
 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

ditegaskan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi 

kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Perkembangan 

pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi baik tata 

nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah dibidang 

kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan 

keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan orientasi tersebut 

akan mempengaruhi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 

Kesehatan adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan 

sosial, bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan 

kelemahan.
1
Berbicara tentang kesehatan, maka terdapat dua aspek dari kesehatan, 

yaitu aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan. Aspek upaya 

kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, yang dibagi menjadi 

pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu. 

Pemeliharaan kesehatan individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran. 

Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan antara 
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lain: rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, tempat praktek dokter dan tenaga 

kesehatan antara lain: dokter, perawat, bidang, apoteker. Seluruh kegiatan 

pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur 

oleh kaidah-kaidah medik, hukum dan moral, kesopanan, kesusilaan.  

Sejak dahulu setiap orang yang sakit akan berusaha mencari obatnya, maupun 

cara pengobatannya. Penggunaan obat bertujuan dapat memperoleh kesembuhan 

dari penyakit yang diderita. Penggunaan obat harus sesuai ketentuan-ketentuan, 

sebab bila salah, penggunaan obat dapat menimbulkan hal-hal yang tidak 

diinginkan. Obat dapat memberi kesembuhan dari penyakit bila digunakan untuk 

penyakit yang cocok dengan dosis yang tepat dan cara pemakaian yang tepat pula. 

Bila tidak, akan memperoleh kerugian bagi badan bahkan dapat mengakibatkan 

kematian. 

Pada sisi lain, obat-obat bebas dapat dibeli tanpa resep dokter di apotek dan toko 

obat. Biasanya obat bebas dapat mendorong untuk pengobatan sendiri atau 

perawatan penyakit tanpa pemeriksaan dokter dan tanpa analisa dokter. Penjualan 

obat secara bebas inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor adanya pihak-

pihak yang memproduksi dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi yang tidak 

memenuhi standar ataupun bahkan palsu.  

Menurut data BPOM pada tahun 2013 sebanyak 10% dari total sediaan farmasi 

yang beredar di Indonesia merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin 

edar.
2
 Para penjual obat kini dapat menjajakan berbagai jenis sediaan farmasi dari 

merk pabrik ternama dengan harga yang sangat terjangkau. Konsumen merupakan 
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 http://lartasimpor.blogspot.com/2014/05/ketentuan-barang-larangan-dan.html diunduh pada 

tanggal 9 september 2015 pukul 10.01 
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orang-orang dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Tanpa pengetahuan 

yang lebih, para pembeli tidak akan menyadari bahwa sediaan farmasi yang 

dikonsumsi tersebut memenuhi standar atau tidak.Sediaan farmasi yang tidak 

memenuhi standar mutu dan tidak terdaftar tersebut dicurigai menggunakan bahan 

baku yang tidak sesuai sehingga dapat membahayakan bagi masyarakat yang 

mengkonsumsinya. 

Masalah sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar merupakan masalah yang 

memerlukan penanganan intensif dari banyak pihak karena hal ini tidak hanya 

menyangkut masalah pengawasan sediaan farmasi, namun juga masalah 

kriminalitas yang dalam hal ini memerlukan campur tangan pihak kepolisian serta 

dukungan penuh dari masyarakat. Peredaran sediaan farmasi yang tidak 

memenuhi standar tidak hanya dilakukan oleh perorangan akan tetapi telah meluas 

bahkan sampai dalam pabrik obat-obatan yang resmi maupun tidak resmi.
3
 

Saat ini konsumsi masyarakat terhadap produk obat, kosmetik, dan alat kesehatan 

setiap tahunnya cenderung meningkat. Gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat 

Indonesia telah berubah menjadi sangat konsumtif. Didukung dengan semakin 

gencarnya iklan dan promosi produk obat-obatan dan kosmetika di berbagai 

media baik cetak maupun elektronik. Akan tetapi masyarakat sendiri belum 

mampu memilah-milah dengan tepat tentang produk obat atau kosmetik mana 

yang aman, tepat dan sesuai untuk digunakan. Dikarenakan pengetahuan 

masyarakat tentang obat-obatan dan kosmetika masih rendah. 
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Produksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dengan kata lain adalah 

obat palsu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain 

terutama negara yang kemampuan pengawasan dan penegakan hukumnya masih 

lemah. WHO (World Health Organization) juga memperkirakan jumlah penjualan 

obat palsu di dunia setiap tahunnya dapat mencapai 35 miliar-40 miliar dolar AS 

dan diperkirakan pada tahun 2010 nilai bisnis peredaran obat palsu di dunia bisa 

mencapai 75 miliar dolar AS. International Pharmaceutical Manufacturers Group 

(IPMG) memperkirakan akibat peredaran obat palsu yang kian marak di 

Indonesia, industri farmasi nasional dirugikan hingga mencapai 500 juta dolar 

AS.
4
 

Tidak kurang dari 1.800 jenis obat palsu bebas telah beredar di Indonesia dengan 

omzet perdagangan obat palsu tersebut ditaksir hingga mencapai 30 triliun rupiah. 

Angka tersebut dapat disetarakan dengan nilai penjualan 30 perusahaan farmasi 

yang berukuran sedang di Indonesia.
5
 Kerugian sebesar itupun juga bisa diartikan 

hilangnya kesempatan kerja bagi sekitar 6 ribu pekerja Indonesia di sektor 

farmasi.
6
Indonesia belum ada Undang-Undang dan sikap tegas penegak hukum, 

sanksi juga masih agak ringan. Banyaknya sediaan farmasi yang dijual bebas di 

toko-toko obat yang tersebar di berbagai tempat mempersulit pengawasan. 

Beberapa kali diberitakan dalam media cetak elektronik, terjadi razia yang 

dilakukan polisi terhadap toko obat. Razia lebih ditujukan untuk mencari 

                                                           
4
 Rakhmat Wawan Hasbullah, 2014,Jurnal  Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Keamanan (Studi Kasus 

Putusan Nomor: 1359/Pid.B/2013/PN.Mks), Makassar, Universitas Hasanuddin, hlm. 4 
5
 Ibid. 

6
 Kerugian Ekonomi Akibat Peredaran Obat Palsu Di Dinsonesia Serta Upaya Apoteker Dalam 

Menekan Peredaran Obat Palsu Http://Gelgel-Wirasuta.Blogspot.Com/2010/01/Peredaran-Obat-

Palsu-Makin-Marak.Html Diunduh Pada Tanggal 15 Februari 2015 Pukul 19.25 
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penjualan obat etikal (yang harus dengan resep dokter) secara bebas. Setelah 

disita, tidak lagi terdengar kabar, apakah diajukan kepengadilan atau dibebaskan.  

Berdasarkan data pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), 

perederan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar di Indonesia hingga saat 

ini mencapai 12% dari total sediaan farmasi yang beredar. Jumlah temuan selama 

empat bulan pertama tahun 2014 meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 

10%. Tindakan produksi dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi 

standar ini tidak hanya menggunakan merk perusahaan lain tetapi juga mengganti 

bahan baku yang dipakai dalam proses pembuatannya.
7
 

Pengertian produksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dapat diartikan 

sebagai obat ilegal selundupan. Pemerintah dinilai belum maksimal dalam usaha 

memberantas adanya praktik peredaran sediaan farmasi yang tidak meiliki izin 

edar di Indonesia.
8
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 197 

menentukan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau 

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin 

edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling 

banyak Rp1.500.000.000,00” dan Pasal 198 menentukan “Setiap orang yang tidak 

memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian 

dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00”. Namun 

                                                           
7
Rakhmat Wawan Hasbullah, Loc.Cit, 2014, hlm.6 

8
Siaran PersPengawasan Dan Pengendalian Peredaran Obat Palsu 

Http://Www.Pom.Go.Id/Index.Php/Home/Press_Release/110/Siaran_Pers_Pengawasan_Dan_Peng

endalian_Peredaran_Obat_Palsu.Html diunduh pada tanggal 24 Februari 2015 pukul 20.12 

http://www.pom.go.id/index.php/home/press_release/110/Siaran_Pers_Pengawasan_dan_Pengendalian_Peredaran_Obat_Palsu.html
http://www.pom.go.id/index.php/home/press_release/110/Siaran_Pers_Pengawasan_dan_Pengendalian_Peredaran_Obat_Palsu.html
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demikian, walaupun terhadap tindak pidana ini diancam dengan pidana yang 

berat, dalam penegakan hukumnya belum berjalan sebagaimana mestinya. 

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 568/Pid.sus/2014/Pn.Tjk 

menyatakan bahwa terdakwa Danis Fuad Bin Sanusi Malik terbukti melanggar 

Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 198 Jo. Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana dengan sengaja sengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki 

izin edar dan tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik 

farmasi. 

Danis Fuad dijatuhkan pidana penjara selama  bulan dengan masa percobaan 10 

bulan dan denda sebesar Rp1.500.000 subsidair 6 bulan kurungan. Danis Fuad 

merupakan pemilik sekaligus penjual pada Toko Obat Soundra yang beralamat di 

Jl. Kesuma No. 19 Pasar Krui Kabupaten Pesisir Barat. Bermula pada hari Jumat 

Tanggal 18 Oktober 2010 sekitar pukul 10.00 Ruli Nopalinda dan Ardito yang 

merupakan petugas dari Operasi Penertiban Peredaran Sediaan Farmasi 

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di toko milik Danis Fuad diduga 

ada peredaran obat tanpa izin edar. 

Berdasarkan surat perintah tugas No. SPT/12/BBPOM/PPNS/X/2013 sekitar 

pukul 10.30 petugas Balai Besar POM Bandar Lampung melakukan operasi 

penertiban dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan dan penggeledahan 

memang ditemukan obat-obatan yang tidak ada registrasi dari Badan POM atau 

Dinas Kesehatan dan tidak memiliki izin edar yang berupa 34 obat tradisional 

tanpa izin edar, 19 kosmetik tanpa izin edar, 46 obat keras, dan obat-obatan lain 
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tanpa izin edar. Selanjutnya barang bukti beserta terdakwa sebagai pemilik Toko 

Soundra dibawa ke Kantor Balai Besar POM Bandar Lampung untuk diproses 

lebih lanjut. Danis Fuad mengaku mendapat obat tanpa izin edardan obat keras 

tersebut dari sales yang tidak diketahui namanya yang datang ke tokonya. Danis 

Fuad mengaku menjual obat tersebut karena permintaan pelanggan dan untuk 

memperoleh keuntungan. 

Sediaan farmasi berupa obat yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar 

atau terdaftar di Departemen Kesehatan RI atau Badan POM namun jenis obat 

yang disita dari terdakwa tidak mencantumkan nomor izin edar atau nomor 

pendaftaran yang melekat pada sediaan farmasi. Obat keras adalah obat yang pada 

kemasan luarnya diberi tanda lingkaran merah ditengah ditulis huruf K warna 

hitam atau tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Obat jenis ini hanya 

dapat diedarkan oleh Perusahaan Besar Farmasi (PBF) dan Apotek. Toko obat 

milik Danis fuad bukan Perusahaan Besar Farmasi atau Apotek melainkan hanya 

toko biasa, disamping itu juga Danis Fuad tidak memiliki kewenangan atau 

keahlian dalam melakukan praktek kefarmasian. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian mengenai “Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar, 

Keahlian Dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Farmasi (Study Kasus 

Putusan No.: 568/Pid.sus/2014/Pn.Tjk” 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang jadi permasalahan yaitu: 

a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dengan 

sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, 

kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi? 

b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, 

kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi? 

2. Ruang Lingkup 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum pidana khususnya 

hukum pidana formil. Ruang lingkup objek kajian mengkaji bagaimana proses 

penegakan hukum dan apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum 

pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang 

tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki kewenangan serta keahlian untuk 

melakukan praktek farmasi. Waktu penelitian berkisar antara tahun 2010-2015 

dan bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dengan 

sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, 

kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana 

terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmaasi yang 

tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki kewenangan serta keahlian untuk 

melakukan praktek farmasi. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Sebagai bahan untuk memperluas cakrawala pengetahuan mengenai penegakan 

hukum dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana dengan sengaja 

mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak memiliki 

kewenangan dan keahlian dalam melakukan praktek farmasi. 

b. Kegunaan Praktis 

(1) Sebagai penambah wawasan berfikir penulis tentang ilmu hukum khususnya 

mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja 

mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan 

keahlian untuk melakukan praktek farmasi. 
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(2) Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi 

yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan 

permasalahan dan pokok bahasan yang diteliti. 

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadaka 

identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
9
 

Pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan pemikiran pada teori penegakan 

hukum pidana yang dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin 

edar. Skripsi ini menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan sebagai dasar acuan. 

a. Teori Penegakan Hukum Pidana 

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan 

perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna 

menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. 

Menurut Satjipto Saharjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm.124 
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undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi 

kenyataan.
10

 

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang 

baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahan kan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan 

keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak 

pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan merupakan 

esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut 

adalah hukum (undang-undang), penegak hukum, sarana atau fasilitas, 

masyarakat, dan faktor kebudayaan.
11

 

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya 

sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi 

juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu 

masyarakat, politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu 

usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang 

rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, 

yaitu : tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.
12
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 Satjipto Raharjo. MasalahPenegakan Hukum. Sinar Baru: Bandung. 1983. Hlm 24 
11

 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo 

Persada: Jakarta. 1983. Hlm 5  
12

 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya 

Bakti:Bandung. 2002. Hlm 173 



12 
 

 
 

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in absracto oleh badan 

pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang 

melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang seduai dengan keadaan dan situasi 

masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan 

pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. 

Tahap ini juga dapat disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
13

 

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum 

pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan 

hingga pengadilan.dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta 

menerapkan peraturan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat 

oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat 

penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap 

kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
14

 

Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara 

konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana 

bertugas menegakkan peraturan pidan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-

undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat 

pelaksana pidana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang 

dan nilai-nilai serta daya guna.
15
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 Ibid. 
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 Ibid. 
15
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Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau 

proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.cita hukum bangsa dan negara indonesia adalah pokok-pokok pikiran 

yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk 

membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
16

 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keserasian antara moralitas 

sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai 

suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam 

rangka mencapai tujuan, adalah suatu keharusan untuk melihat penegakan hukum 

pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. 

Hal yang mendasari penegakan hukum adalah pemahaman bahwa setiap manusia 

dianugrahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang baik dan 

yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap serta perilaku dalam 

menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia 

memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain 

untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk  

bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya dihadapan hukum 

yang diakui bersama.
17

  

                                                           
16

 Roeslan Saleh. Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional. Karya Dunia Pikir: 

Jakarta. 1996. Hlm 15 
17

http://www.academia.edu/1891456/ANALISIS_PENEGAKAN_HUKUM_PIDANA_TERHAD

AP_KASUS_TANJUNG_PRIOK_Studi_Konflik_Antara_Satuan_Polisi_Pamong_Praja_dengan_

Masyarakat_Tanjung_diunduh pada tanggal 9 september pukul 01.27 

http://www.academia.edu/1891456/ANALISIS_PENEGAKAN_HUKUM_PIDANA_TERHADAP_KASUS_TANJUNG_PRIOK_Studi_Konflik_Antara_Satuan_Polisi_Pamong_Praja_dengan_Masyarakat_Tanjung_diunduh
http://www.academia.edu/1891456/ANALISIS_PENEGAKAN_HUKUM_PIDANA_TERHADAP_KASUS_TANJUNG_PRIOK_Studi_Konflik_Antara_Satuan_Polisi_Pamong_Praja_dengan_Masyarakat_Tanjung_diunduh
http://www.academia.edu/1891456/ANALISIS_PENEGAKAN_HUKUM_PIDANA_TERHADAP_KASUS_TANJUNG_PRIOK_Studi_Konflik_Antara_Satuan_Polisi_Pamong_Praja_dengan_Masyarakat_Tanjung_diunduh
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Kesehatan   merupakan   hak   asasi   manusia   dan   salah   satu   unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif,   

perlindungan,   dan   berkelanjutan   yang   sangat penting artinya bagi 

pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya 

saing bangsa, serta pembangunan nasional.
18

 

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada 

mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur 

berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat 

dengan   mengikutsertakan     masyarakat   secara   luas   yang   mencakup   upaya 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan 

berkesinambungan. 

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum 

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) 

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi 

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian 

                                                           
18

Kanter,EY&Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapanya. 

Jakarta:StoriaGrafika, 2002. Hal.43 
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hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena 

itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum 

merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu 

tidak bertentangan dengan hukum. 

2) Faktor Penegakan Hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 

kepribadian dari penegakan hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan 

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa 

kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah 

suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga 

penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan 

diaktulisasikan. 

3) Faktor Sarana dan Fasilitas 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin 

menjalankan peranan semestinya. 

4) Faktor Masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak 

hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum 
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masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. 

Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar 

untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. 

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya 

hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilainilai yang 

menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak 

penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Apabila 

peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan 

menegakkan peraturan hukum.
19

 

2. Konseptual 

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan 

istilah yang akan di teliti atau di inginkan.
20

 

Kerangka konseptual yang diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian 

istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu Penegakan hukum pidana terhadap tindak 

pidana dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin 

Edar, Kewenangan dan Keahlian untuk Melakukan Praktek Farmasi (Studi 

Putusan Nomor: 568/Pid.sus/2014/Pn.Tjk). Adapun pengertian dari istilah tersebut 

adalah : 

                                                           
19

 Jurnal Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Farmasi Tanpa Izin 

Edar (Studi Kasus Putusan NO.881/PID/SUS/2010/PN.TK), Bandar Lampung, hlm.10 
20

 Soerjono soekanto, Op Cit, hlm. 132 
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a. Penegakan hukum pidana adalah keseluruhan rangkaian kegiatan 

penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga 

masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban 

masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan 

hukum,  peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan 

perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.
21

 

b. Tindak pidana menurut Pompe adalah suatu pelanggaran norma (gangguan 

terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja 

telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman trhadap 

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan hukum.
22

 

c. Mengedarkan dalam KBBI berarti membawa atau menyampaikan.
23

 

d. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional. Obat dapat 

didefinisikan sebagai bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi 

biologis melalui proses kimia.
24

 

e. Tidak memiliki izin berarti tidak memiliki persetujuan atau dengan kata lain 

dilarang. 

f. Kewenangan adalah adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah 

orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai 

tujuan tertentu. 

                                                           
21

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25. 
22

 http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html diunduh 

pada tanggal 8 November pukul 00.27 
23

 http://kbbi.web.id 
24

 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html
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g. Keahlian adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu terhadap sebuah peran. 

h. Praktek Farmasi adalah pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan penyaluran  

obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. 

E. Sistematika Penulisan 

Upaya memudahkan maksud dari penulisan ini serta dapat dipahami, maka 

penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan 

hubungannya sebagai berikut; 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang 

lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau 

teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian penegakan hukum, 

pengertian tindak pidana, pengertian farmasi dan undang-undang yang berkaitan 

dengan farmasi 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penelitian 

meliputi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, 

Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok 

permasalahan tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dengan 

sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar,keahlian dan 

kewenangan untuk melakukan praktek farmasi dan faktor penghambat penegakan 

hukum pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan 

farmasi yang tidak memiliki izin edar, keahlian dan kewenangan untuk melakukan 

praktek farmasi. 

V. PENUTUP  

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan 

dari hasil penelitian serta saran dari penulis yang dapat digunakan sebagai 

alternatif penyelesaian permasalahan yang dapat digunakan di masa mendatang. 

DAFTAR PUSTAKA 


