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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kota yang berpenduduk 820.243 (Berdasarkan Sensus Penduduk 

Tahun 2010) ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah 

selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang. Luas 

wilayah kota Malang adalah 252,10 km
2
.

Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, 

dan dikenal dengan julukan kota pelajar. Jumlah penduduk Kota Malang 820.243 

(2010), dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun. Sebagian besar adalah suku 

Jawa, serta sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab, dan Tionghoa. 

Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, 

Buddha, dan Kong Hu Chu. 

Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak zaman 

kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja Hati Kudus Yesus, 

Gereja Kathedral Ijen (Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel), Klenteng di 

Kota Lama serta Candi Badut di Kecamatan Sukun dan Pura di puncak Buring. 

Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya 

Pesantren, yang terkenal ialah Ponpes Al Hikam pimpinan KH. Hasyim Muzadi, 

dan juga adanya pusat pendidikan Kristen berupa Seminari Alkitab yang sudah 

terkenal di seluruh Nusantara, salah satunya adalah Seminari Alkitab Asia 
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Tenggara. Bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timuran adalah bahasa sehari-hari 

masyarakat Malang. Kalangan minoritas Suku Madura menuturkan Bahasa 

Madura. 

Kota Malang dipimpin oleh seorang wali kota dan wakil wali kota. 

Keduanya dipilih langsung oleh rakyat kota Malang dalam pemilihan wali kota 

Malang setiap lima tahun sekali. Pilkada pertama di kota Malang pertama kali 

diselenggarakan pada tahun 2008, setelah sebelumnya wali kota dan wakilnya 

dipilih oleh anggota DPRD kota yang sekarang dijabat oleh H. Muhammad Anton 

dan wakilnya  Sutiaji. 

B. Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Bahan 

Berbahaya 

Berdasarkan hasil survey dan pengam atan di lapangan khususnya di Kota 

Malang dapat dilihat bahwa perdagangan B2 belum dilaksanakan sesuai dengan 

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

44/M-Dag/Per/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan 

Berbahaya. Pengamatan terkait pelaksanaan kebijakan perdagangan B2 di 

lapangan melihat dari tiga aspek yaitu aspek pengadaan, aspek distribusi dan 

aspek pengawasan yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksaaan Permendag 

tersebut. 
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B. 1 Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Aspek Pengadaan 

B. 1. 1 Sistem Pengawasan Aspek Pengadaan 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sistem pengawasan terhadap 

pengadaan B2 tertuang didalam pasal 13 ayat (2) Permendag No. 44/M-

Dag/Per/9/2009 yang mana IT B2 dan IP B2 wajib melaporkan realisasi impor 

kepada Dirjen Daglu, Dirjen Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian, 

dan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM 

paling lambat 15 hari kalender terhitung sejak tanggal B2 tiba di pelabuhan 

bongkar dan IP B2 wajib melaporkan realisasi penggunaan kepada Dirjen Industri 

Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian, dengan tembusan kepada Dirjen 

PDN dan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 

BPOM (pasal 13 ayat (3)).  

Selanjutnya IT B2 wajib melaporkan realisasi distribusi ke distributor, 

pengecer dan penggunan akhir kepada Dirjen PDN dengan tembusan kepada 

Dirjen Daglu, Dirjen Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian dan 

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM 

(pasal 13 ayat (3)). Penyampaian laporan oleh IT B2 dilaksanakan setiap 3 bulan 

terhitung sejak ditebitkannya penetapan sebagai IT B2 (pasal 13 ayat (6)).  

Distributor B2, Pengecer B2 dan Pengguna Akhir wajib melaporkan data 

perolehan dari IT B2 atau Produsen B2 serta pendistribusiannya kepada Dirjen 

PDN dengan tembusan Dirjen Industri Agro dan Kimia Kementerian 

Perindustrian, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan 
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Berbahaya BPOM dan Kepala Dinas Provinsi setiap triwulan tahun kalender 

berjalan (pasal 14 ayat (1), (3), (5) dan (7)). Pelaporan dari pelaku usaha belum 

berjalan dengan baik khususnya dari Pengecer B2 dan Pengguna Akhir. 

Mekanisme pelaporan dari pelaku usaha B2 juga perlu penyempurnaan seperti 

laporan tersebut ditembuskan kepada instansi seperti BPOM dan Dinas Kesehatan 

setempat di daerah. Kebutuhan dan peruntukan B2 di daerah tidak diketahui 

dengan pasti terutama dari pengecer ke pengguna akhir. Hal ini disebabkan 

laporan dari pengecer yang kurang lengkap dan belum adanya laporan dari 

pengguna akhir B2. Selain itu juga disebabkan lemahnya koordinasi instansi-

instansi yang melakukan pengawasan B2 di daerah. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan terhadap pengadaan B2 

hanya dilakukan dengan mendalami laporan-laporan dari pihak yang menjalankan 

usaha B2 dari importir sampai ke pengguna akhir. Pengawasan terhadap 

pengadaan B2 merupakan segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai 

kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai 

dengan yang semestinya atau tidak. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

diuraikan bila tidak sesuai dengan semestinya atau standar yang berlaku bagi 

kegiatan yang dilakukan maka telah terjadi penyimpangan. Kesalahan dan 

penyimpangan dalam pengawasan merupakan kegiatan dari kenyataan yang 

sebenarnya, selain hal tersebut dalam kegiatan pengawasan juga harus ditemukan 

sebab-sebab terjadinya penyimpangan, sifat penyimpangan, akibat hukum dari 

penyimpangan dan kerugian keuangan yang ditimbulkan dari perbuatan 

penyimpangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. 
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Diketahui bahwa pengadaan B2 dapat dilakukan melalui dua cara yaitu 

produksi dalam negeri dan importasi. B2 yang diproduksi di dalam negeri 

dilakukan oleh perusahaan di dalam negeri yang mempunyai Izin Usaha Industri 

dari Instansi yang berwenang. Sedangkan importasi dilakukan oleh Importir 

Terdaftar (IT) B2 yang ditetapkan dalam Permendag yaitu PT. Perusahaan 

Perdagangan Indonesia (PT. PPI) (pasal 4 ayat 1) dan Produsen B2 yang 

mendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen B2 dari Menteri Perdagangan 

dalam hal ini Dirjen Perdagangan Luar Negeri (pasal 3 ayat 1). Bahan Berbahaya 

yang diimpor oleh Importir Produsen (IP) B2 hanya untuk kebutuhan proses 

produksi dan dilarang diperjual-belikan atau diperdagangkan maupun 

dipindahtangankan ke orang lain (pasal 3 ayat 4).  

Pengadaan B2 oleh perusahaan dalam negeri hanya untuk jenis formalin 

saja. Selama ini belum ditemukan permasalahan dalam pengadaan karena 

umumnya produksi formalin lebih banyak digunakan oleh industri hilir 

perusahaan itu sendiri seperti industri kayu lapis dan cat, hanya sebagian kecil 

saja yang didistribusikan kepada distributor untuk memenuhi kebutuhan Rumah 

Sakit, Laboratorium Kimia, dan Peternakan. Namun yang perlu dicermati adalah 

peningkatan kapasitas produksi formalin dalam negeri. Penyalahgunaan formalin 

yang digunakan sebagai bahan tambahan pada makanan terjadi di tingkat 

pengecer ke pengguna akhir. Penyalahgunaan itu dilakukan oleh pengecer yang 

tidak memilki SIUP-B2 dengan cara merubah kemasan menjadi kemasan kecil. 

Hal ini bertentangan dengan pasal 9 ayat (3) bahwa yang berhak melakukan 
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pengemasan ulang (repacking) adalah IT dan Distributor B2 yang memiliki SIUP-

B2 baik untuk B2 produksi dalam negeri maupun impor.  

Kegiatan usaha perdagangan khusus B2 harus dilakukan oleh pelaku usaha 

yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan B2 (SIUP B2) sebagaimana diatur 

dalam pasal 10, 11, dan 12. Namun sampai saat ini masih banyak pelaku usaha 

yang menganggap SIUP umum sudah cukup untuk berdagang B2. Walaupun telah 

dilakukan sosialisasi terkait SIUP B2 namun masih ada pelaku usaha yang enggan 

mengajukan SIUP B2. Kendala lain yang dihadapi untuk memperoleh SIUP B2 

karena belum terbentuknya Tim Terpadu di Tingkat Kab/Kota dan Tim Terpadu 

Tingkat Provinsi. Untuk memperoleh SIUP B2 baik pengecer maupun distributor 

harus melalui pemeriksaan fisik sarana seperti tempat penyimpanan, fasilitas 

pengemasan ulang, dan alat transportasi yang memenuhi K3L yang dilakukan 

oleh Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota dan Tim Terpadu Tingkat Provinsi (pasal 11 

ayat (1) dan (2)). 

B. 1. 2 Pelaksanaan Pengawasan Aspek Pengadaan  

Di Malang, mekanisme pelaporan dari pelaku usaha B2 belum berjalan 

dengan baik. Di dalam Permendag 44/M-Dag/Per/9/2009 diatur bahwa pelaporan 

dilakukan per triwulan. Berdasarkan pemaparan Ibu Titik selaku Kepala Seksi 

Pemberdayaan Konsumen, sampai saat ini Dinas Perindag Kota Malang belum 

pernah menerima laporan dari pelaku usaha B2.
1
 Menurutnya lagi, secara umum 

kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha B2 di Kota Malang dalam pengajuan 

                                                             
1
 Wawancara Ibu Titik selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. 
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SIUP B2 karena belum terbentuknya Tim Terpadu di Tingkat Kab/Kota yang 

memberikan rekomendasi kepada Tim Terpadu Tingkat Provinsi. Berdasarkan 

informasi dari Dinas Perindag Kota Malang ada beberapa pelaku usaha B2 dari 

Kota Malang yang mengajukan ijin SIUP B2 namun belum bisa diterbitkan 

karena kendala tersebut.
2
  

Pelaku usaha “menganggap” SIUP umum sudah cukup untuk menjual B2. 

Walaupun telah dilakukan sosialisasi terkait SIUP B2 namun masih ada pelaku 

usaha yang enggan mengajukan SIUP B2 karena menganggap SIUP umum saja 

sudah cukup untuk menjual B2. Kebutuhan dan peruntukan B2 di Kota Malang 

tidak diketahui dengan pasti. Hal ini disebabkan belum adanya laporan dari pelaku 

usaha B2. Jadi kesimpulannya pelaksanaan pengawasan masih belum bisa 

dilakukan karena tidak adanya target pihak yang akan diawasi. Pihak pemerintah 

daerah hanya melakukan pengawasan terhadap usaha yang telah terdaftar dan 

memiliki B2. 

B.2 Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Aspek Distribusi 

B. 2. 1 Sistem Pengawasan Aspek Distribusi  

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengawasan dalam distribusi B2 

adalah pembinaan terhadap IP-B2, IT-B2, DT-B2, PT-B2 dalam mendistribusikan 

Bahan Berbahaya dan PA-B2 dalam menggunakan/memanfaatkan Bahan 

Berbahaya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan 

Kementerian/ Instansi Teknis terkait. IP-B2, IT-B2, P-B2, DT-B2, PT-B2, dan 

                                                             
2
 Wawancara Ibu Titik selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang  
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PA-B2 wajib memberikan akses dan informasi yang seluas-luasnya mengenai 

kebenaran pendistribusian B2 kepada Pejabat/Pegawai yang melakukan 

pengawasan.  

Sistem pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan B2 meliputi: 

aspek perizinan/legalitas perusahaan; pendistribusian B2 (jenis, realisasi 

distribusi, dan stok B2); sarana distribusi untuk kelancaran pelaksanaan distribusi 

B2; peralatan Sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di bidang pengelolaan 

B2; pelaporan pendistribusian B2; label dan kemasan B2; dan Lembar Data 

Keamanan (LDK)/Safety Data Sheet (SDS) yang juga meliputi aspek 

pemanfaatan/penggunaan B2 sesuai dengan peruntukannya. 

Sistem pengawasan disini merupakan kontrol terhadap Pendistribusian B2 

yaitu penyaluran atau peredaran dan penjualan B2 dari IT B2 dan/atau Produsen 

B2 kepada Distributor Terdaftar B2, dari Distributor Terdaftar B2 kepada 

Pengecer Terdaftar B2, dari Pengecer Terdaftar B2 kepada Pengguna Akhir B2, 

atau Importir Terdaftar B2 dan/atau Produsen B2 langsung kepada Pengecer 

Terdaftar B2, atau Importir Terdaftar B2 dan/atau Produsen B2 langsung kepada 

Pengguna Akhir B2. Distributor Terdaftar B2 kepada Pengecer Terdaftar B2 atau 

Distributor Terdaftar B2 langsung kepada Pengguna Akhir B2. 

 Hal ini menyebabkan sulit untuk melakukan pengawasan B2 terutama di 

tingkat pengecer ke pengguna akhir karena individu/industri yang tidak memiliki 

ijin dapat membeli dengan bebas, padahal dalam peraturan diatur bahwa pengguna 

B2 harus memiliki ijin. Pengaturan wilayah distribusi diperlukan untuk 

mempermudah pengawasan terhadap distribusi B2. Dugaan sementara 
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penyalahgunaan banyak terjadi di pengecer ke pengguna akhir. Pengecer menjual 

B2 langsung kepada perorangan hanya dengan meminta identitas diri (KTP) tetapi 

tidak menanyakan penggunaan B2 lebih lanjut. Pengecer keberatan jika harus 

menjual kepada pengguna akhir yang memiliki ijin dengan alasan kesulitan 

menjual B2.  

B. 2. 2 Pelaksanaan Pengawasan Aspek Distribusi 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Titik, di kota Malang, distribusi B2 

masih sulit untuk dilakukan pengawasan dikarenakan Pengaturan wilayah 

distribusi yang belum diatur, dan berdasarkan hasil diskusi diperlukan pengaturan 

wilayah distribusi untuk mempermudah pengawasan terhadap distribusi B2.
3
 

Dugaan sementara penyalahgunaan banyak terjadi di pengecer ke pengguna akhir. 

Pengecer B2 yang ada di Kota Malang menjual B2 langsung kepada perorangan 

hanya dengan meminta identitas diri (KTP) tetapi tidak menanyakan penggunaan 

B2 lebih lanjut. Pengecer keberatan jika harus menjual kepada pengguna akhir 

yang memiliki ijin sebagaimana diatur dalam Permendag 44 dengan alasan 

kesulitan menjual B2.
4
  

Selain itu pelaku usaha industri rumah tangga memiliki keterbatasan 

pengetahuan B2 dan kesadaran akan resiko penggunaan B2 untuk makanan, 

sehingga permintaan terhadap B2 relatif besar. Berdasakan informasi dari Balai 

Besar POM di Provinsi Jawa Timur, kebanyakan industri rumah tangga tidak 

                                                             
3
 Wawancara Ibu Titik selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 

4
 Wawancara Ibu Titik selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 



76 
 

menyadari bahaya dari penggunaan B2 bahkan ada jenis B2 seperti Rhodamin B 

digunakan turun temurun sebagai pewarna dan pengawet makanan. Penggunaan 

B2 pada makanan banyak ditemukan karena mudah mendapatkannya di pasaran 

dan harganya murah.
5
 

Mekanisme pengawasan mulai dari pengadaan sampai distribusi di pasaran 

belum berjalan optimal. Perijinan dan pelaporan merupakan indikator 

pengawasan. Tanpa adanya dua hal tersebut sangat sulit untuk melakukan 

pengawasan termasuk B2. Masih lemahnya penerapan sanksi pada produk B2 

yang tidak mengindahkan peraturan. Sanksi bagi pelaku usaha yang 

memperdagangkan B2 sulit untuk diterapkan karena pelaku usaha B2 belum 

memilki SIUP B2. Jika pun ada penerapan sanksi hanya sebatas pencabutan SIUP 

umum saja tetapi hal ini sulit untuk dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan 

hukum. Hal ini dapat menimbulkan kritik bagi pemerintah karena pelaku usaha 

yang memiliki SIUP B2 dan yang tidak memiliki SIUP B2 mendapat perlakuan 

yang sama dalam memperdagangkan B2 sehingga akan mendorong pelaku usaha 

memperdagangankan B2 tanpa SIUP B2 dengan pertimbangan pembuatan SIUP 

B2 memerlukan biaya yang tinggi. 

Hasil survey di Kota Malang, mekanisme pengawasan mulai dari 

pengadaan sampai distribusi di pasaran belum berjalan optimal. Perijinan dan 

pelaporan merupakan indikator pengawasan. Tanpa adanya dua hal tersebut 

sangat sulit untuk melakukan pengawasan termasuk B2, dan masih lemahnya 

                                                             
5
 Wawancara Ibu Noer Indah selaku Bidang Humas Balai Besar POM Provinsi Jawa 

Timur 



77 
 

penerapan sanksi pada produk B2 yang tidak mengindahkan peraturan. Sanksi 

bagi pelaku usaha yang memperdagangkan B2 sulit untuk diterapkan karena 

pelaku usaha B2 belum memilki SIUP B2. Jika pun ada penerapan sanksi hanya 

sebatas pencabutan SIUP umum saja tetapi hal ini sulit untuk dilakukan dengan 

pertimbangan-pertimbangan hukum.
6
  

Dan berdasarkan hasil survei dan diskusi terbatas dengan stakeholder di 

Kota Malang terkait dengan pengawasan distribusi B2, ada beberapa masukan 

antara lain sebagai berikut :
7
  

a) Jika Tim Terpadu di tingkat Kab/Kota belum terbentuk perlu diatur di 

dalam Permendag tentang pelimpahan wewenang kepada Tim Terpadu 

Provinsi guna menindaklanjuti pengajuan ijin dari pelaku usaha B2. 

b) Pelaku usaha yang belum memiliki ijin sebaiknya melaporkan 

perdagangan B2-nya.  

c) Regulasi yang lebih detail untuk pengguna akhir perorangan (diperlukan 

identitas lengkap) di dalam Permendag agar penjualan di hilir dapat 

diperketat.  

d) Pengguna akhir juga harus memberikan laporan penggunaan B2.  

e) Pengaturan wilayah diperlukan dengan pertimbangan untuk pengawasan 

pengadaan dan distribusi.  

                                                             
6
 Wawancara Ibu Titik selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 

7
 Wawancara Ibu Titik selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 
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f) Pelaporan dilakukan secara on-line untuk mencegah penyalahgunaan B2 di 

masyarakat. 

g) Peningkatan kesejahteraan bagi penyidik B2. 

h) Perlu penerapan sanksi bagi yang tidak melaporkan seperti tidak diberikan 

SIUP.  

i) Laporan sebaiknya dilakukan per-bulan tidak per triwulan sebagaimana 

diatur dalam Permendag 44 dengan pertimbangan B2 merupakan produk 

yang memiliki dampak berbahaya bagi masyarakat.  

Importir/Distributor jangan langsung mendistribusikan B2 ke pengguna 

akhir tetapi sebaiknya melalui pengecer B2. 

C. Kendala Dan Solusi Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi 

Bahan Berbahaya  

Kebijakan yang menjadi fokus dalam analisis ini adalah peraturan 

mengenai pengadaan, distribusi dan pengawasan B2 yang ditetapkan berdasarkan 

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

Nomor: 44/M-Dag/Per/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan 

Bahan Berbahaya. Berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Permendag 

tersebut di lapangan seperti yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka 

peraturan mengenai pengadaan, distribusi dan pengawasan B2 perlu dievaluasi 

yang selanjutnya direvisi atau disempurnakan terutama untuk pasal-pasal yang 

tertuang dalam Permendag No. 44/M-Dag/Per/9/2009 sehingga pelaksanaannya 

bisa lebih efektif mencegah terjadinya penyalahgunaan B2. 
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C.1 Peraturan yang Kurang Jelas dan Efektif Bagi Pengusaha Bahan 

Berbahaya 

Permasalahan penyalahgunaan B2 seperti Boraks, Formalin, dan 

Rhodamin-B untuk pangan masih banyak ditemukan terjadi di masyarakat. 

Berdasarkan hasil monitoring BPOM Jawa Timur, pada tahun 2015, di Provinsi 

Jawa Timur ditemukan 17 % makanan jajanan anak sekolah (JAS) mengandung 

B2, lebih tinggi dari angka nasional 9 %, sementara itu, proporsi makanan lainnya 

(non-JAS) yang mengandung B2 belum ada data yang secara nasional, namun 

diduga banyak jenis makanan lainnya seperti tahu, mie basah, dan bakso yang 

diduga menggunakan formalin dan boraks sebagai bahan pengawet dan 

pengembang.
8
 Hasil penelitian BPOM Provinsi Jawa Timur, dari 251 jenis 

minuman yang diteliti di beberapa kota di Provinsi Jawa Timur, sebesar 39.5 %, 

terbukti mengandung Rhodamin-B sebagai bahan pewarna merah pada minuman. 

Lebih lanjut, berdasarkan survey yang dilakukan di 4500 sekolah dasar 

tahun 2015, BPOM Jawa Timur menemukan sekitar 12.9 % Pangan Jajanan Anak 

Sekolah (PJAS) mengandung formalin, 9.7 % mengandung Boraks, 4 % 

mengandung Rhodamin B, dan 5 % mengandung Amaranth.
9
 Hasil uji sample 

PJAS dari mobil laboratorium keliling di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 

menunjukkan bahwa 17 % mengandung B2, berupa Boraks, Formalin dan 

Rhodamin B. Fakta ini menunjukkan bahwa Permendag Nomor: 23/M-

DAG/PER/9/2011 tentang perubahan Permendag Nomor: 44/M-Dag/Per/9/2009 
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Timur 
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  Data BPOM Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 
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tentang Pengadaan, distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya belum mengatur 

secara efektif untuk mencegah penyalahgunaan B2 dalam bahan pangan. 

Berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi dengan steakeholders yang terlibat 

dengan B2, dapat diidentifikasi permasalahan terkait dengan pengaturan B2 

sebagai berikut : 
10

 

a) Belum tersedia data base B2 yang akurat dan belum ada pemetaan 

kebutuhan setiap jenis B2 secara jelas, baik nasional maupun setiap 

wilayah khususnya Boraks, Formalin, Rhodamin-B dan Metanil Yellow, 

untuk mengetahui jumlah pengadaan B2 terutama dari impor.  

b) PT. PPI merupakan satu-satunya perusahaan yang ditunjuk sebagai IT-B2 

tidak mampu melakukan impor untuk semua jenis B2. Sehingga 

dimungkinkan adanya “ indikasi “ kebocoran yang berasal dari Importir 

produsen B2 (IP-B2) atau adanya impor B2 ilegal di pasaran  

c) Jenis-jenis B2 yang tercantum dalam Permendag Nomor: 23/M-

DAG/PER/9/2011 sebagai Perubahan atas Permendag Nomor: 44/M-

DAG/PER/9/2009 dan Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan 

B2, belum disesuaikan BTKI tahun 2012, sehingga ada kesulitan dalam 

penyesuaian Harmonized System (HS) dalam importasi B2.  

d) Pengaturan distribusi B2 menyulitkan pengawasan karena saluran 

distribusi B2 yang kurang terstruktur dan tidak ada pengaturan wilayah 

distribusi. Sebagai contoh , P-B2 atau IT-B2 dapat mendistribusikan B2 
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Timur 



81 
 

kepada DT-B2, PT-B2 dan/atau PA-B2; DT-B2 dapat mendistribusikan 

B2 kepada PT-B2 dan/atau PA-B2; dan PT-B2 mendistribusikan B2 

kepada PA-B2. 

e) Sistem pelaporan belum berjalan dengan semestinya terutama di tingkat 

propinsi dan kabupaten/kota. Pelaporan dari IT-B2 atau DT-B2 yang 

didistribusikan di suatu wilayah dilakukan melalui kantor pusatnya yang 

mungkin saja tidak di wilayah tersebut. Jumlah B2 yang didistribusikan ke 

dalam suatu wilayah sulit untuk diidentifikasi. Disamping itu, tidak ada 

kewajiban laporan PA-B2 merupakan tendensi kebocoran berasal dari PT-

B2 ke PA-B2 yang dapat disalahgunakan peruntukan.  

f) Koordinasi dan mekanisme antar-lembaga pengawas B2 belum banyak 

dilakukan di daerah. Komitmen Pemerintah daerah yang relatif rendah 

sehingga pelaksanaan pengawasan B2 belum didukung oleh sumber daya 

manusia. Pengawasan oleh Disperindag lebih kepada pengawasan barang 

beredar terkait SNI dan Label, sedangkan untuk B2 belum berjalan secara 

baik. Sementara pengawasan oleh BPOM lebih kepada industri 

makanan/minuman yang menggunakan B2, tetapi bukan kepada pelaku 

usaha perdagangan B2.  

g) Masih banyak daerah yang belum memiliki Tim Pemeriksa B2 yang 

berfungsi untuk melakukan verifikasi persyaratan fasilitas penyimpanan 

yang memenuhi syarat K3L sebagai syarat untuk mendapatkan SIUP-B2 

bagi PT-B2  
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C.2 Evaluasi Peraturan Bahan Berbahaya 

Secara umum, tujuan revisi peraturan mengenai pengadaan, distribusi, dan 

pengawasan B2 dilakukan untuk mencegah beredarnya B2 secara ilegal dan untuk 

mencegah penyalahgunaan B2 yang dapat menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat. Secara khusus, revisi peraturan mengenai B2 bertujuan untuk :
11

 

a) Memperbaiki ketentuan pengadaan B2 sehingga memenuhi kebutuhan 

secara akurat; 

b) Menyempurnakan sistem distribusi B2 sehingga mudah dikendalikan dan 

diawasi; 

c) Memperbaiki sistem pengawasan B2 dan sanksi atas pelanggaran; dan 

d) Mengintegrasikan pengaturan penggunaan B2.  

Untuk mencapai tujuan tersebut menurut Ibu Titik, perlu beberapa pilihan 

perbaikan kebijakan sebagai berikut : 
12

 

a) Perbaikan ketentuan pengadaan B2. Dalam hal pengadaan B2, perlu 

adanya revisi peraturan yang menyangkut tiga hal, yaitu jenis B2 

sebaiknya tidak dikelompokkan atas dasar yang pengaturan pengadaan 

impornya atau pengaturan tataniaganya. Harusnya segala jenis B2 diatur 

pengadaan, impor, ekspor, distribusi, pemilikan atau penggunaannya, 

hanya saja ada jenis B2 yang diatur menggunakan kriteria dan prosedur 
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 Wawancara Ibu Titik selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang  

12
  Wawancara Ibu Titik selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 
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yang spesifik, jenis B2 yang diatur dengan perijinan, atau Jenis B2 yang 

dilarang, kemudian pengaturan mekanisme perencanaan kebutuhan dan 

pengadaan secara nasional dan wilayah, dan pengaturan kembali ijin 

impor. Berkaitan dengan pengaturan kembali ijin impor, ada beberapa 

alternatif, di antaranya pemberian ijin pengadaan impor tetap diberikan 

kepada IP-B2 dan IT-B2, dimana IP-B2 mendistribusikan untuk proses 

produksinya sendiri (tidak boleh mendistribusikan ke pasar) dan IT-B2 

dapat mendistribusikan kepada DT-B2, PT-B2, atau PA-B2 dan ditunjuk 

sebagai IT-B2 adalah PPI (alternatif 1, tidak ada perubahan); kemudian 

pemberian ijin pengadaan impor B2 hanya diberikan kepada IT-B2 dan 

sebagai IT-B2 ditunjuk satu BUMN (alternatif 2); dan pemberian iijin 

pengadaan impor B2 hanya diberikan kepada perusahaan yang memenuhi 

syarat sebagai IT-B2 (alternatif 3).  

b) Penyempurnaan sistem distribusi B2. Penyempurnaan sistem distribusi 

dilakukan agar penyaluran B2 dapat dilakukan dengan baik, serta 

pengendalian dan pengawasannya dapat dilakukan secara efektif. 

Beberapa alternatif penyempurnaan sistem distribusi, di antaranya, 

pengaturan sistem distribusi B2 yang jelas dan dan mudah dikendalikan; 

dan Pengaturan cabang dari IT-B2/DT-B2/PT-B2 yang jelas menurut 

wilayah. Dalam pengaturan sistem distribusi, ada dua piilihan sistem 

distribusi yaitu, sistem distribusinya seperti yang sekarang ada, dimana IT-

B2 atau P-B2 dapat mendistribusikan B2 kepada DT-B2, PT-B2, dan/atau 

PA-B2; DT-B2 dapat mendistribusikan B2 kepada PT-B2 dan/atau PA-B2; 
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dan PT-B2 dapat mendistribusikan kepada PA-B2 (alternatif 1) dan (2) 

sistem distribusi yang baru dimana IT-B2 atau P-B2 menditribusikan B2 

kepada DT-B2 atau kantor cabang IT-B2 di suatu wilayah; DT-B2 atau 

Kantor Cabang IT-B2 mendistribusikan B2 kepada PT-B2 di wilayahnya; 

dan PT-B2 mendistribusikan B2 kepada PA-B2 di wilayahnya (alternatif 

2).  

c) Perbaikan sistem pengawasan B2 dan sanksi atas pelanggaran. Pengaturan 

mekanisme pengawasan harus lebih jelas dengan sanksi yang tegas tidak 

hanya sanksi administratif. Dalam sistem pemerintahan yang sekarang, 

mekanisme pengawasan harus mempertimbangkan kewenangan 

pemerintah daerah. Harus ada komitmen bahwa pengawasan B2 menjadi 

kewajiban dari pemerintah daerah dan bukan semata-mata menjadi 

tanggungjawab pemerintah pusat. Oleh karenanya, perlu dibentuk dan 

diefektifkan kinerja Tim B2 di tingkat pusat dan Tim Terpadu B2 di 

tingkat propinsi atau kabupaten/kota. Pelaku usaha yang memiliki usaha 

B2 di suatu wilayah memiliki kewajiban untuk melaporkan langsung 

pengadaan dan distribusi B2 kepada Tim Terpadu atau instansi terkait di 

wilayahnya, selain melalui kantor pusatnya. Ketidakpatuhan pelaku usaha 

B2 terhadap kewajiban melapor secara rutin dapat dikenakan sanksi 

administratif tidak hanya pencabutan SIUP tetapi juga denda dan/atau 

penggantian kerugian sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada 

(misalnya: UU No 18/2012 tentang Pangan).  
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d) Pengintegrasian pengaturan penggunaan B2. Ketentuan mengenai 

penggunaan B2 oleh PA-B2 secara umum sebaiknya perlu dicantumkan 

dalam peraturan mengenai pengadaan, distribusi dan pengawasan B2, 

termasuk di antaranya perlunya PA-B2 mengajukan perencanaan 

kebutuhan secara rutin selain melaporkan penggunaan B2 yang 

diperolehnya.  

Peraturan mengenai pengadaan, distribusi dan pengawasan B2 secara 

umum perlu direvisi. Selain untuk menyempurnakan ketentuan yang ada, revisi 

dilakukan untuk mengantisipasi dan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan 

lain seperti adanya ketentuan baru (misalnya: KTBI, 2012) atau undang-undang 

baru (misalnya: UU No 18/2012). Berdasarkan hasil diskusi dan dengan 

mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya, maka BPOM Jawa Timur 

mengambil keputusan bahwa : 
13

 

a) Pengaturan mengenai pengadaan ijin impor tetap seperti yang sekarang 

diberlakukan (alternatif 1). Ijin pengadaan impor diberikan kepada IP-B2 

untuk keperluan proses produksi sendiri dan kepada IT-B2 untuk 

didistribusikan ke pasar. Perusahaan BUMN (PT PPI) ditunjuk sebagai IT-

B2. Namun demikian, perusahaan IP-B2 tidaklah merangkap sebagai P-

B2, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran B2 yang 

diimpornya ke pasar.  
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b) Pengaturan mengenai distribusi B2 dipilih alternatif 2 dimana adanya 

pengaturan distribusi yang lebih terstruktur dan membatasi wilayah 

distribusi. Dalam konsultasi, tidak ada stakeholders yang merasa keberatan 

dengan pengaturan distribusi yang baru. Hanya saja untuk pengguna akhir 

B2 (PA-B2) yang membutuhkan B2 dalam jumlah besar dapat 

mengajukan ijin untuk bisa mendapatkannya dari IT-B2 atau P-B2 agar 

mereka tidak merasa dirugikan dengan menerima harga yang lebih tinggi 

jika pengaturan ini diberlakukan.  

C.3 Upaya Peningkatan Efektifitas Pengawasan Distribusi B2  

Penyalahagunaan B2 terutama sebagai bahan tambahan untuk pangan 

dapat membahayakan kesehatan manusia dan juga lingkungan. Salah satu 

penyebab timbulnya penyalahgunaan B2 diduga karena bahan berbahaya mudah 

diperoleh di pasar. Padahal Pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan 

dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan B2. 

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan dari peraturan tersebut. Pengadaan, pendistribusian maupun 

penggunaan B2 terus meningkat dan bahkan semakin mudah diperoleh di pasar. 

Oleh karena itu, peraturan mengenai pengadaan, distribusi dan pengawasan B2 

perlu dievaluasi.  

Beberapa ketentuan terutama dalam Permendag Nomor: 44/M-

DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan B2 

menunjukkan kontradiksi atau yang menimbulkan ketidakjelasan, yaitu :  
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a) Pengecer Terdaftar B2 (PT-B2) hanya ditunjuk oleh Distributor Terdaftar 

B2 (DT-B2) sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 8 dan PT-B2 ditunjuk 

oleh DT-B2 pada Pasal 11 Ayat (2) Hurup d, namun pada pasal 1 Angka 

12 diatur bahwa PT-B2 dapat ditunjuk oleh Importir Terdaftar B2 (IT-B2) 

atau Produsen B2 (P-B2).  

b) Pada Pasal 1 Angka 9, ketentuan tentang Pengguna Akhir B2 (PA-B2) 

tidak menjelaskan batasan besar-kecilnya skala usaha. Mengingat baik P-

B2 dan IT-B2 maupun PT-B2 dapat langsung menjual ke PA-B2, maka P-

B2 dan IT-B2 dapat menjual B2 ke PA-B2 dalam skala kecil.  

c) Pada Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan jenis B2 yang diatur tata niaga impor 

dan distribusinya dan Pasal 20 Ayat (1) menyebutkan pengawasan 

terhadap distribusi, pengemasan dan pelabelan B2. Pada Lampiran 1, jenis 

B2 yang diatur tata niaga impornya sebanyak 351 jenis, sedangkan jenis 

B2 yang diatur distribusinya sebanyak 54, sehingga tidak semua jenis B2 

dilakukan pengawasan.  

d) Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan P-B2 boleh mengimpor B2, sedangkan pada 

pasal 1 Angka (3) P-B2 hanya memproduksi B2 saja.  

e) Pasal 8 Ayat (3) tentang ketentuan kemasan dan pengemasan ulang 

(repacking) yang dilakukan oleh P-B2, IT-B2 dan DT-B2 (Lampiran II). 

Namun PT-B2 juga melakukan repacking untuk dijual kepada PA-B2 

dalam kemasan kecil. Ketentuan ini belum sesuai dengan peruntukan 

kebutuhan khususnya PA-B2 skala kecil.  
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f) Pasal 12 Ayat (2) menyebutkan kantor cabang perusahaan dapat berfungsi 

sebagai PT-B2. Jika kantor cabang PT-B2 maka tidak diwajibkan memiliki 

persyaratan, salah satunya memiliki peralatan sistem tanggap darurat dan 

tenaga ahli di bidang pengelolaan B2.  

g) Pasal 19 tentang pembinaan dilakukan terhadap IP-B2, IT-B2, DT-B2, PT-

B2. Pada pasal ini belum menyebutkan pembinaan terhadap P-B2. 

Berdasarkan pemaparan beberapa hal mengenai kurang jelasnya peraturan 

yang mengatur bahan berbahaya, maka perlu dilakukan penyempurnaan atau 

revisi Permendag Nomor: 23/M-DAG/PER/9/2011 Tentang Pengadaan, Distribusi 

dan Pengawasan B2 sebagai perubahan dari Permendag. Nomor: 44/M-

DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan B2 agar 

penyalahgunaan B2 dapat diminimalkan. Revisi peraturan ini antara lain 

menyangkut aspek pengadaan, distribusi dan pengawasan serta penerapan sanksi, 

sebagai berikut : 

a) Aspek Pengadaan. Perlu ditetapkan ketentuan perencanaan pengadaan dan 

kebutuhan, serta perijinan dan pemgetatan pelaporan B2. Dengan 

memperhatikan keuntungan dan kerugiannya, kelembagaan impor B2 tetap 

seperti yang sekarang ada, yaitu Importir Produsen (IP) dan Importir 

Terdaftar (IT).  

b) Aspek Distribusi dan Pengawasan. Dalam upaya memudahkan dan 

mengefektifkan pengawasan terhadap peredaran B2, perlu diatur sistem 

distribusi B2 yang terstruktur, sehingga mudah dalam pengawasan. Jalur 
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distribusi B2 sebagai berikut: Produsen (P-B2) dan Importir Terbatas (IT-

B2) menyalurkannya ke Distributor Terdaftar (DT-B2), menyalurkannya 

ke Pengecer Terdaftar (PT-B2) menyalurkannya ke PA-B2. Pengawasan 

B2 di suatu wilayah, diperlukan pemetaan kebutuhan B2 di setiap wilayah. 

Kantor cabang Importir Terbatas (IT-B2) yang berfungsi sebagai 

perwakilan di suatu wilayah hanya melayani kebutuhan di wilayahnya dan 

untuk itu berkewajiban melaporkan realisasi distribusi/penyaluran B2 

kepada instansi terkait di wilayahnya. PA-B2 yang memiliki kebutuhan B2 

dengan skala besar dapat langsung membeli dari DT-B2 atau IT-B2 

dengan mengajukan permohonan ijin khusus kepada instansi terkait. 

Pemberian ijin khusus diberikan untuk jumlah dan kurun waktu tertentu. 

c) Perlu komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan 

pengawasan distribusi B2, dengan melibatkan instansi terkait meliputi 

koordinasi dan mekanisme pengawasan B2 yang jelas dan pembentukan 

Tim Pemeriksa. 

d) Perlu juga diatur ketentuan mengenai sanksi yang lebih jelas dan 

menimbulkan efek jera sesuai dengan pelanggarannya dalam upaya 

meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi segala kewajiban, 

antara lain pelaporan. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran perlu 

ditegakkan dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu 

Undang-undang Perlindungan Konsumen. 

e) Perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang berkaitan dengan 

peredaran B2 secara terkoordinir dan berkesinambungan, dibarengi dengan 
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upaya untuk menyediakan bahan alternatif yang bisa menggantikan fungsi 

B2 dengan harga yang relatif murah. 

f) Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang bahayanya penggunaan B2 

untuk pangan kepada para pelaku usaha terutama industri pangan atau 

pedagang makanan/minuman dan masyarakat luas dalam bentuk 

workshop, seminar, website, leaflet, brosur dan lain-lain. Selain sosialisi, 

perlu tetap melakukan edukasi yang lebih intensif kepada berbagai unsur 

di masyarakat dapat dalam bentuk program konsumen cerdas (KONCER). 

 

 


