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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di 

bidang perindustrian dan perdagangan nasional, telah menghasilkan berbagai 

variasi makanan dan minuman  yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, 

globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi 

telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi jual 

beli makanan dan minuman yang  melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, 

sehingga makanan dan minuman yang ditawarkan bervariasi baik produksi dalam 

negeri maupun produksi luar negeri. Contohnya produk-produk  makanan yang 

dihasilkan oleh Negara Cina dapat dinikmati di Indonesia, begitupun sebaliknya 

Negara Cina dapat menikmati produk-produk dari Indonesia 

 

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen 

karena kebutuhan konsumen akan makanan dan minuman yang diinginkan dapat 

terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan 

kualitas makanan dan minuman sesuai dengan keinginan dan kemampuan 

konsumen.
1
 Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan 

kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen 
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berada pada posisi yang lemah, bahkan tidak sedikit menimbulkan permasalahan 

yang merugikan pihak konsumen. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran 

konsumen akan hak-hak dan kewajibannya. Kedudukan konsumen pada umumnya 

masih lemah dalam bidang ekonomi,  pendidikan, dan daya tawar dalam jual beli 

sehingga sangatlah dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi 

kepentingan-kepentingan konsumen yakni Undang-undang No.8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. 

 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang memberikan pengertian konsumen sebagai berikut:  

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

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

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pemerintah selaku pembina 

dan pengawas antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, 

dimana pemerintah harus berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan 

perlindungan konsumen agar masing–masing pihak dapat berjalan seiring tanpa 

merugikan satu sama lain. Pada Peraturan Pemerintah Pasal 2 Nomor 58 Tahun 

2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen, dikatakan 

bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku 

usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Untuk dapat 

menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah 

menuangkan Perlindungan Konsumen dalam suatu produk hukum.
2
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Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa 

pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. 

Mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha 

yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya 

sendiri, maka pemerinntah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang 

posisinya memang lemah, di samping ketentuan hukum yang melindungi 

kepentingan konsumen belum memadai.  Peran Pemerintah dilaksanakan dengan 

mendirikannya lembaga nondepartemen yakni Lembaga Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BBPOM) yang dibentuk untuk 

melaksananakan tugas pemerintah tertentu dan Presiden.  

BBPOM memiliki tugas untuk mengawasi predaran obat dan makananan di 

Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku,
3
 

termasuk mengawasi peredaran dan penjualan produk makanan di Bandar 

Lampung yang akhir-akhir ini bermunculan berbagai kasus seperti, ditemukannya 

makanan atau produk impor Cina di suatu supermarket yang menggunakan 

formalin sebagai pengawet makanan dan tidak memiliki sertifikat halal,  jajanan 

anak–anak yang berbahaya seperti nugget ikan dan udang busuk yang di temukan 

di Bandar Lampung serta contoh kasus yang terjadi di Bandar Lampung seperti 

sejumlah anak–anak sekolah dasar yang mengalami keracunan akibat 

mengkonsumsi  makanan olahan yang diberikan oleh suatu perusahan produk 

makanan. Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut perlu dikaji bagaimana dan 

seperti apakah peran pemerintah selaku pembina dan penyelenggara antara 

konsumen dan pelaku usaha dalam suatu hukum perlindungan konsumen.  
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Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fungsi pengawasan  

Lembaga Balai Besar Pengawas obat dan Makanan (BBPOM) dalam upaya 

melindungi konsumen makanan berbahaya di Bandar Lampung. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang 

akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah fungsi lembaga Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan 

(BBPOM)  dalam  menanggulangi peredaran produk makanan olahan 

berbahaya di Bandar Lampung ? 

2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha/produsen makanan olahan 

terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen ? 

3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen makanan yang 

mengandung zat berbahaya? 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian  

1.  Ruang Lingkup Keilmuan  

Penelitian ini termasuk dalam kajian ilmu bidang Hukum Perdata. 

 

2.  Ruang Lingkup Tempat  

Penelitian dilaksanakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), 

BPSK kota Bandar Lampung, dan di Pasar Tradisional tempat makanan dan 

minuman diperjual-belikan  dan tempat di pertemukannya pelaku usaha dan 

konsumen. 
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3. Ruang Lingkup Waktu  

Penelitian ditujukan pada Pengawasan BBPOM  Lampung tahun 2015  

4. Ruang Lingkup Sasaran  

Sasaran ditujukan kepada Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) Lampung, konsumen dan pelaku usaha 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai perumusan masalah diatas maka tujuan atas penelitian ini adalah sebagai 

berikut  

a. Untuk mengetahui dan  menganalisis fungsi pengawasan lembaga Balai Besar 

Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam menanggulangi peredaran 

produk makanan dan minuman olahan berbahaya di Bandar lampung. 

b. Tanggungjawab hukum pelaku usaha/produsen makanan olahan terhadap 

kerugian yang dialami oleh konsumen;dan 

c. Upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat yang mengalami kerugian 

terhadap peredaran produk makanan olahan berbahaya baik mengalami 

kerugian atas produk makanan olahan. 

d. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis :  

a. Kegunaan Teoritis  

1. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum yaitu 

Hukum Perdata khususnya Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan 
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dengan Kewenangan Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen 

Lembaga Balai Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi 

pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada 

umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya 

pada Hukum Perdata.  

b. Kegunaan Praktis 

1. Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)  Lampung, sebagai 

bahan masukan dalam hal mengambil suatu kebijakan dan Pengawasan 

terhadap peredaran produk  makanan dan minuman olahan  di Bandar 

Lampung.  

2. Bagi masyarakat, dapat memberikan masukan bagi masyarakat umum berupa 

informasi-informasi mengenai produk-produk makanan dan minuman olahan 

yang berbahaya, dan informasi mengenai tanggung  jawab pelaku usaha beserta 

upaya hukumnya. 

3. Bagi Peneliti, sebagai bahan dalam penulisan skripsi sekaligus sebagai 

tambahan informasi mengenai Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan Lampung Terhadap Peredaran makanan dan minuman di Bandar 

Lampung dan juga untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.  

 


