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ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP

AIR MINUM DALAM KEMASAN TANPA IZIN EDAR

Oleh:

NOVRI DIMAS PAMORY

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.

Kata kunci: BBPOM, Penegakan hukum, peraturan, AMDK.
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MOTTO

“Kebijakan dan kebajikan adalah perisai terbaik”

(Aspinal)

“Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang ada di sorga

adalah sempurna”

(Matius 5:48)

“Menjadi bersama adalah awal, bertahan untuk tetap bersama adalah proses,

bekerja bersama adalah sukses”

(Henry ford)

“Beberapa orang tidak akan pernah belajar sesuatu pun, karena mereka terlalu

cepat memahaminya”

(Alexander Pope)
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan barang dan/atau jasa untuk

memenuhi kebutuhannya.Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam dan dapat

dibedakan atas berbagai macam kebutuhan. Jika dilihat dari tingkatannya, maka

kebutuhan konsumen dapat terbagi menjadi tiga yaitu  kebutuhan primer,

sekunder, dan tersier. Selain itu kebutuhan manusia juga dapat dibagi menjadi

kebutuhan jasmani dan rohani. Dengan adanya bermacam-macam dan berbagai

jenis kebutuhan tersebut maka setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya.1

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan manusia setelah

udara.Tiga per empat bagian tubuh manusia terdiri dari air.Manusia tidak dapat

bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air.Air juga merupakan zat yang

paling parah akibat pencemaran.Penyakit-penyakit yang menyerang manusia

dapat ditularkan dan disebarkan melalui air. Penyakit-penyakit tersebut

merupakan akibat semakin tingginya kadar pencemar yang memasuki air.

Sebagian besar kebutuhan air minum masyarakat selama ini dipenuhi dari air

sumur dan juga air yang disuplai oleh Perusahaan Air Minum (PAM).

1 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, (Bandung : Citra
Aditya Bakti,1989), hal.43.
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Akan tetapi, semakin majunya teknologi diiringi dengan semakin sibuknya

aktivitas manusia maka masyarakat cenderung memilih cara yang lebih praktis

dalam memenuhi kebutuhan air minum. Salah satu alternatif pemenuhan

kebutuhan air minum adalah dengan menggunakan air minum dalam kemasan

.Alasan lain yang menjadikan masyarakat memilih menggunakan Air minum

dalam kemasan adalah air tawar bersih untuk air minum semakin langka di

perkotaan. Sungai-sungai yang menjadi sumbernya sudah tercemar berbagai

macam limbah, mulai dari buangan sampah organik, rumah tangga hingga limbah

beracun dari industri.Air tanah sudah tidak aman untuk dijadikan air minum

karena telah terkontaminasi oleh rembesan dari tangki septik maupun air

permukaan yang sudah terkontaminasi akibat kegiatan rumah tangga.Pada saat ini

telah banyak bermunculan merek air minum dalam kemasan beredardi pasar

Indonesia, bahkan sekarang telah bermunculan air minum dalam kemasanyang di

dalamnya terkandung oksigen.

Kebutuhan masyarakat akan air minum layak dan aman untuk dikonsumsi

semakin meningkat setiap hari sedangkan ketersediaan air layak minum yang

berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh. Hal ini juga

dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk yang meningkat sangat cepat serta

kuantitas dan kualitas air tanah yang mengalami penurunan yang cukup tajam

yang dapat disebabkan adanya kerusakan alam dan resiko pencemaran yang

semakin tinggi.

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pada

era globalisasi saat ini di tengah kemajuan ekonomi dan teknologi yang sangat
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pesat, untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat tidak hanya

menggunakan air yang dimasak sendiri dari sumber air tanah.

Untuk saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan

Air Minum Dalam Kemasan atau sering di sebut (AMDK) dan mengkonsumsinya

untuk kebutuhan sehari-harisebagai air minum.Pada saat itu, seakan-akan

kehidupan manusia tidak lepasdari AMDK.AMDK ini dikenal berbagai macam

jenis kemasan.Mulai darikemasan 240 (dua ratus empat puluh) ml, 600 (enam

ratus) ml, 1 (satu) literhingga galonan. Hal ini dianggap sangat wajar karena selain

praktis danefisien, produk AMDK terjaga kebersihan dan keamanannya yang

ditunjukkandengan label Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terdapat dalam

kemasan.Pemerintah mewajibkan label SNI produk AMDK tersebut dan telah

tertuangdalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 69 tahun

2009tertanggal 3 Juli 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional

Indonesia(SNI) AMDK secara wajib yang berlaku sejak 6 bulan ditetapkan.

Adapununtuk produk AMDK yakni SNI No. 01.3553.2006. Tujuannya

adalahmelindungi masyarakat dan juga untuk mendorong peningkatan persaingan

usaha yang sehat, Keselamatan konsumen dan melestarikan fungsi

lingkunganhidup.Oleh karena itu AMDK merupakan produk yang aman

untukdikonsumsi dan telah sesuai dengan Undang- Undang No 8 Tahun 1999

tentang PerlindunganKonsumen.2

AMDK yang cukup mahal ini tetap memaksa masyarakat untuk mengeluarkan

uangnya demi memenuhi kebutuhannya akan air minum. Pendirian perusahaan

AMDKmuncul sebagai jawaban dari konsumen yang lebih tertarik membeli Air

2Faizal,“AMDKWajibSNI,MelanggarKenaSanksi”,dikutipdarihttp://klmmicro.com/blog/air%20minum/amdk-
wajib-sni-melanggar-kena-sanksi>, pada tangga12 februari 2016.
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minum ini  yang artinya lebih praktis dan efisien. Peranan AMDK  sangat besar

hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan AMDK, oleh sebab itu

Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI melakukan pengawasan dan  tindakan

penegakan hukum terhadap perusahaan AMDK yang tidak memiliki  izin edar.

Sesuai fungsi dan tujuan BPOM sebagai Badan pengawas Obat dan Makanan

salah satunya sebagai pengawas serta penegakan hukumnya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI merupakan lembaga pemerintah

pusat yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

AMDK harus melalui proses tahapan baik secara klinis maupun secara hukum,

secara higienis klinis biasanya disahkan menurut peraturan pemerintah melalui

Departemen Badan Balai Pengawasan Obat Dan Makanan ( BPOM) RI baik dari

segi kimia, fisika, microbiologi, dan lain-lain. AMDK harus memenuhi standar

nasional SNI dengan kode 01-3553-2006 tentang Air Minum dalam Kemasan,

serta yang dikeluarkan oleh BPOM RI yang merupakan standar baku kimia, fisika,

mikrobiologis, serta banyak lagi persyaratan yang harus dipenuhi agar AMDK itu

layak dikonsumsi dan aman bagi kesehatan manusia

Permasalahan baru muncul di propinsi lampung, yaitu di temukannya AMDK

tanpa izin edar di sejumlah Kabupaten Metro dan Pesawaran. Pada saat razia yang

dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPO) kota Bandar

Lampuingdari hasil Operasi Gabungan Nasional (OPGABNA) yang digelar

selama empat hari sejak 30 November hingga 4 Desember 2015 bahwa ditemukan

Air dalam kemasan yang tidak memiliki izin edar sebanyak 1.026 kemasan, yang
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kemudian disita Oleh petugas BBPOM Bandarlampung nilai ekonominya ditaksir

mencapai puluhan juta rupiah. Kasus ini pun merupakan pelanggaran yang

dilakukan oleh pihak produsen yang dapat menyebabkan turunnya mutu air

minum yang di produksi . Hal tersebut melanggar Undang Undang No.18 Tahun

2012 tentang pangan dan peraturan mentri perindustrian nomor :

705/MPP/Kep/11/2003 tentang  persyaratan teknis Industri air minum dalam

kemasan dan perdagangan air minum dalam kemasan.

BBPOM Bandar lampung akanbertindak untuk menyelidiki kemudian melakukan

penegakan hukum bagi produsen Air minum dalam kemasan tersebut. Hal ini

dilakukan untuk mewujudkan terjaminnya perlindungan konsemen khususnya

Masyarakat yang sering mengkonsumsi AMDK.

AMDK sebelum diedarkan ke pasaran ini seharusnya dilakukan Pendaftaran Ke

Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendapatkan salah satu nya izin edar

tersebut yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kerugian yang dihadapi oleh

konsumen yang diakibatkan oleh ulah produsen. Peraturan ini juga berlaku bagi

semua produk pangan yang dikemas dan menggunakan label sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOMkotaBandarlampung

memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sarana produksi dan

menguji sampel bahan makanan, obat-obatan dan minuman yang akan di edarkan

ke pasaran, sebelum didaftarkan dan mendapatkan izin edarnya.
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1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah:

1.Bagaimanakahpenegakan hukum oleh BBPOM Kota Bandar Lampung

terhadapAMDK Tanpa Izin Edar ?

2.Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum oleh

BBPOM Bandar Lampung?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan BBPOM Bandarlampung

terhadap Air Minum Dalam Kemasan AMDK Tanpa Izin Edar.

b.Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat BBPOM Bandar

Lampung dalam melakukanpenegakan hukum kepada pelaku usahaAir Minum

Dalam Kemasan yang tidak memiliki Izin Edar tersebut.
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1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitaian adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan

pengembangan pengetahuan ilmu hukum yaitu HAN khususnya dapat

mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh BBPOM terhadap

AMDK .

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah:

a)Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung,

sebagai bahan masukan dalam hal mengambil suatu kebijakan dan

pengawasan khususnya terhadap AMDK yang tidak memiliki Izin

Edar.

b) Bagi masyarakat, dapat memberikan dorongan moral membangkitkan

kesadaran Masyarakat dalam  memilih produk AMDK yang tepat.

c) Bagi Peneliti, sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah

sekaligus sebagai tambahan informsi mengenai Penegakan Hukum

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung terhadap

AMDK Tanpa Izin Edar dan juga untuk melengkapi salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Lampung.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep

tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum itu

bersifat abstrak.Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide

atau konsep-konsep yang abstrak itu.Penegakan hukum secara kongkret

merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana harusnya

dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti

memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara

nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan

mengunakan cara prosedural yang ditetapakan oleh hukum formal. Penegakan

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu

keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. 3

Pada dasarnya ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun

yang menerapkan
hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

dan diterapkan.
5.Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa. 4

3 Soerjono Soekanto.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta: UI Press.1983. hlm. 4
4 Ibid.hal.4
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Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana, karena didalamnya terlibat

subjek hukum yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-

masing, faktor moral sangat berperan dalam menentukan corak hukum suatu

bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang

berkeadilan tidak mungkin akan terwujud.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan

oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum

oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.Dalam arti luas, proses

penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan

hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau

tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang

berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti

sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai

upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan

bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.Dalam memastikan

tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.Pengertian penegakan hukum itu

dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.Dalam hal ini,

pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.Dalam arti luas,

penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di

dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam
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masyarakat.Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut

penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan

perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan

perkataan ‘penegakanhukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah

‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan

hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan

juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘the

rule of law’ versus ‘the rule of just law’ atau dalam istilah ‘the rule of law and not

of man’ versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘therule of man by law’.

Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum,

tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai

keadilan yang terkandung di dalamnya.Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of

justlaw’.Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ dimaksudkan untuk

menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern

itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang.Istilah sebaliknya adalah ‘the rule

bylaw’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan

hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.5

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan

hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan

hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas,

sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek

hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi

diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya

5Jimly Asshiddiqie, 1998, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, Cet.I, Balai
Pustaka, Jakarta, hal 93.
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norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan

hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas

keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya

maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya,

hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja.

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum dalam Administrasi Negara

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan Hukum administrasi

Negara berisi  pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan

ketaatan pada atau berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan secara tertulis

dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepeda individu,

dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Menurut Nicolai dan Ten Berge,

Penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan

sanksi.Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan,

sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan

kepatuhan.Dalam suatu Negara Hukum, pengawasan terhadap tindakan

pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai

dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga

dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelangaran

norma-norma hukum, sebagai suatu upaya refresif.Disamping itu, yang terpenting

adalah bahwa pengawasan ini di upayakan dalam rangka memberikan

perlindungan hukumbagi rakyat.Pengawasan segi hukum dan segi kebijakan

terhadap tindakan pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara adalah dalam
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rangka memberikan perlindungan bagi rakyat, yang terdiri dari upaya

administratif dan peradilan administrasi.

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan

penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini berasal dari aturan

Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya,

memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma

Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringgi pula dengan memberikan

kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi

mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut. 6

2.1.2.Macam-macam sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan

yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan

jenis sanksi dalam rangka penegakanperaturan itu menjadi beragam.Pada

umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara

tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi trtentu. Secara

umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi yaitu:

a) Paksaan pemerintah (bestuursdwang)
b) Penariakan kembali keputusan yang menguntungkan (ijin, subsidi,

pembayaran, dan sbagainya)
c) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)
d) Pengenaan denda administratif (administratieve boete)

Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan
pada suatu bidang administrasi Negara tertentu.7

2.2. Pengertian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

6 HR, Ridwan, 2011, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hal. 296
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Berkaitan dengan air minum dalam kemasan ada beberapa pendapat yang

menyatakan tentang pengertian air minum dalam kemasan:

Menurut SNI 01-3553-2006 tentang Air Minum Dalam Kemasan adalah air baku

yang telah diproses, dikemas, dan aman diminum mencakup air mineral dan air

demineral. Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung

mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral  Air demineral adalah

air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian seperti

destilasi, deionisasi, reverse osmosis dan proses setara.  Menurut Pasal 1 angka 1

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 69/M-

IND/PER/7/2009 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)

AMDK Secara Wajib bahwa AMDK, adalah air baku yang telah diproses,

dikemas dan aman diminum.  Beberapa pengertian tentang AMDK tersebut pada

intinya sama, yaitu air baku yang telah diproses, dikemas dan aman untuk

diminum. Maksud „aman‟ disini adalah sudah diproses sesuai dengan teknis dan

standar mutu yang berlaku dan telah memenuhi syarat yang ditentukan sehingga,

air minum tersebut aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
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2.2.1 Standar MutuAir Minum Dalam Kemasan

Kualitas air minum harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan dan

standar pemerintah. Salah satu standar dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan

RI melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang

Persyaratan Kualitas Air Minum, dan standar lainnya berdasarkan pada Standar

Nasional Indonesia (SNI) No. 01-3553- 2006 tentang Air Minum dalam Kemasan.

Pasal 1 angka 15 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik

Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air

Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya menjelaskan bahwa Standar

Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi

Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional. Kualitas air merupakan hal yang

sangat penting dalam proses produksi serta semua industri harus memastikan

kualitas air yang digunakan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:

69/M-IND/PER/7/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI)

AMDK Secara Wajib memberlakukan Standar Nasional Indonesia, SNI 01-3553-

2006 AMDK atau revisinya  secara wajib, yang meliputi:

a. Air Mineral (Kode HS Ex 2201.10.00.00); dan

b. Air Demineral (Kode HS Ex 2201.90.90.00).

Standardisasi mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan dan

keselamatan kepada konsumen, tenaga kerja dan masyarakat, mewujudkan

jaminan mutu barang dan/atau jasa serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas

usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
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mantap.Standardisasi harus dapat mendorong para produsen untuk meningkatkan

mutu dan daya saing produksinya.

2.2.2.Pengawasan Air Minum Dalam Kemasan AMDK

Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:

492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menjelaskan

bahwa untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat

dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal maupun internal.

Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan

sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium,

rekomendasi dan tindak lanjut. Pihak yang melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap kualitas air minum tersebut adalah Menteri, Kepala BPOM,

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 6 ayat (4) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik

Indonesia Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air

Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya menjelaskan bahwa Perusahaan

Industri AMDK harus melakukan pengawasan terhadap air baku secara periodik

dengan pengujian laboratorium minimal sebagai berikut :

a. satu kali dalam satu minggu untuk analisa coliform;
b. satu kali dalam tiga bulan untuk analisa kimia dan fisika ;
c. satu kali dalam empat tahun untuk analisa radiologi.
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2.2.3.Jenis-Jenis Pengawasan

Adapun jenis-jenis Pengawasan yang dilakukan untuk mengawasi proses kegiatan

adalah :8

a.Pengawasan intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan

yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan ’’

pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan

melekat (built in control) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh

inspektorat jendral pada setiap kementrian dan inspektorat wilayah untuk setiap

daerah yang ada di Indonesia, pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang

dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang di

awasi.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai ’’ pengawasan yang

dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan , sehingga

dapat mencegah terjadinya penyimpangan. ’’ Lazimnya, pengawasan ini

dilakukan pemerintah deangan maksud untuk menghindari adanya

penyimpangan pelaksanaan keuangan Negara yang akan membebankan dan

merugikan Negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan

agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana dikehendaki.

Pengawasan preventif akan lebih bermakna dan bermanfaat jika oleh atasan

langsung , sehingga penyimpangan yang terjadi di awal akan dapat terdeteksi,

disisi lain pengawasan represif adalah ’’ pengawasan yang dilakukan terhadap

8 Saiful Anwar., Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara , Glora Madani Press,2004, hlm. 127.
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suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.’’ Pengawasan model ini lazim

nya dilakukan pada akhir tahun anggaran yang telah ditentukan kemudian

disampaikan laporannya .setelah itu dilakukan pemeriksaan dan

pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

2.2.4. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan

yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang-

wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur

pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan , Rencana tersebut menjadi petunjuk

apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan

weweang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar-benar

dilaksanakan secara efektif. Wewenang daninstruksi yang jelas harus dapat

diberikan kepada bawahan , karna berdasarkan itulah dapat diketahui apakah

bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Sistem pengawasan akan efektif bilamana sistem pengawasan itu memenuhi

prinsip fleksibilitas .Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat

dipergunakan .meskipunterjadi perubahan terhadap rencana yang diluar dugaan.

Menurut Duncan dalam Harahap mengemukakan bahwa beberapa sifat

pengawasan yang efektif sebagai berikut:9

a.Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya. Oleh karna itu harus di

komunikasikan.Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan

tertentu yang berlainan dengan sistem pengawasan bagi kegiatan lain.Oleh

9 Sofyan Sari Harahap,.Sistem Pengawasan Manajemen ( Management control system), PT Pustaka Quantum
Jakarta,2001, hlm. 246.
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karena itu pengawasa harus bisa merefleksi sifat-sifat kebutuhan dari kegiatan

yang harus diawasi.

b.Pengawasan harus mengikuti pola yang di anut organisasi . Titik berat

pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia , sebab manusia itu lah yang

melakukan kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan .

2.2.5. Prinsip – Prinsip Pengawasan

a. Prinsip transparansi

Inti dari prinsip transparansi adalah isi keputusan dan alasan

pengambilankebijakan dapat diakses publik. Adapun parameter untuk

mengukurprinsiptransparansi yaitu, pertama, adanya mekanisme yang

menjamin adanyaketerbukaan, kedua memfasilitasi proses – proses dalam

sektor publik,ketigamemfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi.10

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan

menciptakanpengawaasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai

lembagapemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan

danmenciptakan kondisi saling mengawasi.11

c. Prinsip Partisipasi

Adapun tolok ukur terlaksananya prinsip partisipasi yaitu, pertama adanya

keterlibatan publik, kedua adanya wadah untuk menampung partisipasi

publik, ketiga perhatian pemerintah dalam memberikan pengarahan pada

publik untuk berpartisipasi.

10 Loina lalolo,2003,indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, Jakarta:
sekretariat good publik governance badan perencanaan pembangunan Indonesia, hal. 14.

11 Miriam budiarjo, menggapai kedaulatan untuk rakyat, bandung: mizan, hal. 107.



19

2.3. Kedudukan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan secara hukum sudah mempunyai kedudukan

yang kuat di dalam membuat suatu kebijakan di bidang obat dan makanan dalam

rangka pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah

Indonesia. Kedudukan  Badan  Pengawas Obat dan Makanan sebagai  lembaga

Pemerintah  Non  Departemen    bila ditinjau dari segi pembentukan peraturan

perundang-undangan di Indonesia maka sebagai Lembaga Pemerintah Non

Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, diperintahkan

oleh Undang-Undang untuk mengajukan prakarsa kepada Presiden dalam hal

pengajuan pembentukan peraturan perundang-undangan sepanjang menyangkut di

bidang pemerintah, di bidang  obat  dan makanan  dalam rangka mengambil suatu

kebijakan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan BPOM didasarkan pada keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001

tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 sebagaimana

ditetapkan dalam Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001. Dalam

Pasal 67 disebutkan bahwa fungsi BPOM meliputi sebagai berikut :

a.Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat  dan

makanan.

b.Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

c.Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
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d.Pemantauan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi

pemerintahdan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.

e.Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,

keuangan, karsipan, hukum, persandingan, perlengkapan dan rumah tangga.

2.3.1. Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan

Tugas dari BPOM diatur dalam Kepres No. 166/2000, yaitu dalam Pasal 73 yang

menyebutkan bahwa BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan

di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Mengenai tugas dan wewenang dari BPOM

yang lebih spesifik diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 264A/MENKES/SKB/VII/ 2003

dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tentang Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di

Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Namun dalam menjalankan tugas pokok

tersebut BPOM mendapatkan hambatan, baik itu dari pelaku usaha, konsumen

maupun pemerintah.Hambatan dari pemerintah tersebut ialah masih adanya

campur tangan dari pemerintah yang melindungi kepentingan pribadi maupun

golongan, yang mengakibatkan terkekangnya BPOM sehingga tidak bisa

menjalankan tugasnya dengan semestinya.
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2.3.2. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan

BPOM memiliki wewenang sepenuhnya untuk menjalankan tugasnya tanpa

campur tangan dari pihak lain. Tetapi kedua  peraturan tersebut masih kurang kuat

dalam menunjang BPOM.

Demikian juga halnya dengan kewenangan BPOM sebagaimana ditetapkan dalam

Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 bahwa kewenangan BPOM

meliputi sebagai berikut :

a.Penyusunan secara nasional secara makro di bidangnya

b.Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara

makro.

c.Penetapan sistem informasi di bidangnya.

d.Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk

makanan dan minuman.

e.Penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan

f.Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri

farmasig.Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan

pengawasan tanaman obat.

Kewenangan BPOM sebagai lembaga pemerintah non departemen (LPND)

dipertegas lagi dan dijabarkan lebih rinci dalam Keputusan Presiden Nomor 110

tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non

Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 52 tahun 2005. Pasal 44 Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001

menetapkan Badan POM terdiri dari tiga ke Deputian yang membidangi :
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a.Pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

b.Pengawasan obat tradisional, kosmetik produk komplemen/suplemen makanan

serta,

c.Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

2.3.3.Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap obat dan makanan tersebut maka

pemerintah mengambil kebijakan dengan mengadakan perubahan Direktorat

Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, yang mana dahulu Direktorat Jenderal

Obat dan Makanan bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan, namun

sekarang setelah terjadinya perubahan  maka BPOM bertanggung jawab kepada

Presiden. Badan Pengawasan Obat dan Makanan sekarang merupakan Lembaga

Pemerintah Non Departemen berdasarkan Keputusan Presiden  No.  103  tahun

2000 dan telah mengalami perubahan  melalui  Keputusan  Presiden  No. 166

tahun 2003. Badan Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai Visi dan Misi

dalam melaksanakan tugas.

1.Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menjadikan sebuah institusi terpercaya secara nasional maupun internasional

dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat.Secara efektif dan pemahaman

tentang konsep dasar sistem pengawasan produk obat dan makanan secara

nasional dan internasional.Profil BPOM National Agency of Drugs and Food

Control Republik of Indonesia Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
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2. Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan

a.Melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran produk terapetik, alat

kesehatan, obat tradisional, produk komplemen dan kosmetik yang tidak

memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan serta produk

pangan yang tidak aman dan tidak layak dikonsumsi.

b.Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan penggunaan yang

salah satu dari produk obat, narkotik, psikotropik dan zat adiktif serta risiko

akibat penggunaan produk dan bahan berbahaya.

c.Mengembangkan obat asli Indonesia dengan mutu, khasiat, keamanan yang

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat digunakan untuk

meningkatkan kesehatan masyarakat.

d.Memperluas akses obat bagi masyarakat luas dengan mutu yang tinggi dan

harga yang terjangkau. Profile Badan POM National Agency of Drugs and Food

Control Republik of Indonesia Badan Pengawasan Obat dan Makanan.



24

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang di pakai untuk mencapai tujuan. Metode penelitian

merupakan suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dan

membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.12 Dengan metode

penelitian maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu

masalah.

3.1. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis melakukan dua hal pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan penulis dalam

usah mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam

berbagai peraturan undang-undang terutama yang berhubungan dengan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air

Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya serta Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang

12 Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, Rineka Cipta, Jakarta,hlm.126.
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Persyaratan Kualitas Air Minum sebagai aturan hukum yang mengatur setiap

produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

b. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku

yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis

empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi di

lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan

penegakan hukum . Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut

dilakukan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan

benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna

penulisan skripsi ini.

3.2. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data perimer dan

data sekunder.Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari studi atau data

yang langsung diperoleh dari wawancara . Data primer dalam penulisan ini diperoleh

dari pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-

pihak yang berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini , khususnya di wilayah

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandarlampung.

Sedangkan data sekunder terdiri daribahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier.
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a.Bahan hukum primer antara lain:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 69/M-

IND/PER/7/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air

Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib.

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air

Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya.

4. Peraturan Balai Pengawasan Obat dan makanan Republik Indonesia Nomor

1Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran sertifikasi pangan olahan dengan

cara elektronik dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan

Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Produk Pangan Olahan

yang Baik.

5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor.42 Tahun

2013Tentang (Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan

Olahan.

6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor.43 Tahun

2013Tentang (Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 Tentang Tata

LaksanaPendaftaran Pangan Olahan.
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajaripenjelasan

terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur,buku-buku

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang akandibahas dalam

penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi, penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum,

jurnal, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan dengan cara membaca,

mencatat, atau mengutip dari perundang-undangan yang berlaku dan literatur-

literatur .

b. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara

melakukan wawancara untu mendapatkan gambaran yang jelas tentang

permasalahan yang dikaji oleh penulis. Wawancara ditujukan kepada kepala

bagian pemeriksaan dan penyidikan bapak Firdaus Umar di Balai Besar Obat

dan Makanan Bandarlampung.
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Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun

dari lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

a. Seleksi data

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah

mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan

dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data yang telah diperoleh disusun menurut klasifikasi yang telah

ditentukan.

c. Penyusun data

Penyusun data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang

sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka pikir.Dalam tiap tahap ini data

dapat dimasukkan ke dalam tabel apabila diperlukan.

3.4. Analisis Data

Data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan cara dekriptif kualitatif

maksudnya adalah analisis data yang digunakan dengan menjabarkan secara rinci

kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan

gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga

memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti

pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1. Penegakan hukum oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar

Lampung terhadap AMDK bermerek Yasmin adalah di berikan Beberapa

sanksi administratif berupa surat peringatan keras dan surat pernyataan

.Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar

Lampung terhadap AMDKbermerek Tirta Buana adalah di berikan

Beberapa sanksi administratif yaitu surat peringatan dan surat pernyataan.

2. Faktor- faktor penghambat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Bandar Lampung adalah rendah nya para pelaku usaha khususnya usaha

air minum dalam kemasan untuk melindungi konsumen dan keterbatasan

jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah toko

swalayan pada area kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Bandar Lampung.
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5.2. Saran

1. Meningkatnya koordinasi, perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap

proses perndaftaran nomor MD khususnya  AMDK dan administrasi di

lingkungan BPOM sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu.

2. Intensifikasi bimbingan terhadap industri atau pelaku usaha AMDK.

3. Meningkatkan pengawasan terhadap Para pelaku usaha AMDK dalam

rangka menghasilkan produk yang sehat dan bermutu sesuai standar

kesehatan sehingga dapat layak di konsumsi oleh masyarakat umum.

4. Meningkatkan peran masyarakat dalam sistem kewaspadaan memilih

AMDK.
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B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang Undang No.18 Tahun 2012 dan peraturan mentri perindustrian.

Keputusan Presiden No . 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas,
fungsi,,kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
pemerintahNondepartemen.

Peraturan Mentri perindustrian nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang
persyaratan teknis Industri air minum dalam kemasan dan perdagangan
air minum dalam kemasan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 69/M-
IND/PER/7/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
(SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:
705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum
Dalam Kemasan dan Perdagangannya

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor.43 Tahun
2013Tentang (Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 Tentang Tata
LaksanaPendaftaran Pangan Olahan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor.42 Tahun
2013Tentang (Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan
Olahan.

Peraturan Balai Pengawasan Obat dan makanan Republik Indonesia Nomor
1Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran sertifikasi pangan olahan
dengan cara elektronik dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
makanan Nomor 11 tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Produk
Pangan Olahan yang Baik.
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