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II.  TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

 
A.   Hukum Perlindungan Konsumen 

 
1. Perlindungan Hukum 

 
Perlindungan hukum adalah perlindungan menurut hukum dan undang-undang 

yang berlaku. Perlindungan hukum secara harfiah adalah suatu cara, proses, 

perbuatan melindungi berdasarkan hukum atau dapat pula suatu perlindungan 

yang diberikan melalui hukum tersebut (Muhammad Djumhana, 1999: 38). 

 
Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam (Philipus M. Hadjon, 1987: 

22) yaitu: 

a. Perlindungan hukum yang preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa; 

b. Perlindungan hukum yang reprensif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa 

secara harfiah. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu cara, 

proses, perbuatan melindungi berdasarkan hukum, atau dapat pula diartikan 

sebagai suatu perlindungan yang diberikan melalui hukum. 

 
Di dalam perlindungan hukum terdapat 2 (dua) indikator utama, (phiipus M. 

Hadjon, 1987: 2)  yaitu: 
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a. Mensyaratkan adanya norma yang memuat subtansi tentang apa yang 

dilindungi; 

b. Mensyaratkan adanya penerapan pelaksanaan dan penegakan atas norma, 

sehingga jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma maka akan 

segera diambil suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut. 

 
Dengan demikian maka perlindungan hukum berkorelasi secara signifikan dengan 

kepastian hukum, artinya sesuatu dirasakan adanya perlindungan jika ada 

kepastian tentang norma hukumnya dan kepastian bahwa norma hukum tersebut 

dapat ditegakkan. Hal ini sesuai dengan asas perlindungan hukum yang 

menghendaki adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara para pihak 

yang berhubungan (Az. Nasution, 1995: 136). 

 
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah cara 

atau perbuatan untuk melindungi para pihak. Pihak yang menjadi fokus 

perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah konsumen pengguna produk 

plastik sebagai kemasan makanan dan minuman. Untuk itu, yang dimaksud 

dengan perlindungan hukum  dalam penelitian ini adalah cara atau perbuatan 

untuk melindungi konsumen pengguna produk plastik sebagai kemasan 

berdasarkan  hukum atau undang-undang untuk mencegah pelanggaran yang 

dapat merugikannya. 

 
2. Perlindungan Konsumen 

 
Hukum perlindungan  konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) yang 
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diundangkan tanggal 20 April 1999. Undang-undang ini mulai berlaku satu tahun 

sejak diundangkan yaitu sejak tanggal 20 April 2000.  

 
Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan 

perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usaha untuk 

memenuhi kebutuhanya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. 

Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru khususnya di Indonesia, 

sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan secara bersamaan dengan 

berkembangnya industri dan teknologi (Janus Sidabalok, 2006: 9).  

 
Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur 

tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan 

kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak 

dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara- cara 

mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu (Janus Sidabalok, 2006: 45).  

 
Menurut ketentuan Pasal 1 Angka (1) UUPK,  perlindungan konsumen adalah 

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen. Ada 3 (tiga) unsur utama yang termuat dalam 

pasal ini, (Wahyu Sasongko, 1999: 5) adalah: 

a. Adanya jaminan; 

b. Kepastian hukum; 

c. Perlindungan konsumen. 

 
Adanya jaminan hukum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang 

memberikan hak kepada konsumen untuk digunakan terhadap perbuatan yang 
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tidak/kurang baik dari pelaku usaha. Dengan adanya peraturan perundang-

undangan tersebut berarti hukum memberikan jaminan terhadap para subyek 

hukum atas kepentingan hak-haknya. 

 
Adanya kepastian hukum menunjukkan adanya perlindungan, tetapi perlindungan 

yang diberikan masih terbatas pada tingkat peraturan perundang-undangan, 

sedangkan kepastian juga menentukan adanya kejelasan, kekonsistenan, atau 

kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

Perlindungan hukum akan terpenuhi jika syarat jaminan dan kepastian hukum 

terpenuhi. 

 
Berdasarkan uraian di atas, maka perlindungan konsumen dalam penelitian ini 

adalah usaha atau perbuatan untuk melindungi konsumen pengguna produk 

plastik sebagai kemasan makanan dan minuman yang berupa perlindungan hukum 

dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis yang memuat hak-hak konsumen dan 

melalui lembaga-lembaga yang ditentukan oleh hukum untuk dapat 

menyelesaikan setiap perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen 

pengguna produk plastik sebagai kemasan makanan dan minuman sehingga 

nantinya ada jaminan dan kepastian hukum yang diupayakan untuk melindungi 

konsumen. 

 
3. Pihak-Pihak dalam Hukum Perlindungan Konsumen 

 
Pihak-pihak yang terkait dalam hukum perlindungan konsumen yaitu: 
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a.  Konsumen 

Konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau 

consument/konsument (Belanda). Secara harfiah arti kata consumer itu adalah 

setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu 

nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu 

pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai 

pemakai atau konsumen (Az.Nasution,2006: 21). 

Pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian (Az 

Nasution, 2006: 29) yaitu: 

(1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa 

digunakan untuk tujuan tertentu; 

(2) Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau 

jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk 

diperdagangkan (tujuan komersial); 

(3) Konsumen-akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan 

menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan 

hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk 

diperdagangkan kembali(non-komersial). 

 
Pengertian konsumen secara khusus telah dirumuskan dalam Pasal 1 Angka (2) 

UUPK. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) UUPK, 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. Selanjutnya, penjelasan Pasal 1 Angka (2) UUPK 

menentukan bahwa yang dimaksud konsumen adalah konsumen akhir. Orang 
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yang dimaksudkan dalam undang-undang ini wajiblah merupakan orang alami 

bukan badan hukum karena yang dapat memakai, menggunakan dan/atau 

memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kepentingan hidup sendiri, 

keluarga, orang lain, makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

 
Berdasarkan uraian di atas, konsumen dalam penelitian ini adalah konsumen akhir 

pengguna produgk plastik sebagai kemasan makanan dan minuman. 

 
b. Pelaku Usaha 

Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) UUPK dinyatakan pelaku usaha adalah setiap 

orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi. 

 
Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 Angka (3) UUPK cukup luas karena 

meliputi grosir, leveransir, pengecer dan sebagainya. Pengertian pelaku usaha 

yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti 

kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu 

kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak 

yang dapat digugat (Ahmad Miru dan Sutarman Yodo,2004: 8). 

 
Berdasarkan pada pengertian pelaku usaha dalam UUPK, maka lingkup pelaku 

usaha  mendefinisikan secara luas. Para pelaku usaha yang dimaksud meliputi 

produsen dan distributor. 
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Ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung dalam ikatan 

Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut 

(www.pemantauperadilan.com, diakses pada tanggal 28 juli 2009) 

(1) Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai 

kepentingan. Seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana 

lainnya, dan sebagainya; 

(2) Produsen yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau 

jasa dari barang-barang dan/atau jasa lain; 

(3) Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti 

pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, 

hyper-market, rumah sakit,klinik, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor 

pengacara, dan sebagainya. 

 
Berdasarkan uraian di atas, pelaku usaha dalam penelitian ini adalah produsen 

yang membuat produk plastik. 

 
c.  Pemerintah 

Pemerintah merupakan pihak yang terkait dan memiliki peranan penting dalam 

upaya penegakan perlindungan konsumen. Untuk itu, pemerintah bertugas 

menyelenggarakan perlindungan konsumen dan melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen guna menjamin 

diperolehnya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta dapat 

membentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha untuk 

melindungi kepentingan konsumen (Az Nasution, 2006: 6). 

http://www.pemantauperadilan.com/
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Adanya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan 

konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUPK, didasarkan pada kepentingan 

yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 bahwa kehadiran negara antara 

lain untuk mensejahterahkan rakyat. Adanya tanggung jawab pemerintah dalam 

hal pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen tidak lain dimaksudkan 

untuk memberdayakan konsumen memperoleh haknya (Ahmad Miru dan 

Sutarman Yodo, 2004:180-181). 

 
Dalam Pasal 29 ayat (4) UUPK pembinaan penyelenggarakan perlindungan 

konsumen tersebut meliputi upaya untuk: 

(1) Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungna yang sehat antara pelaku 

usaha dan konsumen; 

(2) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; 

(3) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan 

penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. 

 
Dalam hal pengawasan, Pasal 30 UUPK menentukan bahwa pemerintah diserahi 

tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen 

serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Dalam penjelasan 

Pasal 30 Ayat (3) UUPK ditegaskan bahwa pengawasan dilakukan dengan cara 

penelitian, pengujian, dan/atau survey terhadap aspek yang meliputi pemuatan 

informasi tentang resiko penggunaan barang, pemasangan label, pengiklanan dan 

lain-lain. 

 
Salah satu badan yang diatur dalam Pasal 31 UUPK secara khusus dalam upaya 

perlindungan konsumen adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional 
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(BPKN), yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada 

pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. 

BPKN ini berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan bertanggung 

jawab kepada presiden. 

 
Dalam upaya melindungi konsumen pengguna produk plastik sebagai kemasan 

makanan dan minuman terdapat lembaga pemerintah non departemen yaitu Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

 
d. LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut 

LPKSM) adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh 

Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. 

Peraturan pemerintah tentang LPKSM menentukan tugas LPKSM yaitu: 

(1) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan 

kewajiban serta kehati hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa: Penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPKSM, meliputi 

penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen 

termasuk peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan masalah 

perlindungan konsumen; 

(2) memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan: Pemberian 

nasihat kepada konsumen yang memerlukan dilaksanakan oleh LPKSM 

secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya; 
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(3) melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan 

perlindungan konsumen: Pelaksanaan kerjasama LPKSM dengan instansi 

terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, 

pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta 

pendidikan konsumen; 

(4) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima 

keluhan atau pengaduan konsumen: Dalam membantu konsumen untuk 

memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau 

pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara 

mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok; 

(5) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap 

pelaksanaan perlindungan konsumen: Pengawasan perlindungan konsumen 

oleh LPKSM bersama Pemerintah dan masyarakat dilakukan atas barang 

dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian 

dan/atau survey. 

B. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen 

 
1. Pengertian Hubungan Hukum 

 
Hubungan Hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam 

hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak 

dan kewajiban pihak yang lain (Abdulkadir Muhammad, 2000: 198-199). Setiap 

hubungan hukum mempunyai 2 (dua) segi, yaitu segi bevogheid 

(kekuasaan/kewenangan hak) dan lawannya plicht atau kewajiban. Kewenangan 



20 
 

yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) yang 

dinamakan hak (R. Soeroso, 2001: 269). 

 
Suatu hubungan hukum timbul karena peristiwa hukum. Peristiwa hukum dapat 

berupa perbuatan misalnya perjanjian, dapat berupa kejadian misalnya kelahiran, 

kematian, dan dapat berupa keadaan misalnya pekarangan berdampingan. Dalam 

hubungan hukum setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling 

bertimbal balik (R. Soeroso, 2001: 269). 

 
Macam-macam hubungan hukum itu ada 3 (tiga) macam (R. Soeroso, 2001: 272) 

yaitu: 

a. Hubungan hukum yang bersegi satu (eenzijdige rechtsbetrekkingen) 

Disini hanya terdapat satu pihak yang berwenang. Pihak lain hanya 

berkewajiban. Jadi dalam hubungan hukum yang bersegi satu ini hanya ada 

satu pihak saja berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak 

berbuat sesuatu; 

b. Hubungan hukum bersegi dua (tweezijdige rechtsbtrekkingen) 

Terdapat kedua belah pihak (masing-masing) mempunyai hak maupun 

kewajiban untuk memberikan sesuatu atau menerima sesuatu; 

c. Hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. 

Selain pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum, pihak-pihak tersebut 

mempunyai hubungan dengan pihak-pihak diluar hubungan tersebut. 

 
Berdasarkan macam-macam hubungan tersebut di atas, maka dapat kita lihat 

hubungan yang terjadi antara konsumen dan produsen merupakan suatu hubungan 

hukum yang bersifat bersegi dua, di mana hubungan terjadi akibat adanya suatu 
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peristiwa hukum yakni; masing-masing pihak bersepakat untuk mengikat diri 

antara satu sama lain sehingga ada suatu kewajiban dan hak yang terjadi diantara 

pihak-pihak. 

 
2.  Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha 

 
a. Hak Konsumen 

 Pasal 4 UUPK  menentukan hak konsumen adalah sebagai berikut: 

(1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

(2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; 

(3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

(4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

(5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

dan/atau jasa yang digunakan; 

(6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

(7) Hak untuk diperlukan atau dilayani secar benar dan jujur serta tidak 

diskriminasi; 

(8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya; 
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(9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.  

 
b. Kewajiban Konsumen 

Pasal 5 UUPK menentukan kewajiban konsumen adalah sebagai berikut: 

(1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; 

(2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

(3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

(4) Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara 

patut. 

 
c. Hak Pelaku Usaha 

Pasal 6 UUPK menentukan hak pelaku usaha adalah sebagai berikut: 

(1) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

(2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

(3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

(4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

(5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.  
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d. Kewajiban Pelaku Usaha 

Pasal 7 UUPK menentukan  kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut: 

(1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatn usahanya; 

(2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, 

perbaikan, pemeliharaan; 

(3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

(4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku; 

(5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau jasa 

tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat 

dan/atau yang diperdagangkan; 

(6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

(7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 
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C. Badan Pengawas Obat dan Makanan 

 
1. Gambaran Umum 
 
 
BPOM berdiri pada tanggal 28 April 1987, sebagai badan pengawas obat dan 

makanan didirikan berdasarkan kebutuhan konsumen terhadap betapa pentingnya 

pangan yang mereka konsumsi berbahaya atau tidak untuk kesehatan. Organisasi 

dan tata kerja  BPOM diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas 

Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. Selanjutnya, dilakukan penyempurnaan berdasarkan Keputusan Kepala 

Badan POM Nomor HK.00.05.21.4231 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala 

Badan POM Nomor: 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyesuaian dilakukan pula dengan 

terbitnya Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 

tentang Perubahan  atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.  

Dalam mewujudkan visi dan misinya terhadap obat dan makanan, BPOM 

mempunyai tujuan strategis dan sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Pusat 

dan Balai Besar POM (BBPOM) yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal 

ini dimaksudkan agar kinerja BPOM dapat terarah dan BPOM dapat berhasil 

untuk mewujudkan visi dan misinya itu yang diimplementasikan ke dalam tugas 

dan tata kerja sebagai badan pengawas obat dan makanan. Tujuan dan sasaran 

strategis BPOM (http://www.pom.go.id). 

http://www.pom.go.id/profile/latar
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Unit pelaksana teknis Badan POM merupakan unit-unit pelaksana teknis yang 

berada di daerah, yang terdiri atas 19 (sembilan belas) Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM mempunyai 

tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, 

psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, 

keamanan pangan dan bahan berbahaya. Sebagai tindak lanjut terbentuknya 

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM, maka telah ditetapkan 

UPT (Unit pelaksana teknis di lingkungan) di lingkungan Badan POM yang 

berada di setiap provinsi di seluruh Indonesia, melalui Keputusan Kepala Badan 

POM No.05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM. Saat ini, telah dibentuk pula adalah 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BBPOM) 

provinsi Lampung. 

 
BBPOM provinsi Lampung berdiri pada tanggal 17 Mei 2001, yang didirikan 

berdasarkan tingkat kebutuhan konsumen terhadap mutu dan keamanan obat dan 

makanan di  setiap provinsi khususnya di provinsi Lampung merupakan salah satu 

unit pelaksana teknis di daerah (Dokumen BBPOM Provinsi Lampung). 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor: 05018/SK/KBPOM Tahun 

2001 tentang tata Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Lingkungan 

BPOM. Untuk itu, struktur organisasi BBPOM Lampung sebagai berikut: 
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1. Fungsi dan Tugas BPOM 

 
Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan 

fungsinya yang mencakup berbagai kegiatan sebagai berikut 

(http://www.pom.go.id, diakses pada tanggal 18 september 2009) : 

a. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar; 

b. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan Cara-cara 

Produksi yang Baik; 

c. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar; 

d. Post marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium, 

pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan 

hukum; 

e. Pre-review dan pasca-audit iklan dan promosi produk; 

f. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan; 

g. Komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat termasuk peringatan publik 

(public warning). 

 
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh unit-unit Badan Pengawas 

Obat dan Makanan di pusat, maupun oleh Balai Besar/ Balai POM yang ada di 

seluruh Indonesia. Sesuai dengan struktur yang ada, secara garis besar unit-unit 

kerja Badan POM dapat dikelompokkan sebagai berikut; Sekretariat, Deputi 

Bidang Pengawasan Teknis (I, II, danIII) dan unit penunjang teknis (Pusat-Pusat). 

Dalam hal pengawasa terhadap keamanan pangan dan bahan berbahaya 

http://www.pom.go.id/
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pengawasan dilakukan oleh Deputi III (www.pom.go.id, diakses pada tanggal 18 

september 2009). 

 
Deputi III (Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya) 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan 

keamanan pangan dan bahan berbahaya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

tersebut di atas Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan 

Berbahaya menyelenggarakan fungsi (www.pom.go.id, diakses pada tanggal 18 

september 2009): 

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan kebijakan umum di 

bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya; 

b. Penyusunan rencana pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya; 

c. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan 

prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian 

bimbingan di bidang penilaian keamanan pangan; 

d. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan 

prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian 

bimbingan di bidang standardisasi keamanan pangan; 

e. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan 

prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian 

bimbingan di bidang inspeksi dan sertifikasi produk pangan; 

f. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan 

prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian 

bimbingan di bidang surveilan dan penyuluhan keamanan pangan; 

http://www.pom.go.id/
http://www.pom.go.id/


28 
 

g. Perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria, dan 

prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian 

bimbingan di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya; 

h. Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya; 

i. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan 

keamanan pangan dan bahan berbahaya; 

j. Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan keamanan pangan dan 

bahan berbahaya; 

k. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai bidang tugas. 

 
2. Visi dan Misi BPOM 
 
 
a. Visi BPOM 

Visi Badan POM  dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

RI Nomor HK.00.06.21.0846  adalah obat dan makanan terjamin aman, bermutu 

dan bermanfaat (www.pom.go.id, diakses pada tanggal 18 september 2009). 

 
Berdasarkan visi BPOM di atas yaitu menjamin makanan bermutu dan bermanfaat 

dan terhindar dari bahan berbahaya khususnya dalam bidang pangan, Badan POM  

memiliki Area Prioritas Kunci (key Priority Areas) yaitu:  

(1) Untuk Produk Pangan. 

(2) Untuk Bahan dan Produk berbahaya. 

 
Dalam Area Prioritas Kunci (key prioritas areas) di atas mengenai produk pangan 

dan bahan dan produk  berbahaya, selanjutnya key prioritas areas tersebut dibagi 

http://www.pom.go.id/
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kedalam bagian-bagianya dalam rangka menciptakan pangan yang bermutu dan 

terjamin. Keterangan Area Prioritas kunci adalah: 

(1) Untuk produk pangan: 

a. Menyusun standar mutu dan kemasan pangan; 

b. Meningkatkan penyuluhan dan surveilan kemasan pangan pada stakeholder 

dan masyarakat; 

c. Memantapkan implementasi sistem pengawasan produk pangan beresiko 

tinggi dan produk impor; 

d. Memantapkan evaluasi produk pangan dengan sistem elektronik; 

e. Menyelenggarakan Food award program bagian IRT- pangan. 

 
(2) Untuk bahan dan produk berbahaya : 

a. Melakukan inventarisasi dan klasifikasi bahan berbahaya; 

b. Memantapkan sistem evaluasi produk bahan berbahaya; 

c. Monitoring kasus dan resiko bahan berbahaya; 

d. Meningkatkan law enforcement; 

e. Memberikan informasi dan edukasi publik. 

 
b. Misi BPOM 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 

HK.00.06.21.0846 selain menetapkan visi BPOM juga memiliki misi. Misi 

BPOM yaitu melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko 

terhadap kesehatan. Misi tersebut disusun atas dasar tuntutan atau kebutuhan 

masyarakat dan stakeholder lainnya yang meliputi (www.pom.go.id, diakses pada 

tanggal 18 september 2009) yaitu: 

http://www.pom.go.id/
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(1) Industri rumah tangga pangan yang berskala lokal namun secara nasional 

mampu menyerap tenaga kerja dengan economic size yang besar. Potensi ini 

merupakanpeluang untuk meningkatkan daya saing nasional menghadapi 

perdaganganbebas. Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan kemampuan 

stakeholder untuk memperkuat jejaring surveilan keamanan pangan, perlu 

ditingkatkan kualitas produk pangan dan peningkatan pengawasan untuk 

mengendalikan penggunaan bahan berbahaya di dalam pangan; 

(2) Pengembangan kebijakan, pedoman dan standar dilakukan untuk 

mengantisipasiperkembangan IPTEK terutama teknik produksi; 

(3) Dampak dari trend back to nature secara global perlu diimbangi 

denganpeningkatan kemampuan penilaian produk dalam rangka registrasi 

dan pengujianlaboratorium. Berbagai pelatihan teknis laboratorium yang 

berkaitan denganmetode pengujian perlu terus dikembangkan disamping 

dukungan peralatanlaboratorium; 

(4) Pencampuran bahan kimia obat (BKO) ke dalam obat tradisional atau 

kamuflase BKO menjadi obat tradisional yang terus meningkat perlu 

diimbangi denganpeningkatan pengawasan terutama pada lini post market 

vigilance; 

(5) Harmonisasi ASEAN untuk kosmetika berimplikasi pada kegiatan 

pengawasan kosmetika. Perlu dilakukan upaya sistematis dan 

berkesinambungan dalam penerapan cara produksi kosmetika yang baik 

yang dimulai dengan pemetaan dan stratifikasi kemampuan industri 

kosmetika; 
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(6) Keberhasilan Badan POM sangat tergantung pada keberhasilan 

pengembangan sumber daya manusia dan institusi secara keseluruhan, 

termasuk penerapan knowledge based organization dan merit system; 

(7) Teknologi pembuatan sediaan herbal harus dikembangkan, sejalan dengan 

itu, keamanan, mutu dan khasiat/kemanfaatannya pun harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai kaidah internasional. 

 
D.  Produk Plastik   

 
1.  Pengertian Produk Plastik 

 
Plastik adalah material-material yang terdiri dari molekul-molekul besar secara 

luas. Contoh plastik yang banyak digunakan dalam kehidupan kita adalah 

polietilena (bahan pembungkus, kantong plastik, mainan anak, botol), Teflon 

(pengganti logam, pelapis alat-alat masak), polivinilklorida (untuk pipa, alat 

rumah tangga, cat, piringan hitam), polistirena (bahan insulator listrik, 

pembungkus makanan, styrofoam, mainan anak), dan lain-lain (www.chem-is-

try.org, diakses pada tanggal 28 juli 2009). 

 
Sekarang ini polimer sintetik, terutama plastik, telah banyak menggantikan bahan-

bahan tradisional seperti kayu, logam, gelas, kulit, kertas, dan karet karena 

bersifat lebih ringan, lebih kuat, lebih tahan karat, lebih tahan terhadap iklim dan 

merupakan isolator listrik yang sangat baik. Plastik sangat mudah dibentuk 

menjadi berbagai produk, sifat-sifatnya yang unggul dan kemudahan 

pemrosesannya seringkali menjadikannya sebagai bahan yang paling ekonomis 

untuk digunakan dalam berbagai keperluan. Kini polimer sintetik digunakan 

http://www.chem-is-try.org/
http://www.chem-is-try.org/
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dalam berbagai industri dan bisnis. Bahan ini telah memenuhi rumah kita, 

sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. (http://pvcindonesia.wordpress.com, 

diakses pada tanggal 28 juli 2009). 

Perkembangan yang sangat pesat dari industri polimer sintetik membuat 

kehidupan kita selalu dimanjakan oleh kepraktisan kenyamanan dari produk yang 

mereka hasilkan. Bahkan plastik dianggap sebagai salah satu ciri kemunculan 

zaman modern yang ditandai dengan kehidupan yang serba praktis dan nyaman 

(http://smk3ae.wordpress.com, diakses pada tanggal 28 juli 2009). 

Satu lagi yang perlu diwaspadai dari penggunaan plastik dalam industri makanan 

adalah kontaminasi zat warna plastik dalam makanan. Sebagai contoh adalah 

penggunaan kantong plastik hitam (kresek) untuk membungkus makanan seperti 

gorengan dan lain-lain. Menurut Made Arcana, ahli kimia dari Institut Teknologi 

Bandung, zat pewarna hitam ini kalau terkena panas (misalnya berasal dari 

gorengan), bisa terurai, terdegradasi menjadi bentuk radikal. Zat racun itu bisa 

bereaksi dengan cepat, seperti oksigen dan makanan. Kalaupun tak beracun, 

senyawa tadi bisa berubah jadi racun bila terkena panas. Bentuk radikal ini karena 

memiliki satu elektron tak berpasangan menjadi sangat reaktif dan tidak stabil 

sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan terutama dapat menyebabkan sel tubuh 

berkembang tidak terkontrol seperti pada penyakit kanker. Namun, apakah 

munculnya kanker ini disebabkan plastik itu atau karena mengkonsumsi makanan 

tercemar kantong plastik beracun, harus dibuktikan. Sebab, banyak faktor yang 

menentukan terjadinya kanker, misalnya kekerapan orang mengonsumsi makanan 

yang tercemar, sistem kekebalan, faktor genetik, kualitas plastik, dan makanan, 

http://pvcindonesia.wordpress.com/
http://smk3ae.wordpress.com/
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bila terakumulasi, bisa menimbulkan kanker (www.chem-is-try.org, diakses pada 

tanggal 28 juli 2009). 

 

http://www.chem-is-try.org/

	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LPKSM) adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

