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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang  

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 butir 8 

adalah Pada prinsipnya Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang 

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi 

dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan 

kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 Per Kementrian atau 

Lembaga ada Kementrian Kesehatan yang isi Program RPJMN  Didalamnya dengan program 

Kefarmasian dan alat Kesehatan dengan tujuan Meningkatnya sediaan farmasi dan alat 

kesehatan yang memenuhi standart, dan terjangkau oleh masyarakat maka obat-obatan 

merupakan salah satu elemen penting dalam mencapai tujuan besar bagi rakyat Indonesia  

yaitu menciptakan masyarakat yang sehat karena kesehatan masyarakat menjadi salah satu 

instrumen kesejahteraan rakyat seperti yang diaanahkan oleh konstitusi, dan hal itu dapat 

tercapai dengan penyediaan obat-obatan yang berkualitas, aman serta dapat dijangkau oleh 

semua kalangan masyarakat karena sebagian besar masih dibawah taraf bawah secara 

ekonomi, dan semua itu akan terealisasi dengan dukungan pihak-pihak terkait atau pihak-

pihak yang memiliki kewenangan mulai terkait perizinan sampai dengan pengawasan dari 

penyediaan obat-obatan tersebut. 

Dalam hal bisnis penyediaan farmasi atau obat diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat 

Kesehatan dan pengawasan oleh pemerintah secara maksimal, untuk melindungi dan 



2 
 

 
 

memprotek hak-hak konsumen karena kalau tidak ada kontrol dan pengawasan yang 

maksimal dan efektif maka,  kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan 

pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang 

lemah karena menjadi obyek aktifitas bisnis untuk mencapai keuntungan yang sebesar-

besarnya oleh pelaku usaha,melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan yang 

merugikan.1 

Keputusan Walikota Malang nomor :188.45/262/35.73.112/2009 tentang 

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan,Penandatanganan dan Pencabutan Ijin di 

Bidang Kesehatan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang jadi terkait pengawasan di 

apotek terkait sediaan farmasi (obat) yang mengawasi dan membina yaitu Dinas Kesehatan 

Kota Malang dan dalam penyediaan obat-obatan menjadi suatu keharusan bagi pemerintah 

atau pihak swasta yang mendapat izin dari pemerintah, akan tetapi dikarenakan lemahnya 

pengawasan terhadap peredaran atau penyediaan obat-obatan seringkali merugikan 

masyarakat sebagai konsumen, baik karena obat-obatan yang harus pakai resep dokter 

sehingga hal ini tidak sembarangan bahkan bisa berakibat fatal terhadap kesehatan 

masyarakat selaku konsumen kalau tidak diarahkan dokter. Seperti penyitaan obat-obatan dan 

makanan yang dapat merugikan konsumen pada hari senin tanggal 8 agustus 2011 oleh 

gabungan pihak-pihak yang berwenang yaitu dinas kesehatan kota malang, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Pasar (Disperindagsar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 

PP), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Yayasan Lembaga Konsumen  Malang 

(YLKM)  Malang, dan Polres Malang.2 

Dari transaksi sediaan farmasi atau obat-obatan seperti yang dijelaskan diatas yang 

tidak memperhatikan hak-hak konsumen atau melanggar hak-hak konsumen seperti hak 

                                                           
1 RahayuHartini, 2005, “Hukum Komersial”, UMM Press, Malang hal 199 
2
 Mohammad Sofii, 2012, Malang razia mamin dan kosmetik ilegal, 

http://www.bisnisjatim.com/index.php/2011/08/08/malang-razia-mamin-dan-kosmetik-ilegal/, artikel 

diakses pada tanggal 28 september, pukul 10 : 01 

http://www.bisnisjatim.com/index.php/2011/08/08/malang-razia-mamin-dan-kosmetik-ilegal/
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keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi obat-obatan tersebut, serta hak atas 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang harus 

didapat oleh masyarakat sebagai konsumen.    

Tetapi tidak dipungkiri juga bahwa di dalam Pengawasan Memiliki Probematika 

seperti Apotek Kusuma Nata di Jalan Kusumenagara yang dirazia, Razia dilakukan karena di 

apotek tersebut, konsumen bisa dengan mudah untuk mendapatkan obat calmlet, rikona, dan 

atarax. Selain dengan mekanisme resmi membawa resep, tanpa resep pun bisa mendapatkan. 

Terutama bagi pembeli yang sudah menjadi langganan, Saat dirazia masih ada ribuan butir 

obat yang belum tertebus. Obat-obat tersebut Dinas Kesehatan Tuty memastikan, izin 

operasional apotek tersebut sudah kadaluwarsa. Tetapi apotek tersebut tetap beroperasi. Dari 

penjelasan pengelola apotek, izin sedang dalam proses pengurusan. Masalah lain yang 

membuat apotek ini mendapatkan sorotan adalah penjualan obat  yang didominasi jenis 

psikotropika. Asosiasi Apoteker Indonesia (AAI) DIY Saiful Bahri yang turut hadir dalam 

razia itu mengaku sudah memperingatkan apotek itu agar  tak menjual obat-obatan jenis 

psikotropika secara bebas. Dari hasil pengamatannya, obat-obat yang dijual di apotek ini 

masuk kategori psikotropika.
3
 

 Selaras dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, yaitu “pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata 

dan terjangkau oleh masyarakat”, dari bunyi pasal diatas, jelas dalam memproteksi hak-hak 

konsumen dalam transaksi sediaan farmasi atau obat-obatan tidak hanya menjadi kewajiban 

bagi pelaku usaha semata, akan tetapi pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk 

merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan 

                                                           
3
 Jawa Pos Radar Jogja http://jateng.tribunnews.com/2012/8/11 diakses hari kamis 31 januari 2012 pukul 

20.36 

 

http://jateng.tribunnews.com/2012/8/11
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upaya kesehatan termasuk bagi pelaku usaha melimpahkan kewenangannya kepada apoteker 

terkait sediaan farmasi atau obat-obatan.    

Seperti yang menjadi hak-hak konsumen, menjadi instrumen yuridis larangan bagi 

pelaku usaha melimpahkan kepada apoteker terkait sediaan farmasi atau obat-obatan, serta 

pemberian sanksi oleh pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan terhadap 

sediaan farmasi atau obat-obatan yang melanggar hak-hak konsumen, dan hal itu semua 

untuk melindungi hak-hak konsumen akan tetapi dalam ranah dilapangan pelaksanaan 

ataupraktik oleh pelaku usaha meelimpahkan kewenangannya kepada apoteker terkait sediaan 

farmasi atau obat-obatan masih saja terjadi khususnya diwilayah hukum kota malang seperti 

dalam penyitaan obat-obatan dan makanan yang dapat merugikan konsumen begitu juga 

dalam pemberian sanksi yang cenderung tidak tegas oleh pemerintah atau pihak yang 

berwenang kepada pelaku usaha yang melimpahkan kewenangannya kepada apoteker terkait 

sediaan farmasi atau obat-obatan yang merugikan hak-hak konsumen yang menjadi preseden 

kurang baik, yaitu dengan masih adanya pelaku usaha melimpahkan kewenangannya kepada 

apoteker terkait sediaan farmasi yang berani melakukan prakteksediaan farmasi (obat) 

sehingga merugikan hak-hak konsumen dengan sengaja tetap memperjual belikan obat-

obatan yang tidak layak lagi dikonsumsi, cacat, bekas, tercemar dan tanpa resep dokter bisa 

membeli obat psikotropika dan narkotika hal ini pelaku usaha melimpahkan kewenangannya 

kepada apoteker dan melakukan praktikdi apotek, dan Pemerintah khususnya Dinas 

Kesehatan harus tegas dalam melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi (obat). 

Berdasarkan uraian diatas, menarik bagi penulis dalam penelitian Hukumnya untuk 

mengangkat judul TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENGAWASAN TERHADAP 

SEDIAAN FARMASI (OBAT) DI APOTEK DALAM MELINDUNGI KONSUMEN( Studi 

di Dinas Kesehatan Kota Malang) 

B.Rumusan Masalah 
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 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, terdapat pokok permasalahan 

dalam penulisan ini, 

1. Bagaimanakah pelaksanaanpengawasan terhadap sediaan farmasi (obat) dalam 

melindungi konsumen ? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan pengawasan terhadapsediaan 

farmasi (obat) dalam melindungi konsumen ? 

 

C.Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahuipelaksanaan pengawasan terhadap sediaan farmasi (obat) dalam 

melindungi konsumen  

2. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan pengawasan 

terhadap sediaan farmasi (obat) dalam melindungi konsumen  

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun Manfaat yang diperoleh dari Penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil-hasil Penelitian ini akan memberikan Konstribusi Pengembangan 

Keilmuan Hukum Bisnis dan Untuk Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen pada 

Khususnya serta  Pengembangan Keilmuan Hukum pada umumnya. 

2. Manfaaat Praktis        

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk Memenuhi 

Syarat Penulisan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk Memenuhi  gelar 

kesarjanaan Strata 1  (S1) di bidang Ilmu Hukum. 

b. Bagi Pemerintah 

Dinas Kesehatan Kota Malang 
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Penelitian ini diharapkan agar menambah pengembangan pemahaman 

lebih baik terhadap Perlindungan Hukum bagi Konsumen sehingga lebih baik 

dalam kedepannyadan melakukan Pengawasan terhadap sediaan farmasi (obat) di 

apoteklebih ketat sehingga melindungi konsumen. 

c. Bagi Pelaku Usaha  

Pelaku Usaha yang terkait yaitu Apotek Kota Malang, Karya ini akan 

Memberikan Masukan agar dalam memperdagangkan sediaan farmasi agar 

berhati-hati dalam membeli produk dari distributor dan mengutamakan 

kepentingan konsumen. 

d. Bagi Masyarakat Kota Malang 

Agar dapat menambah kesadaran hukum bagi masyarakat terhadap hak-

haknya sebagai konsumen agar terhindar dari kerugian yang akan dialami oleh 

masyarakat sebagai konsumen. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis 

Berdasarkan apa yang akan diteliti. Maka penelitian ini menggunakan metode 

yuridis sosiologis yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dan dikaitkan dengan teori -  teori hukum serta dengan melihat kenyataan 

yang terjadi di masyarakat.4Pendekatan Metode ini mengkaji tentang masalah yang 

terdapat pada masyarakat dengan teori serta ketentuan Perundang-undangan yang 

berlaku dan dalam penelitian ini yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan.  

2. Lokasi penelitian 

                                                           
4
Bambang Wadayo, 1991, Penelitian Hukum dalam praktek, Jakarta, Sinar Grafika, hal 6 
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 Lokasi penelitian adalah Dinas Kesehatan Kota Malang yaitu di Jl. Simpang 

LA Sucipto 45 Kota Malang, karena Dinas Kesehatan Kota Malang merupakan 

lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan memberikan dan mencabut izin 

praktek usaha sediaan farmasi, serta memiliki kewenangan melakukan pengawasan 

terhadap sediaan farmasi (obat) di apotek dalam melindungi konsumen dan yang tidak 

kalah penting Dinas Kesehatan Kota Malang memiliki data baik secara kualitatif dan 

kuantitatif terkaitPengawasan Sediaan Farmasi (obat) di Apotek dalam melindungi 

konsumen, sehingga hal ini terkait masalah di kota malang yang terjadi sehingga bagi 

penulis layak untuk melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kota Malang. 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, 

pendapat, dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama / pertama, berupa
5
 

: 

1) Hasil wawancara 

Dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui wawancara denganDinas 

Kesehatan Kota Malang 

2) Dokumen 

  Dokumen yang dimaksudkan disini adalah data dokumen foto, arsip oleh 

Dinas Kesehatan Kota Malang Terhadap Sediaan Farmasi (Obat) dalam 

Melindungi Konsumen. 

b. Data Sekunder 

Adalah jenis data yang mendukung, menjelaskan serta memberikan tafsiran terhadap 

sumber data primer.Dalam hal ini yakni data yang diperoleh melalui buku maupun 

                                                           
5
 Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum ,UMM hal 18 
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jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang Penulis angkat serta dapat digunakan 

sebagai pelengkap data primer. Bahan hukum sekunder yang terkait dengan penulisan 

hukum ini  ialah sebagai berikut :6 

1).  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan  

konsumen  

2).  Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  

3). Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/262/35.73.112/2009  tentang 

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan,  Penandatanganan dan 

Pencabutan Ijin di Bidang Kesehatan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota 

Malang. 

c. Data Tersier 

Adalah jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh dari : 

1. Ensiklopedia 

2. Kamus, dan 

3. Penelitian Sebelumnya 

sehingga nantinya berguna untuk mempermudah penulis untuk melengkapi data 

primer maupun sekunder. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara adalah Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan Pertanyaan dan 

yang diwawancarai yang memberi jawaban atas Pertanyaan itu.
7
Wawancara 

                                                           
6
 Ibid hal 18 

7
. Lexy J. Moleong, M.A, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya,  
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secara langsung untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan dengan 

pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penulisan hukum ini hal 

yang akan ditanyakan tentang pengawasan terhadap sediaan farmasi (obat) di 

apotek dalam melindungi konsumen.  

Informan dalam wawancara Dinas Kesehatan Kota Malang yaitu : Drs. 

Supranoto, M.Kes jabatan Kabid Farmakmin di Dinas Kesehatan kota malang, 

Drs. Sumardjono, Apt Kasi Pengawas Farmasi di Dinas Kesehatan Kota Malang, 

Puspita Nimas Ajeng W, Amd.Farm dan Nurcahyo Setiadi, Amd. Farm sebagai 

staf  Pengawas Farmasi di Dinas Kesehatan Kota Malang, Wawancara tentang 

Rumusan masalah oleh Penulis. 

 

b. Studi Dokumentasi 

Yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen, arsip dan catatan penting yang 

terdapat di Dinas Kesehatan Kota Malang. Dalam Penulisan ini akan mempelajari 

dokumen-dokumen, arsip serta catatan penting yang berkaitan pengawasan 

terhadap sediaan farmasi (obat) di apotek dalam melindungi konsumen yang 

terjadi di kota malang. 

c. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

 Studi Kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca 

atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang 

berhubungan dengan obyek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan 

data sekunder mengenai permasalahan yang ada sesuai dengan obyek yang diteliti. 

5. Teknik Analisis Data 

                                                                                                                                                                                     
bandung,1999 hal 135 
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Analisa yang digunakan oleh penulis dalam Penelitian hukum ini adalah dengan 

pengolahan data deskriptif kualitatif.
8
Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk 

menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang 

bersifat eksak. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat 

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, Setelah 

bahan hukumkemudian disusun suatu kesimpulan secara dedukatif yaitu menganalisa 

permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan menuju hal-hal 

yang besifat khusus.
9
 

Sebagaimana dengan hal tersebut di atas, maka Penulis mengamati permasalahan 

mengenai Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Malang Terhadap Sediaan Farmasi (Obat) 

di Apotek Dalam Melindungi Konsumen. Kemudian ditarik Kesimpulan mengenai 

Permasalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Ibid  Hal. 19 

9
Ibid hal 20 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Riset
http://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penalaran_induktif&action=edit&redlink=1
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F. Sistematika Penulisan ini terdiri dari 4 (empat ) BAB yang tersusun berurutan, 

mulai dari BAB I Sampai BAB IV, Terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN        

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah,tujuan penulisan,manfaat 

penulisan serta sistematika penulisan hukum.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisikan tentang Pengertian  secara umum maupun konsepsional yang 

berkaitan dengan tema yang diambil yaitu pengawasan terhadap sediaan farmasi (obat) di 

apotek dalam melindungi konsumen, uraian tentang Pengertian Sediaan farmasi (obat), 

Perlindungan Konsumen,. 

BAB III PEMBAHASAN 

 Dalam BAB III ini merupakan inti dari penulisan skripsi. Karena dalam bab ini 

penulis akan memaparkan hasil Penelitian dan membahas permasalahan secara 

sistematis.Peneliti melakukan analisa atau hasil penelitian berdasarkan pengawasan Dinas 

Kesehatan Kota Malang Terhadap Sediaan Farmasi (Obat) di Apotek Dalam Melindungi 

Konsumen. 

BAB IV PENUTUP    

Dalam hal ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-

bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang perlu disampaikan yang bertujuan memberikan 

masukan terhadap hasil penelitian dan untuk menjawab masalah-masalah yang muncul di 

kemudian hari. 


