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AIR MINUM DALAM KEMASAN TANPA IZIN EDAR
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Penegakan Hukum terhadap Air minum dalam kemasan yang dilakukan oleh
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan harus dilaksanakan dengan baik
sehingga dapat melindungi hak sebagai konsumen. Namun demikian masih
terdapat masalah dan hambatan dalam penegakan hukum oleh BBPOM , karena
beberapa produsen air minum dalam kemasan masih banyak yang melanggar dan
lalai untuk melakukan pendaftaran Air Minum Dalam Kemasannya seperti CV.
Tirta Buana dan perusahaan perseorangan dengan merk AMDK Yasmin yang
tidak memiliki izin edar dan ternyata sudah beredar dipasaran. Hal tersebut
melanggar Undang- Undang No. 18 tahun 2012 dan Peraturan Mentri
perindustrian Nomor : 705/MPP/Kep/11/2013 tentang persyaratan teknis Industri
AMDK Dan perdagangan Air Minum Dalam Kemasan . Permasalahan dalam
penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakan Penegakan hukum oleh BBPOM kota
Bandar Lampung terhadap Air Minum Dalam Kemasan tanpa izin Edar dan (2)
faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum oleh
BBPOM Bandar Lampung.

Metode Penelitian Hukum yang digunakan termasuk jenis penelitian hukum
Normatif Empiris. Dari keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah
dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan
metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan arti terhadap data dan
disajikan dalam bentuk kalimat untuk selanjutanya ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan bahwa
Penegakan Hukum Oleh BBPOM kota Bandar Lampung terhadap Air Minum
Dalam Kemasan yang tidak memiliki izin edar dilakukan melalui serangkaian
tahapan- tahapan dimulai dari laporan masyarakat, proses pemeriksaan dan



Penyidikan , pemberian sanksi administratif berupa Surat Peringatan Keras dan
surat pernyataan terhadap dua Usaha AMDK yaitu AMDK Merek Tirta Buana
dan Yasmin yang substansinya tidak di izinkan untuk memproduksi dan
mengedarkan Air Minum Dalam Kemasannya di pasaran. Faktor- faktor yang
menghambat dalam penegakan hukum administratif oleh BBPOM terhadap Air
minum dalam kemasan yaitu kurang baiknya sistematisasi dan sinkronisasi
perangkat hukum, kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang standar mutu
Air minum dalam kemasan, sanksi yang diberikan kurang tegas. Saran yang
penulis kemukakan dalam penelitian ini antara lain : pertama BBPOM kota
Bandar Lampung  dapat meningkatkan koordinasi, perencanaan, pembinaan
terhadap proses pendaftaran air minum dalam kemasan sesuai dengan sistem
manajemen mutu. kedua, BBPOM kota Bandar Lampung agar apat meningkatkan
pengawasan terhadap para pelaku usaha air minum dalam kemasan. Ketiga,
meningkatkan peran masyarakat dalam sistem kewaspadaan memilih Air minum
dalam kemasan.
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