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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan 

perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam 

kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan 

bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
1
 

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada 

dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai 

fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan 

terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan 

wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk 

menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban 

masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.
2
 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian : 

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

                                                             
1 Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta. Laksbang Persino. Hal. 3 
2 Ibid. Hal. 5 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan 

Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, 

yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

terlselenggara perlindunngan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, 

serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam pasal 2 yaitu:  

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.  

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.  

Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia:  

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban 
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msyarakat, tersenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap 

masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia” 

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak 

hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:  

a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib 

tunduk pada hukum  

b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan 

dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.  

c. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi 

mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan 

hukum dikalangan masyarakat.  

d. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada 

penindakan kepada masyarakat. 

e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan 

permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang 

membidangi.
3
 

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengtur hal-hal yang berkaitan 

dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut: 

                                                             
3 Ibid. Hal. 17  
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Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

Lembaga Kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi 

negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian 

harus ada pemberian tugas yang jelas. Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 

disebutkan bahwa tugas Kepolisian NKRI adalah:  

a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  

b. Menegakan hukum  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.  

Penjelasan dari Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan Pasal 

tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama 

penting. Dalam pelaksanaannyapun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat 

tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada 

dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat 

dikombinasikan. Dalam Undang-Undang kepolisian, keamanan dan ketertiban 

masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu 

prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka 

tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, 

dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung 

kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat 
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dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan 

lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Pasal 14 Undang-Undang No. 2 

Tahun 2002 menyebutkan tugas-tugas pokok Kepolisian sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 13. 

Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu 

keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan 

pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana ditulis oleh R. Abdussalam 

mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari 

kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan 

memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian 

dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas 

dari pelanggaran norma-norma.
4
 

Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam 

pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang 

menyebutkan bahwa: 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan. 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum. 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

                                                             
4
 R. Abdussalam. 1997. Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri. Jakarta. Dinas Hukum Polri. 

Hal. 22 
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e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian. 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan. 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 

i. Mencari keterangan dan barang bukti. 

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat. 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 

Menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 1 

pengertian penyelidikan dan penyidikan adalah sebagai berikut: 

a. Penyelidikan  

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari  dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 

diatur di undang-undang. Penyelidikan ini diatur didalam pasal 102-105 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), proses penyelidikan ini 

dilakukan oleh penyelidik yaitu pejabat polisi negara Republik indonesia yang 

diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. 
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b. Penyidikan 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan diatur didalam 

pasal 106-135 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), proses 

penyidikan ini dilakukan oleh penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik 

indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

B. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum 

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama 

harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.jika 

suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran 

ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah 

efektif.
5
 

Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan 

apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu 

system pengawasan dari pejabat hukum bukan pengawasan dari masyarakat. 

Begitu system pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional.
6
 

Seorang ahli sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Masalah 

Penegakan Hukum menyatakan penegakan hukum sebagai proses social, yang 

                                                             
5 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi. 

Jakarta. Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press. Hal.375 
6
 Riduan Syahrani. 2004. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Banjarmasin. PT. Citra Aditya Bakti. 

Hal. 192-193 
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bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan 

lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan 

lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, 

social, budaya, politik dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum dipengaruhi oleh 

berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat. 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif 

atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:
7
 

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang Undang) 

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu 

adalah peraturan hukum yang berlaku secara yurudis, sosiologis, dan filosofis. 

Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis, menurut Hans kelsen apabila 

peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi 

tingkatannya.  

Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum 

tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum 

tersebut ditujukan atau diberlakukan (menurut“Anerkennungstheorie”, The 

Recognition Theory).  

Kemudian, suatu peraturan hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan 

hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi 

dalam Negara Indonesia, cita cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi 

adalah masyarakat yang makmur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. 

                                                             
7
 Ibid. Hal 184 
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2. Faktor penegak hukum 

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak 

hukum sebagai salah satu faktor yang menentukan proses penegakan hukum tidak 

hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum, tetapi juga pihak-pihak yang 

membuat hukum. Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses 

penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan 

pemasyarakatan, mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan 

usaha penegakan hukum dalam masyarakat. 

Penegak hukum merupakan golongan pantauan dalam masyarakat, yang 

hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi 

masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari 

golongan sasaran, disamping mampu membawakan perananan yang dapat 

diterima oleh masyarakat. Selain itu, penegak hukum juga harus bijaksana untuk 

menumbuhkan partisipasi masyarakat, memperkenalkan peraturan-peraturan 

hukum baru, dan menunjukan keteladanan yang baik.  

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 

hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain 

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu 

tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.  

4. Faktor masyarakat 
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Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menetukan penegakan hukum 

adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tinggi kesadaran 

masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. 

Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan 

semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Secara umum 

kesadaran hukum meliputi : 

a. Pengetahuan tentang hukum. 

b. Penghayatan fungsi hukum. 

c. Ketaatan terhadap hukum. 

5. Faktor kebudayaan 

Yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia 

didalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai nilai mana merupakan konsepsi abstrak 

mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Semakin banyak 

persesuaian antara perundang undangan dengan kebudayaan masyarakat maka 

akan semakin mudahlah menegakan hukum, sebaliknya jika peraturan perundang 

undangan yang tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat makan akan sulit 

untuk menegakan hukum. 

C. Tinjauan Umum Tentang Obat 

1. Pengertian Obat 

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah bahan 

atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk 

mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam 
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rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan 

kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. 

Pengertian Obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang di 

maksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, 

mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka 

atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan termasuk 

memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. 

Meskipun obat dapat menyembuhkan penyakit, tetapi masih banyak juga 

orang yang menderita akibat keracunan obat. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa obat dapat bersifat sebagai obat dan dapat juga bersifat sebagai racun. Obat 

itu akan bersifat sebagai obat apabila tepat digunakan dalam pengobatan suatu 

penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat. Jadi, apabila obat salah digunakan 

dalam pengobatan atau dengan dosis yang berlebih maka akan menimbulkan 

keracunan. Dan bila dosisnya kecil maka kita tidak akan memperoleh 

penyembuhan.
8
 

2. Penggolongan Obat 

 Golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk 

peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi 

yang terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, 

psikotropika dan narkotika yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI 

                                                             
8
 Anief M. 1991. Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat. Yogyakarta.  Penerbit Gajah Mada 

Univ ersity Press. Hal 3 
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Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000. Berdasarkan Peraturan tersebut, obat 

digolongkan dalam (5) golongan yaitu:
9
 

a. Obat Bebas 

 Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter disebut 

obat OTC (Over The Counter), terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. 

Obat bebas dapat dijual bebas di warung kelontong, toko obat berizin, 

supermarket serta apotek. Dalam pemakaiannya, penderita dapat membeli dalam 

jumlah sangat sedikit saat obat diperlukan, jenis zat aktif pada obat golongan ini 

relatif aman sehingga pemakaiannya tidak memerlukan pengawasan tenaga medis 

selama diminum sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan obat. Oleh karena itu, 

sebaiknya golongan obat ini tetap dibeli bersama kemasannya. Penandaan obat 

bebas diatur berdasarkan S.K Menkes RI Nomor 2380/A/SKA/I/1983 tentang 

tanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas. Di Indonesia, obat 

golongan ini ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna 

hitam. Yang 

termasuk golongan obat ini yaitu obat analgetik atau pain killer (parasetamol), 

vitamin/multivitamin dan mineral. Contoh lainnya, yaitu promag, bodrex, 

biogesic, panadol, puyer bintang toedjoe, diatabs, entrostop, dan sebagainya. 

b. Obat Bebas Terbatas 

 Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi 

masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda 

                                                             
9
 Linda Damayanti, Penggolongan Obat Menurut UU Farmasi, http://damayantilinda.blogspot.co. 

id/2011/12/penggolongan-obat-menurut-uu-farmasi_08.html, Tgl akses: 26 November 2017 

http://damayantilinda.blogspot.co/
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peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah 

lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Dulu obat ini disebut daftar W = 

Waarschuwing (Peringatan), tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan obat 

bebas terbatas, berupa empat persegi panjang berwarna hitam berukuran panjang 

5cm, lebar 2cm dan memuat pemberitahuan berwarna putih. Seharusnya obat jenis 

ini hanya dapat dijual bebas di toko obat berizin (dipegang seorang asisten 

apoteker) serta apotek (yang hanya boleh beroperasi jika ada apoteker, no 

pharmacist no service), karena diharapkan pasien memperoleh informasi obat 

yang memadai saat membeli obat bebas terbatas. Contoh obat golongan ini 

adalah: obat batuk, obat pilek, krim antiseptic, neo rheumacyl neuro, visine, rohto, 

antimo, dan lainnya. 

 c. Obat Wajib Apotek (OWA) 

 OWA merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh Apoteker Pengelola 

Apotek (APA) kepada pasien. Walaupun APA boleh memberikan obat keras, 

namun ada persayaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan OWA. 

1)  Apoteker wajib melakukan pencatatan yang benar mengenai data pasien 

(nama, alamat, umur) serta penyakit yang diderita. 

2)  Apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan 

kepada pasien. Contohnya hanya jenis oksitetrasiklin salep saja yang 

termasuk OWA, dan hanya boleh diberikan 1 tube. 

3)  Apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar mencakup: 

indikasi, kontra-indikasi, cara pemakain, cara penyimpanan dan efek 
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samping obat yang mungkin timbul serta tindakan yang disarankan bila 

efek tidak dikehendaki tersebut timbul. 

 Tujuan OWA adalah memperluas keterjangkauan obat untuk masayrakat, 

maka obat-obat yang digolongkan dalam OWA adalah obat yang diperlukan bagi 

kebanyakan penyakit yang diderita pasien. Antara lain: obat antiinflamasi (asam 

mefenamat), obat alergi kulit (salep hidrokotison), infeksi kulit dan mata (salep 

oksitetrasiklin), antialergi sistemik (CTM), obat KB hormonal. Sesuai Permenkes 

No.919/MENKES/PER/X/1993, kriteria obat yang dapat diserahkan: 

a)  Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak 

dibawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun. 

b)  Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan risiko pada 

kelanjutan penyakit. 

c)  Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus 

dilakukan oleh tenaga kesehatan. 

d) Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di 

Indonesia. 

e)  Obat dimaksud memiliki khasiat keamanan yang dapat dipertanggung-

jawabkan untuk pengobatan sendiri. 

d. Obat keras 

 Obat keras (dulu disebut obat daftar G = gevaarlijk = berbahaya) yaitu obat 

berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai 

tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. 
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Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, 

penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat 

kencing manis, obat penenang, dan lain-lain). Obat-obat ini berkhasiat keras dan 

bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah 

penyakit atau menyebabkan mematikan. Karena itu, obat-obat ini mulai dari 

pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan 

hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib 

melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah. 

e. Obat Psikotropika dan Narkotika 

 Psikotropika adalah Zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau 

merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai 

dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, 

perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta 

mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Jenis – jenis yang 

termasuk psikotropika adalah Ecstasy dan Sabu-sabu. Sedangkan, Narkotika 

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis 

maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi 

mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. 

Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, 

halusinasi/ timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan 

bagi pemakainya. Macam-macam narkotika, yaitu Opiod (Opiat) seperti {Morfin, 

Heroin (putaw), Codein, Demerol (pethidina), Methadone} Kokain, Cannabis 

(ganja) dan lainnya. Ciri-cirinya: 
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1)  Dulu dikenal obat daftar O (Golongan Opiat/Opium) 

2)  Logonya berbentuk seperti palang ( + ) 

3) Obat ini berbahaya bila terjadi penyalahgunaan dan dalam penggunaannya 

diperlukan pertimbangan khusus, dan dapat menyebabkan ketergantungan 

psikis dan fisik oleh karena itu hanya boleh digunakan dengan dasar resep 

dokter. 

3. Obat Ilegal dan Izin Edar 

Suatu barang dikatakan illegal adalah apabila bertentangan atau dilarang 

oleh hukum, khususnya hukum pidana. Jadi obat-obatan illegal adalah obat-

obatan yg bertentangan oleh hukum baik izin edarnya ataupun kandungannya 

yang tidak sesuai dengan seharusnya.
10

 

Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM tentang kriteria tata laksana 

registrasi obat adalah :  

a. Obat yang akan diedarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar.  

b. Untuk memperoleh izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dilakukan registrasi.  

c. Registrasi obat diajukan kepada Kepala Badan oleh pendaftar.  

Menurut pasal 3 Peraturan Kepala BPOM tentang kriteria tata laksana 

registrasi obat tahun 2011, obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria 

sebagai berikut adalah :  

                                                             
10

 Febri Irawanto, Pengertian Ilegal dan Legal, https://febriirawanto.wordpress.com/2012/07/21/pe 

ngertian-legal-dan-ilegal/, Tgl akses: 18 Agustus 2017 

https://febriirawanto.wordpress.com/2012/07/21/pe%20ngertian-legal-dan-ilegal/
https://febriirawanto.wordpress.com/2012/07/21/pe%20ngertian-legal-dan-ilegal/
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a. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji 

non-klinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status 

perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.  

b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara 

pembuatan Obat yang Baik (CPOB) spesifikasi dan metode analisis terhadap 

semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sahih.  

c. Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak 

menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional 

dan aman.  

d. Khusus untuk psikotropika baru harus memiliki keunggulan dibandingkan 

dengan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia dan untuk kontrasepsi 

atau obat lain yang digunakan dalam program nasional dapat dipersyaratkan. 

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 4, kontrasepsi untuk program nasional 

berdasarkan penetapan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan 

urusan keluarga berencana. Sedangkan obat program nasional lainnya 

berdasarkan oleh penetapan instansi pemerintah yang menyelenggarakan 

urusan kesehatan. 

Jadi dapat disimpulkan kriteria obat illegal adalah :  

a. ijin edar palsu.  

b. tidak memiliki nomor registrasi.  

c. substandart atau obat yang kandunganya tidak sesuai dengan seharusnya.  

d. Obat impor yang masuk secara ilegal, tanpa kordinasi dengan pihak 

BPOM.  
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e. Obat  yang izin edarnya dibekukan tetapi masih tetap beredar. 

Obat   yang   beredar   di   Indonesia   adalah   obat   yang   harus memiliki 

izin edar. Hal ini berdasarkan pada pasal 2 ayat (1), Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor : 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat, yang berbunyi 

“Obat yang diedarkan di Wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan 

registrasi untuk memperoleh Izin Edar”. Dengan adanya regulasi ini seluruh obat 

yang beredar di Indonesia wajib memiliki izin dari pemerintah, yang diberi peran 

untuk memberi izin edar adalah Menteri dengan melimpahkan kepada Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat 

(2) dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1010/Menkes/Per/XI/2008 

Tentang Registrasi Obat yang berbunyi : “(2)Izin Edar diberikan oleh Menteri. (3) 

Menteri melimpahkan pemberianIzin Edar kepada Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan”. 

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Sanksi Hukum Peredaran 

Obat Ilegal Dalam Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

1. Pengertian Tindak Pidana 

 Istilah strafbaarfeit atau tindak pidana adalah salah satu masalah dalam 

hukum pidana, masalah tindak pidana perlu di berikan penjelasan yang memadai 

karena penjelasan tentang masalah ini akan memberikan pemahaman kapan suatu 

perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan/ tindak pidana dan kapan 

tidak.
11

 

                                                             
11

 Tongat. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan. Malang. 

UMM Press. Hal. 94 
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 Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 

normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. 

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli 

sebagai berikut: 

 Menurut Simons
12

, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang 

telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang 

dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang 

telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 

 Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki 

unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua 

macam yaitu :  

a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke 

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.  

b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada 

hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan 

mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.
13

 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana 

adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur 

kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana 

penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum. 

                                                             
12

 Ibid. Hal. 95 
13 Moeljatno. 1993. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 69 
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 Tindak Pidana secara kualitatif itu ada 2 yaitu: 

a. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, 

terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang 

atau tidak. 

b. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari 

sebagai suatu tindak pidana, karena Undang-Undang merumuskannya 

sebagai delik.
14

 

 Dalam hal penelitian yang dilakukan penulis dapat dikatakan sebagai tindak 

pidana pelanggaran karena dalam Undang-Undang merumuskannya sebagai delik, 

yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman akibat melanggarnya. Dan dalam 

ketentuan larangan peredaran obat ilegal diatur dalam pasal 196 Jo pasal 197 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. 

2. Unsur-unsur 

 Pengaturan tindak pidana peredaran obat ilegal yang terdapat dalam 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
15

 

a. Terdapat didalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang 

berbunyi: 

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan 

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

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam 

                                                             
14 Tongat. Op.cit. Hal 105-106 
15

 Adami Chazawi. 2001. Kejahatan Terhadap Pemalsuan. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 

Hal. 89  
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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)”. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut: 

1) Setiap orang. 

Disini berarti yang sebagai subjek tindak pidana yaitu setiap orang atau 

pribadi yang dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan 

peraturan PerundangUndangan.  

2) Yang dengan sengaja. 

Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan 

sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah 

melawan hukum.  

3) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. 

Disini memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat 

kesehatan dapat dijelaskan bahwa perbuatan memproduksi adalah suatu 

perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan 

kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara 

berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat 

ke tempat yang lain. Dan yang menjadi obyek dalam memproduksi atau 

mengedarkan dalam kaitannya dengan tindak pidana peredaran obat ilegal 

adalah sediaan farmasi yang berupa obat. 
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4) Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau 

kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan 

ayat (3).  

Disini merupakan hal yang menjadikan perbuatan memproduksi atau 

mengedarkan sediaan farmasi menjadi perbuatan yang melawan hukum 

karena sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standard dan/atau 

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2). 

Bahwa seseorang dilarang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan 

farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar. Standar yang dipakai adalah 

Farmakope Indonesia yaitu buku standar obat yang dikeluarkan oleh badan resmi 

pemerintah yang mengeluarkan bahan obat-obatan, bahan kimia dalam obat 

dengan sifatnya, khasiat obat, dan dosis yang dilazimkan. Dan standar buku 

lainnya, yang dimaksud dengan buku standar lainnya dalam ketentuan ini adalah 

kalau tidak ada dalam farmakope Indonesia, dapat menggunakan US farmakope, 

British farmakope, International farmakope. 

b. Kemudian didalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang 

berbunyi: 

“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 



37 
 

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

lima ratus juta rupiah)”. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut: 

1) Setiap orang. 

Disini berarti yang sebagai subjek tindak pidana yaitu setiap orang atau 

pribadi yang dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan 

peraturan PerundangUndangan.  

2) Yang dengan sengaja. 

Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan 

sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah 

melawan hukum.  

3) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan. 

Disini memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat 

kesehatan dapat dijelaskan bahwa perbuatan memproduksi adalah suatu 

perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan 

kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara 

berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat 

ke tempat yang lain. Dan yang menjadi obyek dalam memproduksi atau 

mengedarkan dalam kaitannya dengan tindak pidana peredaran obat ilegal 

adalah sediaan farmasi yang berupa obat. 

4) Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 

(1). 
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Disini merupakan hal yang menjadikan perbuatan memproduksi atau 

mengedarkan sediaan farmasi menjadi perbuatan yang melawan hukum 

karena sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin edar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). 

3. Pertanggung jawaban pidana 

Berdasarkan rumusan pasal 34 konsep KUHP baru, pertanggungjawaban 

pidana adalah diterusaknnya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan 

secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi 

pidana karena perbuatannya itu. Kesimpulannya adalah diteruskanya “celaan” 

kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana.
16

  

 Setiap hubungan hukum pasti mempunyai 2 (dua) sisi hak dan kewajiban. 

Hak dan kewajiban harus dibedakan dengan hukum karena hak dan kewajiban 

mempunyai sifat individual, melekat pada individu, sedangkan hukum bersifat 

umum, berlaku pada setiap orang. Dalam hukum pidana, untuk dapat dipidanakan 

suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban haruslah 

memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:
17

 

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada petindak, artinya keadaan 

jiwa petindak harus normal.  

2. Adanya hubungan batin antara petindak dan perbuatannya yang dapat 

berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).  

                                                             
16 Tongat. Op.cit. Hal. 269 
17 Hendrik. 2011. Etika & Hukum Kesehatan. Jakarta. EGC. Hal. 49 
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3. Tidak adanya alasan penghapusaan kesalahan atau pemaaf. 

 Menurut pasal 2 penjelasan UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, 

dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas 

yang memberikan arah pembangunan kesehatan. Asas tersebut dilaksanakan 

melalui upaya kesehatan, sebagai berikut:
18

 

a. Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus 

dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha 

Esa dengan tidak membedakan golongan, agama, dan bangsa.  

b. Asas keseimbangan bararti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan 

antara kepentingan indiviu dan masyarakat, antara fisik dan mental serta antara 

material dan spiritual. 

 c. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang 

sehat bagi setiap warga negara.  

d. Asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat 

memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima 

pelayanan kesehatan. 

e. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan 

kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk 

kesamaan kedudukan hukum.  

                                                             
18 Ibid. Hal. 31-32 
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f. Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat 

memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat 

dengan pembiayaan yang terjangkau.  

g. Asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak 

membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.  

h. Asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan 

menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat. 

Demi terciptanya pembangunan kesehatan, bagi pelaku yang melanggar 

ketentuan mengenai tindak pidana peredaran obat ilegal terdapat didalam pasal 

197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan: 

“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 Rp1.500.000.000,00 (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 

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
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(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah)”. 


