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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Akses terhadap bahan pangan mengacu kepada kemampuan membeli dan 

besarnya alokasi bahan pangan juga faktor selera pada suatu individu dan rumah 

tangga individu. Sejarah tekonologi pangan di Indonesia menyangkut beberapa 

aspek program pendidikan juga erat dengan sejarah perkembangan institusi 

,bidang IPTEK SDM,staf,lulusan) prasarana dan fasilitas, juga menyangkut 

perkembangan lapangan kerja ,industri dan perdagangan produk pangan serta 

dinamika masyarakat dan tren konsumsi pangan. 

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum,maka dalam pasal 3 undang –

undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perkembangan kesehatan 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,kemauan, kemampuan hidup sehat  bagi 

setiap orang  agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setingggi-

tingginya,sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 

produktif secara sosial dan ekonomi. 

Pemerintahan mengatur tentang perlindungan konsumen ini secara tegas 

dengan menyebutkan hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha 

dalam undang- undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang  

selanjutnya disebut sebagai undang-undnag perlindungan konsumen yaitu : 

1. Hak atas kenyamanan ,keamanan ,keselamatan dalam mengonsumsi 

barang dan /atau jasa; 
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2. Hak untuk memlih barang dan /jasa serta mendapatkan barang dan /jasa 

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; 

3. Hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan /jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan /jasa yang 

digunakan. 

Badan Pengawasan Obat dan makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah 

lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan 

makanan di Indonesia.Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang 

efektifitas dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi 

produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan 

konsumennya baik didalam maupun diluar negri.Untuk itu telah dibentuk BPOM 

yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegekan 

hukum dan memiliki kredibilitas professional yang tinggi. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2009, Tentang 

Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan Tata Kerja 

Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

(Badan POM) ditetapkan sebagai lembaga pemerinatah non departemen (LPND) 

yang bertanggung jawab kepada Presiden. 

 Tugas utama Badan POM sesuai Pasal 67 Keputusan Presiden No. 103 

Tahun 2001 Badan pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas yaitu 
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melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Tugas Balai Besar/ Balai POM (Unit Pelaksana Teknis) sesuai pasal 2 

peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014, unit pelaksana Teknis 

dilingkungan Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang 

pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, 

narkotika, psikotropika, zat adikitif, obat tradisional, kosmetik, produk 

komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.  

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi 

luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang 

komprehensip, semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar 

ditengah masyarakat. 

Tugas badan pengawasan obat dan makanan saat ini belum terlaksana 

dengan baik yaitu dalam hal pengawasan, walaupun sidak kelapangan sudah 

sering dilkasanakan tetapi tetap saja makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi 

masih ditemukan oleh konsumen  ,dan sampai saat ini badan pom terus 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tujuan 

untuk melindungi masyarakat dari makanan yang mengandung pangan  yang tidak 

layak untuk dikonsumsi masyarakat. 

Menurut peraturan mentri kesahatan Republik indonesia nomor 

453/MEN.KES/IX1983 tentang bahan berbahya menyebutkan bahwa formalin 

termasuk bahan berbahaya golongan intan ,cairan yang mudah menyala jenis 

karsinogenetik ,mutagenetik dan teratogenetik ,yang apabaila dikonsumsi secara 
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berlebihan dapat menyebabkan rasa mual ,pusing dan dalam jangka panjang dapat 

mengakibatkan kanker dan tumor. 

Hal ini jelas bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen 

pasal 8 huruf e yaitu : 

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang tidak sesuai degan mutu penggunaan tertentu sebagaimana 

yang dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/jasa tersebut”. 

Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 03 tahun 2012 

mengenai bahan tambahan tambahan pangan .PERMENKES menyebutkan bahan 

tambahan pangan dilarang digunakan pada pangan diantaranya pewarna sintetis 

rhodamin B yang berbentuk Kristal berwarna hijau atau ungu kemerahan yang 

biasanya digunakan pada industri tekstil dan kertas,sebagai pewarna kain 

.sedangkan didalam peraturan menteri kesehatan (permenkes) nomor 

239/menkes/per/V/85 menyebutkan larangan pengguanaan bahan metanol yellow 

yang merupakan bahan sintenik yang bukan digunakan untuk makanan karena 

dapat membahayakan sistem tubuh manusia,tidak hanya gijal dan gagal hati tapi 

kadang –kadang dapat mengahsilkan karsinoma. 

Pangan industry rumah tangga (PIRT )merupakan sebuah industry yang 

memeliki modal yang terbatas sehingga sangat perlu diawasi keamanan makanan 

yang dihasilkan .mengingat PIRT dibuat denga alat yang semi otomatis sehingga 

memungkinkan PIRT tidak terjamin makanan yang dihasilkannya.pengawasan 

terhadap keamanan  PIRT dilakukan oleh pemerintahan melalui Badan POM 
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untuk mendapatkan pangan yang aman untuk dikonsumsi dan untuk menjamin 

hak –hak konsumen. 

Tabel 1.1 

Data razia BPOM terhadap PIRT 

 

 

Tahun 

Kategori Pangan Yang Dirazia 

Tidak Memiliki 

Expire Date 

Penggunaan 

Bahan Berbahaya 

(Formalin ,Borak, 

Rodhamin 

A,Rondhamin B) 

Tempat 

Pembungan 

Tidak Higenis 

(Makanan Yang 

Sudah 

Tercemar Oleh 

Bakteri Dan 

Mikroba 

Jumlah Kasus 

 

2016 35 19 25 79 

2017 40 26 28 54 

Sumber Data  Bpom Kota  Pekanbaru,2017 

 

Menurut BPOM permasalahan yang paling sering ditemui dalam 

pelaksanaan keamanan pangan dipasar modern pemberian jaminan  keamanan 

pangan dan mutu pangan ,produk makanan yang tidak mencantumkan expire date 

,apabila terjadinya penyelewengan pangan maka   

 

1. Memberikan pembinaan tehaadap IRT tersebut  
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2. BPOM akan memberikan saninistksi administrasi berupa 

teguran,pencabutan izin ,pemberhentian sementara kegiatan  

3. BADAN POM akan memberikan sanksi pro-justicia atau diajukan 

dipengadilan menurut ketentuan UU tentang pangan  

Peredaran pangan industry rumah tangga di pasar modern yang 

mengandung bahan berbahaya dapat berdampak luas bagi masyarakat, sehingga 

peran pemerintah melalui BPOM harus dilaksanakan secara intensif dan bahwa 

satu permasalahan yang terjadi adalah : 

1.Belum maksimalnya  pengawasan obat dan makanan, masih  ditemukan 

makanan yang belum layak ,seperti yang ditemukan dilapangan kemasan 

yang menggunakan staples sehingga kemasan menjadi tidak aman dan 

berbahaya ,standar kemasan yang aman yaitu terhindar dari bahan fisik . 

2. Masih banyak ditemukan pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh 

masyarakat kota pekanbaru.seperti beredarnya makanan yang terdaftarbelum 

mencantumkan expire date ,seperti roti sisir yang terdapat ditoko roti 

jl.senapelan  

3. masih terbatasanya kelembagaan ,dan kurangnya kualitas sumber daya 

manusia  

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Pelaksanaan Tugas BPOM  

Dalam Pengawasan keamanan Pangan  Industri Rumah Tangga Di Pasar 

Modren  Kota  Pekanbaru”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan tugas BPOM dalam pengawasan keamanan  

pangan industri rumah tangga di Pasar Modren  d kota Pekanbaru? 

2. Apa saja hambatan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) 

dalam pengawasan kemananan pangan industri rumah tangga  di pasar 

modern kota pekanbaru? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

1. Untuk mengetahui pelaksanaaan tugas BPOM dalam pengawasan 

kemananan  pangan industri rumah tangga di pasar modern kota 

pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui hambatan apa dalam pengawasan keamanan pangan 

industri rumah tangga di pasar modern kota pekanbaru. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kita dalam 

pembahasan mengenai pengawasan kemananan pangan industri rumah tangga dan 

dapat menjadi bahan.informasi yang berguna bagi masyarakat dan sebagai bahan 

referensi yang mendukung bagi peneliti dan pihak yang tertarik dalam bidang 

penelitian yang sama 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN  

BAB 1 : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini merupakan bab pendahuluan dimana didalamnya 

dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan 
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penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini penulis mengemukakan berbagai teori yang berhubungan 

dengan penelitian ini, penelitian terdahulu ,pandangan isalm ,definisi 

konsep , konsep operasional, dan kerangka berfikir. 

BAB III: METODOLOGI 

 Pada bab ini penulis menguraikan mengenai metodelogi penelitian       

berupa tipe penelitian,jenis dan sumber data,teknik pengumpulan data,dan 

teknik analisa data  

 BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian 

,berupa keadaan geografis kota pekanbaru dan profil BPOM kota 

pekanbaru. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas mengenai pelaksanaan penelitian,hasil penelitian 

dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang 

sifatnya membangun bagi pihak yang berkepentingan. 

 


