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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. 

Begitu juga yang dibutuhkan masyarakat Indonesia, upaya peningkatan kualitas 

hidup manusia sangat luas dan menyeluruh bahkan peningkatan kesehatan 

masyarakat baik fisik maupun non-fisik menjadi prioritas utama. Menurut 

Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, pengertian kesehatan 

adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang 

memungkinkan semua orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
1
 

Sedangkan pengertian menurut Wikipedia adalah keadaan sejahtera dari 

badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis.
2
 World Health Organization atau bisa disebut WHO juga 

memiliki pengertian tentang kesehatan yaitu sebagai suatu keadaan fisik, mental, 

dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.
3
 

Dalam pelayanan kesehatan, komponen yang terpenting adalah obat karena obat 

diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Meningkatnya kesadaran dan 

pengetahuan masyarakat, mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan 

termasuk obat-obatan yang berkualitas.
4
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Menjadi sehat dan tetap sehat adalah harapan semua orang, akan tetapi 

harapan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Berbagai aktivitas dan gaya hidup 

yang cenderung tinggi membuat orang menyalahgunakan fungsi obat sebagai alat 

doping dengan cara mengkosumsinya secara berlebihan, dosis berlebih tersebut 

yang membuat orang bisa ngeflay dan menjadi ketagihan untuk mengkomsumsi 

obat-obatan tersebut. Karena hal tersebut banyak masyarakat yang 

menyalagunakan untuk mengedarkan obat-obatan ilegal tanpa mendapat ijin 

BPOM karena keuntungan yang diperoleh oleh penjual juga tidak sedikit. 

Keuntungan yang menggiurkan tersebutlah yang membuat semakin banyak 

masyarakat yang berminat menjadi penjual obat-obatan ilegal. Masyarakat yang 

tidak tahupun menjadi korbanya. Padahal belum tentu obat yang diedarkan itu 

benar dan tepat komposisinya. Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI 

No. 125/Kab/B.VII/1971, tanggal 9 Juni 1971, definisi obat adalah suatu bahan 

atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan 

diagnosa, mencegah, mengurangi, dan menghilangkan, menyembuhkan penyakit 

atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rokhaniah pada manusia 

atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia. 

Padahal telah di jelaskan didalam pasal 2 ayat (1), Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor : 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registasi Obat, yang 

berbunyi “Obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan 

registrasi untuk memperoleh  Izin Edar”. 
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Kemudian di jelaskan pula didalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa:  

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah 

mendapat izin edar.  

(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus 

memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak 

menyesatkan. 

Dengan adanya pasal-pasal tersebut menandakan bahwa mengedarkan obat-

obatan harus memenuhi standarisasi pembuatan obat. Sebagai contoh kasus dalam 

tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal adalah sebagai berikut : 

Senin sore tanggal 27 februari 2017 di Dusun tambakrejo Desa Glodok 

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Aparat Polsek Palang berhasil menangkap 

Khusni Tamrin Al Badak bandar Carnophen disebuah tempat penyewaan 

playstation yang kemudian bandar Carnophen itu dibawa kerumahnya dan Aparat 

Polsek Palang berhasil menemukan barang bukti 955 butir pil Carnophen yang 

dikemas dalam 9 kantong plastik besar dan 5 kantong plastik kecil. Dalam sehari 

tersangka mampu menjual 2000 butir kepada pengedar. Atas kejahatannya 

tersebut tersangka di jerat pasal 197 jo 196 Ayat 1 Undang-undang No 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan.
5
 

Bahwa obat-obatan jenis Carnophen, produksi Zenith Pharmaceutical ini 

telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak 

                                                             
5
 Seputar Tuban, Sehari Laku 2000 Butir, Bandar Karnopen Diamankan Polsek Palang, http://sep 
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tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI 

No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian 

Kegiatan Produksi Carnophen.  

Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah 

dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui Surat Keputusan Nomor 

HK.04.1.35.07.13.38 56 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 

tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung karisoprodol, sehingga 

semua obat yang mengandung carisoprodol termasuk Carnophen yang masih 

beredar merupakan produk obat ilegal.
6
 

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

diancam dengan Pasal 197, yaitu: 

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan 

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 

15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar 

lima ratus juta rupiah)”. 

Juncto Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

yaitu : 

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan 

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan 

                                                             
6
 Nurul Mardiati, Perang Melawan Zenith, http://www.kompasiana.com/nurulmardiati/, Tgl akses: 
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keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah)”. 

Bahkan larangan yang sudah jelaspun juga dihiraukan demi untuk 

kepentingan pribadi. Maraknya peredaran obat ilegal ini membuktikan masih 

lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan 

masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan 

masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk, mengancam kesehatan dan 

membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat. Hal ini terjadi juga karena 

faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik 

pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar.
7
  

Bahwa fakta yang saya ungkap dilapangan adalah obat-obatan jenis 

Carnophen yang beredar di Tuban tidak diperjual belikan di apotek melainkan 

diedarkan oleh beberapa orang yang tak bertanggung jawab untuk memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Peredaran obat ilegal jenis Carnophen ini juga 

tidak luput dari masyarakat itu sendiri, gaya hidup yang pas-pasan membuat 

masyarakat khususnya anak muda mencari obat ilegal jenis Carnophen ini sebagai 

doping dengan cara dikonsumsi secara berlebih, pengguna obat-obatan jenis 

Carnophen ini dapat merasakan efek ngeflay dan tenang yang membuat pengguna 

obat-obatan jenis Carnophen ini menjadi ketagihan dan terus ingin mengkonsumsi 

                                                             
7
 Soerjono Soekanto. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial. 

Bandung. PT. Citra Aditya Sakti. Hal 187 
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obat-obatan tersebut. Masalah sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau 

tidak memiliki izin merupakan masalah yang harus memerlukan penanganan 

intensif dari banyak pihak, karena hal ini tidak hanya menyangkut masalah 

pengawasan sediaan farmasi, namun juga masalah kriminalitas yang dalam hal ini 

memerlukan campur tangan pihak penegak hukum, BPOM serta dukungan penuh 

dari masyarakat. 

Mengingat banyak nya tindak pidana peredaran obat ilegal yang terjadi di 

Tuban, maka penulis menempatkan tindak pidana peredaran obat ilegal sebagai 

obyek penelitian dalam perspektif hukum dengan judul “TINJAUAN YURIDIS 

SOSIOLOGIS TERHADAP PROSES PELAKSANAAN PENYIDIKAN 

PASAL 197 JO PASAL 196 UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 

TENTANG KESEHATAN TERKAIT KETENTUAN LARANGAN 

PEREDERAN OBAT ILEGAL JENIS CARNOPHEN (Studi di Polres 

Tuban)”. 

B. Rumusan Masalah   

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran 

obat ilegal jenis Carnophen di Tuban ?  

2. Bagaimanakah proses pelaksanaan penyidikan Pasal 197 jo Pasal 196 Undang-

Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, kemudian upaya yang 
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dilakukan Polres Tuban dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana 

peredaran obat ilegal jenis Carnophen di Tuban ?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 

peredaran obat ilegal jenis Carnophen di Tuban. 

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyidikan Pasal 197 jo Pasal 196 

Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, kemudian upaya yang 

dilakukan Polres Tuban dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana 

peredaran obat ilegal jenis Carnophen di Tuban. 

D. Manfaat Penelitian 

Atas dasar maksud, tujuan, dan alasan sebagaimana penulis uraikan diatas 

maka dengan ini penulis mempunyai harapan ke depannya nanti akan memiliki 

manfaat sebagaimana berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan keilmuan hukum pidana, khususnya mengenai 

peredaran obat-obatan ilegal yang lagi marak di masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

Kegunaan praktis, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak terutama masyarakat, baik masyarakat yang  menjadi konsumen 

obat, maupun masyarakat yang menjadi produsen obat-obatan khususnya agar 

berfikir lagi bila ingin membuat atau mengedarkan obat ilegal. 
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E. Kegunaan Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Selain untuk melakukan penelitian dan sebagai syarat untuk menjadi sarjana 

hukum, harapan penulis melalui penelitian ini ada tambahan pesan moral dan 

wawasan baru untuk mengurangi bahkan memberantas pelanggaran peredaran 

obat-obatan ilegal menurut undang undang yang berlaku dan juga menciptakan 

tindakan hukum yang selayaknya di jatuhkan bagi pelanggar peredaran obat-

obatan ilegal. 

2. Bagi Masyarakat 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini harapannya nanti agar masyarakat 

umum khususnya konsumen obat-obatan bisa merasakan aman dan tidak 

menyalahgunakan fungsi obat-obatan untuk hal yang bisa merugikan diri 

sendiri dan orang lain. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan Yuridis Sosiologis, yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat.
8
 Penulis berkeinginan untuk mencoba lebih 

mendalami tentang tinjauan yuridis sosiologis terhadap proses penyidikan 

Pasal 197 jo Pasal 196 Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
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Metode ilmu hukum yang khususnya adalah Yuridis Sosiologis (Social Legal a 

Roach) adalah suatu pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum 

dengan aspek non hukum yang terjadi di lapangan apakah sesuai dengan apa 

yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia dan apakah 

sudah ditegakan seperti apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang terutama 

masalah tentang tindakan hukum aparat penagak hukum dan juga kesadaran 

hukum masyarakat. Agar untuk kedepannya tercipta suasana yang tertib akan 

hukum yang berlaku. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penilitian ini penulis memilih lokasi di wilayah hukum Polres Tuban 

karena penulis sudah melakukan pengamatan yang dimulai dari 01 Januari 

2017, dari hasil pengamatan tersebut penulis banyak sekali menemukan kasus 

peredaran obat-obatan jenis Carnophen yang terjadi di wilayah hukum Polres 

Tuban, dengan demikian maka informasi dan data-data yang terkait dengan 

judul penelitian yang sedang dikerjakan akan mudah di dapatkan. Dengan 

dasar seperti itu maka penulis yakin untuk mengangkat masalah terkait 

Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Proses Pelaksanaan Penyidikan Pasal 

197 jo Pasal 196 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

dalam Ketentuan Larangan Peredaran Obat Ilegal jenis Carnophen. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang menjadi acuan penulis dalam 

mengerjakan penelitian ini : 
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a. Data Primer 

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

pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama dan pertama. 

Dalam hal data primer ini informasi yang diperoleh terkait permasalahan yang 

diangkat adalah berdasarkan penglihatan/pemantauan penulis terhadap 

banyaknya peredaran obat ilegal di wilayah hukum Polres Tuban yang 

melanggar ketentuan Pasal 197 jo Pasal 196 Undang-Undang No 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan dalam Ketentuan Larangan Peredaran Obat Ilegal. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, 

rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua. 

Wujud dari data sekunder ini adalah bentuk laporan dari hasil penelitian yang 

sudah diolah dengan berbagai materi yang mendukung selama penelitian. 

Dalam hal ini peneliti menyiapkan literature yang berupa peraturan perundang-

undangan yang tentunya berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

menggunakan penelitian lapangan berdasarkan fakta yang ada tanpa dibuat-

buat melalui beberapa kegiatan pengumpulan data yang berupa observasi, 
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wawancara, dokumen, dan studi kepustakaan yang dijelaskan sebagaimana 

berikut : 

a. Observasi 

Observasi adalah sebuah cara pengumpulan data yang diperoleh penulis selama 

melakukan penelitian di lokasi penelitian yang berdasarkan fakta yang ada. 

Dalam hal ini penulis terjun langsung di lokasi yaitu Sat Reskoba Polres Tuban 

dan dilapangan/masyarakat. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis 

dengan cara melakukan sesi tanya jawab dengan satu subyek penelitian 

mengenai kajian objek yang sedang dilakukan penelitian untuk memperoleh 

informasi dari informan sasaran tersebut. Teknik wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam (in-deptahun) yaitu salah satu 

proses atau cara untuk memperoleh informasi maupun data yang sekiranya 

diperlukan dalam penelitian ini dengan dilakukan sesi tanya jawab secara face 

to face antara interviewer dengan pemberi informasi saran dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara dimana informan dan interviewer terlibat 

secara langsung.
9
 Kemudian penulis menggunakan metode ini untuk 

mengajukan pertanyaan kepada informan yaitu Akp I Made Patera Negara, SH 

selaku Kasat Reskoba Polres Tuban, Narko mantan narapidana kasus peredaran 

                                                             
9
 Mudjirahardjo, Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus, http://mudjirahardjo.uin-malang. 

ac.id, tgl akses : 18 Agustus 2017 
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obat ilegal jenis Carnophen dan Hendrik, Ranu, Rizki, Mifta, dan Indra 

pengguna obat ilegal jenis Carnophen. 

c. Studi Dokumen 

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh 

penulis melalui data data lain yang mendukung akan penelitian ini. Termasuk 

beberapa foto maupun peristiwa suatu kejadian yang pernah terjadi sebelumnya 

dan tentunya masih dalam lingkup bahan yang dibutuhkan untuk penelitian 

terkait Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Proses Penyidikan Pasal 197 jo 

Pasal 196 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait 

Ketentuan Larangan Peredaran Obat Ilegal jenis Carnophen. 

d. Sudi Kepustakaan 

Dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan kepustakaan dari 

berbagai literature atau buku-buku. 

e. Studi Internet 

Dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan melalui internet 

atau website untuk melengkapi bahan hukum lainnya. 

5. Analisa Data 

Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul seperti yang diperoleh dari 

lapangan dan data data kepustakaan selanjutnya penulis menganalisa data 

tersebut secara deskriptif kualitatif yaitu data-data yang telah diproses akan 



 

13 
 

dianalisa dan digambarkan sedemikian rupa sehingga diperoleh sesuai 

kesimpulan. 

G. Rencana Sistematika Penulisan 

Dalam proposal ini penulis membagi dalam 4 BAB, yang masing-masing bagian 

dijabarkan sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Pada Bab ini penulis akan menguraikan akan latar belakang dari Tinjauan 

Yuridis Sosiologis Terhadap Proses Pelaksanaan Penyidikan Pasal 197 jo Pasal 

196 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Ketentuan 

Larangan Peredaran Obat Ilegal jenis Carnophen, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat kegiatan, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Pada Bab ini diuraikan tentang teori hukum, pendapat ahli hukum, dan kajian 

yuridis normatif sesuai dengan hukum yang masih berlaku dan dipakai dalam 

penelitian ini. Tujuan utama dari objek penelitian ini yaitu Tinjauan Yuridis 

Sosiologis Terhadap Proses Pelaksanaan Penyidikan Pasal 197 jo Pasal 196 

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Ketentuan 

Larangan Peredaran Obat Ilegal jenis Carnophen. 

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan 

Pada Bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis 

terkait Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Proses Pelaksanaan Penyidikan 

Pasal 197 jo Pasal 196 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

Terkait Ketentuan Larangan Peredaran Obat Ilegal jenis Carnophen, serta dari 
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penelitian ini menganalisis secara content, invormative, dan dianalisa 

berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, dengan didukung teori-teori yang 

relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini. 

BAB IV : Penutup 

Pada Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari permasalahan hukum 

mengenai Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Proses Pelaksanaan 

Penyidikan Pasal 197 jo Pasal 196 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan Terkait Ketentuan Larangan Peredaran Obat Ilegal jenis 

Carnophen. 


