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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh 

manusia. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, 

merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut 

meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Di 

dalam Sistem Kesehatan Nasional ( SKN) disebutkan, bahwa kesehatan 

menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauanya sangat 

luas dan kompleks. Hal ini sejalan dengan pengertian kesehatan yang diberikan 

oleh dunia internasional sebagai: A state of complete physical, mental, and 

social, well being and not merely the absence of desease or infirmity yang 

berarti suatu negara yang sudah mapan secara fisik, mental, dan sosial, tidak 

sepenuhnya bebas dari masalah kesehatan dan kelemahan-kelemahannya.1 

Menurut Undang-Undang ( UU ) No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

yang selanjutnya disebut UU Kesehatan, pengertian kesehatan adalah “keadaan 

sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut World 

Health Organization (WHO) kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, 

mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau 

kelemahan.2 

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia, menurut perkembangan 

hukum internasional hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan hak atas 

                                                        
1 Bahder Nasution, 2005.“Sistem Hukum”, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal. 1 
2 www.belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan 
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kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap negara.3 

Maka dari itu pemerintah setiap negara berkewajiban memberikan hak 

kesehatan kepada rakyatnya seperti yang dijelaskan pada pasal 14 sampai pasal 

20 UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini dikarenakan kesehatan 

merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia sehingga 

menjadi prioritas dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Salah satu 

komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai 

bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disebabkan karena obat 

digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara 

kesehatan. 

Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting 

karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini 

meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga 

mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan 

obat yang semakin berkualitas dan profesional.4 

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih mandiri diharapkan 

terus ditingkatkan untuk menghasikan obat-obatan lokal yang lebih murah dan 

tersedia bagi semua kalangan. Penyediaan obat-obatan dari impor yang tinggi 

karena pada kenyataanya perlakuan pemerintah terhadap obat hampir sama 

terhadap barang mewah dengan adanya pajak pertambahan nilai 10%, bea 

masuk dan tarif 5%. Hal ini membuat obat-obatan sangat mahal ketika 

                                                        
3 Dinas Kesehatan, 2011, Profil Kesehatan 2011 Edisi 2012 
4 Purwanto Hardjosaputra, 2008.“Daftar Obat Indonesia edisi II” , Jakarta, PT.Mulia Purna 

Jaya Terbit, hal. 5 
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masyarakat golongan miskin membutuhkannya. Selain harga, permasalahan 

lainya adalah ketersediaan obat relatif terbatas.5 

Untuk menjadi sehat dan tetap sehat adalah harapan kita bersama. Namun 

tidak selamanya harapan itu sesuai dengan kenyataan. Berbagai aktifitas yang 

tinggi seiring dengan gaya hidup yang cenderung menyukai hal yang instan, 

misalnya mengkonsumsi makanan siap saji, dan berbagai pencemaran baik 

udara, tanah, air dan suara memicu turunnya kesehatan kita. 

Bila sudah dalam kondisi yang tidak sehat tidak ada pilihan lain selain 

melakukan pengobatan. Sayangnya berbagai jenis pengobatan tidak selamanya 

bersifat menyembuhkan, bahkan tidak jarang bila menggunakan obat-obatan 

yang tidak sesuai justru akan menimbulkan penyakit yang baru.6 Karena hal 

tersebut diatas dan karena sangat pentingnya fungsi obat, banyak masyarakat 

yang menyalahgunakan. Salah satu contohnya banyak masyarakat yang dengan 

sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa mendapatkan ijin dari Kepala Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Karena obat-obatan yang tanpa 

dilengkapi ijin dari Kepala BPOM dihawatirkan dapat membahayakan 

masyarakat karena akan mudah dipalsukan dan disalah gunakan. 

Untuk menjamin komposisi obat yang benar dan tepat, maka industri 

farmasi harus melakukan seluruh aspek rangkaian kegiatan produksinya 

dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara 

Pembuatan Obat tradisional yang Baik (CPOTB). CPOB dan CPOTB 

merupakan pedoman yang dibuat untuk memastikan agar sifat dan mutu obat 

yang dihasilkan sesuai dengan syarat bahwa standar mutu obat yang telah 
                                                        

5 Wiku Adisasmito, Sistem Kesehatan, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hal.152-153 
6 Teguh Wibowo, 2012. “100 Ramuan Herbal Warisan Leluhur”, Jogjakarta, Ozura, hal.5 
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ditentukan tercapai. Dalam ketentuan umum, ada beberapa landasan yang 

penting untuk diperhatikan yaitu : 

1. Pengawasan menyeluruh pada proses pembuatan obat untuk menjamin 

bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi. 

2. Mutu obat tergantung pada bahan awal, proses pembuatan dan pengawasan 

mutu, bangunan, peralatan yang digunakan, dan personalia. 

3. Untuk menjamin mutu suatu obat jadi tidak boleh hanya mengandalkan 

pada suatu pengujian tertentu saja, melainkan semua obat hendaknya dibuat 

dalam kondisi terkendali dan terpadu dengan cermat.7 

Karena di jaman sekarang ini marak terjadinya peredaran sediaan farmasi 

tanpa ijin edar. Maraknya penyalahgunaan obat di Indonesia membuktikan 

masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang 

membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat keras yang harus 

dengan resep dokter untuk mendapatkanya, ketidak telitian apoteker dan 

lemahnya peraturan tentang farmasi jadi dengan mudahnya kekosongan hukum 

disalah gunakan oleh oarng-orang yang tidak bertanggung jawab. Membiarkan 

kejadian seperti ini sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi 

berbagai risiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat, dan 

merendahkan kepercayaan, martabat, serta harga diri bangsa di mata dunia 

internasional. Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan 

                                                        
7 Tan Hoan Tjiay & Kirana Rahardja,2007, Khasiat, Penggunaan, Dan Efek-Efek 

Sampingnya, edisi keenam, cetakan pertama, PT. Elex Media Komputino, Kelompok 
Kompas, Gramedia, Jakarta. h.6 
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adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil 

maupun besar.8 

Padahal sudah jelas tertera dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen salah satu larangan bagi pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan usahanya adalah : 

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari 

ketentuan perundang-undangan. 

2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam 

hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. 

3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 

4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/ 

jasa tersebut. 

5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, 

mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan alam label, etiket, 

atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 

6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, 

iklan, atau promosi barang dan/atau jasa tersebut. 

7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Jangka 

                                                        
8 Soerjono Soekanto, 1989.”Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah 

Sosial”, Bandung, PT. Citra Aditya Sakti, hal. 187 
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waktu penggunaan/pemanfaatanya yang paling baik adalah terjemahan dari 

kata “best before” yang biasanya digunakan dalam label produk makanan. 

8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

dinyatakan “halal” yang dicantumkan dalam label. 

9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama 

barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal 

pembuatan, akibat sampingan, nama, dan alamat pelaku usaha, serta 

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang 

atau dibuat. 

10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang 

dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

11. Memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar 

tanpa memberikan informasi yang lengkap. 

12. Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau 

bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara 

lengkap.9 

Munculnya produk industri farmasi berupa obat-obatan kimia yang 

membahayakan kesehatan dan jiwa konsumennya, dalam pandangan hukum 

sebagai suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam ketentuan Undang-

Undang  No. 23 Tahun 1992 dan  Undang-Undang  No. 36 Tahun 2009  

                                                        
9 Abdul R Saliman,dkk, 2005. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan , Jakarta, Pranada Media 

Grup, hal. 225-226 
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tentang Kesehatan, Undang-Undang  No. 7 Tahun 1963 tantang farmasi 

maupun yang terdapat dalam ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini klausul pasal-pasalnya 

terdapat ketentuan yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana terhadap 

para pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran pidana pengadaan, 

penyimpanan, penjualan obat-obatan berbahaya berupa obat daftar G tanpa izin 

dan obat tanpa izin edar yang proses pembuatannya tidak memenuhi standar 

registrasi obat jadi dan syarat farmakope. Pengaturan sanksi pidana diatur 

secara tegas dalam ketentuan Pasal 80 huruf a, Pasal 81 ayat (2) huruf c, Pasal 

82 ayat (2) huruf b UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan10, dipertegas 

dalam Undang-Undang kesehatan yang baru yaitu Undang-Undang  No. 36 

Tahun 2009  tentang Kesehatan pasal 196, 197 dan pasal 198, Ketentuan 

lainnya terdapat dalam peraturan-peraturan yang mengatur dan melindungi 

hak-hak masyarakat selaku konsumen terhadap kerugian yang dapat timbul 

akibat dari pemakaian produk obat-obatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 

U No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.11 Seperti yang telah 

dijelaskan hal-hal yang terkait dengan perlindungan konsumen. 

Tetapi masyarakat tetap tidak memperdulikan larangan tersebut demi 

kepentingan pribadi, masih saja mengedarkan obat-obatan yang berbahaya 

tanpa resep dokter bahkan melakukan kejahatan penyalahgunaan obat untuk 

mendapatkan hasil penjualanya maupun dikonsumsi sediri sanggup menempuh 

                                                        
10 Undang-undang No. 23 Tahun 1992, 2004, tentang Kesehatan; Jakarta; Fokus Media, 

hal. 92-94. 
11 Undang-undang No. 8 Tahun !999, 2001, tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta; 

Sinar Grafika, hal. 30 -31. 
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dengan cara apapun. Masalah obat LL merupakan masalah serius di dunia 

kesehatan.  

Masyarakat yang tidak mengetahui menjadi korbanya. Padahal belum 

tentu obat yang diedarkan itu benar dan tepat komposisinya. Jelas ini sangat 

berbahaya bagi pasien atau pengguna obat merek tertentu terutama obat keras ( 

obat daftar G ) Jenis double L (LL) yang mengandung bahan aktif, bisa 

menimbulkan ketergantungan, karena selain obat apabila penggunaannya tidak 

pada semestinya atau tanpa resep dokter sebaliknya akan menjadi racun bagi 

tubuh manusia dan membahayakan kesehatan. 

Banyak kasus yang terjadi contohnya saja pada kasus yang sudah diputus 

oleh  Pengadilan Negeri malang yaitu putusan No. 06/Pid.Sus/2011/PN 

Malang, dengan terdakwa yang bernama Dodik Dwi Putra Alias Gendon lelaki 

26 tahun dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi ( obat ) yang tanpa izin 

edar dan tanpa keahlianya. Dalam putusan No. 06/Pid.Sus/2011/PN Malang, 

terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana  mengedarkan sediaan 

farmasi tanpa ijin edar yaitu mengedarkan obat daftar G jenis pil doble L (LL) 

yang dalam peredaranya harus melalui resep dokter. Obat LL termasuk nama 

gaul dari Narkoba, Obat LL mempnyai zat yang berbeda dengan Narkotika dan 

psikotropika tetapi obat LL mempunyai sifat atau efek yang sama dengan 

narkotika dan psikotropika, LL merupakan turunan dari psikotropika.12 karena 

abat LL mengandung bahan aktif yang apabila disalahgunakan akan 

menyebabkan kecanduan dan berbahaya buat kesehatan. Tindakan terdakwa 

                                                        
12 BNN ( Badan Narkotika Nasional ), 2009. “Advokasi Penyalahgunaan Narkoba Bagi 

Petugas Lapas / Rutan”. Penanggung jawab Pusat pencegahan laskhar  BNN, hal.12 
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dianggap tidak mendukung progarm pemerintah dalam pemberantasan tindak 

pidana Narkoba. 

Dalam putusan perkara ini jaksa penuntut umum menjerat dengan Pasal 

197 jo 106  UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Peraturan ini berkaitan 

dengan Pasal 81 ayat (1) jo pasal 41 UU No.23 Tahun 1992 Tentang 

Kesehatan. yang berbunyi : 

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi atau alat 
kesehatan tanpa ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayait (1) 
dipidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana 
denda paling banyak Rp. 140.000.000,00- (seratus empat puluh juta 
rupiah).13 
 
Serta berkaitan juga dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 

pasal 108 ayat (1) yang berbunyi  : 

Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian 
mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan 
pendistribusian obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta 
pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan 
oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

 
Dalam UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ketentuan mengenai 

tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi diatur dalam pasal 60 ayat (1) 

huruf (c) rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah : 

Barang siapa memproduksi atau mengedarkan psikotropika berupa obat 
yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang 
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) di pidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda paling banyak Rp. 200.000.000,00-  (duaratus juta rupiah) 
 
Dalam peraturan pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1998 Tentang 

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan diatur dalam pasal 41 jo 

pasal 9 ayat (1) PP No. 72 tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut : 

                                                        
13 Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan 
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Pasal 9 ayat (1) : “ sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat 
diedarkan setelah memperoleh ijin edar dari menteri kesehatan” 
Pasal 41 ayat (1) : “ barang siapa dengan sengaja mengedarkan sediaan 
farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan 
sediaan farmasi dan alat kesehatan pasal 41 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling 
banyak Rp. 140.000.000,00- ( seratus empat puluh juta rupiah ).14 
 
Dalam penelitian forensik dalam putusan ini mempertegas bahwa zat 

obat LL berbeda dengan narkotika dan psikotropika. Psikotropika mempunyai 

sifat yang sama dengan obat LL. obat LL  termasuk dari nama gaul dari 

Narkoba itu sendiri yang mempunyai sifat atau efek yang sama dengan 

Narkoba.  

Dengan memahami pengertian Narkoba dan efek sampingnya akan 

mempermudah peneliti untuk mengetahui tentang keterkaitan antara obat LL 

dengan Narkoba, Narkoba adalah merupakan singkatan dari Narkotika, 

Psikotropika dan Bahan Adiktif lainya. Terminologi Narkoba familiar 

digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti Polisi (termasuk didalamnya 

Badan Narkotika Nasional), Jaksa, Hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain 

Narkoba sebutan lain yang menunjuk pada ketiga Zat tersebut adalah Napza 

yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah Napza biasanya lebih 

banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada 

intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat 

yang sama. 

Menurut UU No. 22 Tahun 1977 dan UU No.35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika disebutkan tentang pengertian Narkotika adalah “ zat atau obat yang 

                                                        
14 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan 
Alat Kesehatan 
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berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis 

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan:15. Sedangkan psikotropika adalah “ Zat atau obat, baik 

alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui 

pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas 

pada aktivitas mental dan prilaku”. Bahan adiktif lainya adalah “ Zat atau 

bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak 

dan dapat menimbulkan ketergantungan”, obat LL adalah merupakan obat 

penenang yang apabila digunakan tidak pada mestinya bisa menyebabkan efek 

samping yaitu kerusakan pasa usus, glaucoma ( tekanan bola mata tinggi ), 

mydriasis ( pelebaran pupil mata ), urinary retention ( kesulitan buang air kecil 

), mental disturbances ( hambatan mental ), dan euphoria ( perasaan senang 

yang berlebihan ) efek penyalah gunaan obat LL terlihat sangat berbahaya bagi 

kehidupan umat manusia. 

Meskipun demikian, kiranya diketahui bahwa tidak semua jenis narkotika 

dan psikotropika dilarang penggunaanya. Karena cukup banyak pula narkotika 

dan psikotropika yang memiliki manfaat besar di bidang kedokteran dan untuk 

kepentingan pengembangan pengetahuan. Menurut UU No.22 Tahun 1997 dan 

UU No.5 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika yang termasuk 

dalam Golongan I merupakan jenis zat yang dikatagorikan ilegal. Akibat dari 

status ilegalnya tersebut, siapapun yang memiliki, memproduksi, 

menggunakan, mendistribusikanya dan/atau mengedarkan narkotika dan 

                                                        
15 UU No. 22 Tahun 1977 tentang Narkotika 
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psikotropika Golongan I dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku.16 

Dalam UU pokok-pokok kesehatan No.9 Tahun 1960 tentang pokok-

pokok kesehatan, selanjutnya disebut UU pokok kesehtan, secara singkat 

menyimpulkan bahwa tujuan pokok undang-undang ini adalah agar supaya 

seluruh warga negara memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

dan perlu diikutsertakan dalam usaha kesehatan pemerintah. Undang-undang 

ini merupakan dasar dan pedoman bagi penyusunan dan perumusan perundang-

undangan lainya di bidang kesehatan. 

Dengan tujuan agar perbekalan kesehatan di bidang farmasi secara tepat 

mengenai sasarannya, maka telah ditetapkan dalam UU pokok-pokok 

kesehatan sebagai berikut : “ pemerintah menguasai, mengatur dan mengawasi, 

persediaaan, pembuatan, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat-obatan ( 

termasuk obat narkotika dan minuman keras), bahan obat, alat dan perbekalan 

kesehatan lainya yang semuanya diharuskan memenuhi syarat yang ditetapkan 

dalam Farmakope Indonesia dan peraturan lain”. Obat-obatan asli Indonesia 

dianjurkan supaya diselidiki dan dipergunakan sebaik-baiknya. Pasal ini 

merupakan dasar bagi undang-undang No.7 Tahun 1963 tentang farmasi, 

selanjutnya disebut UU Farmasi yang khusus mengatur seluruh hal ikhwal 

pekerjaan kefarmasian.17 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang langsung berhubungan 

dengan bidang farmasi adalah : 

                                                        
16 Badan Narkotika Nasional, tentang advikasi pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi 

petugas Lapas / Rutan, 2009. 
17 Tan Hoan Tjay & Kirana Raharja, obat-obatan penting khasiatnya, penggunaan dan 
efek-efek sampingnya, edisi ke-VI Cetakan pertama agustus 2007, hal 7 
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1. Peraturan pemerintah No. 36 Tahun 1964 tentang pendaftaran ijazah, 

pemberian izin menjalankan pekerjaan dokter / dokter gigi / apoteker. 

2. Peraturan pemerintah No. 25 tahun 1980 tantang Apotik. Peraturan ini 

mengatur ketentuan menyangkut definisi, tugas, fungsi, dan pengelolaan 

apotik. Khusus mengenai terakhir adalah sangat penting, karena 

menggariskan dengan jelas bahwa apotik hanya dapat diusahakan oleh 3 

(tiga) unsur, yakni lembaga / instansi pemerintah dan juga oleh apotekar 

yang telah mengucapkan sumpah dan telah memperoleh izin kerja dari 

Menteri kesehatan Republik Indonesia. 

3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 704 / Ph/63/b mengenai ketentuan 

penyimpanan resep-resep (selama 3 tahun) cara pemusnahanya. 

4. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dalam undang- 

kesehatan ini mengatur tentang peredaran sedian farmasi dan peralatan 

kesehatan, serta pemidanaanya. 

Berbicara masalah obat tidak terlepas berbicara masalah jenis obat yakni 

: 

1. Obat bebas  

2. Obat terbatas 

3. Obat keras 

4. Narkotika dan 

5. Psikotropika 

Ada obat-obat yang dapat menimbulkan bahaya pada manusia bila 

penggunaanya tidak diawasi. Hal ini dimuat dalam pasal 6 UU No. 7 Tahun 

1963 farmasi mengatakan bahwa : pengushaan perbekalan kesehatan yang 
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berbahaya di bidang farmasi, baik dipandang dari sudut kesehatan maupun 

kamanan umum, ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 

Obat yang berkhasiat keras. Yang dimaksudkan dengan obat berkhasiat 

keras adalah bahan-bahan yang disamping berkhasiat menyembuhkan, 

menguatkan, membunuh hama atau mempunya khasiat pengobatan lainya 

terhadap tubuh manusia, juga dianggap berbahaya terhadap tubuh manusia, 

juga di anggap berbahaya terhadap kesehatan dan kehidupan manusia, serta 

tidak dimaksudkan untuk keperluan teknik. 

Obat-obatan berkhasiat keras ini dibagi dalam 2 bagian : 

1. Obat-obat dari daftar obat keras ( daftar G ). 

Obat-obat ini hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan dapat 

diulang tanpa resep baru bila dokter menyatakan pada resepnya “boleh di 

ulang”. Ketentuan mengenai obat keras tidak bersifat internasional dan adalah 

lebih lunak daripada untuk narkotika. Obat yang termasuk daftar G ini antara 

lain : antibiotika,obat-obat sulfa,hormon, antihistaminika untuk pemakaian 

dalam dan semua obat suntik. 

Peraturan mengenai obat keras dartar G telah dikeluarkan dan terdapat 

pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tanggal 28 januari 1964 

No.809/Ph/64/b, yaitu bahwa pedagang besar obat-obatan hanya diperbolehkan 

menjual obat-obat keras kepada apotik, pedagang besar farmasi lainya dan 

kepada dokter yang mempunyai izin penyimpanan obat. 

Perlu diperhatikan disini bahwa racun pada hakikatnya termasuk dalam 

daftar obat keras (obat daftar G), namun karena sifatnya sebagai racun dapat 

membahayakan hidup manusia, maka perlu diatur secara khusus, baik 
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penyimpanan maupun penyerahanya, untuk menghindarkan kesalahan / 

penyalah gunaan. Obat double L (LL) termasuk dalam obat daftar G. 

2. Obat-obat dari daftar obat keras terbatas ( daftar W ) 

Dalam golongan ini yang dimaksudkan dengan obat-obatan yang 

diperuntukan jenis penyakit yang pengobatanya dianggap telah dapat 

ditetapkan sendiri oleh rakyat dan tidak membahayakan, terlebih pula 

mengikuti aturan pemakaianya. 

Peraturan pengawasan terhadap golongan obat ini lebih lunak. Obat-obat 

ini tidak hanya dapat dibeli diapotik tanpa resep, melainkan di toko obat. 

Penyerahannya oleh toko obat diharuskan dalam bungkusan aslinya 

gunamencegah pemalsuan dan/ atau penukaran, beserta suatu tanda peringatan 

W (dari”waarschuwing”= peringatan) khusus, dengan meningkatnya 

pengetahuan umum dan tanggung jawab masyarakat mengenai kesehatan, 

maka obat-obat keras bebas tarbatas dapat terus diperluas dan dikembangkan. 

Dari penjelasan materi diatas bahwa jelas bahwa jenis obat doble L (LL), 

adalah jenis obat yang termasuk obat daftar G (obat keras) yang peredaranya 

atau penggunaanya harus berdasarkan resep dokter karna obat  LL merupakan 

obat penenang yang mempunya efek sama dengan psikotropika obat LL 

termasuk turunan darai psikotropika. Obat LL sifat atau efek samping sama 

dengan narkotika dan psikotropika didalam obat LL mengandung bahan aktif 

Triheksifenidil HCL, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi obat LL 

itu sendiri merupakan nama gaul dari narkoba yang sifatnya sama dengan 

narkotika dan psikotropika, yang sama-sama akan menimbulkan 

ketergantungan dan dapat bertindak sebagai racun dalam tubuh dan 
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membahayakan nyawa apabila disalahgunakan. obat LL bila tidak diawasi 

denganbenar peredaranya dan cara mendapatkanya bisa dimanfaatkan oleh 

pecandu-pecandu narkotika maupun psikotropika karna dari harganya lebih 

murah dari obat jenis narkotika dan psikotropoka. 

Perturan yang terkait dengan perkaran ini terdapat dalam Undang-

Undang Obat keras (St. No. 419 tgl. 22 desmber 1949) dalam pasal 1 huf K itu 

: “obat-obatan G “ : obat keras yang oleh Sec V. St. Didaftar pada daftar obat-

obatan berbahaya (Gevaarlijk; daftar G).18  Tentang larangan mengenai 

peredaran atau pemakaian obat-obatan daftar G diatur dalam  Undang-Undang 

Obat keras (St. No. 419 tgl. 22 desmber 1949) dalam pasal 4  ayat (1), Undang-

Undang No. 36 Tahun 2009 pasal 197 yaitu :  

“ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan 
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan di denda paling banyak Rp 
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”19. 
 
Pada prinsipnya obat-obatan tujuan dari pembuatannya dan fungsinya 

adalah, untuk menyembuhkan segala macam keluhan penyakit pada manusia 

atau hewan.20 Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam 

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.125/Kab/B.VII/1971, tanggal 9 Juni 

1971 mengenai obat, yaitu: 

“Suatu bahan atau paduan bahan -bahan yang dimaksudkan untuk 
digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangkan, 
menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau 
kelainan badaniah dan rokhaniah pada manusia atau hewan, memperelok 
badan atau bagian badan manusia”. 

                                                        
18 Undang-Undang Obat keras (St. No. 419 tgl. 22 desmber 1949) dalam pasal 1 
19 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 
20  CST.Kansil,1991, Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia , Jakarta; Rineka Cipta, hal 

174. 
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Dari fenomena-fenomen daitas penulis tertarik meneliti tentang 

penerapan Pasal 197 KUHAP, Penerapan jo pasal 106 UU No. 36 tahun 2009 

Tentang Kesehatan,  tentang unsur-unsur tindak pidana dalam peredaran 

sediaan farmasi tanpa ijin edar , mengetahui tentang alasan hakim memutus 

perkara yang putusanya lebih tinggi dari tututan jaksa penuntut umum dan 

bagaimana pertanggung jawaban pelaku peredaran sediaan farmasi tanpa ijin 

edar dalam putusan hakim pengadilan No.06/Pid.Sus/2011/PN Malang apakah 

dalam proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara ini 

sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar menjadi informasi 

bagi penegak hukum serta masyarakat dapat mengetahui hal tersebut. 

Ketersediaan informasi tentang obat LL dan ancaman bahayanya sangat 

diperlukan untuk mendukung komitmen dalam pemberantasan Narkoba dengan 

melibatkan partisipasi semua pihak, termasuk masyarakat dapat memberikan 

kontribusi yang berarti dalam mewaspadai, menyadari bahaya dan melawan 

maraknya Penyalah Gunaan Obat LL . 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NO. 

06/Pid.Sus/2011/PN MALANG TENTANG PERKARA PENGEDARAN 

SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR”. 
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B. Rumusan masalah 

1. Sejauh mana penerapan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) dalam putusan hakim No.06/Pid.Sus/2011/PN Malang 

tentang pengedaran sediaan yang tidak memiliki ijin edar ? 

2. Bagaimana proses pembuktian dalam surat dakwaan dalam putusan No. 

06/Pid.Sus/2011/PN Malang Tentang Kasus Pengedaran sediaan Farmasi 

Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ?  

3. Apakah unsur-unsur tindak pidana dalam putusan perkara 

No.06/Pid.Sus/2011/PN Malang tentang pengedaran sediaan yang tidak 

memiliki ijin edar, apakah sudah terpenuhi baik unsur obyeksif maupun 

unsur subyektif ? 

4. Bagaimana pertimbangan hakim dan penjatuhan sanksi dalam putusan No. 

06/Pid.Sus/2011/PN Malang Tentang Kasus Pengedaran sediaan Farmasi 

Yang Tidak Memiliki Ijin Edar, apakah sudah memenuhi rasa keadilan ? 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Mengetahui Dan Menganalisa Penerapan Pasal 197 KUHAP  Dalam 

Putusan Hakim No.06/Pid.Sus/2011/PN Malang Tentang Pengedaran 

Sediaan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar . 

2. Mengetahui dan menganalisa proses pembuktian dalam surat dakwaan 

dalam putusan No. 06/Pid.Sus/2011/PN Malang Tentang perkara 

Pengedaran sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar, mengetahui 

unsur-unsur tindak pidana  baik obyeksif maupun subyektif. 
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5. Mengetahui dan menganalisa unsur-unsur tindak pidana dalam putusan 

perkara No.06/Pid.Sus/2011/PN Malang tentang pengedaran sediaan yang 

tidak memiliki ijin edar. 

3. Mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dan penjatuhan sanksi 

dalam putusan No. 06/Pid.Sus/2011/PN Malang Tentang Kasus Pengedaran 

sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar. 

 

D. Manfaat penelitian 

Secara praktis. 

1. Bagi penegak hukum 

Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi 

pembangunan hukum di Indonesia penegak hukum khususnya yang hingga 

kini masih berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. 

Diharapkan adanya pemahaman bahwa informasi maupun segala 

pengetahuan, dan perbuatan pidana sesuai dengan ketentuan dan aturan 

hukum yang belaku. 

2. Bagi Fakultas / Perguruan Tinggi 

Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk 

penelitian selanjutnya serta Penelitian ini berguna sebagai sumbangan 

pemikiran peneliti bagi praktek penegakan hukum khususnya di bidang 

hukum pidana dalam mengenai hukum pidana khusus . 
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3. Bagi penulis 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk meraih kelulusan dan 

untuk memperoleh gelar sarjana di bidang hukum (S1). Selain itu juga 

tulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penalaran, keluasan 

wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang penerapan hukum 

dalam putusan hakim serta pertimbangan hakim yang sesuai dengan 

keadilan. 

 

E. Kegunaan penelitian 

Secara teoritis. 

Penelitian ini berguna sebagai pengembangan ilmu dan dapat 

memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan 

perkembangan jenis-jenis tindak pidana yang berkembang seiring dengan 

pesatnya kemajuan teknologi. Serta sebagai pengembangan bacaan bagi 

pendidikan hukum. 

 

F. Metode penelitian 

1. Metode Pendekatan. 

Penelitian tentang putusan hakim No. 06/Pid.Sus/2011/PN Malang ini 

merupakan suatu penelitian hukum dengan mempergunakan cara 

pendekatan yuridis normatif yakni, yakni melihat hukum sebagai norma 

dalam masyarakat. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai 

kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. Bahan hukum primer adalah Putusan Hakim, bahan hukum  
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Skunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau 

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan 

ilmiah, dan lain-lain sedangakan bahan hukum tersier adalah bahan hukum 

yang diperoleh dari Enaiklopedi, Kamus, Glossary, dan  lain-lain. Penelitian 

kepustakaan ini mencakup : (1) penelitian terhadap putusan hakim (2) 

penelitian terhadap peraturan perundang-undangan (3) penelitian terhadap 

asas-asas hukum; (4) penelitian terhadap sistematika hukum; (5) penelitian 

terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (6) perbandingan hukum; 

dan (7) sejarah hukum21. 

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mana melalui 

penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh tentang putusan hakim No. 

06/Pid.Sus/2011/PN Malang Tentang Kasus Pengedaran sediaan Farmasi 

Yang Tidak Memiliki Ijin Edar serta menganalisis undang-undang yang 

berkaitan dengan tindak pidana Pengedaran sediaan Farmasi Yang Tidak 

Memiliki Ijin Edar, yang pada akhirnya akan ditemukan kesimpulan tentang 

putusan hakim No. 06/Pid.Sus/2011/PN Malang mengenai penerapan 

hukum, unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan hakim, dan sanksi pidana 

dalam putusan tersebut. 

 

 

 

                                                        
21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif ‘Suatu Tinjauan 

Singkat’ (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Hal 14. 
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2. Jenis dan Sumber Data 

Untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada serta untuk 

memperoleh data primer, maka penulis akan melakukan berbagai penelitian 

kepustakaan yang bersumber dari : 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian utama  yaitu  putusan hakim 

No. 06/Pid.Sus/2011/PN Malang Tentang Kasus Pengedaran sediaan 

Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar.  

b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain : 

1) Undang-undang Dasar 1945, 

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 

3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi, 

5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika 

6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, 

7) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, 

9) Peraturan Perintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 

Tantang Pekerjaan Kefarmasian, 

10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1148/Menkes/Per/VI/2011 Tantang Pedagang Besar Farmasi, 

11) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.566 Tentang Pencantuman 

Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, Dan Batas 
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Kedaluarsa Pada Penandaan / Label Obat, Obat Tradisional, 

Suplemen Makanan, Dan Pangan, 

12) Undang-undang obat keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 1949), 

c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari : 

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 

2) Kamus hukum. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

a. Studi dokumen 

Tahapan yang dilakukan pada saat melakukan studi dokumen adalah 

menganalisa putusan hakim No. 06/Pid.Sus/2011/PN Malang Tentang 

Kasus Pengedaran Kesediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar. 

b. Penelitian kepustakaan. 

Tahapan yang dilakukan pada saat melakukan penelitian kepustakaan 

adalah sebagai berikut: 

1) melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, 

2) melakukan penggalian berbagai asas-asas dan konsep-konsep 

hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, 

3) melakukan kategorisasi hukum dalam hubungannya dengan 

permasalahan yang diteliti. 

4. Tehnik Analisis Bahan Hukum 

Analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan hukum normatif adalah 

analisa isi (content analysis), analisa perbandingan (comparative analysis), 

analisa kesesuaian dan atau analisa selelarasan. 
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G. Sistematiaka penelitian 

Agar penulisan hukum ini dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami 

oleh pembaca maka penulisan peelitian ini disusun secara sistematis dan 

berurutan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Uraian dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. dan metode penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Yang terdiri dari pengertian tentang kesehatan, pengertian tentang obat 

keras, kandungan obat doble L (LL), pebandingan tentang peraturan yang 

terkait, pengertian pidana, usur-unsur tindak pidana, pengertian pembuktian, 

mengenai pertimbangan hakim dan putusan hakim. 

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini membahas penelitian dan pembahasan tentang putusan hakim No. 

06/Pid.Sus/2011/PN Malang Tentang Kasus Pengedaran Kesediaan Farmasi 

apakah dalam putusan ini sudah menerapkan Pasal 197 KUHAP yang 

mengatur tentang isi putusan, Memerapkan Pasal 183, Pasal 184 dan Pasal 

185 KUHAP tentang proses pembuktian, memenuhi unsur Pasal 197 jo 

Pasal 106 UU No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, penalaran dan 

pertimbangan hakim sudah memperhatikan dari yuridis maupun non yuridis. 
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BAB IV PENUTUP 

Bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan serta memberikan saran-saran yang sifatnya operasional. 

 


