
V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian,

maka sebagaimana penutupan dari pembahasan atas permasalahan dalam skripsi

ini, penulis menarik simpulan:

1. Koordinasi Kepolisian Polda Lampung dan Balai Besar Pengawas Obat dan

Makanan (BBPOM) Bandar Lampung untuk memberantas peredaran obat dan

makanan berbahaya, yaitu:

a. Koordinsai formal, Mengadakan inspeksi untuk memeriksa kondisi obat dan

makanan yang beredar di lingkungan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk

memastikan obat dan makanan yang beredar di masyarakat tidak

membahayakan

dan aman untuk dikonsumsi. melakukan pemeriksaan sampel dan uji

laboratorium. Hal ini diperlukan untuk meneliti lebih jauh obat dan makanan

yang

ditemukan di lingkungan masyarakat tersebut mengandung bahan yang

berbahaya

atau tidak. Setelah dilakukan uji laboratorium, kemudian dapat dilakukan

tindakan

lanjutan jika terdapat kejanggalan terhadap hasil uji laboratorium tersebut.
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Koordinasi antara Kepolisiam dan Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM)

untuk melakukan tindakan tegas jika ditemukan obat dan makanan yang

melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b.  Koordinasi informal, jika ada laporan dari masyarakat terkait adanya obat dan

makanan yang beredar maka piha BBPOM dapat langsung terjun kelapangan.

2. Faktor Penghambat Koordinasi Kepolisian Polda Lampung dan Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung untuk memberantas

peredaran obat dan makanan berbahaya :

a. Faktor hukumnya sendiri

Belum efektifnya beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga

kebijakan melalui non penal lebih banyak digunakan.

b. Faktor Penegak Hukum

Adanya saling tunggu atas hasil pemeriksaan hasil sampel terhadap sampel

terhadap obat dan makanan atau minuman berbahaya atau melanggar

Undang-Undang karena itu harus dibuat oleh PPNS Balai POM  sebagai

ahlinya yang apabila penyidik Balai POM sudah memberikan sanksi berupa

pengawasan atau pembinaan maka penyidik tipiter tidak dapat memperoses

sampai pada tahap pengadilan.
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c . Faktor Sarana dan Fasilitas

Kurangnya ketersediaan dan kesiapan :  Peralatan laboratorium, Bahan baku

pembanding, Reaglusia (Kimia dan Mikrobiologi) dan tenaga SDM, Metode

analisa, Biaya operasional untuk  tenaga kelapangan.Faktor Masyarakat

d. Masyarakat

Pengetahuan masyarakat masih tergolong rendah khususnya korban sebagai

konsumen, masyarakat lebih mengedepankan  pentingnya barang tersebut

mudah didapat dan harganya murah tanpa memperhatikan kualitas atau

kandungan di makanan tersebut dan dampaknya bagi kesehatan dan

keselamatan.

e. Faktor Kebudayaan

Masyarakat yang malas   berurusan dengan aparat pengak hukum dan

kurang percaya dengan aparat penegak hukum  sehingga kasus-kasus

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak dapat diproses atau

ditindaklanjuti.
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B. Saran

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kepolisian dapat lebih

meningkatkan koordinasi untuk lebih mengawasi peredaran obat dan makanan

berbahaya di lingkungan masyarakat. Dengan mengajak masyarakat lebih

waspada dan melaporkan kepada instansi terkait ditemukan makanan dan obat

yang berbahaya.

2. Upaya penegakan hukum tentunya memperhatikan ketentuan perundang-

undangan

yang berlaku dan aparat penegak hukum harus memberikan sanksi dengan

seadil

-adilnya sehingga masyarakat mendukung dan tentunya memiliki rasa percaya

yang baik kepada para penegak hukum.


