
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Bahan Berbahaya atau yang disingkat B2 merupakan suatu zat yang 

peredaran dan penggunaannya diawasi oleh Peraturan Perundangan melalui 

instansi yang terkait. Salah satu bentuk penyimpangan dalam hal peredaran dan 

penggunaan bahan berbahaya adalah banyaknya beredar formalin dipasaran yang 

dijual tanpa mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Formalin banyak 

digunakan untuk dicampur dalam bahan makanan yang berfungsi sebagai 

pengawet makanan. Berdasarkan pada media Malang Pagi pada tanggal 7 Maret 

2016 diberitakan bahwa Hasil Uji Lab menyatakan Bakso menjadi Penyebab 

Keracunan Siswa SMPN 1 Wonosari Malang. Makanan bakso yang sebelumnya 

diduga menjadi penyebab 12 siswa SMPN 1 Wonosari Malang mengalami 

keracunan, diketahui mengandung formalin. Ini diketahui dari hasil uji 

laboratorium kesehatan makanan Dinas Kesehatan. Dari rilis Laboratorium 

Kesehatan Dinkes, hasil uji kimiawi terhadap sampel makanan bakso yang 

diamankan, diketahui bahan saos positif mengandung formalin seberat 1,5 mg/L. 

Sejumlah 12 siswa SMPN 1 wonosari, menjadi korban dugaan keracunan 

makanan bakso yang dijual S. Berdasarkan hal itu pihak terkait harus melakukan 

penyelidikan asal didaptnya formalin yang digunakan pada bahan makanan, 

dikarenakan dalam peredaran formalin ada ketentuan antara lain maksimal jumlah 
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pembelian dan dokumen kelengkapan pihak yang menjual atau mengedarkannya. 

Berdasarkan wawancara singkat dengan Ibu Titik selaku Kepala Seksi 

Pemberdayaan Konsumen, ia mengatakan bahwa pengawasan peredaran bahan 

berbahaya di Kota Malang masih kurang, dikarenakan pihak pemerintah melalui 

Disperindag Kota Malang kesulitan untuk melacak siapa saja yang menjual bahan 

berbahaya, dan hanya melakukan peninjauan lapangan saat ada laporan. Seperti 

peninjauan lapangan terhadap toko Sari Kimia Raya yang kedapatan menjual 

Formalin tidak sesuai aturan. 

Selain kasus tersebut, ditemukan juga penyalahgunaan B2 yang 

mengakibatkan kematian. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin diduga kuat 

diakibatkan kopi yang diminumnya mengandung Zat Korosif yaitu Sianida seperti 

yang diberitakan Detik News pada Minggu, 10 Januari 2016, Polisi mengatakan 

bahwa ada pendarahan di lambung Mirna yang diakibatkan Zat Korosif. Dokter 

forensik RS Polri yang telah mengautopsi jenazah Wayan Mirna Salihin yang 

meninggal dunia usai meminum kopi di Olivier Cafe Grand Indonesia, Jakarta 

Pusat, mengatakan bahwa hasil autopsi menunjukkan adanya pendarahan di 

lambung korban karena zat korosif. Kata Musyafak selaku Ketua Tim Dokter 

mengatakan bahwa dugaannya adalah bahwa Mirna keracunan, racun itu pasti 

akan masuk dalam saluran peredaran darah, metabolize dalam nadi, dan bisa 

memasuki peredaran darah yang ada di dalam tubuh dan sebagainya. Tapi tanda-

tandanya dari informasi yang diterima, ada busa yang keluar dari mulut, dan dari 

hasil autopsi sementara ada tanda-tanda pendarahan di lambung, jadi 

kemungkinan ada racun. Musyafak juga menjelaskan bahwa kopi kemungkinan 
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tidak semudah itu menjadi pemicu kematian. Bila Mirna mengkonsumsi obat, 

kemudian minum kopi, juga tidak sampai berakibat fatal.  Mirna tiba-tiba 

mengalami kejang-kejang setelah beberapa saat usai meminum es kopi di Olivier 

Cafe Mal Grand Indonesia, Tanah Abang, Jakpus pada 5 Januari lalu. 

Kasus besar lain yang sempat menggegerkan Indonesia adalah kasus 

meninggalanya Aktivis HAM Munir pada 7 September 2004. Berdasarkan berita 

Liputan 6 tanggal 7 September 2015, Munir meninggal dunia dalam perjalanan di 

pesawat menuju Belanda. Perjalanan Munir ke Negeri Kincir Angin itu untuk 

melanjutkan studi S2 di Universitas Utrecht, Belanda. Mantan Direktur Eksekutif 

LSM Imparsial itu ditemukan tak bernyawa di kursi pesawat 2 jam sebelum 

pesawat mendarat di Armsterdam. Sekitar pukul 12.10 WIB, Munir ditemukan 

tidur dalam kondisi miring dengan mulut mengeluarkan air liur tidak berbusa dan 

telapak tangannya membiru. Munir ternyata sudah tiada alias wafat. Menurut ahli 

forensik dari Universitas Indonesia yang menangani kasus Munir, Mun'im Idris, 

Munir positif meninggal karena racun arsenik. Temuan ini senada dengan Institut 

Forensik Belanda (NFI) yang membuktikan bahwa beliau meninggal akibat racun 

arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. Sesuai dengan hukum nasionalnya, 

pemerintah Belanda melakukan otopsi atas jenazah almarhum. Temuan ini juga 

diperkuat hasil penyelidikan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes 

Polri yang menyatakan Munir tewas karena diracun. Dijelaskan Mun'im, Setelah 

minum di Coffee Bean, Munir mengeluh sakit perut dan meminta obat mag. Di 

atas pesawat, Munir sempat muntah dan kejang-kejang sebelum dinyatakan 

meninggal. 
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Dari berbagai kondisi tersebut diatas membuktikan bahwa pengawasan 

distribusi B2 belum efektif atau dengan kata lain dapat membeli bahan tersebut 

dengan resep dokter namun juga dijual secara bebas. Untuk mempermudah 

peredaran/pendistribusian/penjualan B2, maka dilakukan pengemasan dalam 

ukuran kecil dan dalam bentuk/gambar kemasan yang serupa antara bahan baku 

untuk produk pangan dan non pangan dengan produsen yang sama. 

Penyalahgunaan B2 tersebut diindikasi karena pendistribusian B2 terutama dari 

pengecer B2 ke pengguna akhir B2. Sementara sistem distribusi B2 yang ada 

sekarang belum terstruktur sehingga menyulitkan dalam pengawasannya. Bertitik 

tolak dari fenomena di atas, maka analisis pengawasan distribusi B2 penting untuk 

dilakukan guna menjawab beberapa permasalahan terkait dengan implementasi 

kebijakan pengawasan B2 yaitu bagaimana pelaksanaan Permendag Nomor: 

23/M-DAG/PER/9/2011 tentang perubahan Permendag Nomor: 44/M-

Dag/Per/9/2009 tentang Pengadaan, distribusi dan Pengawasan B2 dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Permendag tersebut. 

Bahan berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia 

dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat 

membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak 

langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, 

mutagenik, korosif, dan iritasi. Selain itu bahan berbahaya juga merupakan bahan-

bahan yang pembuatan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan 

penggunaanya menimbulkan atau membebaskan debu, kabut, uap, gas, serat, atau 

radiasi sehingga dapat menyebabkan iritasi, kebakaran, ledakan, korosi, keracunan 



5 
 

dan bahaya lain dalam jumlah yang memungkinkan gangguan kesehatan bagi 

orang yang berhubungan langsung dengan bahan tersebut atau meyebabkan 

kerusakan pada barang-barang.
1
 

Bahan kimia banyak digunakan dalam lingkungan kerja yang dapat dibagi 

dalam tiga kelompok besar antara lain Industri Kimia, yaitu industri yang 

mengolah dan menghasilkan bahan-bahan kimia, diantaranya industri pupuk, 

asam sulfat, soda, bahan peledak, pestisida, cat, deterjen, dan lain-lain.  Industri 

kimia dapat diberi batasan sebagai industri yang ditandai dengan penggunaan 

proses-proses yang bertalian dengan perubahan kimiawi atau fisik dalam sifat-

sifat bahan tersebut dan khususnya pada bagian kimiawi dan komposisi suatu zat. 

Yang kedua adalah Industri Pengguna Bahan Kimia, yaitu industri yang 

menggunakan bahan kimia sebagai bahan pembantu proses, diantaranya industri 

tekstil, kulit, kertas, pelapisan listrik, pengolahan logam, obat-obatan dan lain-

lain, dan yang terakhir adalah Laboratorium, yaitu tempat kegiatan untuk uji 

mutu, penelitian dan pengembangan serta pendidikan.  Kegiatan laboratorium 

banyak dipunyai oleh industri, lembaga penelitian dan pengembangan, perusahaan 

jasa, rumah sakit dan perguruan tinggi.
2
 

Berdasarkan fakta di lapangan, peredaran dan penggunaan Bahan 

Berbahaya (B2) terus mengalami peningkatan baik jenis maupun jumlahnya. 

Peredaran dan penggunaan Bahan Berbahaya yang tidak sesuai aturan dapat 

memicu adanya penyalahgunaan peruntukan bahan berbahaya, utamanya untuk 

                                                             
     

1
  Ridwan. 1995. Diktat Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan. PT. Bina 

Sumber Daya Manusia. Jakarta. hal. 26 

     
2
 Ibid. hal 35  
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produk makanan dengan target pasar yang luas. Dampak negatif B2 sendiri tidak 

hanya dialami oleh konsumen namun juga bisa berakibat pada produsen karena 

dapat mematikan potensi produsen lain yang jujur dan bertanggung jawab serta 

tidak mendidik produsen pangan dalam menghasilkan produk berdaya saing 

berbasis mutu serta memenuhi aspek keamanan, kesehatan, dan keselamatan 

konsumen. Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan perangkat peraturan 

yaitu Pasal 6 sampai Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan 

Bahan Berbahaya. Sebagai catatan, pelaku usaha atau produsen apabila terbukti 

melanggar ketentuan bahan berbahaya B2 maka akan dikenakan saksi berjenjang 

mulai pencabutan pengakuan IP-B2 / IT-B2, pencabutan izin usaha (SIUP-B2) 

serta penarikan barang dari peredaran. Salah satu tindakan preventif pemerintah 

ialah melakukan pengawasan intensif terhadap produsen dan toko yang menjual 

B2 serta penyuluhan baik kepada produsen maupun konsumen mengenai bahaya 

B2.  

Dalam rangka melindungi hak-hak konsumen serta menghindarkannya 

dari efek negatif akibat suatu barang yang beredar di pasar, pemerintah telah 

menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UU-PK). Berdasarkan UU tersebut, hak-hak konsumen dilindungi 

dari penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan produsen, 

importir, distributor dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang 

atau jasa. Selain peredaran barang dan jasa di pasar, faktor keamanan, 

keselamatan, kesehatan dan lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam 
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perlindungan konsumen. Salah satu produk yang harus mengutamakan faktor 

Keselematan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) tersebut adalah Bahan 

Berbahaya (B2). Sehingga mendorong Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang 

Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya, sehingga dampak 

penyalahgunaan B2 dapat dikurangi. Dalam ketentuan ini diatur pengadaan B2, 

baik yang berasal dari lokal maupun impor melalui pengaturan jenis, pengadaan, 

pendistribusian, perijinan, pelaporan dan larangannya. Selanjutnya ditindaklanjuti 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 23/M-DAG/PER/9/2011 tentang 

Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/9/2009 

dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan, khususnya B2 yang berasal 

dari impor, yaitu dengan menetapkan verifikasi atau penelusuran teknis impor dan 

penetapan pelabuhan dan bandara untuk impor B2.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang fokus terhadap pengadaan, distribusi dan pengawasan peredaran 

B2 dan memilih Kota Malang sebagai lokasi penelitian dengan beberapa 

pertimbangan. Masyarakat Malang merupakan masyarakat perkotaan dengan 

tingkat pendidikan dan pengetahuan relatif baik sehingga menyebabkan tingginya 

kebutuhan bahan kimia untuk berbagai kebutuhan. Faktor tersebut merupakan 

faktor pendorong terjadinya pelanggaran peredaran B2. Untuk itu Peneliti sangat 

tertarik untuk meneliti ada atau tidaknya fenomena beredarnya bahan berbahaya 

tanpa resep atau tanpa ijin yang terjadi di wilayah Malang dan bagaimana 

pengawasannya selama ini. 
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B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari fenomena dalam uraian yang telah dikemukakan pada latar 

belakang diatas maka perumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana sistem dan pelaksanaan pengawasan terhadap pengadaan dan 

distribusi bahan berbahaya oleh BPOM Provinsi Jawa Timur dan Dinas 

Perdagangan di wilayah Kota Malang ? 

2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengadaan dan 

distribusi bahan berbahaya oleh BPOM Provinsi Jawa Timur dan Dinas 

Perdagangan di wilayah Kota Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang 

hukum. Secara spesifik terkait dengan penulisan ini yang menjadi tujuan utama 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji sistem dan pelaksanaan pengawasan 

terhadap pengadaan dan distribusi bahan berbahaya oleh BPOM Provinsi 

Jawa Timur dan Dinas Perdagangan di wilayah Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala dalam pelaksanaan pengawasan 

terhadap pengadaan dan distribusi bahan berbahaya oleh BPOM Provinsi 

Jawa Timur dan Dinas Perdagangan di wilayah Kota Malang. 

D. Maksud dan Kegunaan Penelitian 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk kepentingan – 

kepentingan sebagai berikut : 
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1. Manfaat Penulisan Hukum 

a) Bagi Penulis 

       Berguna untuk menambah pengetahuan, kajian dan pemahaman 

tentang sistem pengawasan dan pelaksanaan terhadap peredaran bahan 

berbahaya, serta kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu penelitian ini 

dapat digunakan untuk perbandingan teori yang didapat dibangku kuliah 

dengan keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan. 

b) Bagi Masyarakat 

       Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistem 

pengawasan dan pelaksanaan terhadap peredaran bahan berbahaya, serta 

kendala dalam pelaksanaannya. 

c) Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sistem 

pengawasan dan pelaksanaan terhadap peredaran bahan berbahaya, serta 

kendala dalam pelaksanaannya, dan diharapkan menjadi sebuah bahan 

koreksi untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut mengenai 

sistem pengawasan dan pelaksanaan terhadap peredaran bahan berbahaya, 

serta kendala dalam pelaksanaannya. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu 
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hukum yang dihadapi. Oleh karena itu penelitian hukum merupakan suatu 

penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. Hasil yang ingin dicapai 

adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang 

diajukan. Terkait dengan isu yang diangkat oleh penulis yakni sistem pengawasan 

terhadap peredaran bahan berbahaya oleh BPOM Provinsi Jawa Timur dan Dinas 

Perdagangan Kota Malang, pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran bahan 

kimia berbahaya, dan kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran 

bahan kimia berbahaya, penulis mencoba Metode pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu pendekatan 

yang menekankan pada pencarian-pencarian. Yuridis itu sendiri adalah suatu 

penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga 

sosiologis yaitu berusaha menelaah kaidah - kaidah hukum yang berlaku di 

masyarakat. 

       Adapun metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

       Terkait dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis maka dalam hal 

ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yang 

mengkaji tentang pertimbangan dalam hukum, dimana yang menjadi objek 

kajian adalah realitas hukum dimana hukum sebagai tindakan adapun 

sifatnya ialah bersifat eksploratis dan berbentuk preskriptif. 
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2. Sumber Data 

a) Data Primer 

       Data primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, 

informasi, pendapat dan lain – lain yang diperoleh dari sumber 

utama/pertama.
3
 Data Primer atau data dasar yang diperoleh 

langsung dari masyarakat, dalam hal ini dari informan penelitian, 

bisa berupa uraian lisan atau tertulis yang ditujukan oleh informan. 

Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

data yang diperoleh dari hasil uraian yang akan diberikan oleh 

Humas Balai Besar POM Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas 

Perdagangan Kota Malang. 

b) Data Sekunder 

       Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen – 

dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan penelitian, 

hasil penelitian dalam bentuk penelitian, skripsi, tesis, dan 

peraturan perundang – undangan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

       Penulisan ini menggunakan dua cara pengumpulan data yakni, 

wawancara dan dokumentasi. 

a) Interview/Wawancara : Pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak terkait di Balai 

Besar POM Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas Perdagangan 

                                                             
       

3
 Fakultas Hukum UMM. 2012 Pedoman Penulisan Hukum, hal 32 
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Kota Malang, yaitu wawancara langsung dengan Bagian Humas 

Balai Besar POM Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas 

Perdagangan Kota Malang mengenai sistem pengawasan peredaran 

bahan berbahaya. 

b) Dokumentasi : Merupakan pengumpulan data – data yang dimiliki 

oleh para pihak, dalam hal ini berkenaan dengan sistem 

pengawasan terhadap peredaran bahan berbahaya oleh BPOM 

Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perdagangan Kota Malang dan 

tentang penegakkan hukum terhadap peredaran bahan berbahaya 

tanpa menggunakan resep dan ijin. 

5. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan pada sifat penelitian ini yang menggunakan metode 

yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Deskriptif tersebut meliputi 

penentuan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. 

Adapun dalam proses analisa di lapangan digunakan model miles and 

huberman yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung yakni 

pada saat wawancara. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, maka sistematika 

penulisan hukum ini dibagi menjadi empat bab yang masing – masing terdiri dari 

sub – sub bab. Adapun bab – bab tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang pengambilan isu hukum, rumusan masalah yang menjadi 

pokok pembahasan, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan 

penelitian, metode penulisan dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan penjelasan mengenai teori dan konsep tentang 

Bahan Berbahaya, Penyalahgunaan Bahan Berbahaya, Gambaran 

Umum Perdagangan Bahan Berbahaya di Indonesia, Pengawasan,  

Tinjauan Tentang Efektifitas Hukum 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menyajikan analisa – analisa yang 

berkaitan dengan sistem pengawasan terhadap peredaran bahan 

berbahaya oleh BPOM Provinsi Jawa Timur dan Dinas 

Perdagangan di wilayah Kabupaten/Kota Malang, dan juga yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran 

bahan berbahaya, dan kendala dalam pelaksanaan pengawasan 

terhadap peredaran bahan kimia berbahaya. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan 

sekaligus berisi tentang saran - saran yang menjadi sumbangan 

penulis sebagai upaya penemuan pemecahan masalah atas isu 

hukum yang diangkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


