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ABSTRACT

SUPERVISION OF SUPERVISOR THE CENTER OF MEDICINE AND
FOOD IN BANDAR LAMPUNG TO SNACKS IN ELEMENTARY

SCHOOL IN BANDAR LAMPUNG

By

DWIKY CAPRINARA

Average expenditure level for a group of snacks in Bandar Lampung has the
greatest number when compared with other food groups, even exceeding
expenditure for food groups grains of rice which is the staple food of Indonesian
society. Generally, there are also many snacks in the school environment because
penchant children in eating snack. But, not all snacks are safe for consumption as
they may contain ingredients that are harmful to health such as rhodamine B,
formalin, cyclamate and borax.

This research aims to determine the supervision of Supervisor the Center of
Medicine and Food in Bandar Lampung to snacks in elementary school. The
method used in this research is descriptive qualitative method.

Supervision of Supervisor the Center of Medicine and Food in Bandar Lampung
to snacks in elementary school in Bandar Lampung can be viewed from two
aspects, namely the preventive supervision and repressive supervision. Forms of
preventive supervision conducted Supervisor the Center of Medicine and Food in
Bandar Lampung among others Technical Guidance Star Charter School Canteen
Food Safety, Communication, Information, and Education Food Snacks
Schoolchildren with Laboratory Car, Sosialization of Food Snacks Schoolchildren
through Electronic Media, Communication, Information, and Education about
Food Safety through Brochures, Leaflets, and Exhibition. Meanwhile, form
repressive supervision conducted Supervisor the Center of Medicine and Food in
Bandar Lampung among others warning and guidance to the snack vendors and
conduct facilitator Food Safety School program.

Key Words : Supervision, Snack



ABSTRAK

PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG TERHADAP MAKANAN JAJANAN

DI SEKOLAH DASAR DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

DWIKY CAPRINARA

Tingkat pengeluaran rata-rata untuk kelompok makanan jajanan di Kota Bandar
Lampung memiliki angka yang paling besar jika dibandingkan dengan kelompok
makanan lainnya, bahkan melebihi pengeluaran untuk kelompok makanan padi-
padian yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Pada umumnya,
makanan jajanan juga banyak terdapat di lingkungan sekolah karena kegemaran
anak-anak dalam mengkonsumsi makanan jajanan. Namun, tidak semua makanan
jajanan tersebut aman untuk dikonsumsi karena dapat mengandung bahan yang
berbahaya bagi kesehatan tubuh seperti rhodamin B, formalin, siklamat dan
boraks.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung terhadap makanan
jajanan di lingkungan sekolah dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif kualitatif.

Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung
terhadap makanan jajanan di lingkungan sekolah dasar di Bandar Lampung dapat
dilihat dari dua aspek, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif.
Bentuk pengawasan preventif yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Bandar Lampung antara lain Bimbingan Teknis Piagam Bintang
Keamanan Pangan Kantin Sekolah, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pangan
Jajanan Anak Sekolah dengan Mobil Keliling, Sosialisasi Program Pangan
Jajanan Anak Sekolah melalui Media Elektorik, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Keamanan Pangan melalui Brosur, Leaflet, dan Pameran. Sedangkan,
Bentuk pengawasan represif yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Bandar Lampung antara lain teguran dan pembinaan terhadap
pedagang makanan jajanan dan melakukan program fasilitator Keamanan Pangan
Sekolah.

Kata Kunci : Pengawasan, Makanan Jajanan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam bentuk

makanan dan minuman yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang

biak. Pangan merupakan komoditas perdagangan yang memerlukan dukungan

sistem perdagangan pangan yang etis, jujur, dan bertanggungjawab, sehingga

terjangkau dan aman bagi masyarakat.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,

menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber

hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan,

perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan

tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan

dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau

minuman.

Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi yang berasal dari bahan

pangan yang telah melalui proses pengolahan. Makanan olahan terus

berkembang seiring dengan perkembangan era modernisasi. Program



2

pemerintah yang mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

sebagai bagian dari pembangunan nasional mendorong masyarakat

menciptakan lapangan usaha baru. Bentuk UMKM yang mengalami

perkembangan cukup pesat di Indonesia salah satunya adalah pedagang kaki

lima.  Pedagang kaki lima yang banyak ditemui adalah pedagang yang menjual

makanan dan minuman. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebutuhan dan

keinginan masyarakat terhadap variasi makanan yang beragam, menarik dan

murah.

Makanan yang sering ditemui di tengah-tengah masyarakat adalah makanan

cepat saji dan makanan jajanan. Makanan jajanan dikonsumsi oleh kelompok

orang dewasa maupun anak-anak. Makanan jajanan juga merupakan sumber

potensial yang mempunyai nilai komoditas dan menunjang perekonomian

dalam jalur informal karena banyak makanan jajanan yang dibuat dalam skala

kecil atau industri rumahan. Makanan jajanan sudah menjadi bagian dari

keseharian anak-anak, terlebih saat mereka berada di sekolah. Hal tersebut

dikarenakan anak-anak menghabiskan seperempat waktu mereka di sekolah

(Yuliastuti, 2012:5).

Pada umumnya, hampir setiap orang tua memberikan uang jajan kepada

anaknya untuk membeli makanan jajanan. Akan tetapi, tidak semua makanan

jajanan yang tersedia di sekolah aman dan layak untuk dikonsumsi. Terdapat

banyak pedagang makanan jajanan yang berada di sekitar sekolah tidak

memperhatikan mutu dan kesehatan makanan, sehingga tidak aman dan layak

untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Pedagang makanan jajanan tersebut lebih

mementingkan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan
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mengeluarkan modal yang sedikit, namun untuk mendapatkan keuntungan

yang besar tersebut mereka tidak memperhatikan aspek keamanan pangan

konsumennya.

Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung merupakan salah satu

kota besar di Indonesia yang terletak di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa,

sehingga Bandar Lampung merupakan jalur lalu lintas kegiatan ekonomi dan

bisnis antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Oleh karena itu, masyarakat di

Kota Bandar Lampung memiliki tingkat pengeluaran atas konsumsi makanan

jadi seperti makanan jajanan dan makanan cepat saji yang tinggi. Data

pengeluaran rata-rata per kapita per bulan menurut kelompok barang dan

daerah tempat tinggal di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan menurut kelompok barang
dan daerah tempat tinggal di Provinsi Lampung, September 2012.

Kelompok Makanan
Perkotaan

(Rp.)
Pedesaan

(Rp.)
Perkotaan dan
Pedesaan (Rp.)

Padi-padian 53.757 51.785 52.292
Umbi-umbian 1.125 1.268 1.231
Ikan 30.107 16.887 20.287
Daging 18.769 6.959 9.996
Telur dan susu 26.978 12.595 16.294
Kacang-kacangan 13.386 8.883 10.041
Buah-buahan 19.637 8.946 11.695
Minyak dan lemak 16.048 10.860 12.194
Bahan minuman 10.845 10.860 12.194
Bumbu-bumbuan 7.016 5.570 5.942
Konsumsi lainnya lainnya 8.205 4.885 5.739
Makanan dan minuman jadi 84.083 43.698 54.083
Tembakau dan sirih 51.185 37.761 41.213
Jumlah 375.071 249.371 281.698

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2012



4

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa tingkat pengeluaran untuk

kelompok makanan dan minuman jadi di perkotaan, termasuk Kota Bandar

Lampung memiliki angka yang paling besar jika dibandingkan dengan

kelompok makanan lainnya bahkan melebihi pengeluaran untuk kelompok

makanan padi-padian yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia

pada umumnya. Konsumsi makanan jadi seperti makanan jajanan dan makanan

cepat saji dalam jumlah lebih dan dalam jangka waktu yang lama dapat

memberikan pengaruh negatif terhadap status gizi dan kesehatan seseorang

khususnya bagi anak-anak.

Anak-anak khususnya anak sekolah merupakan aset bangsa, sehingga

peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini,

sistematis, dan berkesinambungan. Pemberian makanan yang benar pada masa

tumbuh kembang anak usia sekolah harus memperhatikan beberapa aspek,

seperti ekonomi, sosial, budaya, dan aspek medik atau kesehatan anak itu

sendiri (Ayuniyah, 2015:6).

Saat ini terdapat banyak makanan jajanan anak yang mengandung bahan kimia

dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang berbahaya bagi kesehatan, yaitu

pewarna tekstil seperti rhodamin B, kuning metanil, dan sebagainya. Selain itu

terdapat juga makanan jajanan yang mengandung boraks dan formalin, serta

terdapat juga makanan yang mengandung pemanis buatan seperti siklamat dan

sakarin, dan juga pengawet makanan seperti benzoat yang melebihi ambang

batas. Pemakaian bahan kimia ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan apabila

dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama atau dalam jumlah lebih dapat
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memicu timbulnya berbagai macam penyakit, seperti kanker, ginjal, dan hati.

Sedangkan dalam jangka pendek, penggunaan zat-zat tersebut akan

menimbulkan gangguan pencernaan dan sakit kepala (BPOM, 2015).

Hasil uji sampel Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di

Bandar Lampung pada tahun 2012 menemukan sebanyak 47% makanan

jajanan anak sekolah dasar yang tidak memenuhi syarat dan mengandung

bahan berbahaya. Bahan berbahaya yang ditemukan BBPOM tersebut

diantaranya adalah pemanis buatan, mikrobiologi, rhodamin B, boraks, dan

pengawet makanan lainnya. Persentase makanan jajanan anak sekolah yang

tidak memenuhi syarat dan mengandung bahan berbahaya tersebut

menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, yaitu sebesar 60%.  Artinya, dalam hal ini telah terjadi penurunan

penggunaan bahan berbahaya terhadap makanan jajanan anak sekolah dasar.

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pada saat ini masih banyak

makanan jajanan sekolah dasar yang tidak memenuhi syarat dan mengandung

bahan berbahaya (http://lampost.co/berita/bandar-lampung-bbpom-temukan-

pjas-berbahaya-, diakses tanggal 20 November 2015 pukul 20.00 WIB).

Selain itu, hasil uji sampel yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung

di beberapa sekolah dasar di Bandar Lampung pada bulan Februari hingga

Maret 2014, ditemukan sebanyak sembilan produk makanan jajanan di tujuh

sekolah dasar di Bandar Lampung yang positif mengandung BTP yang

berbahaya bagi kesehatan. Data laporan hasil pengawasan pangan dalam
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rangka mobil keliling Balai Besar POM di Bandar Lampung bulan Februari

hingga Maret 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Laporan hasil pengawasan pangan dalam rangka mobil keliling Balai
Besar POM di Bandar Lampung Februari hingga Maret 2014.

Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, 2014

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa terdapat tujuh sekolah dasar yang

ditemukan menjual produk makanan jajanan yang mengandung BTP

berbahaya. Dari ketujuh sekolah dasar tersebut, SDN 1 Pinang Jaya merupakan

sekolah yang paling banyak terdapat makanan jajanan yang tidak sehat,

diantaranya harum manis, gula cincau dan kelanting yang positif mengandung

Rhodamin B yang merupakan bahan pewarna tekstil. Makanan jajanan tersebut

No. Lokasi Sampling
Nama

Produk
Parameter

Uji
Hasil Tindak

Lanjut

1 SDN 1 Pinang Jaya
Harum
Manis

Rhodamin B Positif Pembinaan

2 SDN 1 Pinang Jaya
Gula

Cincau
Rhodamin B Positif Pembinaan

3 SDN 1 Pinang Jaya Kelanting Rhodamin B Positif Pembinaan

4 SDN 2 Pinang Jaya
Cumi

Goreng
Formalin Positif Pembinaan

5 SDN Kangkung Kelanting Rhodamin B Positif Pembinaan

6 SDN 2 Kotakarang Es Doger Rhodamin B Positif Pembinaan

7
SDN 3 Gunung
Terang

Harum
Manis

Rhodamin B Positif Pembinaan

8
SD IT Baitul
Jannah

Wajik Rhodamin B Positif Pembinaan

9 MI Al Munawaroh Kelanting Rhodamin B Positif Pembinaan
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tentu sangat tidak layak untuk dikonsumsi karena dapat memicu timbulnya

berbagai macam penyakit seperti kanker, ginjal, serta gangguan fungsi hati.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan dan larangan untuk mencegah

beredarnya makanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan

masyarakat, termasuk anak-anak. Dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, disebutkan bahwa keamanan pangan

adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari

kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat

mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman

untuk dikonsumsi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tanggungjawab

terhadap seluruh makanan yang beredar di masyarakat. Berdasarkan Pasal 67

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di

bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan

Undang-Undangan yang berlaku.

Selain itu, dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan

BPOM, disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan

makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, narkotika,
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psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta

pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Bandar Lampung terhadap Makanan Jajanan di Sekolah Dasar di Bandar

Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

rumusan masalah yang ada adalah “Bagaimana Pengawasan Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung terhadap Makanan Jajanan

di Sekolah Dasar di Bandar Lampung?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung terhadap Makanan Jajanan

di Sekolah Dasar di Bandar Lampung.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dan pengetahuan pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai Pengawasan Balai Besar

Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung terhadap Makanan

Jajanan di Sekolah Dasar di Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat

serta Pemerintah dalam hal ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Bandar Lampung untuk lebih memperhatikan dan mengawasi makanan

jajanan yang ada di masyarakat khususnya di lingkungan sekolah dasar di

Bandar Lampung.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah sebagian keseluruhan kegiatan membandingkan,

mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan rencana yang

telah ditetapkan sebelumnya dengan kriteria, norma dan standar (Guntur

dkk, 2005:89).

Pengertian lain menyebutkan bahwa pengawasan itu adalah upaya agar

sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan

intruksi yang telah dikeluarkan (Urwick dalam Kencana Syafe’I, 2006:82).

Pengawasan juga dapat diartikan sebagai ketetapan dalam menguji apapun

sesuai persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip

perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi (Fayol dalam Kencana

Syafe’I, 2006:82).

Selain itu, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk

menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan bila

perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan rencana semula (Manullang, 1996:127). Tujuan utama dari
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pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi

kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka

pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan intruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-

kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan

rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan

untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang

akan datang.

2. Macam-Macam Penggolongan Jenis Pengawasan

Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan (Manullang,

1996:131) adalah sebagai berikut.

a. Waktu pengawasan

Berdasarkan bila pengawasan itu dilakukan, maka macam-macam

pengawasan itu dibedakan atas:

1) Pengawasan preventif, dimaksudkan pengawasan dilakukan sebelum

terjadinya penyelewengan, kesalahan atau deviation. Jadi diadakan

tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan di

kemudian hari.

2) Pengawasan represif, dimaksudkan pengawasan setelah rencana

dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan

alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.
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b. Objek pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan

dibidang-bidang sebagai berikut: (1) produksi, (2) keuangan, (3) waktu,

dan (4) manusia dengan kegiatan-kegiatannya.

Dalam bidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditujukan terhadap

kuantitas hasil produksi ataupun terhadap kualitas ataupun terhadap

likuiditas perusahaan. Pengawasan di bidang waktu bermaksud untuk

menentukan, apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai

dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Akhirnya, pengawasan di

bidang manusia dengan kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk

mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang dijalankan sesuai dengan

instruksi, rencana tata kerja atau manuals.

c. Subjek pengawasan

Jika pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang

mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas:

1) Pengawasan intern

Dengan pengawasan intern dimaksud pengawasan yang dilakukan

oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan

semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal.

Disebutkan ia sebagai pengawasan formal karena yang melakukan

pengawasan itu adalah orang-orang berwenang.
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2) Pengawasan ekstern

Suatu pengawasan disebut pengawasan ekstern, bilamana orang-orang

yang melaukan pengawasan itu adalah orang-orang di luar organisasi

bersangkutan. Pengawasan jenis terakhir ini lazim pula disebut

pengawasan sosial (social control) atau pengawasan informal.

d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan

Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna

pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas:

1) Personal Observation (Personal Inspection)

Peninjauan pribadi (personal inspection, personal observation) adalah

mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat

dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.

2) Oral Report (Laporan Lisan)

Dengan cara ini, pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-

fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan.

3) Written Report (Laporan Tertulis)

Laporan tertulis (written report) merupakan suatu

pertanggungjawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang

dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas yang diberikan

atasannya kepadanya.

4) Control by Exception.

Pengawasan yang berdasarkan kekecualian adalah suatu sistem

pengawasan dimana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal
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kekecualian. Jadi, pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan

yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

3. Proses Pengawasan

Dalam proses pengawasan secara umum terdiri dari tiga fase atau tahap (M.

Manullang 1996:183), yaitu:

1. Menetapkan alat ukur/standar.

2. Mengadakan penilaian.

3. Mengadakan perbaikan.

Bila seorang hendak mengukur jarak atau menilai suatu pekerjaan, hal ini

baru dapat dilakukan bila terdapat alat pengukur atau penilainya. Alat

pengukur atau penilai tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu, demikian

juga halnya dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan alat

pengukur atau penilainya adalah merupakan standar, yaitu dapat berupa

rencana, program kerja, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,

hal ini merupakan fase pertama dari pengawasan.

Pada tahap kedua yaitu mengadakan proses penilaian. Penilaian ini berarti

membandingkan hasil suatu pekerjaan atau kegiatan dengan alat ukur yang

telah ditetapkan. Dalam tahap inilah akan terlihat apakah suatu pekerjaan

atau kegiatan sesuai dengan rencana, kebijakan atau peraturan perundang-

undangan atau tidak.
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Pada tahap ketiga adalah mengadakan tindakan perbaikan. Tindakan

perbaikan ini merupakan konsekuensi dari tahap kedua. Maksudnya apabila

pada tahap kedua ditemukan ketidaksesuaian antara rencana, kebijaksanaan

atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kenyataan

dari suatu hasil pekerjaan, atau dengan kata lain berdasarkan penilaian pada

tahap kedua ditemukan penyimpangan maupun penyelewengan. Tindakan

perbaikan tersebut diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk

menyesuaikan hasil suatu pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan

standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya (M. Manullang,

1996:184).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa tindakan perbaikan ini

adalah konsekuensi dari hasil pengawasan, yaitu setelah diadakan penilaian

ditemukan adannya penyimpangan. Oleh karena itu, tindakan perbaikan

yang dimaksud di atas adalah sama dengan tindak lanjut pengawasan dalam

arti yang lebih luas. Dikatakan demikian karena tindak lanjut pengawasan di

samping mengadakan tindakan perbaikan juga memberikan sanksi kepada

subjek yang melakukan penyimpangan.

4. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang

dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan,

sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Di sisi lain,

pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu

kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.
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Sujamto dalam bukunya yang berjudul Aspek-aspek Pengawasan di

Indonesia menjelaskan penggolongan pengawasan berdasarkan waktu

pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi

suatu tindakan atau sebelum pekerjaan dilaksanakan.

2. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadi

tindakan-tindakan dengan maksud agar apabila terjadi suatu kesalahan

dapat dilakukan upaya perbaikan (Sujamto, 1989:42).

Penggolongan pengawasan berdasarkan waktu pelaksanaannya juga

dijelaskan dalam buku Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen

sebagai berikut (Handayaningrat, 1994:146):

1. Pengawasan Preventif

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum

rencana dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah

untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan

pekerjaan. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha

sebagai berikut:

a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem

prosedur, hubungan dan tata kerja.

b. Membuat pedoman sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab.

d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan

pembagian pekerjaannya.
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e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.

f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap kegiatan yang menyimpang dari

peraturan yang telah ditetapkan.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya

pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif adalah

untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun pengawasan

represif ini dapat mengunakan sistem-sistem pengawasan sebagai

berikut:

a. Sistem Kooperatif

1. Mempelajari laporan-laporan kemajuan (progresif report) dari

pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan jadwal rencana

pekerjaan.

2. Membandingkan laporan-laporan hasil pekerjaan dengan rencana

yang telah diputuskan sebelumnya.

3. Mengadakan analisa terhadap perbedaan-perbedaan tersebut

termasuk faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi.

4. Memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan termasuk para

penanggungjawabnya.

5. Mengambil keputusan atau usaha perbaikannya atau

penyempurnaannya.
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b. Sistem Verifikasi

1. Menentukan ketentuan yang berhubungan dengan prosedur

pemeriksaan.

2. Pemeriksaan tersebut harus dibuat secara periodik atau secara

khusus.

3. Mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil

pelaksanaan.

4. Mengadakan penilaian terhadap hasil pelaksanaan.

5. Memutuskan tindakan-tindakan perbaikan atau penyempurnaannya.

c. Sistem Inspektif

Inspeksi dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari suatu laporan

yang dibuat oleh para petugas pelaksananya. Dalam pemeriksaan di

tempat, intruksi-intruksi yang diberikan dalam rangka perbaikan dan

penyempurnaan pekerjaan. Inspeksi ini dimaksudkan pula untuk

memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kebijaksanaan pimpinan.

d. Sistem Investigatif

Sistem ini menitikberatkan terhadap penyelidikan atau penelitian yang

lebih mendalam terhadap suatu masalah yang bersifat negatif.

Penyelidikan ini didasarkan atas suatu laporan yang masih bersifat

hipotesa (anggapan).



19

B. Tinjauan Mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan

1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah

yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk

makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan,

penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk

lainnya.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 67, Badan

Pengawas Obat dan Makan (BPOM) adalah Badan yang melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan

ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam

Pasal 2 Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014, disebutkan

bahwa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM mempunyai tugas

melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang

meliputi pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat

adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan

atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

2. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun

2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makan.

2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian

mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat
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tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan

berbahaya.

3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu

produk secara mikrobiologi.

4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan

pemeriksaan secara produksi dan distribusi.

5. Investigasi dan penyelidikan pada kasus pelanggaran hukum.

6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu

yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.

8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Makanan Jajanan

1. Pengertian Makanan

Makanan didefinisikan sebagai pangan yang sudah diolah dan siap untuk

dimakan, sedangkan bahan-bahan yang dapat dimakan sehari-hari untuk

memenuhi kebutuhan tubuh dan terdapat dalam bentuk padat atau cair

adalah yang dimaksud dengan pangan (Indriani, 2015:55). Selain itu,

makanan adalah bahan makanan selain obat yang mengandung zat gizi dan

atau unsur atau ikatan senyawa kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi

oleh tubuh. Zat gizi tersebut bila dimasukkan ke dalam tubuh, maka akan
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berguna bagi tubuh (Adriani dan Wirjatmadi dalam Ayuniyah, 2015:13).

Sedangkan menurut Depkes RI (2001), makanan mempunyai pengertian

sebagai segala sesuatu yang dikonsumsi melalui mulut untuk kebutuhan

tubuh agar tubuh sehat.

2. Pengertian Makanan Jajanan

Makanan jajanan (street food) menurut Food and Agricultral Organization

(FAO) didefisinikan sebagai makanan dan minuman yang dipersiapkan dan

dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan di tempat-tempat keramaian

umum lain yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau

persiapan lebih lanjut (Judarwanto, 2012:33). Makanan jajanan yang dijual

dapat berbentuk makanan olahan rumah tangga atau makanan instan hasil

olahan pabrik, dan pada umumnya dijual di lingkungan sekolah, pasar,

stasiun, terminal, dan juga di pinggir jalan. Selain itu, makanan jajanan

adalah makanan yang banyak ditemukan di pinggir jalan yang dijajakan

dalam berbagai bentuk, warna, rasa serta ukuran sehingga menarik minat

dan perhatian orang untuk membelinya (Irianto K, 2007:112).

Untuk memproduksi makanan jajanan, dibutuhkan bahan-bahan makanan

setengah jadi maupun bahan-bahan mentah. Bahan setengah jadi

diantaranya adalah tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, dan

makanan hasil olahan pabrik seperti mie instan, bubur ayam instan, sosis,

nugget, dan lain-lain. Sedangkan bahan-bahan mentah untuk memproduksi

makanan jajanan diantaranya yaitu ayam, ikan, daging, telur, jagung, dan

singkong.
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3. Jenis Makanan Jajanan

Jenis makanan jajanan dapat digolongkan menjadi tiga jenis (Widyakarya

Nasional Pangan dan Gizi dalam Sitorus, 2007:70), yaitu:

1) Makanan jajanan yang berbentuk panganan, misalnya kue-kue kecil,

pisang goreng, dan sebagainya.

2) Makanan jajanan yang diporsikan (menu utama), seperti pecal, mie

bakso, nasi goreng, mie rebus, dan sebagainya.

3) Makanan jajanan yang berbentuk minuman, seperti es krim, es campur,

jus buah, dan sebagainya.

Selain jenis makanan jajanan, penjaja makanan juga dapat dibedakan

menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Penjaja diam, yaitu makanan yang dijual sepanjang hari pada warung-

warung yang lokasinya tetap di satu tempat.

2) Penjaja setengah diam, yaitu mereka yang berjualan dengan menetap di

satu tempat pada waktu-waktu tertentu.

3) Penjaja keliling, yaitu mereka yang berjualan keliling dan tidak

mempunyai tempat berjualan tertentu.

4. Ciri-Ciri Makanan Jajanan yang Sehat

Salah satu tujuan makan adalah agar tubuh kita sehat, namun di sisi lain

makan juga dapat menjadi salah satu sumber penyakit. Oleh karena itu,

sebaiknya makanan jajanan yang dikonsumsi adalah makanan jajanan yang

bersih dan aman dari cemaran bahan kimia dan fisik (Irianto P, 2007:61).
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a. Ciri-ciri makanan jajanan yang bersih

Makanan jajanan yang sehat selain keadaannya segar juga harus bersih,

tidak dihinggapi lalat, tidak dicemari debu dan bahan-bahan pengotor

lainnya. Makanan jajanan yang bersih mempunyai ciri-ciri:

1) Bagian luarnya terlihat bersih, tidak terlihat ada kotoran yang

menempel.

2) Makanan tersebut disajikan di dalam piring atau wadah tempat

makanan yang tidak berdebu.

3) Tidak terdapat rambut atau isi stepler.

4) Disajikan dalam keadaan tertutup atau dibungkus dengan plastik,

kertas tidak bertinta, daun pisang atau daun lainnya.

5) Makanan dimasak, disimpan atau disajikan di tempat yang jauh dari

tempat pembuangan sampah, got, dan tepi jalan yang banyak dilalui

kendaraan.

6) Makanan dimasak dengan peralatan yang bersih dengan menggunakan

air bersih, tidak berbau atau keruh (Irianto P, 2007:61).

b. Ciri-ciri makanan jajanan yang aman

Makanan yang sehat, selain segar dan bersih juga tidak boleh

mengandung bahan kimia yang berbahaya. Bahan-bahan kimia yang

biasanya ditambahkan ke dalam makanan secara sengaja disebut Bahan

Tambahan Pangan (BTP). Bahan kimia yang biasanya ditambahkan ke

dalam makanan saat pengolahan yaitu:

1) Bahan pewarna,

2) Bahan pemanis,
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3) Bahan pengawet,

4) Bahan pengenyal,

5) Bahan penambah rasa.

Bahan tambahan makanan umumnya berupa bahan-bahan kimia yang

asing bagi tubuh. Oleh karena itu penggunaannya tidak boleh berlebihan,

karena dapat berakibat kurang baik bagi kesehatan (Irianto P, 2007:62)

5. Dampak Positif dan Negatif Makanan Jajanan

a. Dampak Positif dari Makanan Jajanan

Melalui makanan jajanan anak dapat mengenal beragam makanan yang

ada sehingga membantu seorang anak untuk membentuk selera makan

yang beragam, sehingga saat dewasa dia dapat menikmati aneka ragam

makanan (Khomsan, 2003:42).

Pada umumnya anak-anak lebih menyukai jajanan di warung maupun

kantin sekolah daripada makanan yang telah tersedia di rumah (Irianto P,

2007:63). Manfaat dari kebiasaan jajan anak yakni:

1) Sebagai memenuhi kebutuhan energi.

2) Mengenalkan diversifikasi (keanekaragaman) jenis makanan.

3) Meningkatkan gengsi di antara teman-teman

Selain itu, hasil survei di Bogor pada tahun 2004 menyatakan bahwa

36% kebutuhan energi anak sekolah diperoleh dari penganan jajanan

yang dikonsumsi mereka (Ayuniyah, 2015:15). Makanan jajanan dapat

menambah energi anak sekolah pada saat beraktifitas di sekolah, karena



25

energi yang mereka peroleh dari makan di rumah telah mengalami

penurunan setelah tiga sampai empat jam kemudian.

b. Dampak Negatif dari Makanan Jajanan

Makanan jajanan beresiko terhadap kesehatan karena penanganannya

sering tidak higienis yang memungkinkan makanan jajanan

terkontaminasi oleh mikroba beracun maupun penggunaan BTP yang

tidak diizinkan (Mudjayanto, 2006:12)

Makanan jajanan mengandung banyak resiko, debu-debu dan lalat yang

hinggap pada makanan yang tidak ditutupi dapat menyebabkan penyakit

terutama pada sistem pencernaan kita. Belum lagi bila persediaan air

terbatas, maka alat-alat yang digunakan seperti sendok, garpu, gelas dan

piring tidak dicuci dengan bersih. Hal ini sering membuat orang yang

menkonsumsinya dapat terserang berbagai penyakit seperti disentri, tifus,

ataupun penyakit perut lainnya (Irianto K, 2007:116)

Terlalu sering dan menjadikan mengkonsumsi makanan jajanan menjadi

kebiasaan akan berakibat negatif (Irianto P, 2007: 64), antara lain:

1) Nafsu makan menurun,

2) Makanan yang tidak higienis akan menimbulkan berbagai macam

penyakit,

3) Dapat menyebabkan obesitas pada anak,

4) Dapat menyebabkan kurang gizi sebab kandungan gizi pada makanan

jajanan belum tentu terjamin,

5) Pemborosan,
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6) Permen yang menjadi makanan favorit anak-anak bukan menjadi

sumber energi yang baik sebab hanya mengandung karbohidrat.

Terlalu sering mengkonsumsi permen dapat menyebabkan gangguan

pada kesehatan gigi.

Selain itu, dampak negatif dari mengkonsumsi makanan jajanan yaitu

dapat menyebabkan gangguan pencernaan yang disebabkan oleh

makanan jajanan kurang terjamin kebersihan dan nilai gizinya (Safriana,

2012:6). Selain ganguan pencernaan, makanan jajanan yang mengandung

BTP yang berbahaya seperti formalin, boraks, dan rhodamin B juga dapat

menyebabkan kanker, gangguan hati, ginjal, dan lain-lain (BPOM, 2015).

D. Anak Sekolah Dasar

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

yang termasuk ke dalam kategori anak adalah seseorang sebelum usia 18 tahun

dan belum menikah. Anak-anak yang mulai sekolah akan memasuki dunia

baru, mereka akan berhubungan dengan orang-orang di luar lingkungan

keluarganya dan masuk ke dalam lingkungan baru.  Anak sekolah merupakan

kelompok yang sangat peka terhadap perubahan sehingga mudah untuk

dipengaruhi dan diarahkan, termasuk diarahkan mengenai kebiasaan-kebiasaan

sehari-hari seperti kebiasaan makan (Setiawan, 2010 dan Notoatmodjo, 2005

dalam Ayuniyah, 2015:15).
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Anak-anak usia sekolah pada umumnya telah memiliki kemampuan untuk

memilih sesuatu yang mereka sukai dan tidak mereka sukai, termasuk dalam

hal memilih makanan (Moehji dalam Ayuniyah, 2015:16). Anak-anak

mempunyai sifat yang berubah-ubah terhadap makanan dan seringkali memilih

makanan yang salah karena tidak adanya pengarahan dari orang tua. Anak-

anak usia sekolah juga memiliki sifat untuk mencoba makanan yang baru

dikenal mereka, baik itu dijual di lingkungan sekolah atau pemberian teman.

Kebutuhan gizi setiap orang berbeda satu dengan yang lain tergantung dengan

pada usia dan tahap perkembangannya. Pemberian makan yang baik harus

sesuai dengan jumlah, jenis dan jadwal pada umur anak tertentu.  Pemenuhan

kebutuhan zat gizi pada anak bukan hanya mengutamakan jenis, tapi

melupakan jumlahnya atau sebaliknya, memberikan jumlah yang cukup, tapi

jenisnya tidak sesuai untuk anak, tetapi ketiga hal tersebut harus terpenuhi

sesuai usia anak secara keseluruhan (Judarwanto, 2012:40).

Setiap individu memerlukan enam macam zat gizi untuk mempertahankan agar

tetap hidup sehat, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air,

termasuk usia anak sekolah. Keenam zat gizi tersebut dapat diperoleh dari

makanan yang dikonsumsi setiap hari. Pada masa anak usia sekolah, kegiatan

fisik yang dilakukan akan meningkat sehingga kebutuhan zat gizi juga akan

meningkat. Oleh karena itu, selain mengonsumsi makanan pokok, anak usia

sekolah perlu makanan tambahan (selingan) untuk pemenuhan zat gizi sesuai

dengan kebutuhan dan kecukupan gizi yang telah diperhitungkan berdasarkan
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faktor variasi kebutuhan individual, menurut usia, jenis kelamin, ukuran tubuh

dan aktivitas (Indriani, 2015:62).

E. Kerangka Pikir

Salah satu jenis pangan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat adalah

makanan jajanan. Makanan jajanan pada umumnya dijual di pinggir jalan oleh

pedagang kaki lima tanpa menggunakan bangunan permanen. Pedagang

makanan jajanan juga dapat ditemui di lingkungan sekolah khususnya di

sekolah dasar karena kebiasaan anak-anak dalam mengkonsumsi makanan

jajanan tersebut. Jenis, bentuk dan rasa yang beragam dan menarik serta harga

yang murah, menjadi daya tarik bagi anak-anak untuk membeli makanan

jajanan tersebut. Akan tetapi, tidak semua jenis makanan jajanan tersebut

terjamin keamanannya.

Anak-anak, khususnya anak sekolah dasar merupakan generasi penerus bangsa,

sehingga diperlukan pemberian asupan makanan yang baik dan tidak

menyimpang untuk mendukung tumbuh kembang anak. Konsumsi makanan

yang mengandung Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang berbahaya dalam

jangka waktu yang lama atau dalam jumlah lebih dapat memicu timbulnya

berbagai macam penyakit, seperti kanker, ginjal, dan hati. Sedangkan dalam

jangka pendek, penggunaan zat-zat tersebut akan menimbulkan gangguan

pencernaan dan sakit kepala.
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Salah satu tugas utama BPOM adalah mengawasi semua jenis makanan yang

beredar di masyarakat, sehingga menjamin kualitas dan keamanan makanan

tersebut.  Saat ini terdapat banyak jenis makanan olahan, khususnya makanan

jajanan yang tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi karena mengandung

BTP yang berbahaya dan dilarang oleh pemerintah, seperti rhodamin B, kuning

metanil, boraks, formalin, siklamat, sakarin, dan benzoat.

Berdasarkan berita harian Lampost.co tahun 2012 (diakses pada pada Jumat, 20

November 2015 pukul 20.00 WIB), hasil uji sampel Balai Besar Pengawasan

Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung pada tahun 2012

menemukan sebanyak 47% makanan jajanan anak sekolah dasar yang tidak

memenuhi syarat dan mengandung bahan berbahaya.  Bahan berbahaya yang

ditemukan BBPOM tersebut diantaranya adalah pemanis buatan, mikrobiologi,

rhodamin B, boraks, dan pengawet makanan lainnya.

Selain itu, berdasarkan data laporan hasil pengawasan pangan dalam rangka

mobil keliling BBPOM di Bandar Lampung pada bulan Februari hingga Maret

2014 menemukan adanya makanan jajanan yang mengandung BTP berbahaya

di sejumlah sekolah dasar di Bandar Lampung. Makanan jajanan tersebut pada

umumnya mengandung formalin dan rhodamin B.

BBPOM di Bandar Lampung sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai

tugas dan wewenang terhadap pengawasan makanan jajanan yang ada di

lingkungan sekolah di Bandar Lampung, dalam kegiatan pengawasan

berdasarkan waktu pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu

pengawasan preventif dan pengawasan represif.
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Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya

suatu tindakan atau kegiatan. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah

terjadinya penyimpangan atau penyelewengan (Sujamto, 1989:42). Dalam

konteks ini, pengawasan preventif yang dilakukan BBPOM di Bandar

Lampung adalah untuk mencegah beredarnya makanan jajanan yang

mengandung BTP berbahaya di lingkungan sekolah sehingga dapat menjamin

ketersediaan makanan jajanan yang sehat di lingkungan sekolah dasar di

Bandar Lampung.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan represif yaitu pengawasan yang

dilakukan setelah terjadi tindakan-tindakan dengan maksud agar apabila terjadi

suatu kesalahan atau penyimpangan dapat dilakukan upaya perbaikan

(Sujamto, 1989:42). Dalam konteks ini, pengawasan represif yang dilakukan

BBPOM di Bandar Lampung adalah apabila setelah melakukan pengawasan

preventif, BBPOM di Bandar Lampung menemukan adanya makanan jajanan

di lingkungan sekolah dasar yang mengandung BTP berbahaya sehingga perlu

dilakukan adanya perbaikan-perbaikan untuk mencegah makanan jajanan yang

mengandung BTP berbahaya tersebut beredar kembali.

Pengawasan preventif dan represif ini dilakukan agar dapat menyadarkan para

pedagang untuk tidak menjual kembali makanan jajanan yang mengandung

BTP berbahaya sehingga menjamin ketersediaan makanan jajanan yang aman,

bermutu dan bergizi di lingkungan sekolah dasar di Bandar Lampung.
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Pada Gambar 1 disajikan kerangka pikir penelitian dengan judul Pengawasan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung terhadap

Makanan Jajanan di Sekolah Dasar di Bandar Lampung.

Gambar 1. Kerangka pikir pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Bandar Lampung terhadap makanan jajanan di sekolah dasar di
Bandar Lampung.

Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung

terhadap makanan jajanan di sekolah
dasar di Bandar Lampung

Pengawasan
Preventif

Makanan jajanan di sekolah dasar
di Bandar Lampung terjamin
keamanan, mutu, dan gizi.

Pengawasan
Represif
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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif

memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat

penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha

mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa

memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Noor, 2011:34).

Sedangkan Abdurrahmat Fathoni menjelaskan bahwa penelitian deskriptif

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengadakan pemeriksaan dan

pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Selanjutnya dalam hal ini,

landasan teori mulai diperlukan tetapi bukan digunakan sebagai landasan untuk

menentukan kriteria pengukuran terhadap gejala yang diamati dan akan diukur

(Fathoni, 2011:97)

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, yaitu

metode penelitian yang dihasilkan dari data-data yang dikumpulkan dan berupa

kata-kata dan merupakan suatu penelitian yang alamiah. Penelitian kualitatif

sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari

pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alam. Penelitian

kualitatif merupakan studi riset yang bersifat deskriptif dan cenderung
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menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Creswell dalam Noor,

2011:34).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus

yang alamiah dan dengan manfaat berbagai metode alamiah (Moleong dalam

Herdiansyah, 2012:8).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi masalah yang dibahas dalam

penelitian. Fokus penelitian dijelaskan sebagai central phenomenon yang

menurut Creswell didefinisikan sebagai suatu konsep atau suatu proses yang

dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian kualitatif (Herdiansyah,

2012:86). Central phenomenon inilah yang menjadi fokus kajian yang

dipahami dan diteliti secara mendalam, yang dapat berupa konsep tunggal atau

jamak. Hal yang terpenting adalah bagaimana peneliti mampu memahami

dengan saksama dan mendalam hingga sampai kepada inti konsep yang

diangkat dan diteliti.

Fokus penelitian memberikan batasan studi dan batasan dalam pengumpulan

data, sehingga dalam pembatasan ini penelitian akan fokus memahami

masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian ini sesuai

dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan “Bagaimana
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Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

terhadap Makanan Jajanan di Sekolah Dasar di Bandar Lampung?”.

Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada pengawasan yang dilakukan

oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung terhadap

makanan jajanan di sekolah dasar di Bandar Lampung berdasarkan waktu

pelaksanaannya, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya

suatu tindakan atau kegiatan. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah

terjadinya penyimpangan atau penyelewengan. Sedangkan yang dimaksud

dengan pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadi

tindakan-tindakan dengan maksud agar apabila terjadi suatu kesalahan atau

penyimpangan dapat dilakukan upaya perbaikan (Sujamto, 1989:42).

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin memfokuskan pada upaya apa saja

yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung untuk mencegah beredarnya

makanan jajanan yang mengandung BTP berbahaya di lingkungan sekolah

dasar di Bandar Lampung dan upaya perbaikan apa saja yang dilakukan oleh

BBPOM di Bandar Lampung apabila terdapat makanan jajanan yang

mengandung BTP berbahaya di lingkungan sekolah dasar di Bandar Lampung

untuk mencegah penyimpangan tersebut terulang kembali.
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C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer disini adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung

terhadap obyek yang diteliti dengan menggunakan metode survey dan

wawancara langsung dengan informan.  Peneliti turun langsung ke Balai

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan ke Sekolah

Dasar Negeri 1 Pinang Jaya, Sekolah Dasar Negeri 2 Pinang Jaya, Sekolah

Dasar Negeri Kangkung, Sekolah Dasar Negeri 2 Kotakarang, Sekolah

Dasar Negeri 3 Gunung Terang, SD IT Baitul Jannah, serta MI Al

Munawaroh Bandar Lampung untuk mengumpulkan data melalui

wawancara dari berbagai sumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara

membaca buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis lainnya yang

berkenaan dengan masalah yang diteliti.  Selain itu, terdapat situs-situs atau

website yang dapat diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat.  Data

sekunder dimaksudkan sebagai data penunjang untuk melengkapi penelitian

ini.
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D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini dipilih dengan

pertimbangan bahwa lokasi yang diambil akan membantu peneliti untuk

memahami masalah utama. Lokasi penelitian merupakan tempat-tempat yang

akan dijadikan dalam proses pengambilan data (Herdiansyah 2012:56). Dalam

penelitian ini lokasi yang dipilih ditentukan secara sengaja (purposive), yaitu di

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.

Selain itu, lokasi penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 1 Pinang Jaya,

Sekolah Dasar Negeri 2 Pinang Jaya, Sekolah Dasar Negeri Kangkung,

Sekolah Dasar Negeri 2 Kotakarang, Sekolah Dasar Negeri 3 Gunung Terang,

SD IT Baitul Jannah, dan MI Al Munawaroh. Penentuan lokasi peneltian ini

dikarenakan sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah yang terdapat

makanan jajanan yang tidak sehat berdasarkan data laporan hasil pengawasan

pangan dalam rangka mobil keliling Balai Besar POM di Bandar Lampung

bulan Februari hingga Maret 2014.

E. Informan

Dalam wawancara terdapat dua aktor yang melakukan wawancara. Sebagai

penanya disebut pewawancara, sedangkan yang diwawancarai dan yang

dimintai informasi disebut dengan informan. Informan adalah orang yang

memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian

(Bagong Suyanto dan Sutinah, 2011: 171-172).
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Pada umumnya, penelitian kualitatif mengambil jumlah informan yang lebih

kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis dalam

penelitian ini adalah individu atau perorangan. Untuk memperoleh informan

yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menetukan informan yang akan

diminta informasinya (Moleong, 2005:132).

Informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Sertifikasi, Layanan Informasi, dan Konsumen BBPOM di

Bandar Lampung.

2. Kepala Seksi Pemeriksaan BBPOM di Bandar Lampung.

3. Kepala Seksi Layanan Informasi, dan Konsumen BBPOM di Bandar

Lampung.

4. Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pinang Jaya, Kepala Sekolah Dasar Negeri

2 Pinang Jaya, Kepala Sekolah Dasar Negeri Kangkung, Kepala Sekolah

Dasar Negeri 2 Kotakarang, Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Gunung

Terang, Kepala SD IT Baitul Jannah, Kepala MI Al Munawaroh.

5. Pedagang makanan jajanan di lingkungan sekolah dasar.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data di lapangan.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab

lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai
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(Abdurrahmat Fathoni, 2011:105). Kedudukan dua pihak secara berbeda ini

terus dipertanyakan selama proses tanya jawab berlangsung, berbeda dengan

dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat dapat berubah dan bertukar

fungsi setiap saat.

Selain itu, menurut Sukardi wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan

peneliti dengan berhadapan muka secara langsung dengan informan atau

subjek yang diteliti (Sukardi, 2005:79). Pewawancara menanyakan sesuatu

yang telah direncanakan kepada informan, dan hasilnya dicatat sebagai

informasi penting dalam penelitian. Agar hasil wawancara dapat terekam

dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara

kepada informan, maka diperlukan alat bantu yaitu buku catatan, kamera,

serta panduan wawancara.

2. Dokumentasi

Selain wawancara penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan

metode dokumentasi. Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data

melalui bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada

informan atau tempat dimana informan bertempat tinggal atau melakukan

kegiatan sehari-harinya (Sukardi, 2005:81). Sementara itu Abdurrahmat

Fathoni mendefinisikan dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan

mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi informan (Abdurrahmat

Fathoni, 2011:112).
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3. Observasi

Observasi menjadi teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, selain

wawancara dan dokumentasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data

yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-

pencatatan terhadap perilaku objek sasaran (Abdurrahmat Fathoni,

2011:104). Pengertian lain menyebutkan bahwa observasi adalah cara

pengumpulan data yang menggunakan salah satu panca inderanya yaitu

indra penglihatan (Sukardi, 2005:78). Instrumen observasi akan lebih efektif

jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah

laku dan hasil kerja informan dalam situasi alami.

G. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Editing

Pengeditan data adalah proses mengecek kebenaran data, menyesuaikan

data untuk memudahkan proses seleksi data (Wahyu Purhantara, 2010:99).

Editing data akan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan penghapusan,

memperbaiki dan memastikan bahwa standar kualitas minimum dapat

terpenuhi.

2. Interpretasi

Interpretasi yaitu mendeskripsikan hasil penelitian yang didapatkan oleh

peneliti dari lokasi penelitian berupa data primer dan kemudian

diinterpretasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai
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hasil penelitian. Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan

memasukkan kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur catatan lapangan, dan

bahan-bahan lainnya yang ditemukan dengan berpijak dari data yang didapat

dari hasil wawancara serta hasil dokumentasi (Miles dan Huberman dalam

Moleong, 2005:140).

Analisis kualitatif dilakukan dengan tahapan:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau

laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi,

dirangkum, dan dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting

kemudian dicari tema atau polanya. Selanjutnya, selama pengumpulan data

berlangsung diadakan tahap reduksi data dengan jalan membuat ringkasan.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

yang lebih jelas, dan mempermudah melakukan pengumpulan data

selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data dan informasi

yang tersusun akan memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara

keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian sebagai sekumpulan

informasi yang memungkinkan adanya suatu penarikan kesimpulan dan
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pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data dapat

diwujudkan dalam bentuk uraian kalimat, tabel atau bagan.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan harus dikuatkan dengan bukti-bukti valid dan

konsisten yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Dengan demikian

kesimpulan penelitian mungkin dapat menjawab masalah yang dirumuskan,

tetapi mungkin juga tidak, karena kesimpulan penelitian kualitatif masih

bersifat sementara, dan akan berkembang di lapangan selama penelitian

berlangsung.
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IV. GAMBARAN UMUM

A. Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung adalah Ibu Kota Provinsi Lampung yang berada di

Teluk Lampung yang terletak di ujung Selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar

Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan

dan kebudayaan, serta pusat perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar

Lampung terletak di daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau

Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga Kota Bandar Lampung berada di wilayah

yang strategis. Letak Kota Bandar Lampung yang strategis tersebut dapat

memberikan keuntungan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar

Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Kota Bandar Lampung secara geografis terletak pada 5020’ sampai dengan

5030’ Lintang Selatan dan 105028’ sampai dengan 105037’ Bujur Timur,

sedangkan berdasarkan topografi Kota Bandar Lampung terletak pada

ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Letak Kota Bandar

Lampung secara administratif berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung

Selatan.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.



43

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang

Cermin, Kabupaten Pesawaran.

4. Sebelah Timur berbatsan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten

Lampung Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012,

Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan, dan

memiliki luas wilayah sebesar 197,22 Km2. Jumlah penduduk Kota Bandar

Lampung menurut jenis kelamin adalah 902.885 orang, dengan jumlah

penduduk laki-laki sebanyak 456.620 orang dan penduduk perempuan

sebanyak 446.265 orang yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Bandar

Lampung.

Kota Bandar Lampung memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap di

berbagai bidang untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Kota Bandar

Lampung, mulai dari bidang kesehatan sampai dengan pendidikan. Untuk

bidang pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di Kota

Bandar Lampung sudah mencakup dari pendidikan tingkat dasar sampai

dengan tingkat perguruan tinggi.

B. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat BBPOM di Bandar lampung

Pada awalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan UPT (Unit

Pelaksanaan Teknis) dalam lingkungan Departemen kesehatan yang berada

di bawah dan tanggung jawab teknis kepada Kepala Pusat Pengawasan Obat
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dan Makanan, hal ini berdasarkan pada SK Menteri Kesehatan

No.14/Menkes/SK/IV/1978 Tanggal 28 April 1978 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan

akan pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif maka Badan

Pengawas Obat dan Makanan tidak lagi berada di bawah naungan

Departemen Kesehatan, tetapi menjadi Lembaga Pemerintahan Non

Departemen. Hal tersebut didasari oleh penetapan Badan POM dengan

Keppres No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintahan

Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keppres N0. 178 Tahun

2000.

Pada tanggal 17 Mei 2001 Kepala Badan POM membuat Keputusan No.

05018/SK/KB POM tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan

Badan POM setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara No. 119/M.PAN/5/2001 yang menyempurnakan organisasi

dan tata kerja Balai POM menjadi UPT di lingkungan Badan POM. Dalam

keputusan tersebut disebutkan bahwa Balai POM Bandar Lampung

memiliki wilayah kerja 10 Kabupaten/Kota Se-Lampung, yaitu Lampung

Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung

Timur, Tulang Bawang, Tanggamus, Way Kanan, Bandar Lampung dan

Metro.
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Seiring dengan adanya Otonomi Daerah, maka Balai POM perlu

memperbaiki kinerjanya agar masalah pengawasan obat dan makanan di

Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung khususnya dapat berjalan

dengan baik, maka sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM RI Nomor

HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 maka Balai POM Bandar Lampung merubah

namanya menjadi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar

Lampung.

2. Visi dan Misi BBPOM di Bandar Lampung

Balai Besar POM memiliki visi “Obat dan Makanan Aman, Meningkatkan

Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”. Pengertian kata aman dari

visi tersebut yaitu kemungkinan resiko yang timbul pada penggunaan obat

dan makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga resiko yang

mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin atau tidak

membahayakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat atau

manfaat obat dan makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya

terjamin. Sedangkan kata daya saing dari visi tersebut berarti kemampuan

menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik

standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam

menghadapi pesaing di masa depan.
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Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi dari Balai Besar POM meliputi:

1) Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko

untuk melindungi masyarakat.

2) Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan

keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan

pemangku kepentingan.

3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

3. Budaya Organisasi

Demi membangun organisasi yang efektif dan efisien, maka BBPOM

mengembangkan nilai-nilai dasar yang disebut sebagai budaya organisasi

tersebut sebagai berikut:

a. Professional, yaitu menegakkan profesionalisme dengan integritas,

obyektivitas, ketentuan dan komitmen yang tinggi.

b. Kredibel, yaitu memiliki kredibilitas yang diakui oleh masyarakat luas,

nasional, maupun internasional.

c. Cepat tanggap bertindak dalam mengatasi masalah.

d. Mengutamakan kerjasama tim.

e. Inovatif, yaitu memiliki inovasi yang tinggi.
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4. Struktur Organisasi BBPOM di Bandar Lampung

Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Bandar Lampung

Sumber: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, 2016
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5. Tugas dan Fungsi

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai Besar POM di

Bandar Lampung melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan keputusan

Kepala Badan POM Nomor HK. 00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor:

05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

Sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan POM RI tersebut di atas,

tugas tiap bidang sebagai berikut:

1) Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional,

Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan

pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di

bidang produk terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk

komplemen.

2) Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program,

evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium,

pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya

serta pemeriksaan laboratorium pengujian dan pengendalian mutu di

bidang mikrobiologi.
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Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri

dari:

a. Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan

pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya.

b. Seksi Laboratorium Mikrobiologi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan

pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.

3) Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari:

a. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan

setempat pengambilan contoh sampel untuk pengujian, dan

pemeriksaan secara produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan di

bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif

lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan

bahan berbahaya.

b. Seksi Penyidikan

Mempunyai tugas melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum di

bidang produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif

lainnya, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan

bahan berbahaya.
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4) Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari:

a. Seksi Sertifikasi

Mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan

distribusi tertentu.

b. Seksi Layanan Informasi Konsumen

Mempunyai tugas memberikan informasi konsumen.

5) Sub-Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di

lingkungan Balai Besar POM.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

C. Sekolah Dasar di Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung sampai dengan tahun 2014 memiliki 221 sekolah dasar

negeri dan 66 sekolah dasar swasta yang tersebar di kecamatan Kota Bandar

Lampung (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2014). Penelitian ini

dilakukan di tujuh sekolah dasar di Bandar Lampung, yaitu Sekolah Dasar

Negeri 1 Pinang Jaya, Sekolah Dasar Negeri 2 Pinang Jaya, Sekolah Dasar

Negeri Kangkung, Sekolah Dasar Negeri 2 Kotakarang, Sekolah Dasar Negeri

3 Gunung Terang, SD IT Baitul Jannah, dan MI Al Munawaroh. Penentuan

lokasi penelitian ini dikarenakan sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah

yang terdapat makanan jajanan yang tidak sehat berdasarkan data laporan hasil

pengawasan pangan dalam rangka mobil keliling Balai Besar POM di Bandar

Lampung Bulan Februari hingga Maret 2014.
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Data jumlah sekolah dasar negeri dan swasta di Bandar Lampung dapat dilihat

pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah sekolah dasar negeri dan swasta menurut kecamatan di Kota
Bandar Lampung.

Kecamatan Sekolah Dasar Negeri Sekolah Dasar Swasta

Teluk Betung Selatan 7 12
Tanjung Karang Timur 24 4
Tanjung Karang Barat 22 3
Tanjung Karang Pusat 20 5
Kedaton 17 5
Teluk Betung Utara 18 5
Kemiling 14 4
Panjang 12 4
Teluk Betung Barat 5 -
Sukarame 10 4
Rajabasa 9 7
Tanjung Senang 10 2
Sukabumi 5 3
Enggal 7 1
Bumi Waras 14 2
Teluk Betung Timur 9 -
Langkapura 3 3
Labuhan Ratu 9 1
Kedamaian 6 1
Wah Halim 11 4
Jumlah 221 66
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2014

SDN 1 Pinang Jaya berada di Jl. Cendrawasih, Kelurahan Pinang Jaya,

Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Sekolah tersebut berdiri pada

tahun 1984. Jumlah tenaga pengajar yang dimiilki oleh SDN 1 Pinang Jaya

adalah 15 orang, yaitu 10 orang guru dengan status Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dan 5 orang guru dengan status guru honorer. Jumlah siswa SDN 1

Pinang Jaya pada tahun ajaran 2015/2016 yaitu 244 siswa, dengan jumlah

siswa laki-laki 129 siswa dan jumlah siswa perempuan sebanyak 115 siswa.
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SDN 2 Pinang Jaya berada di Jl. Murai 1, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan

Kemiling, Kota Bandar Lampung. Sekolah tersebut berdiri pada tahun 1984.

Jumlah tenaga pengajar yang dimiliki oleh SDN 2 Pinang Jaya adalah 13

orang, yaitu 9 orang guru PNS dan 4 orang guru honorer. Jumlah siswa SDN 2

Pinang Jaya pada tahun ajaran 2015/2016 yaitu 236 siswa, dengan jumlah

siswa laki-laki 110 siswa dan jumlah siswa perempuan sebanyak 126 siswa.

SDN Kangkung berada di Jl. Ikan Gurita No.56 Kangkung, Teluk Betung,

Kota Bandar Lampung. Sekolah tersebut berdiri pada tahun 1992. Jumlah

tenaga pengajar yang dimiilki oleh SDN Kangkung adalah 13 orang, yaitu 11

orang guru dengan status PNS dan 2 orang guru dengan status guru honorer.

Jumlah siswa SDN Kangkung pada tahun ajaran 2015/2016 yaitu 135 siswa,

dengan jumlah siswa laki-laki 74 siswa dan jumlah siswa perempuan sebanyak

61 siswa.

SDN 2 Kotakarang berada di Jl. Teluk Bone Kelurahan Kotakarang, Teluk

Betung, Kota Bandar Lampung. Sekolah tersebut berdiri pada tahun 1982.

Jumlah tenaga pengajar yang dimiilki oleh SDN 2 Kotakarang adalah 21 orang,

yaitu 14 orang guru dengan status PNS dan 7 orang guru dengan status guru

honorer. Jumlah siswa SDN Kangkung pada tahun ajaran 2015/2016 yaitu 510

siswa, dengan jumlah siswa laki-laki 285 siswa dan jumlah siswa perempuan

sebanyak 225 siswa.

SDN 3 Gunung Terang berada di Jl. Sukardi Hamdani, Palapa 10, Kecamatan

Kedaton, Kota Bandar Lampung. Sekolah tersebut berdiri pada tahun 1978.

Jumlah tenaga pengajar yang dimiliki oleh SDN 3 Gunung Terang adalah 13
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orang, yaitu 9 orang guru PNS dan 4 orang guru honorer. Jumlah siswa SDN 3

Gunung Terang pada tahun ajaran 2015/2016 yaitu 160 siswa, dengan jumlah

siswa laki-laki 81 siswa dan jumlah siswa perempuan sebanyak 79 siswa.

SD IT Baitul Jannah berada di Jl. Pramuka, Kota Bandar Lampung. Sekolah

tersebut berdiri pada tanggal 2 Mei 2009. Jumlah tenaga pengajar yang dimiilki

oleh SD IT Baitul Jannah adalah 130 orang guru dengan status guru honorer

yang terdiri guru tetap dan guru kontrak. Jumlah siswa SD IT Baitul Jannah

pada tahun ajaran 2015/2016 yaitu 1512 siswa.

MI Al Munawaroh berada di Jl. Sejahtera No. 12, Kelurahan Sumber Rejo,

Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Sekolah tersebut berdiri pada

tahun 1965. Jumlah tenaga pengajar yang dimiliki oleh MI Al Munawaroh

adalah 13 orang, yaitu 4 orang guru PNS dan 9 orang guru honorer. Jumlah

siswa MI Al Munawaroh pada tahun ajaran 2015/2016 yaitu 217 siswa, dengan

jumlah siswa laki-laki 128 siswa dan jumlah siswa perempuan sebanyak 89

siswa.
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V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab V mengenai

Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

terhadap Makanan Jajanan di Sekolah Dasar di Bandar Lampung dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketujuh kantin sekolah dasar yang menjadi lokasi penelitian yaitu SDN 1

Pinang Jaya, SDN 2 Pinang Jaya, SDN Kangkung, SDN 2 Kotakarang, SDN

3 Gunung Terang, SD IT Baitul Jannah, dan MI Al Munawaroh belum

memenuhi persyaratan sebagai kantin sehat. Melalui program Bimtek

Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah, BBPOM di Bandar

Lampung mendorong pihak sekolah untuk dapat menjamin ketersediaan

pangan yang aman, bermutu dan bergizi serta mampu menyediakan pangan

yang bersih dan higienis melalu kantin sehat.

2. BBPOM menyampaikan visi dan misinya terkait dengan keamanan pangan

di lingkungan sekolah melalui media elektronik seperti televisi dan radio

melalui acara talkshow, iklan maupun pemberitaan. Penyampaian sosialisasi

melalui media elektronik sangat efektif karena hampir seluruh masyarakat

menggunakan media elektronik untuk mencari dan mendapatkan informasi.
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3. Terdapat produk informasi berupa brosur dan leaflet dalam

menginformasikan keamanan pangan yang dibagikan oleh BBPOM pada

saat pameran dan kunjungan ke sekolah-sekolah.

4. Tindakan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung terhadap

pedagang yang menjual makanan jajanan yang mengandung BTP berbahaya

hanya berupa teguran dan pembinaan langsung kepada pedagang. Tindakan

tersebut masih belum maksimal karena belum ada sanksi tegas terhadap

pedagang yang menjual makanan jajanan yang mengandung BTP berbahaya

sehingga dapat menimbulkan efek jera.

5. Dilihat dari pelatihan yang diberikan oleh pihak BBPOM di Bandar

Lampung terhadap pihak sekolah melalui program Fasilitator KPS, maka

pengawasan terhadap makanan jajanan yang dilakukan BBPOM sudah

maksimal karena BBPOM membekali pihak sekolah tentang materi-materi

keamanan pangan sehingga pihak sekolah dapat ikut serta mengawasi

ketersediaan makanan jajanan di lingkungan sekolah. Namun, kegiatan

pelatihan melalui program Fasilitator ini dinilai masih belum intensif karena

sejauh ini baru dua kali dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, saran

yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait pengawasan makanan

khususnya makanan jajanan yang ada di lingkungan sekolah untuk lebih

103
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intensif dalam melaksanakan uji laboratorium terhadap makanan jajanan di

lingkungan sekolah dasar karena keberadaan makanan jajanan yang aman,

bermutu dan bergizi di lingkungan sekolah dasar belum sepenuhnya

terjamin.

2. Diperlukan adanya sanksi yang lebih tegas terhadap pedagang yang menjual

makanan jajanan yang mengandung BTP berbahaya di lingkungan sekolah

agar ketersediaan makanan jajanan yang aman, bermutu dan bergizi di

lingkungan sekolah dasar di Bandar Lampung dapat terjamin.

3. Program pelatihan melalui Fasilitator KPS yang dilakukan oleh BBPOM di

Bandar Lampung kepada pihak sekolah terkait keamanan pangan sebaiknya

lebih intensif mengingat sampai saat ini baru dua kali kegiatan pelatihan

melalui program Fasilitator KPS tersebut dilakukan.

4. Bagi pihak sekolah untuk dapat turut serta menjaga dan mengawasi

keberadaan pangan yang ada di lingkungan sekolah sesuai dengan pelatihan

yang telah diberikan oleh BBPOM di Bandar Lampung. Selain mengawasi

para pedagang yang menjual makanan jajanan di lingkungan sekolah,

diharapkan juga untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan kantin

sekolah agar makanan jajanan lebih bersih dan higienis.

5. Bagi orang tua dalam menjaga pola konsumsi anak, diharapkan untuk lebih

memperhatikan kebiasaan jajan anak selama di sekolah dengan memberikan

arahan dan pengetahuan mengenai makanan jajanan yang baik untuk

dikonsumsi dalam kualitas dan kuantitas yang baik dan benar.
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