
 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari 

pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia 

.salah satu contoh pembangunan di Indonesia adalah dengan didirikannya 

perusahaan obat oleh pengusaha-pengusaha Nasional. Hal ini menunjukan bahwa 

bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang mempunyai potensi 

untuk menggembangkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. 

 

Pengembangan perusahaan obat dapat menunjang pembangunan, apabila ada 

suatu keterpaduan administratif  Negara yang dapat berfungsi secara efektif yang 

salah satu cara untuk mencegah dan menanggulangi perusahaan  obat  agar tidak 

melakukan pelanggaran administratif negara adalah dengan menegakkan aturan-

aturan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan suatu kegiatan dan pemberian 

sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. 

 

Obat merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan untuk meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat, karena selain dapat mengembalikan kondisi tubuh 
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dari serangan penyakit agar kembali sehat obat juga dibutuhkan untuk menjaga  

agar stamina tubuh tetap bugar dan kebal terhadap serangan penyakit. 

 

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pengawasan terhadap produk 

obat-obatan adalah Dinas Kesehatan yang ada diseluruh Indonesia, dan untuk 

Provinsi Lampung adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi 

Lampung. Keadaan tersebut menggambarkan betapa pentingnya pengawasan 

terhadap produk obat secara jelas, tepat dan dapat diketahui oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Oleh sebab itu muncul ketentuan berupa Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang 

pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 292/menkes/sk/v/1996 tentang wajib daftar obat jadi serta Peraturan 

Menteri Kesehatan nomor 180/Menkes/IV/1985 tentang daluarsa. 

 

Pengawasan produk obat dimaksudkan untuk menjaga kualitas dan kuantitas 

produk obat agar dapat dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Untuk keperluan itu 

perlu adanya pedoman dan aturan melaksanakan kegiatan tersebut yaitu perlu 

adanya pengawasan terlebih dahulu terhadap produk obat dari Menteri Kesehatan 

melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi yang tercantum dalam 

Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan tentang Promosi obat 

Nomor HK.00.00.3.02706 Tahun 2002 .  

 

Kondisi ini sangat memungkinkan dengan ditemukannya produk 231 macam jenis 

obat Impor yang tidak terdaftar pada BPOM. Selain itu masih ada beberapa jenis 
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obat kadaluarsa yang masih beredar di Provinsi Lampung. Menurut data dari Balai 

Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Lampung diperoleh informasi 

bahwa pada pemeriksaan dan pengawasan penjualan obat-obatan di Provinsi 

Lampung pada tahun 2009  Triwulan pertama awal tahun pada pemeriksaan 

sarana sarana apotek yang diperiksa  kurang lebih 166 sarana atau 61,7 % dari 269 

sarana dengan hasil 68 sarana, 41% telah sesuai  dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta 98 sarana atau 59 % tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai 

berikut : 

1. Pelanggaranan perijinan sebanyak 3 sarana 

2. Mengedarkan Obat rusak / kadaluarsa sebanyak 10 sarana 

Yang kemudian telah ditindak lanjuti  oleh Badan POM sebanyak 7 sarana, dari 

temuan 13 sarana yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

Oleh karena itu Badan POM sebagai lini depan dalam mengawal, serta mengawasi 

peredaran obat obat tersebut, harus bekerja cepat dan taktis sehingga penegakan 

peraturran berjalan dengan baik, seiring perkembangan waktu, dan kemajuan 

interaksi sosial masyarakat, dalam hidup bermasyarakat. Agar pengawasan produk 

obat sesuai dengan apa yang diharapkan, khususnya di Provinsi Lampung maka 

diperlukan suatu alat pengendali atau kontrol dari suatu lembaga yang 

menangganinya. Salah satu alat kontrol tersebut adalah pengawasan oleh Badan 

Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) Provinsi Lampung 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan pengkajian secara lebih mendalam tentang: 

“Pengawasan Produk Obat Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

Provinsi Lampung”. 

 

 

C. Permasalahan dan ruang lingkup penelitian  

1. Permasalahan 

 

Berangkat dari pemikiran normatif  sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai 

perundang-undangan tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan produk obat oleh BPOM Provinsi 

lampung? 

b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam pengawasanan produk oleh BPOM 

Provinsi Lampung? 

 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pengawasan 

serta faktor-faktor penghambat dalam pengawasan produk obat oleh Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 292/menkes/sk/v/1996  tentang wajib daftar obat jadi dan 

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 180/menkes/per/IV/1985 tentang daluarsa. 
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D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui pengawasan produk obat oleh BPOM Provinsi Lampung 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengawasan produk oleh 

BPOM Provinsi Lampung. 

 

 

 

E. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah:  

a. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat mengembangkan teori, konsep, 

tata cara, dan pelaksanaan pengawasan produk obat serta faktor-faktor 

penghambat dalam pengawasan produk obat oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan menteri kesehatan 

Nomor 292/Menkes/sk/v/1996 tentang wajib daftar obat jadi serta Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 180/MSenkes/per/IV/1985 tentang daluwarsa. 

 

b. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai pelaksanaan pengawasan produk obat oleh Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Provinsi Lampung 


