
 

ii 
 

ii 

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BALAI BESAR POM DALAM 

PENCEGAHAN BEREDARNYA PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG 

BAHAN BERBAHAYA BAGI KESEHATAN  

(Studi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan  

rovinsi Lampung) 

 

SKRIPSI 

 

ADITIO PRAYOGI FERNANDO 

NPM : 1721020004 

 

 

 

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR’IYYAH) 

 

FAKULTAS SYARI’AH  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN  

LAMPUNG 

1443 H / 2022 M 



 

iii 
 

iii 

 

 

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN BALAI BESAR POM DALAM 

PENCEGAHAN BEREDARNYA PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG 

BAHAN BERBAHAYA BAGI KESEHATAN  

(Studi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung) 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 

Dalam Ilmu Syari‟ah 

 

Oleh : 

ADITIO PRAYOGI FERNANDO 

NPM. 1721020004 

 

Pembimbing I  : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag 

Pembimbing II : Kartika S, M.Pd 

 

 

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR’IYYAH) 

 

FAKULTAS SYARI’AH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG 

1443 H / 2022 M 



 
 

iii 

 

ABSTRAK 

Kosmetik merupakan salah satu barang yang diperjual belikan secara 

bebas. Terdapat banyak bahan kimia yang digunakan untuk membuat produk 

kosmetik. Proses produksi kosmetik harus didampingi ahli dalam bidang kimia, 

agar komposisi dalam kemasan sesuai dengan porsinya. Namun banyak oknum 

tidak bertanggung jawab yang menggunakan bahan berbahaya untuk membuat 

produk kosmetik. Inilah yang menjadi tugas BBPOM dalam mencegah beredarnya 

produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan masyarakat 

Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran BBPOM 

Provinsi Lampung dalam pencegahan beredarnya produk kosmetik yang 

mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan? dan bagaimana tinjauan Fiqh 

Siyasah terhadap peran BBPOM Provinsi Lampung dalam pencegahan beredarnya 

produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan? Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BBPOM Provinsi Lampung dalam 

pencegahan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi 

kesehatan dan untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran BBPOM 

Provinsi Lampung dalam pencegahan beredarnya produk kosmetik yang 

mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian pustaka. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Informan 

dalam penelitian ini adalah Ibu Evita yang menjabat sebagai koordinasi 

pemeriksaan bidang kosmetik BBPOM Provinsi Lampung. Selanjutnya, 

pengolahan data menggunakan metode pemeriksaan data dan sistematika data. 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis. 

Pengawasan yang dilakukan BBPOM Provinsi Lampung terhadap 

peredaran kosmetik mencangkup pengawasan produksi, distribusi dan konsumsi. 

Pengawasan post market merupakan pengawasan terhadap kosmetik yang telah 

beredar di kalangan masyarakat. Secara praktik pengawasan yang dilakukan oleh 

BBPOM belum maksimal, sehingga masih banyak kekurangan baik pada tahap 

pre marker maupun post market. Faktor yang menjadi alasan belum maksimalnya 

pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM adalah kurangnya SDM, teknologi, 

fasilitas dan transportasi hal tersebut dimanfatkan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab sehingga masih banyak produk kosmetik yang berbahaya bagi 

kesehatan yang beredar di kalangan masyarakat. Dengan adanya peraturan 

presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan 

menjadi dasar terbentuknya sebuah lembaga yang berperan mengawasi peredaran 

obat dan makanan yaitu BBPOM. Untuk mencapai tujuan dari peraturan tersebut 

harus adanya timbal balik antara lembaga pemerintah dan warga masyarakat. 

Bbpom provinsi lampung telah melakukan peran dan tugasnya dalam mengawasi 

peredaran obat dan makanan termasuk kosmetik yang mengandung bahan 

berbahaya bagi kesehatan, namun dikarenakan masih tingginya permintaan 

masyarakat terhadap produk kosmetik berbahaya menyebabkan semakin banyak 

oknum yang memproduksi dan mendistribusikan kepada masyarakat provinsi 

lampung. 
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MOTTO 

ة يَۡدُعىوَإِلَى ٱۡلَخۡيِر َويَۡأُمُروَن بِٱۡلَمۡعُروِف َويَۡىهَۡىَن  ىُكۡم أُمَّ َوۡلتَُكه مِّ

ئَِك هُُم ٱۡلُمۡفلُِحىَن  
َٰٓ  َعِه ٱۡلُمىَكِرِۚ َوأُْولَ 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung” 

(QS: Ali-Imran [3] : 104) 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Penegasan Judul 

Untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas 

dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan 

penelitian ini.  Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud 

dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan 

dibahas. Penelitian yang akan dilaksanakan berjudul: “Tinjauan Fiqh Siyasah 

Terhadap Peran Balai Besar Pom dalam Pencegahan Beredarnya Produk 

Kosmetik  yang Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan” 

Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan  

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

pandangan, pendapat atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang 

menjadi objek penelitian.
1
 

2. Fiqh siyasah 

Fiqh siyasah berasal dari kata  fiqh  dan siyasah. Fiqh adalah 

memahami dan mengatahui wahyu dengan menggunakan penalaran akal 

dan metode tertentu, Pencegahan sehingga diketahui ketentuan hukumnya 

dengan dalil secara rinci.
2
 Kata Siyasah sendiri berasal dari kata Sasa. 

Kata ini dalam kamus al-„arab berarti mengatur, mengurus, dan 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2011), 1811.  
2
 Daud Ali, Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, 

(Jakarta:Raja Grafindo, 1998),43. 



 

 

2 
 

2 

memerintah. Siyasah juga bisa berarti pemerintahan dan politik, atau 

membuat kebijaksanan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan 

pandangan fiqh siyasah dusturiyah untuk meneliti terkait masalah yang 

akan diangkat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Wilayah 

al-Hisbah guna meninjau masalah yang akan diteliti. 

3. Peran  

Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai 

pemain sandiwara atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang-orang yang memiliki keududukan di masyarakat.
3
 Peran adalah 

bagian dari tugas yang harus dilaksanakan.
4
 Jika seseorang menjalankan 

peranan tersebut dengan baik, maka apa yang dijalankan sesuai dengan 

keinginan dan lingkungan.
5
 

4. Balai Besar POM 

Balai Besar POM merupakan salah satu Unit Layanan Publik 

Strategis (ULPS) Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berada di 

daerah atau Provinsi. BBPOM bertugas melakukan pengawasan obat dan 

makanan serta bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada 

masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang mengandung zat 

berbahaya.
6
 

 

                                                             
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indoneisa…, 1051. 

4
Andi Kardian Riva‟i, Komunikasi Sosial Pembangunan Tinjauan Komunikasi dalam 

Pembangunan Sosial, (Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2016), 14. 
5
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 221.  

6
Cindhany Darmaria Faridhah Utami Mala, Ibnu Gholib Gandjar & Wakhid Slamet 

Ciptono, “Analisis Tingkat Kepentingan dan Kinerja Karyawan Bidang Pengujian Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan Manado.”Jurnal Menejemen dan Pelayanan Farmasi, Vol.1 No.1, 

(Maret, 2011), 16. 
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5. Pencegahan 

Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

proses, cara, perbuatan mencegah; penolakan.
7
 

6. Produk kosmetik 

Pengertian produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar 

untuk mendapat perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi untuk 

memuaskan kenginan atau kebutuhan.
8
 Produk adalah barang dan/atau jasa 

yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, 

produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang kegunan yang 

dipakai, digunakan, atau dimanfatkan oleh masyarakat.
9
  Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik 

wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir.
10

 

7. Bahan 

Bahan adalah barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. 

Bahan yang dimaksud dalam penelitian adalah suatu benda atau formula 

yang digunakan untuk membuat atau memproduksi produk kosmetik, 

namun bahan yang digunakan adalah bahan berbahaya yang apabila 

diaplikasikan pada kulit manusia akan menimbulkan berbagai reaksi kimia 

baik jangka pendek atau jangka panjang.
11

 

 

                                                             
7
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indoneisa…, 268. 

8
Phlip Kotler dan Gery Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 12. (Yogyakarta: 

Erlangga, 2017), 346 
9
Undang-undang no 32 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.  

10
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indoneisa…, 757. 

11
Ibid, 680.  
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8. Berbahaya  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata berbahaya adalah 

ada bahayanya; mendatangkan bahaya; terancam bahaya.
12

 Dalam 

penelitian ini yang maksud berbahaya adalah penggunan produk kosmetik 

yang mengandung merkuri akan mendatangkan bahaya pada kesehatan.
13

 

9. Kesehatan 

Kesehatan adalah keadan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14

 

Kesimpulan dari penjabaran kalimat makna dalam judul diatas adalah 

skripsi ini meninjau pandangan fiqh siyasah terhadap peran Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan dalam pencegahan beredarnya produk kosmetik 

dengan bahan berbahaya bagi kesehatan. Focus utama dalam penelitian ini 

adalah pencegahan produk kosmetik dengan bahan-bahan berbahaya. Dalam 

memproduksi kosmetik harus mengunakan bahan-bahan yang aman sehingga 

tidak menimbulkan efek jika di gunakan dalam jangka panjang, selain itu 

dalam memproduksi produk kosmetik harus di dampingi oleh orang-orang 

yang ahli dalam bidang kimia, sehingga komposisi dalam setiap kemasan 

sesuai dengan standar kesehatan di Indonesia.  

 

 

                                                             
12

Ibid. 120  
13

Wulandari dan Vivieulis Diana, “Uji Kandungan Merkuri (Hg) pada Kosmetik Krim 

Pemutih Wajah yang Dipasarkan di Pasar Petisah Kota Medan.” Jurnal Dunia Farmasi, Vol.3 

No.1, (Desember, 2018), 44. 
14

Yurika Fauzia Wardhani dan Astridya Paramita, “Pelayanan Kesehatan Mental dalam 

Hubungannya dengan Disabilitas dan Gaya Hidup Masyarakat Indonesia (Analisis Lanjut 

Riskesdas 2007 dan 2013).” Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol.19 No.1, (Januari, 2016), 

99. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, 

yang mencangkup ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan 

lingkungan. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya 

globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-

perjanjian internasional, khususnya ekonomi yang menghendaki adanya area 

perdagangan bebas. Dengan masuknya produk perdagangan bebas yang 

antara lain adalah obat, suplemen kesehatan, kosmetik, jamu tradisional, dan 

makanan merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi.
15

 

Kosmetik selalu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kaum 

wanita, demi mendapatkan dan mempertahankan kecantikan perempuan dari 

waktu ke waktu.
16

 Kosmetik menjadi salah satu barang kebutuhan yang 

paling diminati dan mudah ditemui.
17

  Kosmetik dalam bahasa yunani disebut 

dengan kosmitikos dapat di artikan sebagai keterampilan menghias sedangkan 

kata kosmein dapat diartikan hiasan atau berhias.
18

 Dalam pasal 1 angka 1 

Peraturan Mentri Kesehatan Repiblik Indonesia Nomor 

1176/MenkKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud 

dengan kosmetika adalah bahan atau sesuatu yang berfungsi untuk 

                                                             
15

 Laporan Terbaru dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung 

Tahun 2015-2019, 12. 
16

 Riska Asri Briliani, Diah Safitri & Sudarno, “Analisis Kecenderungan Pemilihan 

Kosmetik Wanita Di Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro 

Menggunakan Biplot Komponnen Utama.” Jurnal Gaussian, Vol.5, No.3 (2016), 545. 
17

 Aynainil Mardiyah, Aldri Frinaldi, “Efektifitas Balai Besai Pengawas Obat dan 

Makanan Terhadap Penertiban Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Padang.” 125. 
18

Rezky Nur Amelia, “Peran balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam 

Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Makasar” 4. 
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mempercantik atau mengubah penampilan yang digunakan pada tubuh 

khususnya pada wajah manusia.
19

 

Terdapat banyak sekali bahan kimia yang digunakan untuk membuat 

sebuah produk kosmetik. Produksi produk kosmetik harus didampingi ahli 

dalam bidang kimia, agar komposisi dalam kemasan sesuai dengan porsinya. 

Namun banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan 

bahan-bahan berbahaya untuk membuat produk kosmetik. Salah satu produk 

kosmetik yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah produk yang 

mengandung merkuri, produsen yang tidak bertanggung jawab memasukkan 

bahan tersebut yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan 

pada organ tubuh dan juga bersifat toksik.
20

 

Merkuri anorganik berkisar 1-10% digunakan sebagai bahan pemutih 

kulit dalam sedian krim karena berpotensi sebagai pemucat warna kulit.
21

 

Daya pemutih pada kulit sangat kuat, karena toksisitasnya terhadap organ-

organ ginjal, saraf, dan otak sangat kuat maka pemakaiannya dilarang dalam 

sedian kosmetik.
22

 Dalam kadar yang sedikitpun  merkuri  dapat bersifat  

racun, mulai dari menimbulkan gejala ringan seperti perubahan warna kulit, 

bintik-bintik  hitam  sampai menimbulkan gejala berat seperti kerusakan 

                                                             
19

 Aynainil Mardiyah, Aldri Frinaldi, “Efektifitas Balai Besai Pengawas Obat dan 

Makanan Terhadap Penertiban Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Padang.” 125. 
20

Wijaya F, “Analisis Kadar Merkuri (hg) Dalam Sedian Handbody Lotion Whitening 

Pagi Merek X, Malam Merek X, dan Bleacing Merek X yang Tidak Terdaftar Pada BPOM.” 

Calyptra, Vol.2, No.2 (2013), 1-12. 
21

Sulistiorini Indrianty, Nur Rahmi Hidayati, Arsyad Bachtiar, ”Bahaya Kosmetika 

Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi 

Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon.” Jurnal Surya Masyarakat, Vol.1, No.1 

(November 2018), 9. 
22

Word Health Organization, “Mercuri In Skin Lightening Products.” Public Health and 

Environment (Switzerland, 2011), Https://www.who.int/publication/i/item/WHO-CED-PHE-

19.13.  

https://www.who.int/publication/i/item/WHO-CED-PHE-19.13
https://www.who.int/publication/i/item/WHO-CED-PHE-19.13
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permanen otak dan gangguan perkembangan janin.
23

 Saat ini sering sekali 

maraknya penjualan produk kosmetik berbahan merkuri yang beredar 

dimana-mana dan tidak jelas asal usulnya tanpa dicantumkan izin dari 

BPOM.
24

 

Penelitian Analisis Merkuri (Hg) dilakukan dengan uji warna bertujuan 

untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya merkuri (Hg) dalam sampel krim 

pemutih dengan menggunakan Kalium Iodida 0,5% N hasil menunjukkan 

positif maka hasil pengamatan menjadi merah orange,  dari 10 sampel yang di 

uji pada krim pemutih wajah 5 sampel yang mengandung merkuri salah 

satunya adalah krim malam temulawak.
25

 Sedangkan hingga saat ini, krim 

tersebut masih banyak diminati masyarakat, seperti yang dikatakan oleh ibu 

Sri yang merupakan penjual kosmetik di pasar tempel Sukarame, krim malam 

temulawak produk Malaysia merupakan salah satu kosmetik yang paling 

diminati masyarakat. Hal ini dikarenakan hasil dari krim tersebut dapat 

memutihkan wajah dalam waktu singkat serta harga krim ini sangat 

terjangkau.
26

 

Realita tersebut menunjukkan bahwa saat ini di Indonesia banyak 

beredar obat dan makanan yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya 

                                                             
23

Badan Pengawas Obat dan Makanan, ”Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan 

Zat Warna yang Dilarang.” (Public Warning/Peringatan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.01.432.6081, Jakarta, 1 Agustus 2017).  
24

Cut Masyithah Thaib & Artha Yuliana Sianipar, “Bahaya Merkuri Pada Krim Pemutih 

Wajah di Kelurahan Tanjung Gusta Medan.” Jurnal Abdimas Mutiara, Vol.1, No.2(September, 

2020), 103. 
25

 Chintia Mei Triana Daulay, “Analisa Merkuri (Hg) Pada Krim Pemutih Wajah yang 

Beredar di Pekan Selasa Lau Dendang Deli Serdang”, PDF, Karya Tulis Ilmiah Politeknik 

Kesehatan Kemenkes, Medan, Juni 26, 2019. 
26

Sri, “Kosmetik Paling Diminati Masyarakat di Pasar Tempel”, Wawancara, Februari 

13, 2021. 
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untuk dikonsumsi. Masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa 

aman dalam mengonsumsi obat dan makanan tersebut. Oleh sebab itu, 

pemerintah Indonesia membentuk sebuah lembaga dengan nama Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang bertugas di bidang pengawasan 

obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

yang termasuk dalam obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, 

narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen 

kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.
27

  Sebagai tindak lanjut Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, maka telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis 

adalah satuan organisasi bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis dari 

organisasi induknya. 

Dalam Peraturan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 

yang telah diubah dengan Pengaturan Badan pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan 

Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjelaskan 

bahwa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang 

bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis penunjangn tertentu di 

bidang pengawasan obat dan makanan.
28

 

UPT BPOM yang berada di Lampung adalah Balai Besar POM yang 

berlokasi di Teluk Betung Utara, berfungsi untuk mengawasi peredaran 

                                                             
27

 Aynainil Mardiyah, Aldri Frinaldi, “Efektifitas Balai Besai Pengawas Obat dan 

Makanan Terhadap Penertiban Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Padang.” 125. 
28

 Aynainil Mardiyah, Aldri Frinaldi, “Efektifitas Balai Besai Pengawas Obat dan 

Makanan Terhadap Penertiban Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Padang.” 125. 
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kosmetik ilegal dan menertibkan para pelaku usaha yang masih 

memperdagangkannya.
29

 Program pengawasan obat adalah reguasi yang 

dibentuk oleh BBPOM untuk mengawasi obat dan makanan.
30

 

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia 

Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi 

dan Peredaran Kosmetika yang berisi bahwa pengawasan kosmetika 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b antara lain meliputi: a. 

Legalitas kosmetika; b. Keamanan, kemanfatan dan mutu; c. Penandan dan 

klaim; dan d. Promosi dan iklan.  

Fiqh siyasah dusturiyah  adalah hubungan antara pemerintah disatu 

tempat atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagan yang ada di dalam 

masyarakatnya. Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari siyasah 

syar‟iyah.
31

 Siyasah Dusturiyah menjelaskan tentang hak-hak rakyat yang 

selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum.
32

 Pada masa sekarang 

masih banyak sekali produk kosmetik yang beredar dikalangan masyarakat 

dengan bahan berbahaya bagi kesahatan. Inilah yang menjadi tugas BBPOM 

dalam mencegah beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan 

berbahaya bagi kesehatan masyarakat Indonesia. 

 Dari masalah ini dipertanyakan bagaimana peran dari BBPOM tersebut 

dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik yang 

                                                             
29

Ibid.  
30

 Rezky Nur Amelia, “Peran balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Dalam 

Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Makasar.”6. 
31

 Muhammad Faizur Ridha, Penafsiran Ayat-Ayat Siyasah Dusturiyah (Kajian Sistem 

Pemerintahan), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2017),1. 
32

Ibid.,2. 
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mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan, dan bagaimana pandangan  

fiqh siyasah terhadap peran BBPOM dalam pencegahan beredarnya produk 

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Untuk memperjelas arah penelitian, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Pencegahan 

Beredarnya Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Bagi 

Kesehatan”, fokus penilian tersebut dijabarkan menjadi sub-fokus sebagai 

berikut: 

1. Fokus penelitian ini adalah peran BBPOM Provinsi Lampung dalam 

pencegahan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan 

berbahaya bagi kesehatan. 

2. Sub-fokus penelitian ini adalah tinjauan fiqh siyasah terhadap peran 

BBPOM Provinsi Lampung dalam pencegahan beredarnya produk 

kosmetik yang mengandung berbahaya bagi kesehatan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakan di atas, dapat dirumuskan masalahnya adalah: 

1. Bagaimana Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi 

Lampung  dalam Pencegahan Beredarnya Produk  Kosmetik  yang 

Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan? 

2. Bagaimana Tinjauan  Fiqh siyasah  Dusturiyah Terhadap Tindakan  

Balai Besar Obat dan Makanan Provinsi Provinsi Lampung dalam 
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Pencegahan Beredar Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan 

Berbahaya Bagi Kesehatan? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian 

ini memiliki tujuan: 

a. Untuk mengetahui peran balai besar pengawas obat dan makanan 

provinsi lampung dalam pencegahan peredaran produk kosmetik yang 

mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. 

b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap tindakan 

balai besar obat dan makanan provinsi provinsi lampung dalam 

pencegahan beredar produk kosmetik yang mengandung bahan 

berbahaya bagi kesehatan. 

 

F. Manfat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 

diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat 

mengenai tugas dan wewenang balai besar pengawas obat dan makanan 

dalam pencegahan beredarnya produk kosmetik berbahaya bagi 

kesehatan. Selain itu dapat meningkatkan pola berfikir kritis masyarakat 

serta diharapkan dapat menambah wawasan penelitian dan pembaca 

menjadi lebih baik, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung 

dan memperoleh hasil yang maksimal. 



 

 

12 
 

12 

b. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk 

memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah 

UIN Raden Intan Lampung dan dapat difahami dan dicermati dengan 

baik. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Untuk menujukkan keaslian penelitian serta menghindari kesaman dan 

duplikasi dalam penelitian serta sebagai pertimbangan dalam mencari bahan 

acuan. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini:  

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zuraida Himmatul Ulya pada tahun 

2018 dari UIN Walisongo Semarang, skripsi ini berjudul “Peran BPOM 

dalam Pengawasan Kosmetik Produk Korea Berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM dalam Perspektif Maslahah”.
33

 

Persaman penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas kosmetik yang mengandung zat berbahaya sebagai data penelitian. 

Adapun perbedannya terdapat pada metode penelitian, analisis, dan tinjauan 

hukum Islamnya. Skripsi yang ditulis Zuraida merupakan penelitian 

kepustakan dengan menganalisis suatu lembaga berdasarkan hukum 

maslahah. Sedangkan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan 

dengan manganalisa peran suatu lembaga berdasarkan pandangan Fiqh 

siyasah. 

                                                             
33

 Zuraida Himmatul Ulya, “Peran BPOM dalam Pengawasan Kosmetik Produk Korea 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 80 Tahun 2017 Tentang BPOM dalam Perspektif 

Maslahah” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 31. 
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Kedua, skripsi yang ditulis oleh Jesseyca Mellyati Bethesda Universitas 

Sultan Agung Tirtayasa Tahun 2017 judul skripsi tersebut adalah 

“Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap 

Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Serang”.
34

 Persaman skripsi 

terdahulu dengan skripsi ini adalah sama-sama meneliti fungsi pengawasan 

BPOM. Adapun perbedan antara skripsi terdahulu dengan skripsi ini yaitu, 

pada skripsi terdahulu menggunakan teori sosiologi dalam meninjau 

permasalahan yang ada. Sementara pada skripsi ini teori yang digunakan 

untuk menganalisis permasalahan adalah teori hukum Islam yaitu Fiqh 

siyasah. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan Munawarah dengan judul “Peran Balai 

Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kota Palangkaraya Terhadap Produk 

Kecantikan” Hasil dari penelitian ini adalah peran Balai POM melaksanakan 

tugas pemerintah sesuai dengan peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017. 

Namun, pelaksanaannya masih belum mencapai tujuan secara maksimal. 

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Balai POM tentunya memiliki 

hambatan internal dan eksternal.
35

 Meskipun penelitian yang dilakukan 

Munawaroh memiliki kesaman yang cukup signifikan karena permasalahan 

yang diteliti sama yaitu peran BPOM dalam pengawasan terhadap produk 

kosmetik namun masih terdapat perbedan yaitu penelitian ini menggunakan 

                                                             
34

Jesseyca Mellyati Berthesda, “Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan 

Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kota Semarang” (Skripsi, Universitas Sultan 

Agung Tirtayasa, 2017), 44. 
35

Munawarah, “Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Kota Palangkaraya 

Terhadap Produk Kecantikan” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019), 127. 
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teori wilayah al-Hisbah untuk menganalisis peran Balai Besar POM Provinsi 

Lampung. 

Keempat, penelitian yang dilakukan Lidia Wati dengan judul “Peran 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi dalam 

Mengatasi Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya (Prespektif 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)” berdasarkan 

penelitian yang dilakukan, Lidia memperoleh hasil yaitu peran BPOM Jambi 

dalam mengatasi kosmetik yang mengandung zat berbahaya perspektif  

UUPK telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dan peran BPOM Jambi telah menjalankan tugasnya dalam 

mengatasi kosmetik yang mengandung zat berbahaya menurut perspektif 

hukum Islam karena telah menegakkan keadilan dan moralitas pelaku pasar 

melalui wewenang pengawasan yang telah dilakukan.
36

 Penelitian yang 

dilakukan Lidia memiliki persaman yang cukup signifikan, karena 

permasalahan yang dikaji seputar peran BPOM bidang produk kosmetik. 

Namun, masih terdapat beberapa perbedan yaitu, penelitian yang dilakukan 

Lidia berfokus pada peran BPOM dalam mengatasi sedangkan penelitian ini 

berfokus pada peran BBPOM dalam pengawasan peredaran produk kosmetik. 

Perbedan lainnya, terdapat pada teori yang digunakan untuk menganalisis 

permasalahan, penulis menggunakan teori khusus yang sesuai dengan 

permasalahan yang akan dikaji yaitu teori wilayah al-Hisbah. 

                                                             
36

Lidia Wati, “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi Dalam 

Mengatasi Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya (Prespektif Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi, 2019), 67-68. 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 

bertahap dimulai dari penentuan topik atau penentuan masalah, pengumpulan 

data, dan menganalisis data, sehingga diperoleh pemahaman dan pengertian 

atas topik dan masalah, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, penulis 

memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang tugas dan 

wewenang balai besar pengawas obat dan makanan dalam pencegahan 

beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. 

1. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari 

jenis penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengungkapkan kejadian atau fakta, keadan, fenomena, variabel, dan 

keadan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan 

apa yang sebenarnya terjadi.  Penelitian ini akan digambarkan secara 

tepat dan sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang 

terjadi di lapangan. 

2. Jenis Penelitian  

Penelitian mengguakan metode kualitatif dan jenis dari penelitian ini 

adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penulis langsung ke lokasi 

penelitian untuk melihat sendiri bagaimana peran balai besar pengawas 

obat dan makanan dalam pencegahan beredarnya produk kosmetik 

berbahan merkuri. 
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3. Data dan Sumber Data  

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan fiqh siyasah 

terhadap peran balai besar pengawas obat dan makanan dalam 

pencegahan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan 

berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

responden atau objek yang diteliti.
37

  Sumber data primer adalah 

pihak-pihak yang berperan dalam pencegahan beredarnya produk 

kosmetik yang berbahaya di Provinsi Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak 

langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder 

adalah Al-Qur‟an, As-Sunnah, buku, kitab-kitab fiqh, literatur, 

artikel, jurnal, serta situs di internet yang memiliki hubungan erat 

dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan 

memperkuat serta memberikan penjelesan mengenai sumber data 

primer.
38

 

4. Informan 

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan 

informasi mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 

                                                             
37

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penulissan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 70. 
38

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabet, 

2009), 137 
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Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu informan 

kunci, informan utama dan informan pendukung. Dalam penelitian 

kualitatif tidak wajib menggunakan ketiga jenis informan, hal ini 

tergantung pada konteks permasalahan penelitian.
39

 

Penelitian kualitatif tidak mengenal jumlah sampel minimum, dan 

dalam menentukan jumlah informan setidaknya penulis memilih 

seseorang yang memenuhi syarat, yaitu informan yang dipilih harus 

memiliki kesesuaian dan kecukupan informasi terkait permasalahan 

dalam penelitian.
40

  Dalam penelitian ini,  penulis menggunakan dua 

jenis informan yaitu informan utama dan informan pendukung. 

 Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor 

utama” dalam sebuah kisah. Dengan demikian, informan utama adalah 

orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang 

diteliti.
41

 Informan utama dalam penelitian ini adalah Ibu Evita yang 

menjabat sebagai Koordinasi Pemeriksaan Bidang Kosmetik BBPOM 

Provinsi Lampung. 

Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan 

informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam 

penelitian kualitatif.  Informan pendukung dalam penelitian ini adalah 

ibu Sri selaku Penjual produk kosmetik di Pasar Tempel Sukarame, Ibu 

Ina selaku penjual kosmetik di Pasar Bambu Kuning, dan Ibu Bella 

Sagita selaku penjual kosmetik di Pasar Tugu. Selain penjual kosmetik, 

                                                             
39

 Ade Heryana, “Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif” 4 
40

Ibid., 7 
41

Ibid., 5. 
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penulis juga menggunakan informan pendukung lainnya yaitu Adinda 

Devita sebagai salah satu pengguna produk kosmetik yang mengandung 

bahan berbahaya. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Pada proses pengumpulan data untuk penelitian ini, maka akan 

digunakan beberapa metode, yaitu: 

a. Observasi 

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati suatu objek dan penginderan. 

Dalam hal ini penulis memperoleh data dengan cara mendatangi 

lokasi tempat penelitian secara langsung guna melihat, serta 

mencatat keadan di lapangan. Penulis telah melakukan observasi 

sebanyak satu kali yaitu pada hari Jum‟at, 12 Februari 2021 dengan 

mendatangi lokasi pasar tempel Sukarame. Tujuan kunjungan 

tersebut untuk mengetahui berapa banyak toko kosmetik dan berapa 

banyak penjual nakal yang masih menjual krim malam temulawak. 

Dari kegiatan observasi ini penulis mendapatkan lima toko kosmetik 

dengan tiga toko yang menjual krim malam temulawak. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data guna 

mendapatkan keterangan yang bertujuan memenuhi data penelitian 

dengan cara mengajukan beberapa pertanyan secara langsung kepada 
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pihak yang bersangkutan.
42

 Teknik wawancara yang dilakukan 

dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam, di mana 

pada wawancara mendalam ini merupakan proses memperoleh 

keterangan secara detail untuk tujuan penelitian.
43

 Wawancara 

dilakukan langsung oleh penulis kepada informan Utama yang 

memiliki pengetahuan terhadap peran BBPOM Provinsi Lampung, 

dan kepada informan pendukung yaitu penjual dan pemakai 

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Total informan yang 

diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah tiga orang. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat 

kabar, dokumen,  peraturan-peraturan, dan sebagainya.
44

 Penelitian 

ini menggunakan dokumen berupa gambar-gambar yang berkaitan 

dengan peran Balai Besar POM dalam pencegahan beredarnya 

produk kosmetik yang berbahaya. 

6. Metode Pengelolan Data 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang 

telah terkumpul dengan tujuan agar mengurangi kesalahan atau 
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kekurangan dan adanya kemungkinan data yang masuk tidak logis 

atau merugikan penelitian ini.  

b. Penyusunan atau Sistematika Data  

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan sesuai urutan masalah. 

7. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari, mengurai, dan menyusun 

secara sistemtis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

sebagainya untuk memperoleh untuk memperoleh pemahaman secara 

tepat dan bersifat keseluruhan.
45

 Setelah data terkumpul, selanjutnya 

akan dianalisis dengan kualitatif melalui cara berfikir deskriptif.    

Metode induktif itu sendiri adalah analisis data dari fakta-fakta yang 

sifatnya khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut 

dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya umum.
46

 

I. Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan 

Bab I berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan 

sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfat penelitian, 

kajian penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 
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Bab II Landasan Teori 

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

Teori yang digunakan harus relevan dengan tema atau permasalahan dalam 

penelitian. Teori ini berdasarkan literatur primer yang berkaitan langsung 

dengan tema dan topik. Landasan teori yang digunakan adalah fiqh siyasah, 

dan Wilayah al-Hisbah. 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian 

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian yang di dalamnya 

terdapat gambaran umum seputar latar sosial, historis, budaya, demografi, 

lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung. 

Selain itu, pada BAB III terdapat juga hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi dengan menguraikan tentang fakta-fakta di lapangan dan 

mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan fokus dan pertanyan penulis 

yang diajukan. 

Bab IV Analisis Penelitian 

Bab IV berisi tentang analisis penelitian yang di dalamnya terdapat 

analisis data hasil penelitian dan temuan penelitian. Analisis penelitian berisi 

analisis penulis terhadap data-data dan fakta-fakta yang ada di lapangan 

sebagaimana yang disajikan pada BAB III. Temuan penelitian menjawab 

rumusan masalah dan tujuan penelitian berdasarkan landasan teoritik yang 

digunakan. 
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Bab V Penutup  

Bab V berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan 

secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan 

masalah penelitian.Kesimpulan diperoleh berdasarkan analisis dan 

interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab selanjutnya.  

Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penulisam, berisi saran-saran 

praktis dan teoritis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Fiqh siyasah 

1. Pengertian Fiqh siyasah 

Istilah Fiqh siyasah merupakan takrib idhafi atau kalimat majemuk 

yang terdiri dari dua kata, yakni fiqhdan siyasah. Secara etimologis, fiqh 

merupakan bentuk  mashdar dari tashrifan kata  faqiha-yafqahu-fiqhan 

yang berarti pemahaman.
47

 Sedangkan secara terminologis, fiqh  lebih 

populer didefinisikan sebagai berikut:  Ilmu tentang hukum-hukum syara‟ 

yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.
48

 Jadi 

fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-

Qur‟an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran 

dan ijtihad.
49

 Terdapat istilah lain dari fiqh siyasah yang dikenal dengan 

ilmu tata negara Islam atau tata negara dalam ilmu agama Islam.
50

 

Kata siyasah berasal dari kata sasa dan fi‟il mudhari‟nya adalah yasusu 

yang kemudian menjadi siyasatan dalam bentuk mashdarnya.
51

  Kata ini 

dalam kamus al-Munjid dan lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus, 

dan memerintah, sebagaimana yang tercantum  dalam kalimat “sasa al-

qaum” yang bermakna mengatur kaum atau memerintah dan memimpin 
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suatu bangsa.
52

 Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan 

bahwa siyasah adalah peraturan perundangan yang diciptakan untuk  

memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadan. Adapun 

menurut Louis Ma‟luf memberikan batasan dimana siyasah adalah 

membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan 

keselamatan.  Sementara Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah yang 

merupakan “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan 

manusia kepada kemaslahatan”.
53

 

Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat 

kebijaksanan. Secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah adalah 

mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada 

kemaslahatan. Sedangkan dalam all-Munjid disebutkan, siyasah adalah 

membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jelan 

yang menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk 

mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam 

negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur 

kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.
54

 

Pengertian  fiqh siyasah, adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan 

seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala 

bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanan yang dibuat oleh penguasa atau 
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pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syari‟at 

untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
55

 

Apabila digabungkan kedua kata fiqh dan al-siyasi maka fiqh siyasah 

yang juga dikenal dengan nama siyasah syar‟iyyah secara istilah memiliki 

berbagai arti yaitu, pertama menurut Imam al-Bujairimi, fiqh siyasah 

mempertegas permasalahan rakyat dan mengatur dengan cara memerintah 

mereka dengan sebab ketatan mereka terhadap pemerintahan menuju 

kemaslahatan.
56

 

Kedua, menurut Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu‟un al-Islamiyyah bi al-

Kuwait, atau lembaga kementrian,  fiqh siyasah adalah memperbagus 

kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang 

tepat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta 

mengatur permasalahan mereka.
57

 

Ketiga, menurut Ibn Abidin, siyasah adalah kemaslahatan untuk 

manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik 

secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi 

lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasan (para Sulthan dan 

Araja) bukan dari ulama sedangkan secara bathin siyasah berasal dari 

ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasan.
58
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Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, terdapat dua unsur penting di 

fiqh siyasah yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu yang 

pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang 

diatur.
59

 Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli, 

mengatakan bahwa fiqh siyasah itu mirip dengan ilmu politik, yang mana 

dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang 

politik, yaitu negara yang perintahnya bersifat ekslusif dan unsur 

masyarakat.
60

 

Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, fiqh siyasah berbeda 

dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. 

Djazuli, bahwa fiqh siyasah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan 

(khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi 

pengarahan (ishlah).Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya 

menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.
61

 

2. Ruang Lingkup Fiqh siyasah 

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan 

fiqh siyasah-nya yaitu al-Ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil 

kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:
62

 

a. Siyasah Dusturiyyah; 

b. Siyasah Maliyyah; 
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c. Siyasah Qadla‟iyyah; 

d. Siyasah Harbiyyah; 

e. Siyasah „Idariyyah. 

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang 

berjudul al-Siyasah al-Syar‟iyyah, ruang lingkup fiqh siyasah adalah 

sebagai berikut:
63

 

a. Siyasah Qadla‟iyyah; 

b. Siyasah „Idariyyah; 

c. Siyasah Maliyyah; 

d. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah. 

Sementara Abd al-Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi 

tiga bidang kajian saja, yaitu:
64

 

a. Siyasah Qadla‟iyyah; 

b. Siyasah Dauliyyah; 

c. Siyasah Maliyyah. 

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi, justru 

membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang beserta 

penerangannya, yaitu:
65

 

a. Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah (kebijaksanan tentang peraturan 

perundang-undangan); 

b. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (Kebijaksanan tentang penetapan 

hukum); 

                                                             
63

 Ibid, 13. 
64

 Ibid. 
65
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c. Siyasah Qadla‟iyyah Syar‟iyyah (Kebijaksanan peradilan); 

d. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (Kebijaksanan ekonomi dan moneter); 

e. Siyasah „Idariyyah Syar‟iyyah (Kebijaksanan administrasi negara); 

f. Siyasah Dauliyyah (kebijaksanan hubungan luar negeri atau 

internasional); 

g. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik pelaksanaan undang-

undang); 

h. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (Politik peperangan). 

B. Siyasah Dusturiyyah 

1. Pengertian Siyasah Dusturiyyah 

Dusturiyyah berasal dari kata dusturi yang artinya adalah seseorang 

yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. 

Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk 

menunjukkan anggota kependetan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). 

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturi 

berkembang menjadi asas/pembinan. Menurut istilah, dusturi berarti 

kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara 

anggota masyarakat dalam sebuah negara baiik yang tertulis maupun 

yang tidak tertulis.
66

 

Lebih lanjut yang dimaksud dengan dusturi adalah prinsip-prinsip 

pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam 

perundang-undangan, peraturan-peraturan dan adat istiadatnya. Abul 
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A`la al-Maududi menakrifkan dusturi dengan “Suatu dokumen yang 

memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu 

negara.”
67

 

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dusturi sama 

dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar 

dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, Siyasah dusturiyyah adalah 

bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan 

Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari‟at.
68

 

Siyasah dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara 

lain konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan dewan syura 

serta membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan 

timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga 

negara yang wajib dilindungi.
69

 

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyyah 

Menurut A. Djazuli, Ruang lingkup siyasah dusturiyyah 

mencangkup kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun 

demikian, secara umum meliputi hal-hal berikut ini: 

a. Persoalan dan ruang lingkup  

b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 
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c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

d. Persoalan bai‟at 

e. Persoalan waliyul ahdi 

f. Persoalan perwakilan. 

g. Persoalan ahlul halli wal aqli 

h. Persoalan wizaroh dan perbandingannya.
70

 

3. Objek Kajian Siyasah Dusturiyyah 

Mengenai objek kajian Siyasah Dusturiyyah H. A. Djazuli 

menjelaskan bahwa permasalahan di dalam Siyasah Dusturiyyahi 

adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak 

lain serta kelembagan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena 

itu, ruang lingkup Siyasah Dusturiyyah sangatlah luas, maka dibatasi 

dengan hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang 

dituntut oleh hal ikhwal kenegaran dari segi persesuaian dengan 

prinsip-prinsip agara dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia 

serta memenuhi kebutuhannya.
71

 

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan Siyasah 

Dusturiyyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan 

kebijakan pernguasa yang berisi aturan untuk kehidupan masyarakat 

dalam bernegara. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan 

undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap 

anggota masyarakat dan persaman kedudukan semua orang di mata 
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hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayan, 

pendidikan dan agama.
72

 Sehingga tujuan dibuatnya peraturan 

perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan 

untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh 

siyasah akan tercapai.
73

 

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan 

untuk merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan 

perundangan dan kebijakan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. 

Hukum, peraturan dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam 

atau paling tidak hukum yang Islami, yang bersifat mengikat dan wajib 

dipatuhi umat Islam, jika terpenuhinya hal-hal sebagai berikut: 

a. Ditetapkan melalui musyawarah 

b. Tidak memperberat dan mempersulit umat 

c. Menutup akibat negatif 

d. Mewujudkan kemaslahatan umum 

e. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat
74

 

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia mengenai 

peran Balai Besar POM dalam pengawasan peredaran obat dan 

makanan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari obat dan 

makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Dengan adanya peraturan ini 

diharapkan masyarakat memiliki kesadaran bahwa ada banyak sekali 
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obat dan makanan yang beredar mengandung bahan berbahaya yang 

apabila dikonsumsi secara rutin dapat menimbulkan efek pada 

kesehatan tubuh manusia.  

C. Wilayah al-Hisbah 

1. Pengertian Wilayah al-Hisbah 

Secara etimologis, Wilayah al-Hisbah berasal dari dua kata, “al-

wilayah dan al-hisbah”. Kata al-wilayah bermakna menguasai, 

mengurus,  memerintah, dan menolong.  Kata al-hisbah memiliki 

variasi makna, salah satunya adalah menertibkan (mengurus) dan 

mengawasi.
75

 Sedangkan secara terminologis, menurut Muhammad 

Mubarak dari Universitas Damaskus al-hisbah adalah pengawasan 

administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan 

pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlaq, agama, ekonomi, 

tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka 

mewujudkan keadilan dan keutaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala 

tempat dan zaman.
76

 

Ulama fiqh siyasah mendefinisikan hisbah adalah lembaga 

peradilan yang menangani kasus pelanggaran secara nyata terhadap 
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perintah berbuat baik dan kasus yang mengerjakan larangan munkar.
77

 

Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun, hisbah adalah kewajiban 

agama yang masuk dalam kategori amar makruf nahi munkar.Amar 

makruf nahi munkar adalah kewajiban dari Allah Swt yang ada dalam 

al-Quran dan Allah banyak memuji orang yang melakukan amar 

makruf nahi munkar.
78

 

Dengan mempertimbangkan arti etimologis dan terminologis, 

maka kata hisbah atau ihtisab dapat diasosiasikan dengan aktivitas 

seseorang dalam memerintahkan kebaikan dan mencegah 

kemunkaran.Sedangkan secara teknis kata hisbah berkonotasi sebagai 

suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam memerintahkan kebaikan 

dan mencegah kemunkaran dengan tugas secara spesifik mengawasi 

moral masyarakat dan ketertiban umum.
79

 

2. Sejarah Wilayah al-Hisbah 

Wilayah al-Hisbah dikenal dan berlangsung sejak zaman 

Rasulullah Saw., yang dalam keseharian Rasulullah Saw. tidak pernah 

lepas dari menyeru kegiatan amar makruf nahi munkar dan hal ini 

dibuktikan dengan beberapa riwayat, bahwa Rasululllah Saw. pernah 

menjalankan fungsi al-hisbah dengan melakukan pengawasan pasar 
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secara langsung agar tidak terjadi berbagai kecurangan yang berpotensi 

merugikan orang lain.
80

 

Munculnya wilayah al-Hisbah sebenarnya diilhami dari suatu 

riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. menemukan suatu 

yang ganjil pada makanan yang mengandung aib tersembunyi. Ketika 

Nabi Muhammad Saw. melewati setumpukan biji gandum, dan tangan 

Nabi Muhammad Saw. menyentuh sampai biji gandum, kenapa gandum 

ini basah, pedagang tersebut menjawab karena kehujanan kemudian 

Nabi Muhammad Saw. menyuruh untuk meletakkan diatas pagar para 

pembeli mengetahuinya. Setelah kejadian tersebut, Nabi Muhammad 

Saw. berkata “Barang siapa menipu maka bukan termasuk golongan 

kami”.
81

 

Pengawasan, pencegahan dan penindakan dalam menemukan 

pelanggaran di pasar yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. kemudian 

diteruskan oleh Khulafa‟ ar-Rasyidin.
82

 Namum demikian, pada masa 

Khulafa‟ ar-Rasyidin al-hisbah belum menjadi sebuah lembaga dan 

sifatnya masih personal. Al-Hisbah berkembang menjadi sebuah 

lembaga atau  institusi untuk pertama kalinya pada masa khalifah al-

Mahdi al-Abbasiyah (775-785 M), pendapat lain menyebutkan lebih 

                                                             
80

Khairuddin Wahid, “Signifikansi Lembaga al-Hisbah dalam Sistem Ekonomi Islam” 

Mizani, Vol. 5, No. 2, (2018), 144. 
81

 Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), 125. 
82

Ibid, 145. 



 

 

35 
 

35 

awal yaitu pada awal pemerintahan Abu Ja‟far al-Mansur (745-775 

M).
83

 

Firman Allah Swt yang terdapat dalam Q.S: Ali Imran, 104-105 

menyatakan bahwa wajib membentuk satu badan atau lembaga yang 

melakukan kegiatan dakwah dan memantau perkembangan moral 

masyarakat, yang berkaitan dengan moral kita kenal dengan perintah 

amar makruf nahi munkar. Pembentukan hisbah dimaksudkan sebagai 

lembaga untuk  menyampaikan pandangan, serta saran secara objektif 

dan independen.
84

 

Lembaga pengawasan sangat penting dalam menjaga agar 

mekanisme pasar berjalan sesuai dengan fungsinya. Di Indonesia, 

lembaga dengan peranan seperti al-hisbah tersebut telah ada pada 

beberapa lembaga salah satunya adalah Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM).
85

 

3. Dasar Hukum Wilayah al-Hisbah 

Tugas utama lembaga al-Hisbah adalah mengajak umat berbuat 

baik dan mencegah umat melakukan perbuatan munkar, dimana amar 

ma‟ruf nahi munkar adalah kewajiban dari Allah Swt dalam al-Qur‟an, 
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di dalam al-Qur‟an Allah  memerintahkan umatnya untuk melakukan 

amar makruf nahi munkar.
86

 sebagaimana dalam firman-Nya: 

                             

           

Artinya: “dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan 

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. 

(QS: Ali-Imran: 104) 

Kalimat  ٱۡلُمىَكرِ َويَۡأُمُروَن بِٱۡلَمۡعُروِف َويَۡىهَۡىَن َعِه  (menyuruh kepada 

yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar) yakni dengan tangan 

atau lisan. Dan menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang 

munkar adalah bagian dari fardhu kifayah, yang dikhususkan bagi 

pemilik ilmu yang mengetahui perihal apa yang dikerjakannya dan apa 

yang dilarangnya. Dan kewajiban menyuruh kepada kebaikan dan 

melarang kepada yang munkar ini berdasarkan apa yang tercantum 

dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah, dan ia merupakan salah satu kewajiban 

yang paling mulia yang ada dalam syariat yang suci ini dan juga 

merupakan asas penting dari asas-asas syariat, akrena dengannya 

sempurnalah aturan-aturannya, karena lalai dalam menjalankan 
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kewajiban mereka, atau mungkin saling mendzalimi diantara mereka, 

maka kesesatan akan semakin banyak dan semakin besar.
87

 

Tafsir lain dari ayat ini adalah: Dan hendaklah ada sekelompok di 

antara kamu dari orang- orang yang ahli ilmu, dan mempunyai 

kelebihan untuk berdakwah menyeru ke jalan Allah dan mengajari 

orang-orang apa saja yang bermanfat baik dalam urusan agama ataupun 

dunia. Mereka menyeru manusia untuk tetap melaksanakan hal- hal 

yang baik yang bersumber dari syara‟ dan pendapat para ulama, seperti: 

tata krama, akhlak  dan perilaku yang mulia. Mereka juga mencegah 

perbuatan yang keji dan munkar yang diharamkan Allah dan Rasul-

Nya, serta apa saja yang dinilai jelek oleh orang-orang yang hatinya 

jernih dan berilmu. Barangsiapa yang mau melaksanakan amar ma‟ruf 

nahi munkar semata mengharap ridha Allah dengan metode dakwah 

yang baik yaitu lemah lembut dan rasa empati, ia akan memperoleh 

pahala yang besar. Dia akan beruntung dengan mendapat derajat yang 

paling baik dan mulia di akhirat.
88

 

Allah Swt berfirman : 

َهْونَ  ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ َر أُمَّ َعِن اْلُمْنَكِر  ُكْنُتْم َخي ْ
ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن  َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكتاِب َلكاَن َخْْيًا ََلُْم ِمن ْ

 َوَأْكثَ ُرُهُم اْلفاِسُقونَ 
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Artinya “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang 

dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang 

makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. 

Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka.” 

(QS: Ali-Imran: 104) 

Allah memberitahukan kepada umat Nabi Muhammad Saw. 

bahwa mereka adalah sebaik-baik umat. Untuk itu Allah Swt. 

berfirman:  ٍِة أُْخِرَجْت لِلىَّبس  Kalian adalah umat yang ُكْىتُْم َخْيَر أُمَّ

terbaik yang dilahirkan untuk manusia. (Ali Imran, 110) 

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami 

Muhammad ibnu Yusuf, dari Sufyan ibnu Maisarah, dari Abu Hazim, 

dari Abu Hurairah r.a. sehubungan dengan firman-Nya: Kalian adalah 

umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.  

Abu Hurairah r.a. mengatakan, makna yang dimaksud ialah 

sebaik-baik manusia untuk umat manusia, kalian datang membawa 

mereka dalam keadan terbelenggu pada lehernya dengan rantai, 

selanjutnya mereka masuk Islam.  

Hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Atiyyah 

Al-Aufi, Ikrimah, Ata, dan Ar-Rabi' ibnu Anas. Kalian adalah umat 

yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. (Ali Imran: 110), Yakni 

umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia.  

Dengan kata lain, mereka adalah sebaik-baik umat dan manusia 

yang paling bermanfat buat umat manusia. Karena itu, dalam firman 
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selanjutnya disebutkan:  ِ  تَأُْمُروَن بِبْلَمْعُروِف َوتَْىهَْىَن َعِه اْلُمْىَكِر َوتُْؤِمىُىَن بِبّللَّ

menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan 

beriman kepada Allah. (Ali Imran: 110).
89 

ثَ َنا َشرِيٌك، َعْن  ثَ َنا َأْْحَُد ْبُن َعْبِد اْلَمِلِك، َحدَّ َماُم َأْْحَُد: َحدَّ قَاَل اْْلِ
ِِساك، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمْية عن زوج ]ُذّرَة[ بِْنِت َأِب ََلَب، ]َعْن 

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  ُدرََّة بِْنِت َأِب ََلٍَب[ قَاَلْت: قَاَم َرُجٌل ِإََل النَِّبي 
ُر  ٌر؟ فَ َقاَل: َخي ْ ، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه، َأيُّ النَّاِس َخي ْ َوُهَو َعَلى اْلِمْنََبِ
النَّاِس أقْ َرؤُهْم َوأَتْ َقاُهْم هلِل، وآَمُرُهْم بِاملعروِف، وأنْ َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر، 

  َوأَْوَصُلُهْم لِلرَِّحمِ 
Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami 

Ahmad ibnu Abdul Malik, telah menceritakan kepada kami Syarik, dari 

Sammak, dari Abdullah ibnu Umairah, dari Durrah binti Abu Lahab 

yang menceritakan: Seorang lelaki berdiri menunjukkan dirinya kepada 

Nabi Saw. yang saat itu berada di atas mimbar, lalu lelaki itu bertanya, 

"Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?" Nabi Saw. 

menjawab, "Manusia yang terbaik ialah yang paling pandai membaca 

Al-Qur'an dan paling bertakwa di antara mereka kepada Allah, serta 

paling gencar dalam melakukan amar makruf dan nahi munkar 

terhadap mereka, dan paling gemar di antara mereka dalam 

bersilaturahmi." 

Ayat ini diterangkan oleh hadis Imam Ahmad bin Hanbal, 

Seperti, “Sesungguhnya, jika sebagian orang menyaksikan suatu 

kemunkaran, kemudian mereka tidak mencegahnya, maka Allah tidak 

segan untuk menurunkan siksa-Nya secara merata di antara mereka.”
90

 

Sebaliknya mereka akan dihinakan oleh musuh-musuh mereka sendiri 
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selama mereka tidak lagi mau menegakkan tugas suci tersebut, yaitu 

menegakkan amar ma‟rūf nahi munkar. 

Dari dalil berikut, jelas bahwa Allah Swt memerintahkan seluruh 

umat manusia untuk melakukan amar ma‟ruf nahi munkar, agar 

kehidupan umat Islam di dunia terhindari dari segala kemudharatan. 

4. Rukun Wilayah al-Hisbah 

Lembaga hisbah seperti dijelaskan sebelumnya berfungsi sebagai 

pelaksana amar makruf nahi munkar.  Dengan demikian terdapat 

rukun-rukun  dalam wilayah al-Hisbah antara lain muhtasib, muhtasab 

alaih, muhtasib fih, nafs al-ihtisab, sebagaimana dijelaskan oleh Imam 

Al-Ghazali:
91

 

“… bahwa rukun hisah yang berkaitan dengan pelaksanaan yag 

makruf dan mencegah yang munkar meliputi empat macam yaitu, 

mu‟tasib (orang yang mencegah perbuatan munkar), muhtasib alaih 

(orang yang melakukan kemunkaran), mu‟tasib fih (perbuatan yang 

dicegah) dan nafs al-ihtisab (cara mencegah kemunkaran)…” 

Berdasarkan denifinisi tersebut dijelaskan bahwa rukun hisbah ada 

empat yaitu, pertama muhtasib adalah orang yang menjalankan tugas-

tugas hisbah dalam masyarakat dan negara Islam, ia dilantik  resmi oleh 
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pihak imam atau pemerintah untuk memastikan bahwa kebaikan-

kebaikan dibuat dan kemunkaran-kemunkaran ditinggalkan.
92

 

Muhtasib merupakan aparat resmi pemerintah dan mendapatkan 

gaji ari bait al-Mal. Muhtasib memiliki beberapa syarat, syarat yang 

dimaksud adalah seorang muhtasib hendaklah seorang muslim, 

merdeka, aqil baligh, adil dan memiliki kemampuan profesional. 

Muhtasib harus memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum 

syariat Islam, agar mengetahui secara benar apa yang diperintahkan 

Allah dan dilarang oleh-Nya. Seorang muhtasib berperan sebagai 

seseorang yang dipercaya dan dipatuhi perintahnya, maka dari itu 

muhtasib harus jujur dan adil. Muhtasib wajib melaksanakan apa yang 

diketahui dan diucapkan, tidak bertendangan dengan apa yang 

diucapkan.  Dan seorang muhtasib hendaklah memiliki kemampuan 

baik fisik, mental dan ilmu untuk memerintahkan kebaikan dan 

mencegah kemunkaran.
93

 

5. Tugas dan Wewenang Wilayah al-Hisbah 

Wilayah al-Hisbah mempunyai kekuasan yang meliputi kekuasan 

pengawasan, mendengar tuduhan, mendengar dakwan, menasehati atau 

menegur dan menghukum. Wilayah al-Hisbah hanya boleh 

mengendalikan kemunkaran yang nyata dan terbuka serta adanya 

tuntutan yang jelas. Bagi kejahatan yang diakukan secara sembunyi-
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sembunyi serta perkara yang mengandung dakwan dan membutuhkan 

kesaksian, maka perkara itu diserahkan kepada wilayah al-qadha. Akan 

tetapi, muhtasib boleh bertindak tanpa permintan, atau pengaduan.
94

 

Tugas wilayah al-Hisbah yaitu memberi bantuan kepada orang-orang 

yang tidak dapat mengembalikan hak-haknya tanpa bantuan petugas-

petugas hisbah. Ibnu Khaldun mengungkapkan secara rinci bahwa 

hisbah adalah institusi urusan keagaman, kewajiban bagi orang yang 

mengurusi persoalan kaum muslimin yang di pandang mempunyai 

keahlian.
95

 

Tugas asal institusi hisbah sangat luas, seluas pengertian amar 

ma‟ruf nahi munkar. Imam al-Mawardi dalam ulasannya mengenai 

hisbah menjelaskan hak-hak  yang berkaitan  dengan fungsi hisbah 

yaitu : 1). Perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah Swt, yaitu 

pengawasan terhadap masyarakat dan memfasilitasi aktifitas keagaman 

mereka. 2). Perkara yang berkaitan dengan hak-hak manusia, yaitu 

menaruh perhatian besar terhadap prinsip keadilan dalam masyarakat 

contohnya pengawasan terhadap akurasi timbangan, terjadi praktik 

monopali dan persaingan usaha tidak sehat. 3). Perkara yang berkaitan 

dengan hak-hak bersama, yaitu pengawasan terhadap pengawasan 

terhadap administrasi dan pengawasan umum.
96
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Menurut istilah wilayah al-Hisbah yang berdasarkan pada kajian-

kajian kitab klasik terutama pada karya Ibnu Taimiyah dan prakteknya 

pada perekonomian negara Islam pada masa lalu, menjelaskan fungsi 

umum al-Hisbah, yaitu sebuah sistem yang secara umum digambarkan 

pelaksanaan kebijakan dan kewajiban oleh muhtasib dan berkaitan 

dengan aspek agama dan yuridis dalam penguasannya.
97

 

Digambarkan sebagai praktek dan teknik pengawasan secara detail. 

Pengawasan secara prinsip yang dilakukan atas berbagai bentuk produk 

kerajinan dan perdagangan, bahkan juga mencakup tatanan 

administrasi, kualitas dan standar produk.
98

 

Adapun fungsi secara detail adalah, pertama pengawasan terhadap 

kecukupan barang dan jasa di pasar. al-Hisbah melalui muhtasib harus 

selalu mengkontrol ketersedian  barang dan jasa yang dibutuhkan 

masyrakat.  Kedua, pengawasan terhadap industri dalam hal ini tugas 

muhtasib adalah pengawasan standar produk, ia juga mempunyai 

otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahan yang terbukti 

merugikan masyarakat atau negara.
99

 

Ketiga, pengawasan atas jasa. Muhtasib memiliki wewenang untuk 

mengawasi apakah para penjual jasa seperti dokter, dan sebagainya 

sudah melaksanakan tugasnya secara layak atau belum, pengawasan 
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atas jasa ini berlaku atas penjualan tingkat bawah, seperti buruh pabrik 

dan lain-lain.
100

 

Keempat, pengawasan atas perdagangan. Muhtasib harus 

mengevaluasi pasar secara umum dan berbagai praktek dagang yang 

berbeda-beda secara khusus. Ia harus mengawasi timbangan dan 

ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang dan agennya tidak 

melakukan kecurangan dan praktik yang merugikan konsumen.
101

 

Wilayah al-Hisbah disamping bertugas mengawasi, menyadarkan, 

dan membina. Wilayah al-Hisbah memiliki wewenang untuk mengawasi 

jual beli terlarang dalam syariat Islam, baik terlarang karena zatnya 

maupun terlarang karena jual beli tersebut menggunakan akad yang 

menyimpang dari ajaran Islam. Selanjutnya, wewenang dalam 

mengawasi standar kehalalan, kesehatan dan kenyamanan pasar. 

Pengawas pasar harus melakukan quality atas barang-barang yang 

beredar di pasar. Pengawas pasar adalah petugas lapangan yang 

mengawasi kehalalan dan kesehatan berbagai komodasi yang 

diperdagangkan di pasar.
102
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Tentang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Provinsi Lampung 

1. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM)  

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) adalah 

sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran produk 

obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan pangan di 

seluruh wilayah indonesia agar produk-produk yang tidak layak konsumsi 

atau tidak memenuhi standar tidak beredar di wilayah Indonesia.
103

 

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. 

05018/SK KBPOM tanggal 17 mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja 

unit pelaksanaan teknis di lingkungan Badan POM RI adalah 

melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, 

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, kosmetik, produk komplemen 

serta produk pangan dan bahan berbahaya.   Pelaksanaan tugas dan fungsi 

sebagaimana tersebut di atas, dilakukan unit-unit BBPOM di pusat, 

maupun balai besar/Balai POM yang ada di seluruh Indonesia.
104

 

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) pusat juga 

memiliki prinsip dasar pengawasan yang dilakukan juga Balai Besar 

POM kota Lampung untuk menekan sekecil mungkin resiko yang bisa 
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terjadi, maka dilakukan sistem Pengawasan Obat dan Makanan tiga lapis 

meliputi produsen, pemerintahan dan masyarakat.
105

 

2. Sejarah Terbentuknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Indonesia harus memiliki sistem pengawasan obat dan makanan 

(SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah 

dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan, 

keselamatan, dan kesehatan konsumennya  baik di dalam maupun di luar 

negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional 

dan internasional serta kewenangan penegakkan hukum dan memiliki 

kredibilitas profesional yang tinggi.
106

 

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Dan 

Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadakepala 

badan pengawas obat dan makanan, yang secara teknis dibina oleh deputi 

dan secara administratif dibina oleh sekretaris utama.
107

 

3. Struktur Organisasi Balai Besar POM Provinsi Lampung 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung atas : 

a) Bidang pengujian produk terapetik, narkotika, obat tradisional, 

kosmetik dan produk komplemen. 

b) Bidang pengujian pangan, bahan berbahaya, dan mikrobiologi 

c) Bidang pemeriksaan dan penyidikan 
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d) Bidang sertifikasi dan pelayanan informasi konsumen 

e) Subbagian tata usaha 

f) Kelompok jabatan fungsional 

Struktur organisasi Balai Besar Pom Bandar Lampung 

 

4. Sumber Daya Manusia 

Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM Provinsi 

Lampung dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang 

memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki 

untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan 

sampai tahun 2021 adalah 82 orang, sesuai dengan data berikut:
108
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KEPALA BADAN 

Kepala Bidang 
Sertifikasi Dan 

Layanan Informasi 
Konsumen 

Kepala Seksi 
Sertifikasi 

Kepala Seksi 
Layanan Informasi 

Konsumen 

Kepala Bidang 
Pemeriksaan Dan 

Penyidikan 

Kepala Seksi 
Pemeriksaan 

Kepala Seksi 
Penyidikan 

Kepala Bidang 
Pengujian Panga, 
Bahan Berbahaya 
Dan Mikrobiologi 

Kepala Seksi 
Laboratorium 

Pangan Dan Bahan 
Berbahaya 

Kepala Seksi 
Laboratorium 
Mikrobiologi 

Kepala Bidang 
Pengujian Produk 

Terapetik, 
Narkotika, Obat 

Tradisional, 
Kosmetik Dan 

Produk 
Komplemen 

Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha  
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Tabel 3.1 

Sumber Daya Manusia Menurut Unit Kerja 

 

  

5. Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Visi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah Obat dan 

Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia 

maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong 

royong.
109

 

Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah membangun 

SDM unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitran 

bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas 

manusia indonesia; memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha 

obat an makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka 

membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk 

kemandirian bangsa; meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan 

makana serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi 

pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan guna 

perlindungan bagi segenap bangsa dan memberukan rasa aman pada 

seluruh warga; pengelolan pemerintahan yang bersih, efektif, dan 
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No Unit Kerja Jumlah 

1 Bidang Informasi dan Komunikasi 6 

2 Bidang Penindakan 8 

3 Bidang Pemeriksaan 14 

4 Bidang Pengujian 31 

5 Bagian Tata Usaha 23 

Total Sumber Daya Manusia 82 
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terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat 

dan makanan.
110

 

6. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

Berdasarkan pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, Unit 

Pelaksana Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 

teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
111

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, 

Unit Pelaksana Teknis di lapangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, 

menyelenggarakan fungis yaitu: penyusunan rencana dan program di 

bidang pengawasan obat dan makanan; pelaksanaan pemeriksaan 

sarana/fasilitas produksi obat dan makanan; pelaksanaan pemeriksaan 

sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan dan/atau sarana/fasilitas 

pelayanan kefarmasian; pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas 

produksi dan/atau distribusi obat dan makanan; pelaksanaan pengambilan 

contoh obat dan makanan; pelaksanaan pengujian obat dan makanan; 

pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan; 

pengelolan komunikasi,informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di 

bidang pengawasan obat dan makanan; pelaksanaan koordinasi dan kerja 

sama di bidang pengawasan obat dan makanan; pelaksanaan pemantauan, 
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evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawas obat dan makanan; 

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan pelaksanaan fungsi 

lain yang diberikan oleh kepala badan.
112

 

7. Kegiatan Utama dan Kegiatan Peritas dalam Pengawasan Kosmetik 

BBPOM Provinsi Lampung 

a. Kegiatan Pokok dalam Pengawasan Kosmetik 

Program ini bertujuan untuk menjamin agar kosmetik yang 

beredar di Indonesia memenuhi syarat mutu keamanan dan manfat. 

kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah: 

1. Pemantapan operasi pengawasan kosmetik yang bererdar 

melalui inspeksi, sampling dan pengujian laboraturium. 

2. Perluasan jangkauan monitoring iklan dan label produk serta 

monitoring efek yang tidak diinginkan. 

3. Penetapan cara-cara produksi yang baik secara bertahap 

terhadap industri kosmetik dalam rangka AFTA. 

b. Kegiatan Prioritas dalam Pengawasan Kosmetik 

Luasnya wilayah kerja dan besarnya beban tugas yang diemban 

dalam melindungi masyarakat dari produk kosmetik yang beresiko 

pada kesehatan, maka BBPOM Provinsi Lampung perlu menetapkan 

kegiatan prioritas, yaitu: 

1. Pemeriksaan sarana produksi kosmetik 

2. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik 
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3. Sampling dan pengujian sampling kosmetik 

4. Pengawasan iklan/promosi kosmetik 

5. Pemantauan label/penandan kosmetik 

8. Data Umum Wilayah Kerja 

a. Luas Wilayah Kerja 

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung tanggal 

18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada 

kedudukan 103°40” (BT) Bujur Timur sampai 105°50”(BT) Bujur 

Timur dan 3°45”(LS) Lintang Selatan sampai 6°45”(LS) Lintang 

Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 

KM (Lampung dalam angka, BPS, 2013) termasuk 132 pulau 

disekitarnya dan lautan yang berbatasan dengan jarak 12 mil laut dari 

garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung 

diperkirakan lebih kurang 1.105 Km, yang membentuk 4 wilayah 

pesisir, yaitu pantai Barat (210 Km), teluk Semangka (200 Km), teluk 

Lampung dan selat Sunda (160 Km), dan pantai Timur (270 Km). 

Provinsi Lampung dengan Ibu Kota Bandar Lampung yang 

meliputi areal daratan seluas 35.288,35 Km² termasuk yang terletak 

pada bagian paling ujung tenggara pulau Sumatera. Secara Geografis 

Provinsi Lampung terletak pada 100°40‟-105°50‟ Bujur Timur; serta 

antara 6°45‟-3°45‟ Lintang Selatan. 
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Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah : 

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu 

2. Sebelah Selatan dengan Selat Sunda 

3. Sebelah Timur dengan Laut Jawa 

4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia 

b. Jumlah Kab/Kota 

1. Kab. Way Kanan 

2. Kab. Lampung Utara 

3. Kab. Lampung Barat 

4. Kab. Pringsewu 

5. Kab. Tanggamus 

6. Kab. Pesisir Barat 

7. Kab. Lampung Tengah 

8. Kab. Lampung Timur 

9. Kota Bandar Lampung 

10. Kab. Metro 

11. Kab. Pesawaran 

12. Kab. Lampung Selatan 

c. Pola Transportasi 

Topografi daerah Lampung dapat dibagi 5 unit topografi yaitu : 

1. Daerah berbukit sampai bergunung 

2. Daerah berombak sampai bergelombang 

3. Daerah daratan alluvial 
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4. Daerah dataran rawa pasang surut 

5. Daerah river basin 

Namun demikian akses ketiap-tiap ibu kota kabupaten dapat 

ditempuh melalui jalan darat. 

d. Waktu yang Diperlukan 

Rata-rata waktu yang diperlukan dalam melakukan tugas disetiap 

kebupaten/kota sekitar 0,6 sampai 8 jam dalam satu hari tugas. 

e. Data Demografi 

Tabel. 3.2 

Data Demografi Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung 

Luas Wilayah 197,22 Km² 

Jumlah Penduduk 1.033.803 Jiwa 

Laju Pertumbuhan Penduduk/Tahun 1,94% 

Angka Melek Huruf Pria 100% dan Wanita 100% 

Laju Pertumbuhan Pendapatan 

Regional 

30,93%  

 Sumber:Laporan Tahunan BBPOM Provinsi Lampung Tahun 2019. 

9. Jumlah Sarana Pengawasan Kota Bandar Lampung 

Kota Bandar Lampung memiliki sarana yang digunakan untuk 

pengawasan, yaitu: 

a. Sarana untuk produksi kosmetik berjumlah 1 

b. Sarana untuk ditribusi kosmetik berjumlah 249. 

B. Peran Balai Besar POM dalam Pencegahan Beredarnya Produk 

Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan di 

Provinsi Lampung 

Pada saat ini, masyarakat menggunakan produk kosmetik untuk menjaga 

kesehatan kulit dan wajah. Di era perdagangan bebas sekarang banyak 

kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Sehingga 
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keinginan masyarakat untuk memiliki kulit sehat dimanfatkan oleh oknum-

oknum tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperjual 

belikan produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan 

kepada masyarakat. Tingginya tingkat kebutuhan dan minat masyarakat 

terhadap produk kosmetik tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat 

terhadap produk kosmetik itu sendiri. Oleh sebab itu, masih banyak sekali 

masyarakat yang menggunakan produk kosmetik berbahaya bagi kesehatan. 

Masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi 

dari pemerintah terhadap dampak pemakaian kosmetik yang mengandung 

bahan berbahaya dan masih banyak masyarakat yang menghalalkan segala 

cara untuk memperoleh kecantikan secara instan tanpa mengetahui akibat dari 

pemakain produk kosmetik tersebut. 

Adanya fenomena tersebut pemeritah Republik Indonesia membentuk 

lembaga pengawasan terhadap obat dan makanan (BPOM) yang tugas dan 

wewenangnya diatur dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebagai tindak lanjut Badan Pengawas 

Obat dan Makanan maka telah ditetapkan unit pelaksana teknis yaitu Balai 

Besar Pengawas Obat dan Makanan (UPT BBPOM) yang tersebar diseluruh 

provinsi Indonesia. UPT BBPOM Provinsi Lampung mempunyai kegiatan-

kegiatan prioritas dalam pengawasan kosmetik yang beredar di masyarakat. 

Penjelasan pegawai BBPOM Provinsi Lampung terkait kegiatan prioritas 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi kosmetik 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi 

Lampung terdiri dari tujuh bagian, salah satunya adalah bidang 

pemeriksaan. Bidang pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan 

kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas 

produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas 

pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh 

(sampling) produk obat dan makanan. Balai Besar POM Provinsi 

Lampung melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik dilakukan 

pada pedagang baik toko kosmetik, swalayan maupun kios kecil dan 

pedagang kaki lima. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM 

yaitu pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah 

adanya rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
113

 

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bidang pemerikasan 

bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, kepolisian, dan pengadilan. Balai 

Besar POM Provinsi Lampung melakukan inspeksi ke berbagai tempat 

distribusi dan produksi. Tempat produksi yang disidak oleh bidang 

pemeriksaan Balai Besar POM Provinsi Lampung adalah pabrik 

kosmetik. Sedangkan tempat distribusi yang disidak adalah pasar 

tradisional, pasar modern dan market place.
114

 

Sarana yang diperiksa meliputi distributor kosmetik, toko kosmetik 

dan klinik/salon kecantikan. Hasil pemeriksaan sebanyak 205 sarana atau 
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62,31% telah sesuai dengan ketentuan, sedangkan 124 sarana atau 

37,69% tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang tidak memenuhi 

ketentuan disebabkan oleh:
115

 

a) Mengedarkan produk kosmetik yang dilarang 

b) Mengedarkan produk kosmetika dengan label yang tidak 

memenuhi ketentuan. 

c) Ditemukan produk kosmetik yang rusak 

d) Penyimpangan produk kosmetik bercampur dengan produk lain 

Balai Besar POM Provinsi Lampung melakukan pengawasan 

secara mendadak tanpa memberitahu kepada pihak pengusaha dengan 

maksud agar pelaku usaha tidak bisa menyembunyikan produk kosmetik 

yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam kegiatan inspaksi pihak 

pengawasan melakukan dengan sangat teliti karena pihak penjual sangat 

gigih dalam menyembunyikan produk kosmetik yang berbahaya bagi 

kesehatan.
116

 

Produk kosmetik yang diamankan adalah produk kosmetik ilegal 

dan produk yang tidak mendapat izin edar dari pemerintah setempat, 

setelah produk kosmetik diamankan BBPOM akan melakukan 

pemusnahan, agar produk kosmetik tersebut tidak lagi dipasarkan kepada 

masyarakat. Setiap melakukan kegiatan sidak atau inspeksi lapangan, 

BBPOM selalu mengamankan minimal 40-50 produk kosmetik dengan 

jumlah mencapai 250 pcs, hal ini membuktikan bahwa masih banyak 
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sekali produk kosmetik ilegal yang dipasarkan oleh oknum-oknum tidak 

bertanggung jawab.
117

 

Para penjual produk kosmetik mengungkapkan bahwa sidak atau 

inspeksi yang dilakukan oleh BBPOM adalah hal yang benar, dan 

dilakukan secara teliti sehingga semua produk kosmetik yang tidak 

memiliki izin edar akan langsung diamankan. Alasan penjual tetap 

memasarkan produk tersebut adalah tingginya peminat produk-produk 

kosmetik dengan harga murah dan hasil yang instan.
118

  Para penjual 

mengaku tidak memiliki pemahaman yang akurat terkait produk 

kosmetik, dan tidak begitu memperhatikan soal izin edar produk yang 

dipasarkan.
119

 

Badan pemeriksaan Balai Besar POM Provinsi Lampung 

melakukan inspeksi secara rutin ke berbagai tempat distribusi dan 

produksi. Bidang pemeriksaan akan melakukan inspeksi jika terdapat 

aduan dari masyarakat sekitar terkait tempat pendistribusian dan produksi 

yang di duga menjual kosmetik ilegal. Dalam melakukan inspeksi 

tersebut, bidang pemeriksaan bekerjasama dengan bidang penindakan.
120

 

Sarana produksi UKM kosmetika yang diperiksa 1 sarana atau 100% dari 

1 sarana yang ada, dengan hasil memenuhi ketentuan.
121

 

Apabila pada sebuah sarana terdapat produk kosmetik ilegal, maka 

terlebih dahulu Balai Besar POM Provinsi Lampung mengeluarkan surat 

                                                             
117

 Ibid. 
118

 Ibu Ina, Penjual Produk Kosmetik di Pasar Bambu Kuning, Wawancara 25 Juni 2021. 
119

 Ibu Bella Sagita, Penjual Produk Kosmetik di Pasar Tugu, Wawancara 30 Juni 2021. 
120

 Ibu Evita, Wawancara 21 Juni 2021. 
121

 Laporan Tahunan Balai Besar POM di Bandar Lampung, 34. 



 

 

58 
 

58 

peringatan, dan apabila sarana tersebut masih menjual atau memproduksi 

kosmetik ilegal maka Balai Besar POM Provinsi Lampung akan 

mengamankan barang tersebut dengan mengeluarkan berita acara terlebih 

dahulu, penyerahan barang dari pemilik sarana kepada Balai Besar POM 

Provinsi Lampung disertai dengan surat pernyatan atau dengan cara 

dimusnahkan di tempat. Adapun pihak yang melakukan pemusnahan 

adalah pemilik sarana sementara petugas Balai Besar POM Provinsi 

Lampung sebagai saksi dan melakukan dokumentasi.
122

 

Dalam melakukan inspeksi jika bidang pemeriksaan menemukan 

adanya penjual atau pabrik yang memasarkan produk kosmetik tanpa 

surat izin edar dari pemerintahan maka bidang pemeriksaan akan menyita 

dan membuat surat pernyatan yang ditanda tangani kedua belah pihak. 

Namun, jika bidang pemeriksaan menemukan pelanggaran perjanjian 

maka penjual atau pabrik akan dikenakan sanksi pidana (Penjara 10 

Tahun) atau sanksi administrasi berupa denda 10 Milyar. Bidang 

pemeriksaan dan penindakan akan berkerjasama dengan kepolisian dan 

pengadilan dalam penangkapan pelaku pendistribusian dan kegiatan 

produksi kosmetik ilegal.
123

 

2. Pemeriksaan Sampling dan Pengujian Kosmetik 

Jumlah sampel kosmetik yang disampling tahun 2019 sejumlah 

785 sampel yang terdiri dari 753 sampel balai dan 32 sampel loka. dari 
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785 sampel terdapat 732 sampel atau 93,25% yang memenuhi syarat dan 

ada 53 sampel atau 6,75% yang tidak memenuhi syarat.
124

 

3. Faktor Penghambat pengawasan produk kosmetik 

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan kosmetik diperlukan sarana 

dan prasarana yang memadai. Hal ini juga untuk mengimbangi peredaran 

kosmetik yang semakin canggih. Maka dari itu, penyiapan sarana dan 

prasarana yang memadai akan mendukung tugas pokok dan fungsi Balai 

Besar POM. Balai Besar POM Provinsi Lampung adalah Unit Pelaksana 

Teknis yang dibentuk untuk mengawasi peredaran obat dan makanan 

seluruh Provinsi Lampung. Maka terdapat beberapa hambatan dalam 

menjalankan inspeksi yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia, teknologi 

penjunjang dan fasilitas.
125

 

Sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam proses 

pengawasan peredaran kosmetik di Provinsi Lampung. SDM yang belum 

sesuai dengan ABK menyebabkan fungsi pengawasan kurang optimal 

termaasuk untuk mengembangkan ruang lingkup uji sesuai dengan 

standar ruang lingkup P3OMN dan juga permintaan pelanggan. serta 

masih terbatasnya kemampuan petugas dalam pengungkapan kasus, 

terutama kasus-kasus penjualan secara online.
126

 

Hambatan dalam teknologi adalah tidak adanya cyber crime untuk 

mengawasi peredaran obat dan makanan secara intens. Di samping itu, 

untuk mendukung pelaku usaha dalam melakukan importasi dan 
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penyebarluasan informasi mengenai kosmetik perlu didukung dengan 

teknologi informasi yang memadai dan kurangnya pemanfaatan teknologi 

informasi daalam mendukung pengawasan dan pelaporan kasus.
127

 

 Hambatan fasilitas sarana dan prasarana adalah tidak adanya 

penjara khusus untuk pelaku yang pendistribusikan atau memproduksi 

obat dan makanan ilegal, oleh sebab itu badan pemeriksaan bekerjasama 

dengan kepolisian.
128

 

Tidak maksimalnya pelaksanaan inspeksi dan pengawasan produk 

kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM Proovisi Lampung dimanfatkan 

oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sehingga masih banyak 

beredarnya produk kosmetik yang ilegal dan mengandung bahan 

berbahaya di pasar. Seperti yang terjadi di pasar Tempel Sukarame, pasar 

Bambu Kuning, dan pasar Tugu.
129

 

Para penjual di pasar tetap memasarkan produk kosmetik 

berbahaya meskipun mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Balai 

Besar POM Provinsi Lampung. Kosmetik yang mengandung bahan 

berbahaya dipasarkan dengan harga yang sangat terjangkau dan hasil 

yang sangat instan. Oleh sebab itu masih banyak masyarakat yang tergiur 

untuk memakai kosmetik ilegal tersebut.
130

 

Setelah adanya tindakan sidak dan inspeksi lapangan, BBPOM 

Provinsi Lampung juga mengadakan edukasi kepada masyarakat 
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setempat terkait bahaya dan efek jangka panjang penggunan produk 

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Edukasi ini 

dilakukan menggunakan baik dengan media online maupun edukasi 

secara langsung, yaitu dalam kegiatan seminar. Pemerintah 

mengharapkan setelah adanya kegiatan edukasi ini masyarakat memiliki 

tingkat kesadaran bahwa tidak semua produk kosmetik yang beredar itu 

baik untuk digunakan. 

Namun masih banyak sekali masyarakat yang tidak mengikuti arah 

pemerintah, masyarakat masih menggunakan produk kosmetik ilegal 

meskipun mereka mengetahui bagaimana dan apa dampak jangka panjang 

yang akan terjadi jika tetap menggunakan produk tersebut. Alasan beberapa 

masyarakat tetap menggunakan produk tersebut adalah, harga lebih 

terjangkau namun hasilnya lebih cepat dan lebih bagus.
131
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Peran Balai Besar POM Provinsi Lampung dalam Pencegahan 

Beredarnya Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Bagi 

Kesehatan 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, peran BBPOM 

Provinsi Lampung dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kosmetik yang 

berbahaya bagi kesehatan merupakan suatu tugas yang telah diatur pada pasal 3 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang 

Organisasi dan Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. Selayaknya seperti tugas atau peran dari 

BBPOM itu sendiri, para pegawai BBPOM Provinsi Lampung dalam 

menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan. 

Seperti melakukan pemeriksaan terhadap tempat produksi, distribusi dan pasar 

sampai dengan melakukan penindakan terhadap peredaran kosmetik ilegal. 

Hingga saat ini kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi 

kesehatan masih beredar luas dikalangan masyarakat Lampung. Maka dari itu 

BBPOM Provinsi Lampung bertugas untuk  memberikan edukasi, melakukan 

pengawasan peredaran serta melakukan penindakan jika terdapat kosmetik 

ilegal. 

Peran BBPOM Provinsi Lampung juga dapat dilihat melalui kerjasama 

yang dilakukan bersama dinas kesehatan, kepolisian dan pengadilan. Dengan 

adanya kerjasama tersebut maka akan lebih maksimal kinerja para pegawai 

BBPOM Provinsi Lampung dalam mengawasi peredaran kosmetik yang 

berbahaya bagi kesehatan. 
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Pegawai BBPOM Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan 

perannya sebagai lembaga pengawasan peredaran kosmetik benar-benar 

selektif dan efisien, karena BBPOM tidak ingin adanya kosmetik ilegal yang 

beredar di masyarakat. Selain melakukan pengawasan, BBPOM Provinsi 

Lampung juga melakukan penindakan apabila terdapat aduan dari masyarakat. 

Segala bentuk aduan dari masyarakat akan mendapat pelayanan dengan sebaik-

baiknya. 

Peran BBPOM Provinsi Lampung tidak akan berjalan dengan baik apabila 

tidak ada campur tangan negara sebagai wadah dan fasilitator untuk 

pencegahan beredarnya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi 

kesehatan. Terlebih negara Indonesia yang memiliki warga negara dengan 

tingkat pendidikan dan ekonomi yang tidak merata, hal tersebut berakibat pada 

kemampuan mereka dalam memilih produk kosmetik yang sesuai standar 

kesehatan. 

Oleh karena itu dalam menjalankan perannya, pegawai BBPOM Provinsi 

Lampung haruslah berusaha untuk mencegah dan menampik peredaran 

kosmetik-kometik yang mengandung bahan berbahaya di kalangan masyarakat. 

Agar masyarakat benar-benar merasakan peran dari BBPOM Provinsi 

Lampung. 

 

B. Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Peran BBPOM Provinsi Lampung 

Terhadap Pencegahan Produk Kosmetik Berbahaya Bagi Kesehatan 

 

Hingga saat ini kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi 

kesehatan masih beredar luas dikalangan masyarakat, dengan adanya fenomena 

tersebut pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 80 
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Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM 

adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Hal ini selaras 

dengan objek kajian dan ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyyah yaitu 

hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga di dalam 

kemasyarakatan yang diatur dengan Undang-Undang untuk merealisasikan 

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk 

memudahkan pengawasan obat dan makanan pemerintah membuat Unit 

Pelaksana Tugas yang tersebar di berbagai provinsi, salah satunya UPT 

BBPOM Provinsi Lampung.  

BBPOM memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan wilayah al-Hisbah, 

yaitu sebuah lembaga yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah dan 

mengawasi semua aktivitas yang terjadi di pasar. Seperti yang telah dijelaskan 

pada Bab sebelumnya, wilayah al-Hisbah memiliki rukun dan syarat. Rukun 

dalam wilayah al-Hisbah adalah muhtasib, muhtasab alaih, muhtasab fiih dan 

nafs al-ihtisab. 

Muhtasib dilantik resmi oleh pemerintah dengan tugas untuk memastikan 

bahwa kebaikan-kebaikan dibuat dan kemunkaran-kemunkaran ditinggalkan. 

Dalam hal ini petugas BBPOM merupakan seorang muhtasib. Petugas BBPOM 

dipilih dan dilantik resmi oleh pemerintah untuk mengawasi peredaran 

kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Petugas BBPOM 
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adalah orang-orang yang memiliki kemampuan profesional, dan memiliki 

kemampuan baik fisik, mental dan ilmu untuk menjalankan tugas dan 

perannya. 

Anggota BBPOM Provinsi Lampung adalah anggota yang dipilih secara 

khusus berdasarkan keahlian dan kelebihan dalam bidang pengawasan 

kosmetik, sehingga saat menjalani peran dan tugasnya anggota BBPOM dapat 

memberikan pengawasan, pengetahuan dan pengarahan kepada masyarakat 

Indonesia. Pengawasan yang dilakukan BBPOM Provinsi Lampung antara lain 

memeriksa sarana produksi, distribusi dan toko-toko yang menjual produk 

kosmetik. Pengetahuan dan pengarahan kepada masyarakat dilakukan dengan 

mengadakan seminar dan kegiatan edukasi terkait produk kosmetik apa saja 

yang memiliki izin edar. 

Hal ini berkaitan dengan tafsir al-Qur‟an surat Ali-Imran ayat 104, yaitu 

dalam Kalimat  َِويَۡأُمُروَن بِٱۡلَمۡعُروِف َويَۡىهَۡىَن َعِه ٱۡلُمىَكر (menyuruh kepada 

yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar) yakni dengan tangan atau lisan. 

Dan menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang munkar adalah 

bagian dari fardhu kifayah, yang dikhususkan bagi pemilik ilmu yang 

mengetahui perihal apa yang dikerjakannya dan apa yang dilarangnya. Dan 

kewajiban menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang munkar ini 

berdasarkan apa yang tercantum dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah, dan ia 

merupakan salah satu kewajiban yang paling mulia yang ada dalam syariat 

yang suci ini dan juga merupakan asas penting dari asas-asas syariat, karena 

dengannya sempurnalah aturan-aturannya, karena lalai dalam menjalankan 
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kewajiban mereka, atau mungkin saling mendzalimi diantara mereka, maka 

kesesatan akan semakin banyak dan semakin besar. 

Muhtasib alaih adalah orang yang melakukan kemunkaran. Dalam 

penelitian ini yang menjadi muhtasib alaih adalah semua pihak yang 

memproduksi, mendistribusikan dan memasarkan kosmetik yang mengandung 

bahan berbahaya bagi kesehatan. Pihak-pihak tersebut telah mengetahui bahwa 

tindakan tersebut dilarang namun mereka tetap memasarkan dan mengedarkan 

kepada masyarakat. 

Muhtasib fih adalah perbuatan yang dicegah, dalam penelitian ini yang 

dicegah adalah peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya 

bagi kesehatan.  Nafs al-ihtisab adalah cara mencegah kemunkaran. BBPOM 

melakukan inspeksi untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal dikalangan 

masyarakat. Inspeksi dilakukan secara rutin dan dilakukan secara tiba-tiba, jika 

pencegahan BBPOM mendapatkan pelaku usaha yang melakukan peredaran 

kosmetik ilegal maka BBPOM akan menindaklanjuti sesuai aturan yang 

berlaku. 

BBPOM Provinsi Lampung telah menjalankan peran dan tugasnya dengan 

baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini 

dibuktikan banyaknya produk kosmetik yang ditarik peredarannya dari 

kalangan masyarakat sehingga sudah banyak toko-toko kosmetik yang tidak 

menjual produk-produk kosmetik dengan bahan berbahaya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa peran BBPOM 

Provinsi Lampung dalam pengawasan beredarnya produk kosmetik berbahaya 
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bagi kesehatan telah sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Al-Qur‟an. 

Allah berfirman dalam QS. Ali Imran: 104 : 

                          

        

Artinya: “dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang 

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS: Ali-Imran: 104) 

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa kewajiban umat manusia untuk 

menyerukan kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar.  Peraan 

BBPOM sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat untuk mengawasi 

peredaran obat dan makanan, memberikan edukasi kepada masyarakat dan 

melakukan penindakan jika dibutuhkan, meskipun dalam kegiatan pengawasan 

tersebut belum dapat dilakukan secara sempurna. Hal tersebut merupakan salah 

satu cara untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kemudharatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan tinjauan hukum Islam serta hasil penelitian 

tentang Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Peran Balai Besar POM Dalam 

Pencegahan Produk Kosmetik Berbahaya Bagi Kesehatan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengawasan yang dilakukan BBPOM Provinsi Lampung terhadap 

peredaran kosmetik mencangkup pengawasan produksi, distribusi dan 

konsumsi. Pengawasan post market merupakan pengawasan terhadap 

kosmetik yang telah beredar di kalangan masyarakat. Secara praktik 

pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM belum maksimal, sehingga 

masih banyak kekurangan baik pada tahap pre marker maupun post 

market. Faktor yang menjadi alasan belum maksimalnya pengawasan 

yang dilakukan oleh BBPOM adalah kurangnya SDM, teknologi, fasilitas 

dan transportasi hal tersebut dimanfatkan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab sehingga masih banyak produk kosmetik yang 

berbahaya bagi kesehatan yang beredar di kalangan masyarakat. 

2. Fiqh siyasah dusturiyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat, dan 

fiqh siyasah dusturiyyah juga membahas hubungan timbal balik antara 

pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di 

lindungi. Dengan adanya peraturan presiden nomor 80 tahun 2017 

tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar terbentuknya 
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sebuah lembaga yang berperan mengawasi peredaran obat dan makanan 

yaitu BBPOM. Untuk mencapai tujuan dari peraturan tersebut harus 

adanya timbal balik antara lembaga pemerintah dan warga masyarakat. 

Pemerintah memberikan pengawasan dan mengedukasi sehingga 

masyarakat lebih waspada dan lebih pandai memilih jenis kosmetik yg 

akan di gunakan, serta masyarakat mengetahui dampak dan akibat dari 

pemakain kosmetik berbahaya sehingga  masyarakat tidak tergiur dengan 

produk yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Bbpom 

provinsi lampung telah melakukan peran dan tugasnya dalam mengawasi 

peredaran obat dan makanan termasuk kosmetik yang mengandung 

bahan berbahaya bagi kesehatan, namun dikarenakan masih tingginya 

permintaan masyarakat terhadap produk kosmetik berbahaya 

menyebabkan semakin banyak oknum yang memproduksi dan 

mendistribusikan kepada masyarakat provinsi lampung. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran dan 

rekomendasi yaitu: 

1. Kepada pihak BBPOM untuk melengkapi SDM agar dapat memperketat 

pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha 

tidak bisa menjual atau memasarkan produk kosmetik yang berbahaya bagi 

kesehatan secara bebas. Dan penulis merekomendasikan kepada pihak 

BBPOM untuk memberikan informasi dan edukasi secara langsung kepada 

masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memilih kosmetik 
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secara selektif dan sadar akan efek samping dari kosmetik yang 

mengandung bahan berbahaya. 

2. Kepada pihak pelaku usaha diharapkan tidak hanya memikirkan 

keuntungan dalam menjual produk kosmetik, tetapi harus memperhatikan 

tata cara dan komposisi yang baik untuk produk kosmetik. Sehingga 

pelaku usaha tidak merugikan konsumen.  

3. Untuk masyarakat diharapkan mempunyai pengetahuan seputar kosmetik 

sehingga lebih selektif dalam memilih produk kosmetik dan diharapkan 

masyarakat memiliki pemikiran kritis terhadap produk kosmetik. 
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