 

mudah memahami, juga untuk mengarah pada hal yang dimaksud penelitian 

yang dikehendaki oleh penulis. Berikut ini istilah-istilah yang ada dalam judul 

skripsi ini. 

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan 

kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh 

mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara 

harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson, secara umum evaluasi 

kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau 



penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak 

pelaksanaan kebijakan tersebut.
1
 

Menurut Lester dan Stewart evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke 

dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan 

konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara 

menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai 

keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan 

persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap 

implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak 

(impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga 

menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.
2
 

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William N Dunn, 

berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-

manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi 

penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberikan 

sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan 

pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi 

evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi 

kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai 

kinerja kebijakan.
3
 

                                                             
1
Budi winarno, Kebijakan Publik teori dan proses, (Yogyakarta: Media Press, 2008), 

hlm.166 
2
 Ibid, hlm.167 

3
Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Alfabeta Bandung, 2008), hlm.187 



Perlindungan Konsumen, diatur  dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan 

menjadi landasan hukum yang kuat bagi konsumen dan para pelaku usaha 

akan hak dan kewajibannya, serta menjadi landasan hukum yang kuat pula 

bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen melalui pembinaan dan 

pendidikan konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen, menyatakan bahwa konsumen memiliki hak. Salah 

satu hak dari konsumen tersebut dinyatakan dalam pasal 4 huruf a yaitu hak 

atas kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

atau jasa. hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan.
4
 

Dalam penelitian ini terdapat tiga pendekatan evaluasi kebijakan 

berdasarkan sistem nilai yaitu. Pertama, Evaluasi Semu(Pseudo Evaluatidi) 

(sifat dari Evaluasi semu ini adalah melakukan Per berdasarkan prameter 

tertentu yang secara umum persetujuan(diri jelas)ndan tidak kontroversial. 

Hasil evaluasi nya mudah diterima oeh masyarakat dan tidak terlalu rumit. 

Penilaiannya jarak antara gagal atau berhasi. Sem evaluasi ini membicarkan di 

buat sebagai salah satu metode pemantauan. Kedua, Evaluasi Teori Keputusan  

(Keputusan teoritis Mengevaluasion/DTE) sifat dari DTE adalah melakukan 

penilaian berdasarkan prameter yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait 

secara langsung/pihak yang bersitegang. Sistem nilainya juga berdasarkan 

                                                             
4
 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. 



kesepakatan antara pihak yang bersitegang . Biasanya berkisar antara benar 

atau salah. Evaluasi Teori Keputusan adalah pendekatan yang menggunakan 

metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat 

dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara 

eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Ketiga, Evaluasi 

Formal (Formal Evaluation) merupakan pendekatan yang menggunakan 

metode deskriptif untuk menghasikan informasi yang valid dan dapat 

dipercaya mengenai hasil-hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan 

yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan 

administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalh bahwa tujuan 

dan target diumumkan secara formal adalah merupkan ukuran untuk manfaat 

atau nilai kebijakan program.  

Dalam evaluasi formal metode yang ditempuh untuk menghasilkan 

informasi yang valid dan reliable ditempuh dengan beberapa cara antara lain: 

merunut legilasi (peraturan perundang-undangan), merunut sesuai kebijakan 

yang tercantum pada dokumen formal yang memiliki hierarki di atasnya, 

merunut dokumen formal (Kesesuaian dengan hasil yang diharapkan atau 

tujuan dan sasaran, interview dengan penyusunan kebijakan atau administrator 

program.
5
 

Produk Obat-obatan merupakan salah satu produk yang dibuat dalam 

menangani kebutuhan masyarakat. Obat-obatan di buat oleh produsen yang 

izinnya dikeluarkan oleh BPOM dan di perjual belikan melalui pedagang dan 

                                                             
5
 William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2003), hlm.266  



apotik. Obat-obatan Diperjualbelikan sudah mempunyai izin persetujuan 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan pengawasannya dilakukan 

oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM). Dalam Penelitian ini Obat-

obatan yang tidak memiliki izin edar BPOM yaitu obat-obatan sejenis Obat 

daftar G (Gevarlijk) yang artinya berbahaya. Berbahaya jika pemakaiannya 

tidak berdasarkan resep dokter karena dikhawatirkan dapat memperparah 

penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Contoh obat keras 

yang ada di pasaran adalah agrylin, alista, aggravan, stazol, xarelto, qital, 

canicol, bufacetin, prolecin, zifin, dorner, tamaret, orixal, trovilon, drofax, 

opixime, supertetra, tetracycline, profim dan clopisan. 

Dalam penelitian evaluasi ini bertujuan untuk mengumpulkan 

Informasi dari kebijakan BPOM untuk menganalisa dan menyajikan hasil dari 

evaluasi kebijakan.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Setiap judul skripsi yang ingin digunakan dalam penelitian tentunya 

memiliki beberapa alasan, berikut ini alasan peneliti memilih judul skripsi ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

a. Penulis berasal dari daerah dimana penelitian dilakukan yaitu Kota 

Bandar Lampung, sehingga memungkinkan penulis lebih mudah 

mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

b. Penulis ingin mengetahui kebijakan BPOM dalam pengawasan 

peredaran obat keras di pasaran. 



2. Alasan Subjektif 

a. Data-data yang dibutuhkan cukup tersedia baik berupa teori dan 

lokasinya mudah dijangkau umtuk mendapatkan data lapangan yang 

terkait dengan penelitian ini sesuai dengan keilmuan penulis yaitu 

Pemikiran Politik Islam. 

b. Tidak ada yang memilih judul ini di Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Perlindungan konsumen, merupakan masalah kepentingan manusia 

oleh karenanya menjadi harapan bagi bangsa di dunia untuk dapat 

diwujudkan. Menurut Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999, yang 

dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen, sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap 

orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain 

dan tidak untuk diperdagangkan. 

Perlindungan Konsumen dalam Bidang Kesehatan, merupakan 

sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk konsumen dalam mendapatkan 

produk obat yang beredar di masyarakat, dimana produk obat yang beredar 

sudah diawasi oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang 

mampu bertanggung jawab atas pengawas obat dan makanan, sehingga 

pedagang yang wajib dapat mengedarkan obat tersebut harus 



mendaftarkan obat tersebut kepada BPOM. Konsumen pemeran utama 

dalam proses jual beli barang dan jasa, tetapi pada saat ini konsumen 

masih saja lemah, konsumen menjadi objek bisnis sehingga pedagang bisa 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Balai Pengawas Obat 

dan Makanan (BPOM) ditugaskan untuk melakukan pengawasan obat 

yang di perdagangkan, tetapi masih ada saja pedagang yang melakukan 

penyelewengan menjual barang terlarang.
6
Barang yang dilarang untuk 

dimanfaatkan atau ditransaksikan secara syariat. Seperti obat-obatan 

terlarang, barang dagangan curian. Dalam hadist dari Ibnu 

Abbas radhiyallahu „anhuma, Nabi shallallahu „alaihi wa 

sallam bersabda. 

 ِإنَّ اللََّه تـََعاََل ِإَذا َحرََّم َشْيًئا َحرََّم َْثََنهُ 
“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu maka Allah 

haramkan hasil penjualannya”. (HR. Ibn Hibban 4938, Daruquthni 2852 

dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).
7
 

 

 Di dalam sasaran kebijakan BPOM mengacu kepada pengawasan 

obat dan makanan yang beredar, melakukan kebijakan diantaranya ada 

bidang instansi yang tugasnya itu melakukan penindakan terhadap obat 

dan makanan,bidang pemeriksaan, pengawasan mulai dari pre-market 

hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum 

dan pemberdayaan masyarakat, bidang informasi dan komunikasi, 

peningktaan pembinaan dalam penjaminan daya saing produk obat dan 

                                                             
6
Riant Nugroho, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi, Gadjah Masa 

University Press, Yogyakarta, 2003, hlm.56 
7
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya 



makanan, meningkatkan kerja sama dalam partisipasi masyarakat dalam 

melakukan pengawasan obat dan makanan.
8
 

Bedasarkan UU No.36 Tahun 2009 yang membahas kesehatan 

disebutkan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk 

biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem 

fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, 

pencegahan, penyembuhn, pemulihan, peningkatan kesehatan dan 

kontrasepsi. Untuk Penggolongan obat diatur dalam peraturann Menteri 

Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993. Penggolongan obat terdiri 

atas, obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek (obat keras yang di 

peroleh tanpa resep dokter diapotek, diserahkan oleh apoteker), obat keras, 

psikotropika, dan narkotika.
9
 Provinsi Lampung melalui Badan POM 

Bandar Lampung juga turut serta ikut menencangkan Aksi Nasional 

Pemberantasan Obat illegal pada tanggal 4 Oktober 2017. Aksi ini digagas 

dengan tujuan utamanya adalah memberantas obat illegal di Provinsi 

Lampung. Aksi pemberantasan Obat Ilegal dilakukan dengan 

penandatangan komitmen bersama apartur Negara dan masyarakat. 

Menurut kepala BPOM Bandar Lampung, tujuan aksi nasional adalah 

untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan obat yang 

membahayakan kesehatan khusus nya Provinsi Lampung. Aksi ini juga 

untuk membangun komitmen bersama berbagai kepentingan untuk gencar 

memberantas obat illegal. BBPOM Bandarlampung telah melakukan 
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inspeksi dadakan (sidak) pada 6 September 2018 lalu di Pasar Natar, 

petugas menemukan obat daftar keras jenis G (berbahaya) pada di toko 

obat yang terdapat di pasar tersebut, obat-obatan yang dimaksud pada 

temuan tersebut adalah antibiotik, obat penenang, obat jantung,obat alergi. 

BBPOM Bandarlampung juga setiap tahun rutin melakukan 

pemusnahan barangbukti obat dan makanan illegal. Berikut adalah data 

pemusnahan barang buktiselama tahun 2015-2018: 

Tabel 1.1  

Pemusnahan Barang Bukti Produk Ilegal Oleh BPOM Kota Bandar 

Lampung Tahun 

NO  2017 2018 

 Jenis Jumlah 

item 

Jumlah 

kemasan 

Jumlah 

item 

Jumlah 

kemasan 

1 Obat keras ilegal 324 20.848 

pcs 

306 50.984pcs 

2 Obat tradisional 

ilegal 

53 510pcs 213 8.799pcs 

3 Kosmetik 1.46 9.484pcs 926 57.365pcs 

4 Pangan 194 14.161pcs 276 12.052pcs 

(Sumber: Laporan Tahunan BPOM Bandar Lampung) 

Berdasarkan tabel 1, jumlah pemusnahan barang bukti illegal jenis 

obat keras,menunjukkan bahwa pada Tahun2017 sebanyak 324 item dan 

pada tahun 2018 mencapai 306 item. Jenis obat tradisional illegal 

pemusnahan pada tahun tahun 2017 sebanyak 53 item dan tahun 2018 

sebanyak 213. 

Konsumen Indonesia secara khusus konsumen obat-obatan juga 

mempunyai hak atas informasi terhadap obat-obatan yang mereka beli dan 

konsumsi. Hak-hak tersebut termasuk hak mengenai informasi tentang 

obat tersebut, mulai dari komposisi, indikasi, kontra indikasi, nama 



generik, harga eceran tertinggi (HET), aturan pakai, batas kadaluarsa dan 

deskripsi obat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

hal ini telah banyak diterbitkan oleh pemerintah, khususnya yang 

mengatur mengenai informasi obatobatan di dalam label obat. Tetapi, 

dalam kenyataannya, aturan-aturan ini tidak ditaati oleh banyak pelaku 

usaha farmasi/produsen obat. Kepmenkes No. 068 dan 069 Tahun 2006 

tentang Pencantuman Nama Generik dan Harga Eceran Tertinggi  

Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran Obat Keras Daftar G 

merupakan contoh aturan yang tidak ditaati oleh hampir sebagian besar 

produsen obat.  

Dengan demikian, dapat dirumuskan sekurang-kurangnya ada 

empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi : 

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa 

sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional 

menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun1945. 

2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari 

dampak negative penggunaan tekhnologi. 

3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang 

sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku- pelaku pembangunan;dan  

4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber daya 

pembangunan yang berasal dari masyarakat konsumen.
10
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Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun2013 tentang Standar 

Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Begitu berbahayanya obat keras bagi manusia, maka Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Bandar Lampung perlu melakukan pengawasan 

terhadap peredaran obat keras di setiap apotek-apotek yang ada baik di 

Kota Bandar Lampung maupun kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi 

Lampung, agar masyarakat selalu terjaga dalam kondisi yang sehat dan 

aman dari penyalahgunaan obat keras yang dibeli tanpa menggunakan 

resep dokter, sebab di Kota Bandar Lampung masih sering kita jumpai 

pelanggaran peredaran obat keras. Berdasarkan pengamatan awal penulis 

masih terdapat apotek yang masih menjual obat keras (termasuk golongan 

narkotika) tanpa disertai resep dokter dalam penjualannya. 

Sesuai dengan gambaran di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Evaluasi Kebijakan Perlindungan 

Konsumen Dalam Mengatasi Peredaran Obat Keras di pasaran” adalah 

untuk mengungkap dan membahas secara lebih mendalam mengenai 

evaluasi kebijakan perlindungan konsumen yaitu melakukan pengawasan 

obat keras tanpa izin edar BPOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat 

dikemukan rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketercapaian BPOM dalam mengatasi peredaran obat keras di 

pasaran? 

2. Apa saja strategi BPOM dalam mengatasi permasalahan yang terjadi 

terhadap peredaran obat keras di pasaran? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan. Adapun beberapa tujuan dari 

skripsi ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui ketercapaian BPOM dalam mengatasi peredaran obat 

keras di pasaran? 

2. Untuk mengetahui strategi BPOM dalam mengatasi permasalahan yang 

terjadi terhadap peredaran obat keras di pasaran? 

 

F. Kegunaan Penelitiaan 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat  mengembangkan kajian studi 

pemikiran politik islam serta dapat mempraktikan kebijakan dan sebagai 

bahan pertimbangan pada penelitian lain dimasa yang akan datang.Hal ini 

dilakukan dengan cara memberi tambahan data empiris yang telah teruji 

ilmiah mengenai kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi 

peredaran obat keras di pasaran. 



2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini  diharapkan dapat bermanfaat sebagai informai dan 

bahan masukan bagi Pemerintah Desa yang berhubungan dengan 

Kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi peredran obat keras 

di pasaran. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan 

atau “field research”. Penelitian lapangan pada hakikatnya adalah  

metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang telah 

terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.
11

 Dalam prosesnya, 

penelitian ini mengangkat suatu data, informasi dan permasalahan 

yang ada di lapangan terkait evaluasi kebijakan perlindungan 

konsumen dalam mengatasi peredaran obat keras di pasaran (Studi 

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung). 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal 

seperti kondisi apa adanya yang ada di lapangan. Penelitian ini hanya 
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menggambarkan dan mengemukakan yang terjadi pada objek sesuai 

dengan kenyataan yang terjadi.
12

 

 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh,  sedangkan 

sumber data dalam skripsi ini adalah bersumber dari: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung oleh orang penelitian dari sumber pertama atau yang 

bersangkutan memerlukannya.
13

Dalam hal ini penulis menjadikan 

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung, 

Kasie inspeksi, Sub. Bidang Program & Evaluasi, Apotik-apotik, 

Lorong king dan Masyarakat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sebuah data yang sudah jadi dan tersusun 

dalam bentuk dokumen misalnya seperti data demografi suatu daerah 

dan sebagainya. Data sekunder ialah disebut juga dengan data 

tersedia,
14

 data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer 

yang diperoleh dengan cara mengambil data dari buku-buku, jurnal, 

internet dan informasi laiinya yang berhubungan  denan objek 

penelitian. 
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3. Partisipan dan Tempat Penelitian. 

a. Partisipan 

 Partisipan merupakan orang yang ikut berperan, dalam penelitian ini 

partisipan yang terkait mengenai informan (actor yang akan di 

interview). Seorang informan berangkat dari sebuah populasi, populasi 

adalah wilayah general yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.  

Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Balai Pengawas Obat 

dan Makanan (BPOM) Kota Bandar Lampung,Apotik-apotik, Lorong 

king dan Masyarakat. 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam pengambilan sampling dengan teknik 

purposive non random sampling yaitu sampel dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan di dasarkan starta. Dalam penelitian ini 

informannya adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota 

Bandar Lampung, Apotik-apotik, dan Masyarakat. Serta paham dalam 

penelitian penulis dan mudah untuk mendapatkan informasi, dengan 

menggunakan teknik Purposive nonrandom sampling, informan 

berjumlah 15 orang yang terdiri dari 3 orang dari BPOM, 7 orang dari 

apotik di Bandar Lampung, 3 orang pedagang obat dan 2 orang 

masyarakat. 

 



4. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiono, metode pengumpulan data penelitian kualitatif 

yaitu Observasi, wawancara, dokmentasi.
15

 Penelitian ini menggunakan 

metode: 

a. Metode Observasi 

Observasi merupakan cara dan teknik pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek. Pada penelitian 

ini pengamatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada pada objek yang 

diteliti. 

b. Metode wawancara 

 Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu, 

Semacam angket yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke 

responden secara lisan. Wawancara diajukan kepadaa kabid 

Infonkom bapak Zamroni BPOM dan Pedagang Lorong King 

Tanjung Karang, metode ini digunakan untuk Mendapatkan 

informasi yang akurat. 

 Tekhnik wawancara penulis yang dipakai yaitu tekhnik 

wawancara snowballing yaitu pewawancara tidak menentukan 

jumlah informan. Apabila responden pertama sudah dirasa cukup 

memberikan semua data yang dibutuhkan maka wawancara selesai. 
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Namun, jika responden pertama memberikan arahan kepada 

responden kedua maka pewawancara harus melakukan wawancara 

kembali kepada responden kedua. Peneliti dalam penelitian ini 

melakukan wawancara langsung dengan petugas balai BPOM Kota 

Bandar Lampung. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan mencari  data mengenai hal-hal  

dalam bentuk berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang 

pendapat, teori,dan hukum-hukum yang yang berhubungan dengan 

penyelidikan.
16

Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini 

dapat dipandang sebagai narasumber yang dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan oleh peneliti, media cetak maupun media 

elektronik.terkaitan dengan dokumen yang diperoleh dari penelitian 

untuk memastikan dan diperkuat dengan fakta tertentu berupa 

dokumtasi-dokumentasi yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan 

Perlindungan Konsumen dalam mengatasi Peredaran Obat Keras di 

Pasaran. 

5. Teknik Analisis Data Kualitatif 

  Menurut Moleong, Analisis data adalah  proses mengorganisasikan 

dang mengurutkan data kedalam pola,kategori, dan suatu uraian dasar 
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yang dapat dikelola sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirmuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
17

 

  Menurut Bogdan dalam Sugiono mendefinisikan analisis data 

adalah suatu proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data 

yang di dapat dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya, 

sehingga lebih mudah di pahami dan temuannya dapat di informasikan 

kepada orang lain. Dalam peneliti ini analisis data yang digunakan oleh 

penulis yaitu deskriptif analisis kualitatif. Deskriptif yang dimaksud 

bahwa ide pemikiran yang berkaitan dengan judul karya ilmiah yang 

dikaji yaitu evaluasi kebijakan perlindungan konsumen dalam mengatasi 

peredaran obat keras di pasaran(Studi balai pengawas obat dan makanan 

(BPOM) Kota Bandar Lampung). Dengan maksud dapat memahami 

jalan kebijakan dan makna yang terkandung dalam konsep kebijakan 

serta pengawasannya.
18

 

  Proses penelitian kualitatif pada tahap redukasi atau focus, pada 

tahap ini peneliti meredukasi segala informasi yang telah diperoleh 

untuk memfokuskan pada masalah peneliti menyortir data dengan cara 

memilih data yang menarik, penting, dan berguna. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut selanjutnya dikelompok 

menjadi berbagai kategori yang diterapkan sebagai focus penelitian. 

Proses penelitian kualitatif selanjutnya pada tahap selection. Pada tahap 

ini peneliti menguraikan focus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. 
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Peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi 

yang diperoleh, maka peneliti dapat menemukan tema dengan cara 

mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi suatu bangunan 

pengetahuan, hipotesis, atau ilmu yang baru.
19
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BAB II 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 

A. Implementasi Kebijakan Publik 

1. Implementasi Kebijakan 

  Implementasi merupakan kegiatan atau pelaksanaan dalam sebuah 

rancangan yang sudah disusun secara matang dan terperinci yang dibuat 

dengan tujuan tertentu baik untuk mensejahterakan, menertibkan, maupun 

menanggulangi permasalahan yang terjadi. Implementasi dilakukan 

setelah perencanaan yang sudah dianggap sempurna. Implementasi pada 

hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah 

program dilaksanakan. Sehingga implementasi merupakan proses 

kebijakan yang paling kompleks dan sangat menentukan keberhasilan 

kebijakan yang ditetapkan. 

Dikutip menurut Inu Kencana Syafiie implementasi terjadi setelah 

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, yang memberikan 

otorisasi pada suatu program, kebijakan, atau bentuk hasil (output) yang 

jelas (tangible).
20

 Pendapat lain Daniel A. Mazmanian dan Paul A. 

Sabatier yang menyatakan bahwa memahami kejadian senyatanya terjadi 

sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan 

fokus implementasi kebijaksanaan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan 

pelaksanaan yang timbul sesudah disahkannya peraturan kebijaksanaan 
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negara, yang mencakup usaha-usaha dalam mengadministrasikan yang  

menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.  

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka 

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan 

tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.
21

 

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup. Persiapan seperangkat peraturan 

lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, 

menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan-kegiatan yang 

akan dicapai termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya 

keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab 

melaksanakan kebijaksanaan tersebut serta bagaimana menghantarkan 

kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. 

Kebijakan yang sederhana artinya implementasi ini hanya 

melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, 

kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu 

masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya untuk 

kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di 

pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai 

institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.
22

 

Disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa setiap kebijakan yang akan di 

realisasikan kepada masyarakat harus memiliki komponen yang sesuai 
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dan lengkap karena kesukesan suatu kebijakan dapat diukur 

keberhasilannya dengan cara melihat keberhasilan dalam pelaksanaan 

program.
23

 

2. Model Implementasi kebijakan  

Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van 

Horn dalam teorinya ini berawal dari suatu asumsi bahwa proses 

implementasi akan berbeda-beda sesuai dengan sifat kebijakan yang 

dilaksanakan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn  menawarkan 

karakteristik dalam proses implementasi yakni, pertama proses 

implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang 

dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Kedua, proses implementasi akan 

dipengaruhi oleh sejumlah perubahan organisasi yang diperlukan. 

Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, 

kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep penting dalam 

prosedur implementasi. Sementara itu model implementasi kebijakan dari 

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005:95) menetapkan 

beberapa variabel yang diyakini berkaitan dengan implementasi dan 

kinerja kebijakan. Beberapa variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Standar Dan Sasaran Kebijakan 

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga 

dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan 
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terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para 

agen implementasi. 

2) Sumber Daya 

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumber 

daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non-

human resources). Sumber daya dapat menunjuk kepada seberapa besar 

dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan 

program ataukebijakan. 

3) Hubungan Antar Organisasi 

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu 

dukungan dan koordinasi dengan instansi lainnya. Untuk itu, diperlukan 

koordinasi dan kerjasama antara instansi bagi keberhasilan suatu program 

dalam mencapai sasaran dan tujuan program. 

4) Karakteristik agen pelaksana 

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah yang 

mencakup pada struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan 

yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi 

implementasi di dalam suatu program. 

5) Kondisi Sosial, Politik Dan Ekonomi 

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi dimana, lingkungan 

yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh mana 

kelompok-kelompok kepentingan yang memberikan dukungan bagi 

implementasi kebijakan. Karakteristik partisipan, yakni mendukung atau 



menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan; dan apakah 

elite politik mendukung implementasi kebijakan. Ini dapat juga menunjuk 

bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi 

kesuksesan implementasi pada kebijakan itu sendiri. 

6) Disposisi Implementor 

Dalam disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, 

yakni : respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi 

kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, kognisi, yakni 

pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor, 

yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Ini menunjuk 

bahwa sikap para pelaksana menjadi variabel penting dalam proses 

implementasi kebijakan..
24

 

3. Kebijakan Publik 

a. Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan publik menurut Thomas Dye  adalah apapun pilihan 

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is 

whatever governments choose to do or not to do). Pengertian ini 

mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh badan 

pemerintah, bukan organisasi swasta (2) kebijakan publik menyangkut 

pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan instansi 

pemerintah.
25
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Definisi lain mengenai kebijakan publik ditawarkan oleh Carl 

Fredrich yang mengatakan bahwa kebijakan adsalah, “serangkaian 

tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat 

hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan), dan kemungkinan-

kemungkinan (ksempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut 

diusulkan agar berguna dalam mengatasi untuk mencapai tujuan yang 

dimaksud.
26

 

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yamg 

dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, 

karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan 

politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebutkan David Easton 

(1965) sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu “para 

administrator, penasehat, para raja, dan sebebagainya.” Easton 

mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem 

politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah: 

orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan 

mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana satu 

titik mereka diminta untuk mengmbil keputusan dikemudian hari agar 

kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat 

selama waktu tertentu.
27
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b. Formulasi Kebijakan Publik  

Formulasi kebijakan disebut juga dengan istilah kebijakan 

perumusan kebijakan. Menurut Sidney, formulasi kebijakan merupakan 

bagian dari tahap awal pembuatan keputusan kebijakan. Ini artinya, 

formulasi kebijakan menjadi langkah awal yang penting karena 

memberikan informasi pada para analisis kebijakan dan decision 

makers mengenai : Apa rencana yang akan dibuat untuk mengatasi 

suatu fenomena kejadian atau  masalah publik?  Apa tujuan dan 

prioritas yang hendak di tuju dari formulasi kebijakan? Dan lain 

sebagainya. Bukan hanya itu, yang harus dipahami adalah perumusan 

kebijakan merupakan turunan dari perumusan masalah yang telah 

diagendakan dalam agenda kebijakan.   

Jones pernah mengingatkan dalam bukunya “pengantar kebijkan 

publik (1996)” bahwa untuk menghasilkan formulasi kebijakan yang 

komprehensif ada beberapa hal yang dicermati, seperti: 

a) Jumlah masalah yang akan ditangani. Apakah usulan kebijakan 

akan menyelesaikan seluruh masalah dalam suatu lingkup masalah? 

Ataukah  perhatiannya hanya ditunjukan pada kasus tertentu saja? 

b) Lingkup analisis. Apakah lingkup analisis usulan kebijakan akan 

melayani aspek semua aspek masalah? Ataukah hanya melayani 

aspek-aspek tertentu saja? 

c) Memperkirakan dampak. Apakah usulan kebijakan yang 

diformulasikan sudah diuji semua dampaknya? Ataukah pengujian 



dibatasi pada dampak langsung dalam suatu lingkup isu tertentu 

saja?
28

 

c. Faktor penentu dilaksanakan atau tidaknya suatu Kebijakan Publik 

a). Faktor penentu pemenuhan kebijakan 

1) Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan 

pemerintah. 

2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan 

3) Adanya sanksi hukum 

4) Adanya kepentingan publik 

5) Adanya kepentingan pribadi 

6) Masalah waktu 

b). Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan 

1) Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang 

ada 

2) Tidak adanya kepastian hokum 

3) Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi 

4) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum. 

 

B. Perlindungan Konsumen  

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Menurut Handayani konsumen, secara harfiah berarti" seseorang 

yang membeli barang atau menggunakan jasa''. atau ''seseorang atau 

sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa 
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tertentu'' juga ''sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu 

persediakan atau sejumlah barang", ada pula yang memberikan arti lain 

yaitu konsumen adalah ''setiap orang yang menggunakan barang atau jasa 

dalam berbagai perundang-undangan negara”.  

Sejalan dengan Handayani, Nasution juga menjelaskan beberapa 

batasan tentang konsumen, yakni:  

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau 

jasa digunakan untuk tujuan tertentu.  

b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan 

barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat 

barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial). 

c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan 

menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi 

kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga 

dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).
29

 

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPK pengertian konsumen 

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 35 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pada 

intinya pengertian dari konsumen adalah setiap orang yang memakai 

barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk 
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memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan tanpa 

memperdagangkannya kembali.  

Menurut Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak-hak sebagai 

berikut:  

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan jasa.  

b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa 

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan jasa. 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa 

yang digunakan.  

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif. 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian 

apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya.  

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

lainnya.  



Hak-hak konsumen dalam UUPK tersebut sebenarnya bersumber 

dari hakhak dasar hukum yang diakui secara internasional. Hak-hak dasar 

umum tersebut pertama kali dikemukakan oleh John F. Kennedy, Presiden 

Amerika Serikat (AS), pada tanggal 15 Maret 1962, melalui “A Special 

Message for The Protection of Consumer Interest” atau yang lebih dikenal 

dengan istilah “Deklarasi Hak Konsumen” (Declaration of Consumer 

Right).
30

 

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.  

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK 8/1999 

tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan 

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri 

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan’’. 

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 

UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang 

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 37 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, 
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baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi’’. 

1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, yaitu:  

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 

upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen 

dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 

melaksanakan kewajibannya secara adil.  

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam 

arti materiil dan spiritual. 

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 

konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang 

dan jasa yang dikonsumsi dan digunakan.  

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 



menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum.
31

 

 Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk:  

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri.  

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan  jasa.  

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.  

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi.  

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha.  

f. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan konsumen.  

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan 

dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan 

perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana 

dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup 
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aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan 

konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai 

dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan 

konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, 

tetapi 39 dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan 

kualiatas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama 

tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian 

tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.
32

 

 

C. Jenis-Jenis Obat Keras 

Produk obat-obatan merupakan salah satu produk yang dibuat dalam 

menangani kebutuhan masyarakat. Obat-obatan dibuat pabrik/produsen yang 

izinnya dikeluarkan untuk melayani masyarakat dan disalurkan melalui 

distributor (pedagang besar / farmasi) dan oleh apotik untuk obat diracik di 

seluruh wilayah Indonesia. Peredaran obat-obatan tersebut atas persetujuan 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan pengawasannya dilakukan 

oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. (BPOM).  

Obat merupakan sedian atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan 

untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistim fisiologi atau keadaan patologi 

dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, 

peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi. Defenisi menurut Ansel, obat adalah 
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zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati 

atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan.
33

  

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 yang membahas mengenai 

kesehatan disebutkan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk 

produk  biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem 

fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, 

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan 

kontrasepsi. Untuk penggolongan obat diatur dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X /1993. Penggolongan obat sendiri 

dilakukan guna untuk meningkatkan keamanan serta ketepatan pemakaian 

atau penggunaan dan pengamanan distribusi obat. Penggolongan obat tersebut 

terdiri atas, obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek (obat keras 

yang dapat diperoleh tanpa resep dokter di apotek, diserahkan oleh apoteker), 

obat keras, psikotropika, dan narkotika. 

Berikut penjelasan lengkap mengenai macam-macam jenis Golongan 

Obat yang ada: 

1. Obat Bebas  

Obat-obatan yang termasuk golongan obat bebas, karena obat 

bebas atau dapat disebut juga obat OTC (Over The Counter) merupakan 

obat yang dapat dijual secara bebas baik di toko-toko obat atau apotek dan 

dapat dibeli tanpa harus menggunakan resep dokter. Zat aktif yang 

                                                             
33

 Howard C,Ansel, Pengantar Bentuk Sedian Farmasi.( Jakarta:EGC, 2012), 

hlm.85 

 



terkandung didalamnya cenderung relatif aman dan memiliki efek 

samping yang rendah. Selama dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan 

dosis yang tertera pada kemasan, Obat yang termasuk golongan ini 

ditandai dengan lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam yang 

terdapat pada kemasan. Umumnya, obat bebas digunakan untuk 

mengobati penyakit yang termasuk kategori ringan, seperti pusing, flu, 

maupun batuk atau dapat berupa suplemen nutrisi dan multivitamin.  

2. Obat Bebas Terbatas  

Sama halnya dengan obat bebas, obat bebas terbatas dapat pula 

disebut obat OTC (Over The Counter), yakni merupakan obat yang 

sebenarnya termasuk obat keras namun dalam jumlah tertentu masih dapat 

dijual di apotek dan dapat dibeli tanpa resep dari dokter. Sebelumnya, 

golongan obat ini disebut dengan daftar W. “W” dalam bahasa Belanda 

adalah singkatan dari kata “Waarschuwing” yang artinya peringatan. 

Golongan obat bebas terbatas dapat digunakan untuk mengobati penyakit 

yang kategorinya ringan hingga cukup serius. Namun, ada baiknya jika 

tidak lekas sembuh setelah mengkonsumsi obat ini, berhentilah dan segera 

periksa ke dokter.  

3. Obat Keras  

Obat keras dahulu disebut golongan obat G. “G” adalah singkatan 

dari “Gevarlijk” yang artinya berbahaya. Berbahaya disini dimaksudkan 

jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter karena dikhawatirkan 

dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan 



kematian. Obat keras tidak dapat Anda beli dengan bebas di apotek 

melainkan harus menggunakan resep dokter. 

4. Obat Psikotropika  

Psikotropika merupakan zat atau obat yang secara alamiah maupun 

sintentesis bukanlah golongan narkotika. Efek yang dimiliki psikotropika 

dapat mempengaruhi susunan sistem saraf pusat (SPP) sehingga dapat 

menimbulkan perubahan yang khas terhadap mental dan perilaku bagi 

orang yang mengonsumsinya.  

Pada pengawasan produk obat-obatan terpisah dengan produk 

makanan dan minuman. Obat-obatan itu didaftarkan terlebih dahulu untuk 

memenuhi tertib Administrasi Negara seperti yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 292/Menkes/SK/V/1996 tentang 

wajib daftar obat jadi, di mana disebutkan bahwa obat jadi beredar atau 

yang diperjualbelikan di Indonesia sebelum beredar harus didaftarkan 

terlebih dahulu dan memperoleh persetujuan dari Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia. Produk obat-obatan selain bermanfaat bagi manusia 

untuk kesehatan, juga dapat merugikan dan berbahaya bagi kesehatan 

manusia. Oleh karena itu Pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai 

berikut:  

1) Membuat penggolongan obat yang benar  

2) Meningkatkan kemampuan produsen untuk melakukan pengawasan 

intern terhadap penyimpan, penyalur dan penjual obat serta menjaga 

mutu dari obat yang diproduksi  



3) Melakukan pengawasan serta pengendalian obat agar tidakterjadi 

pemalsuan obat.34 

 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

Agar terhindar dari plagiarisme yang membahas mengenai 

permasalahan yang sama dengan karya ilmiah sebelumnya maka penulis akan 

memaparkan karya ilmiah yang yang menjelaskan tentang Evaluasi kebijakan 

BPOM dan menjadi acuan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu: 

A. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Terhadap Konsumen Dari Peredaran 

Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Ditinjau Dari Uu No.8 

Tahun 1999”. Karya Muhammad Yahya Muhayat, Berdasarkan hasil 

penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, 

bahwa Undang-Undang No.8 Tahun 1999 ysng didalamnya memuat 

berbagai aturan-aturan tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku 

usaha dan tujuan perlindungan konsumen Undang-Undang No.36 Tahun 

2009 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan 

No.246/Menkes/Per/VII/1990 tentang izin usaha dan pendaftran obat 

tradisional dan peraturan kepala BPOM. Dilihat dari segi pelaksanaan 

implementasi sanksi hukum bagi pedagang obat tradisional dari BPOM 

dan dinas kesehatan sehingga para produsen bisa dengan leluasa lagi 

memproduksi dan mendistribusikan obat tradisional berbahan kimia/zat 

berbahaya. Walaupun semua peratuan mengenai tentang perlindungan 
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konsumen sudah jelas tapi tidak adanya efek jera bagi para produsen dan 

pedagang obat tradisional. 

B. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penyaluran 

Obat Keras Daftar G Oleh Badan Pom Di Makassar” Karya Andi 

Suriangka. Skripsi ini membahas menenai perlindungan konsumen  dari 

produk obat dan makanan yang membahayakan sesuai dengan UU Nomor 

8 Tahun 1999. Sedangkan pada penelitian ini yang akan menjadi pokok 

bahasan adalah Evaluasi kebijakan perlindungan konsumen dalam 

mengatasi peredaran obat keras di pasaran, penelitian ini berfokus kepada 

evaluasi kebijakan perlindungan konsumen yaitu melakukan pengawasan 

Peredaran obat keras tanpa izin edar BPOM,yang berbeda dengan kedua 

penelitian sebelumnya baik dalam penggunaan maupun subjek penelitian 

yang diambil. 
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