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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era modernisasi ini perkembangan hukum harus sejalan dengan 

perkembangan perekonomian yang khususnya dibidang perindustrian dan 

perdagangan. Hal ini dikarenakan perkembangan tersebut telah menghasilkan 

berbagai macam barang atau jasa yang dapat dikonsumsi atau digunakan oleh 

masyarakat. Secara khusus terdapat empat kelompok industri yang mengalami 

pertumbuhan tinggi, salah satunya adalah industri  makanan yang menempati 

posisi kedua pada Triwulan I 2018.
1
 Berbagai bentuk peraturan hukum telah 

dikeluarkan guna untuk memberikan perlindungan sekaligus sebagai bentuk 

pengawasan terhadap para penghasil barang atau jasa yang mana hal itu untuk 

memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keamanan bagi para 

pengguna maupun pemakai barang atau jasa tersebut. 

Salah satu bentuk aturan yang menjadi peraturan dalam hal pengawasan 

khususnya terkait dengan barang-barang yang dikonsumsi adalah Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pangan merupakan segala 

sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia baik berupa makanan, minuman 

baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Pangan merupakan kebutuhan 

dasar manusia yang paling penting dan yang paling utama, karena hampir 

setiap hari manusia membutuhkan pangan untuk dikonsumsi sebagai sumber 

energi. 

                                                           
1
 Kementerian Industri Republik Indonesia, “Analisis Perkembangan Industri Edisi II 2018” 

Jepriyaman, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tanpa Izin (Illegal) oleh Balai 
Pengawas Obat dan Makanan di Batam, 2019 
UIB Repository©2019



2 

 

  Universitas Internasional Batam 

Memperoleh jaminan akan kecukupan dan keamanan pangan adalah hak 

asasi setiap manusia. Hal ini telah diakui oleh para pemimpin dunia dalam 

sidang World Healthy Organization (WHO). Kemampuan sebuah Negara 

dalam memberikan jaminan pangan yang aman tidak terlepas dari komitmen 

antara pemerintah dan pelaku industri serta konsumen. Yang mana masing-

masing saling memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan pangan. 

Peran pemerintah dalam menjaga keamanan pangan adalah dengan 

dibentuknya Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) yang merupakan unit 

pelaksana dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM 

memiliki tugas dalam menjaga dan mengawasi segala bentuk peredaran obat, 

makanan, obat tradisional, kosmetik, pangan yang beredar di wilayah Negara 

Republik Indonesia agar produk-produk yang tidak seharusnya di konsumsi 

maupun yang tidak memenuhi standar kualifikasi tidak beredar di Indonesia.  

Peran dari BPOM ini sangat diperlukan dalam era modernisasi sekarang 

karena dengan semakin tingginya perindustrian maupun perdagangan 

memuculkan berbagai bentuk hasil olahan pangan yang harus terus diawasi. 

Salah satunya adalah pangan olahan yang berasal dari sebuah makanan 

maupun minuman yang diolah melalui cara-cara atau metode-metode tertentu 

baik menggunakan bahan tambahan maupun tidak menggunakan bahan 

tambahan.
2
 Sehingga menarik perhatian konsumen untuk membeli pangan 

olahan tersebut. Pengolahan ini juga harus sesuai dengan standarisasi yang 

telah ditentukan dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan hal tersebut. 
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Selain itu juga untuk mengedarkan pangan olahan juga harus memiliki izin 

edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga 

pangan olahan yang dikonsumsi oleh masyarakat harus senantiasa tersedia 

secara aman, bermutu, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan 

budaya masyarakat.  

Semakin tingginya persaingan antar pelaku usaha maupun pelaku industri 

dalam menghasilkan barang khususnya yang berkaitan dengan pangan olahan 

memberikan peluang bagi pelaku usaha maupun pelaku industri untuk mencari 

keuntungan yang sebesar-sebesarnya dan tidak jarang pelaku usaha maupun 

industri sering mengabaikan aturan-aturan hukum yang telah dibuat. Aturan  

yang sering dilanggar adalah tidak memiliki izin edar dalam produk makanan 

olahan atau dikatakan sebagai produk makanan illegal. Hal ini sangat tidak 

baik bagi para konsumen yang membeli produk tersebut karena makanan yang 

beredar belum tentu makanan yang layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan 

laporan tahunan BPOM tahun 2017 menerangkan bahwa dalam pengawasan 

sarana distribusi pangan terdapat 3.707.002 item pangan yang tidak memiliki 

izin edar dimana temuan pada kasus ini merupakan yang terbanyak 

dibandingkan temuan lainnya.
3
 

Hal ini dibuktikan dengan adanya pemusnahan 50.000 barang-barang atau 

produk pangan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh BPOM di 
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Manado.
4
 Tindakan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat adanya 

pelanggaran terhadap aturan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha 

maupun pelaku industri dalam menjalankan kegiatan usahanya.  

Tidak hanya itu, Di Batam khususnya sebagai daerah yang strategis yang 

memiliki daerah terdekat dekat dengan Negara tetangga yaitu Singapore dan 

Malaysia sangat mempermudah melakukan keluar masuk barang-barang dari 

luar negeri yang kemudian dijual kembali di Batam. Terutama barang yang 

berkaitan dengan pangan olahan yang tidak memiliki izin edar. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya kasus yang terjadi yaitu kasus yang dilakukan oleh 

Anas yang sebelumnya Anas sempat ditahan oleh Polda Kepri Kamis bulan 

September di tahun 2017 lalu karena tertangkap menjual makanan luar negeri 

tanpa izin edar di Toko Super Sayur, Komplek Jodoh Centre. Dari 

penangkapan tersebut Polda Kepri berhasil menyita 195 jenis barang dari 215 

pcs.
5
 

Dan tidak hanya sekali, pelanggaran ini juga pernah dilakukan oleh PT 

ATN yang merupakan distributor produk pangan yang beralamat di Batu 

Ampar, Batam, Kepri. Sedikitnya 45 produk makanan, mulai dari susu, 

makanan ringan, makanan kaleng, hingga minuman kaleng, dan sejumlah 
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makanan siap saji lainnya disita. Produk yang diamankan rata-rata produk 

makanan yang sama sekali tidak memiliki izin edar.
6
 

Berdasarkan kasus-kasus diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana 

peran lembaga dari BPOM dalam menjaga dan mengawasi produk-produk 

olahan makanan yang tidak memiliki izin edar sehingga penulis membuat 

judul yang berkaitan dengan “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan 

Peredaran Pangan Olahan Tanpa Izin (Illegal) oleh Balai Pengawas Obat 

dan Makanan di Batam” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengawasan terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin 

(illegal) oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam? 

2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan terhadap peredaran pangan 

olahan tanpa izin (illegal) oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di 

Batam? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui informasi terkait dengan bentuk pengawasan 

terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin (illegal) oleh Balai 

Pengawas Obat dan Makanan di Batam  

b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam 

penanggulangan kejahatan peredaran pangan olahan tanpa izin 

(illegal) oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam 
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2. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran dan pemahaman 

terkait dengan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan dan 

penggulangan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan 

Makanan di Batam terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin 

(illegal) 

b. Memberikan pemahaman informasi-informasi kepada para peneliti 

lain dalam melakukan penelitian yang terkait dengan pengawasan 

oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan 

pengawasan terhadap peredaran pangan olahan yang tidak 

memiliki izin (illegal). 

Manfaat Praktis 

a. Memberikan sebuah masukan-masukan terkait dengan pelaksanaan 

pengawasan dan penanggulanagn kejahatan pangan olahan tanpa 

izin (illegal) yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan 

Makanan kepada instansi-instansi lain dalam mewujudkan 

penegakkan hukum secara bersama-sama 

b. Memberikan bahan-bahan masukan kepada pihak-pihak lain yang 

terkait dengan penindakan dalam upaya pencegahan terjadinya 

peredaran pangan olahan tanpa izin (illegal) 
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