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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan 

hidup manusia kian berkembang pula. Manusia selalu berusaha memenuhi 

kebutuhannya, tidak hanya kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan 

dan kesehatan saja. Kebutuhan akan mempercantik diri pun kini menjadi prioritas 

utama dalam menunjang penampilan sehari-hari.  

Salah satu cara untuk mengubah penampilan atau mempercantik diri yaitu 

dengan menggunakan kosmetik. Bagi para wanita kosmetik merupakan kebutuhan 

sehari-hari, hal tersebut sesuai dengan sifat wanita yang selalu ingin terlihat cantik 

dihadapan publik telah membuat para produsen kosmetik berlomba-lomba untuk 

memproduksi berbagai macam kosmetik wanita, untuk menarik hati konsumen 

supaya membeli produknya. 

Produsen merespon peluang ini dengan menciptakan beranekaragam 

produk kosmetik dan perawatan kulit. Saat ini, banyak beredar produk kosmetik 

lokal sampai produk import, sehingga konsumen dapat dengan mudah memilih 

produk kosmetik yang cocok untuk dirinya, produk kosmetik tersebut dapat 

diperoleh di pusat perbelanjaan maupun di klinik kecantikan. 

Peredaran produk kosmetik import di kalangan masyarakat tentunya 

memerlukan pengawasan dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintah membentuk 

sebuah badan yang bertugas dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan 

yang disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan 
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BPOM. Badan inilah dengan dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan 

Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran obat 

dan makanan, yang dibentuk di masing-masing Provinsi diseluruh Indonesia. 

Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan Menteri Kesehatan telah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1176/MENKES/PERVIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik. 

 Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, BBPOM tidak bekerja 

sendiri, BBPOM melakukan kerja sama lintas sector dengan instansi terkait, yaitu: 

Kepolisian Daerah Riau, kejaksaan Tinggi Riau, dan Direktorat Jendral Bea 

Cukai, melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam pengawasan produk 

kosmetik di Kota Pekanbaru maupun kota lain di Provinsi Riau, BBPOM 

melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan baik Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota.  

Pengertian kosmetik sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 

HK.00.05.4.1745 tanggal 5 Mei 2003 adalah bahan atau sediaan bahan yang 

dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, 

rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut 

terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau 

memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi 

baik. Sejalan dengan perkembangan zaman kosmetik juga mengalami 

perubahannya dengan semakin maju teknologi yang ada. Kemajuan ini tidak 

terlepas dari kebaikan dan keburukan/efek samping yang menyertai produk 

tersebut.  
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Berbagai macam merek kosmetik import yang beredar dipasar telah 

menarik minat masyarakat untuk menggunakannya, mereka cenderung mencoba-

coba dan berharap kulitnya menjadi putih dan cantik. Tetapi pada kenyataannya 

tidak semua hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan mereka, ada kalanya 

kulit malah menjadi rusak, bahkan seperti terbakar.  

Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap 

kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk 

segera dicari solusinya, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan, lebih-

lebih menyongsong era perdagangan bebas saat sekarang ini. Perlu di adakan 

pengawasan terhadap peredaran produk-produk yang tidak memenuhi standar atau 

mengandung bahan berbahaya yang dapat merusak kesehatan masyarakat.  

Begitu juga halnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, 

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 UUPK No. 8 Tahun 1999: 

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. 

Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap produk yang aman membuat 

pedagang kosmetik menjadi marak dan banyaknya jenis yang ditawarkan 

membuat masyarakat adakalanya tertipu, serta lemahnya penerapan sanksi pidana 

dari penegak hukum. Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan juga dinilai kurang berjalan dengan optimal, terbukti dengan 

berkali-kali dilakukan razia terhadap produk-produk kosmetik yang tidak terdaftar 

dan mengandung bahan berbahaya. 
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Terhadap pelanggaran peredaran kosmetik berbahaya dapat di ancam 

dengan Pidana Penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak miliar 

sesuai dengan Undang-undang pasal 197 juncto pasal 106 ayat (1) Kesehatan 

Nomor 36 Tahun 2009. Sebaimana dijelaskan dalam pasal 196 undang-undang 

Kesehatan nomor 36 Tahun 2009 “Setiap orang yang dengan sengaja 

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang 

tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, 

dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar). 

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM No.05018/SKKBPOM 

tanggal 17 Mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di 

lingkungan Badan POM RI adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan 

produk di bidang terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, obat 

tradisional, kosmetika, produk komplemen serta produk pangan dan bahan 

berbahaya, serta pelaksana tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, 

dilakukan oleh unit-unit kerja BPOM dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

Sekretariat, Deputi Bidang Pengawasan Teknis (I, II, III dan IV) dan unit 

penunjang teknis (Unit Pelaksana Teknis BPOM di Daerah). 

Para pedagang yang menjual produk kosmetik yang tidak sesuai syarat 

dilarang untuk diedarkan. Namun para pedagang yang menjual produk tersebut 

tetap menjualnya, dikarenakan permintaan konsumen untuk tetap menggunakan 

produk tersebut dengan harga yang murah, dan hasil yang didapat cepat sekali, 
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seperti pengguna krem pemutih wajah yang membuat kulit wajah seketika putih 

hanya dalam waktu yang singkat. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BBPOM dari tim 

penyidik, menyatakan bahwa masih ada ditemukannya produk kosmetik yang 

tidak memilki izin edar dan produknya dan mengandung bahan berbahaya seperti: 

krim pemutih, bedak tabur, eye shadow, pensil alis, lipstick, blush on, dan masih 

ada temuan lainnya. Adapun tempat-tempay yang di lakukan penuluhan oleh 

pihak BBPOM adalah: Pekanbaru, Rokan Hilir, Bengkalis, Rokan Hulu, Indra 

Giri Hilir (Tembilahan), indra Giri Hulu. 

Berdasarkan keputusan Kepala Badan POM Nomor.HK.00.01.43.2503 

tanggal 11 Juni 2009 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Bahan 

Dilarang, maka seluruh Balai Besar POM yang ada di Indonesia diperintahkan 

untuk melakukan penarikan dan pemusnahan produk serta proses pro justisia. 

Adapun nama-nama produk yang tidak memiliki surat izin edar dan ilegal yang 

tidak memiliki kejelasan produk dan berbahaya bila digunakan. 
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Tabel 1.1 : Daftar/contoh Produk Kosmetik Ilegal/Tidak Memiliki Izin Edar 

No Nama Kosmetik Negara Asal Jumlah Kemasan 

1 Temulawak Two Way Cake India 1 Pot 

2 Temulawak Two Way Cake Malaysia 12 Pot 

3 RDL Hydroquinone Philipina 16 Btl 

4 Pond’s White Beauty Malaysia 8 Ktk 

5 Temulawak TWC Malaysia 3 Ktk 

6 Collagen Plus Vit E Day & Night 

Cream 

Malaysia 3 Ktk/B 

7 Herbal Plus Day & Night Cream  Malaysia 36 Ktk 

8 Citra TWC  Malaysia 5 Pcs 

9 Widya Whitening Soap Temulawak Malaysia 15 Ktk 

10 Temulawak Transparant Soap Malaysia 22 Ktk 

11 Rice Milk Soap Malaysia 36 Pcs 

12 SabunTanpa Nama Malaysia 12 Pcs 

13 Citra Day & Night Cream Malaysia 10 Pcs 

14 Jing Jing Moistrue Malaysia 36 Pcs 

15 Dr Super Cream Malaysia 48 Pot 

16 Mei Yong Special Malaysia 24 Pot 

17 a-DHA Malaysia 5 Paket 

18 Hare Lipstick Taiwan 9 Tube 

19 Temulawak 50gr Malaysia 2 Kotak 

20 MAC Kanada 1 Kotak 

21 Temulawak Cream Malam Malaysia 1 Kotak 

22 Temulawak Gold Malaysia 1 Kotak 

23 Mei Yong China 6 Pot 

24 Temulawak Soap Special White Plus  Malaysia 76 Ktk 

25 Vitamin E Soap Malaysia 46 Ktk 

26 Clariderm  Malaysia 24 Ktk 

27 K-Brother Rice Cream Malaysia 24 Ktk 

28 Special UV Whitening Malaysia 60 Ktk 

29 Laroscorbin inj Roche  32 Ktk/10ampul 

30 Gynaecosid  Efroze  87 Ktk/2 tb 

31 Vit C + Collajen inj Rodo  4 - 

32 Viagra  Pfizer  7 Tablet 

33 Pond’s White Beauty 12,5 gr India  8  Pot 

34 Pond’s White Beauty 30 gr Thailand 5 Pot 

35 Pond’s White Beauty 12,5 gr (pink) Thailand 11 Pot 

36 Citra Day & Night Cream  Thailand 15 Pot 

37 K Brother Thailand 20 Ktk 

38 Kayla Beauty Madu Global Cosmindo 22 Ktk 

38 Temulawak TWC 13,2 gr Taiwan 4 Ktk 

39 RDL Baby Solution Philipina 1 Ktk 

40 Pond’s Beauty White India  10 Ktk 

Sumber : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru tahun 2017-2018 
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Tabel 1.2 : Produk yang tidak memiliki surat izin, Ilegal dan izin edar di 

cabut 

No Produk yang tidak memiliki 

surat izin 

Keterangan 

1 Chiumien Pearl Cream 

 

Surat izin edar di cabut, tidak ada 

nama perusahaan, dan positif 

mengandung merkuri dan Rhodamin B 

2 Cupid Pearl Cream Surat izin edar di cabut oleh BPOM 

dan dilarang di edarkan 

3 Masker Naturgo Di ambil dari peredaran karena tidak 

memiliki Surat izin edar dari BPOM 

4 Cordyceps Cream siang 

malam 

Tidak memiliki surat izin dari BPOM 

5 Cordyceps Cream (night 

cream) 

Tidak memiliki surat izin dari BPOM 

6 Amoz White AB Cream / 

Krim pemutih siang malam  

Tidak memiliki surat izin dari BPOM 

7 CHRYSANT 24 Skin Care 

AHA Toner No.2 dan No.1 

Tanpa Izin edar, Nama Perusahaan 

tidak tercantum, positif mengandung 

Asam Retinoat dan Hidrokinon 

8 CHRYSANT 24 Skin Care 

Cream Malam Jasmine 

Tanpa Izin edar, Nama Perusahaan 

tidak tercantum, Positif mengandung 

Merkuri / Raksa (Hg) 

9 CHRYSANT 24 Skin Care - 

Pemutih Ketiak 

Tanpa Izin edar, nama perusahaan 

tidak tercantum 

10 HAYFA Acne Morning Pagi 

– Sore 

Izin edar telah dibatalkan, PT. Halfa 

Paraestetiderma, Semarang, positif 

mengandung Resorsinol 

11 HAYFA Sunblock Acne 

Cream Natural Pagi – Sore 

Izin edar telah dibatalkan, PT. Halfa 

Paraestetiderma, Semarang, positif 

mengandung Resorsinol 

12 Acne Cream Malam, Dr. Nur 

Hidayat, spKK 

Tanpa izin edar, Nama perusahaan 

tidak tercantum, positif mengandung 

Asam Retionat 

13 Acne Lotion – Dr Nur 

Hidayat, spKK 

Tanpa izin edar, Nama perusahaan 

tidak tercantum, positif mengandung 

Resorsinol 

Sumber : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru tahun 2017-2018 

 

Dari contoh tersebut, di paparkan bahwa masih Banyak produk kosmetik 

impor yang telah masuk ke Indonesia tanpa disertai informasi yang jelas pada 
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kemasan produknya. Pada kemasan produk kosmetik import biasanya 

menggunakan bahasa asing yang tidak disertai bahasa Indonesia yang 

komunikatif, sehingga konsumen tidak mengetahui kandungan dan komposisi 

produk kosmetik tersebut. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, 

maka setiap produk yang mengandung risiko terhadap keamanan manusia, wajib 

disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. 

 Seringkali informasi data yang tercantum dalam kemasan produk 

kosmetik impor dimanipulasi yaitu dengan menyembunyikan penggunaan bahan-

bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam produk kosmetik di antaranya 

Pewarna merah k3, Pewarna merah k10, Merkuri, Hidrokinon, rhodamin-b, Asam 

retinoat. Jika kemasan dalam produk memuat informasi yang tidak benar, maka 

perbuatan itu memenuhi unsur kejahatan yang lazim disebut fraudulent 

misrepresentation. Bentuk kejahatan ini ditandai oleh pemakaian pernyataan yang 

salah (false statment) dan pernyataan yang menyesatkan (mislead). 

Selama tahun 2017 Badan POM juga menemukan 26 jenis kosmetik 

mengandung bahan berbahaya. Temuan tersebut didominasi oleh produk 

perawatan kulit dengan jenis bahan berbahaya yang teridentifikasi digunakan 

didalamnya antara lain merkuri, bahan pewarna merah K3 dan merah K10. 
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Tabel 1.3 Jenis zat berbahaya yang terdapat di dalam produk kosmetik  

No  Jenis zat berbahaya Jumlah yang di temukan 

1 Pewarna merah k3 14 Nama product 

2 Pewarna merah k10 12 Nama product 

3 Merkuri 1 Nama product 

4 Toefilin  1 Nama product 

5 Hidrokinon  2 Nama product  

6 Asam retionat 1 Nama product 

7 Klindamisin  1 Nama product 

8 Pewarna sudan IV  3 Nama Product 

Sumber : Kantor BPOM Pekanbaru 

 

Penggunaan Pewarna Merah K3, Merah K10, Asam Retinoat, Merkuri dan 

Hidrokinon dalam kosmetika dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan. 

Sebagai contoh, pewarna Merah K3 dan Merah K10 yang sering disalahgunakan 

pada sediaan tata rias (eye shadow, lipstik, perona pipi) memiliki sifat 

karsinogenik dan dapat menimbulkan gangguan fungsi hati dan kanker hati. 

Menurut Press Release yang dikeluarkan BPOM, penambahan bahan-

bahan berbahaya tersebut kedalam kosmetik dapat menimbulkan berbagai risiko 

kesehatan antara lain : 

1. Bahan pewarna Merah K3 dan Merah K10, banyak disalahgunakan pada 

lipstick atau sediaan dekoratif lain (pemulas kelopak mata dan perona 

pipi). Kedua zat warna ini bersifat karsinogenik. 

2. Merkuri, banyak disalahgunakan sebagai bahan pemutih/pencerah kulit, 

bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan teratogenik 

(mengakibatkan cacat pada janin). 

3. Hidrokinon, banyak di salahgunakan sebagai bahan pemutih/pencerah 

kulit, selain dapat menyebabkan iritasi kulit, juga dapat menimbulkan 
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ochronosis (kulit bewarna kehitaman) yang mulai terlihat setelah 6 bulan 

penggunaan dan kemungkinan bersifat irreversible tidak dapat dipulihkan). 

4. Asam retinoat, banyak di salahgunakan sebagai pengelupas kulit kimiawi 

(peeling), bersifat teratogenik. 

Banyaknya kosmetik yang tidak mendapat izin edar tetapi beredar 

dimasyarakat. Hak-hak dari konsumen yang seharusnya dipenuhi tetapi tidak 

terpenuhi yaitu hak informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai komposisi 

konsmetik tersebut. Jika ini ditemukan dilapangan, BBPOM dapat melakukan 

tindakan terhadap produk-produk kosmetik yang bertentangan dengan peraturan-

peraturan yang ada.   

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui 

Pengawasan BBPOM terhadap kosmetik yang beredar yang tidak memiliki surat 

izin edar. Sehingga menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN 

MAKANAN (BBPOM) PEKANBARU TERHADAP MENGAWASI 

PEREDARAN KOSMETIK IMPOR YANG TIDAK MEMILIKI SURAT 

IZIN”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana Fungsi Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

(BBPOM) Pekanbaru Terhadap Peredaran Kosmetik Import yang Tidak 

Memiliki Surat Izin Edar? 
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b. Apa saja hambatan yang di hadapi Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan (BBPOM) Pekanbaru ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin di capai yaitu :  

a. Untuk menganalisa Bagaimana Fungsi Pengawasan Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru Terhadap Peredaran Kosmetik 

Import yang Tidak Memiliki Surat Izin. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang di hadapai Balai 

POM Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan khususnya pada ilmu 

Administrasi Negara. Dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

serta pengalaman yang penulis dapat selama mengikuti perkuliahan 

maupun selama mengadakan penelitian: 

2. Bagi instansi, diharapkan dapat memberikan masukan agar menjadi 

cerminan dan bisa memberikan manfaat untuk melakukan perbaikan 

demi perbaikan agar menjadi instansi yang lebih baik; 

3. Bagi Universitas, diharapkan dapat menambah kepustakaan dan dapat 

bermanfaat bagi orang lain nantinya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini, penulis susun kedalam enam bab dan masing-

masing bab terdiri beberapa sub seperti diuraikan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Mendeskripksikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang yang merupakan informasi secara garis besar tentang apa 

yang terjadi di lapangan dengan apa yang seharusnya menyangkut 

penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta gambaran umum sistematika penulisan proposal 

penelitian. 

BAB II :  KERANGKA TEORI 

  Pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari 

dan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yang 

digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah. Teori-

teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik 

dari perkuliahan maupun sumber lain. 

BAB III   :  METODE PENELITIAN  

  Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang bentuk penelitian, 

waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, subjek 

penelitian, teknik pengumpulan data serta metode analisis data. 

BAB IV   :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Bab ini merupakan bab yang berisikan keberadaan Kantor BADAN 

POM RI (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) Pekanbaru 
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BAB V    :  PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

  Bab ini memuat hasil dari penelitian, pembahasan yang dilakukan. 

BAB VI   :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan                 

dari penelitian dan saran-saran. 

 

 

 


