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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut pendapat Ta’adi, “Pembangunan kesehatan adalah bagian dari 

pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”.
1
 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa 

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun 

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial 

dan ekonomis”. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan merupakan salah satu 

kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. 

Menurut Sri Siswati, “Kesehatan adalah salah satu parameter untuk 

mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia 

tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani 

pendidikan yang baik”.
2
 Untuk itu, pemerintah berkewajiban memenuhi serta 

memberikan kebutuhan kesehatan bagi warga negaranya seperti yang 

tercantum didalam UUD 1945 pada Pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara 

bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak.
3
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Menurut pendapat Notoatmodjo Soekidjo, “Salah satu bentuk 

kewajiban pemerintah terhadap kesehatan masyarakatnya adalah dengan 

menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan 

kesehatan, terutama adalah obat esensial. Dalam menjamin ketersediaan obat 

keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk 

pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.
4
Peraturan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang 

Pengawasan Pamasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia 

menjelaskan tentang pengertian obat pada Pasal 1 angka 4 berbunyi:  

“Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan 

bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/ 

menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka 

penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan 

peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia”. 

 

Menurut Purwanto Hardjosaputra, “Dalam pelayanan kesehatan, obat 

merupakan komponen yang sangat penting karena diperlukan dalam sebagian 

besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan 

masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut 

pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin profesional”.
5
 

Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan, penanganan dan 

pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi 

dengan obat atau farmaoterapi. Berbagai pilihan obat saat ini tersedia, 

sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam memilih 
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obat untuk suatu penyakit. Tidak kalah penting, obat harus selalu digunakan 

secara benar agar memberikan manfaat klinik yang optimal. Terlalu banyak 

jenis obat yang tersedia ternyata juga bisa memberikan masalah tersendiri 

dalam praktek, terutama menyangkut bagaimana memilih dan menggunakan 

obat secara aman.  

Sementara itu, di era globalisasi saat ini, banyak sekali dijumpai 

berbagai macam obat yang beredar dipasaran, mulai dari apotek, instalasi 

farmasi, toko obat, minimarket, hingga warung-warung pinggir jalan, yang 

notabene tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi menyebabkan peredaran 

obat-obatan semakin tidak terkontrol dengan baik. Padahal di dalam Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 98 ayat(2)  

menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan 

kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, 

dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”. Ketentuan 

mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan 

farmasi dan alat kesehatan harus melalui standar mutu pelayanan farmasi yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
6
 

Salah satu kejahatan di bidang kesehatan yang sedang marak terjadi 

akhir-akhir ini adalah kejahatan di bidang farmasi yang berkaitan dengan 

peredaran obat ilegal. Peredaran obat ilegal merupakan masalah yang tidak 

hanya terjadi di Indonesia, melainkan sudah menjadi masalah global yang 

hingga kini masih memerlukan langkah pemberantasan yang tepat untuk 
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menuntaskannya. Upaya penanggulangan peredaran obat ilegal tidak mungkin 

dapat dilakukan oleh hanya satu pihak saja. Mengingat sudah lamanya 

permasalahan ini terjadi dengan kemungkinan luasnya jaringan pelaku, 

tentunya dibutuhkan kepedulian semua pihak untuk bersama-sama memerangi 

peredaran obat ilegal, baik dari sektor pemerintah, pelaku usaha, termasuk 

masyarakat. 

Kejahatan di bidang farmasi berkaitan dengan obat tanpa izin edar ini 

sebenarnya sudah diatur akan tetapi masih banyak ditemukan obat tanpa izin 

edar contohnya pada kasus yang sering terjadi dibeberapa daerah di Indonesia 

salah satunya yang pernah dipersidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta 

yang menangani perkara tindak pidana pengedaran sediaan farmasi atau alat 

kesehatan tanpa izin edar,  dalam Putusan Nomor: 02/Pid.Sus/2016/PN.Skt, 

di mana terdakwa telah memperdagangkan obat-obatan yang diantaranya tidak 

mempunyai ijin edar, dalam hal ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. 

Selanjutnya  Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2015/PN.Skt. Ditemukannya obat-

obatan tradisional berupa jamu yang dijual terdakwa tidak memiliki ijin edar 

dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. 

Kedua putusan tersebut hanya dikenakan tindak pidana ringan dengan 

masa percobaan tidak lebih dari 1,5 tahun. Padahal didalam Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 197 disebutkan bahwa:  

“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)”. 



5 

Serta pada Pasal 198 yaitu “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian 

dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak  

Rp. 100.000.000.00 (Seratus Juta Rupiah)”. Hal ini menunjukkan bahwa 

masih lemahnya penegakan hukum tindak pidana pengedaran sediaan farmasi 

atau alat kesehatan tanpa izin edar khususnya di daerah Surakarta. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas 

permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan 

Sanksi Pidana Terhadap Sediaan Farmasi Obat Tanpa Izin Edar Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus 

Putusan Nomor: 02/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor: 

136/Pid.Sus/2015/PN.Skt”). 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap peredaran sediaan farmasi 

obat tanpa izin edar berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 02/Pid.Sus/2016/PN.Skt 

dan Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2015/PN.Skt)? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan peredaran sediaan 

farmasi obat tanpa izin edar berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 

02/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2015/PN.Skt)? 

3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap peredaran sediaan Farmasi 

obat tanpa Izin edar? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini  adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui aturan hukum tindak pidana mengedarkan sediaan 

farmasi obat tanpa izin edar dalam hukum positif Indonesia 

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap peredaran sediaan 

farmasi obat tanpa izin edar berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 

02/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor: 136/Pid.Sus/2015/PN.Skt). 

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terhadap peredaran 

sediaan farmasi obat tanpa Izin edar. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka manfaat penelitian iniadalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap 

pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur 

maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan pemahaman tentang aturan hukum tindak pidana 

mengedarkan sediaan farmasi obat tanpa izin edar dalam hukum positif 

Indonesia. 
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b. Memberikan pemahaman tentang penerapan sanksi pidana terhadap 

peredaran sediaan farmasi obat tanpa izin edar berdasarkan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Kasus 

Putusan Nomor: 02/Pid.Sus/2016/PN.Skt dan Putusan Nomor: 

136/Pid.Sus/2015/PN.Skt). 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

menegaskan bahwa kesehatan rakyat merupakan salah satu modal pokok 

dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peranan 

penting dalam penyusunan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Undang-

undang ini juga mengatur mengenai bagaimana pemerintah bertanggungjawab 

dalam memenuhi kesehatan masyarakat, salah satunya dengan ketersediaan 

obat.  

Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan menjelaskan mengenai peredaran sediaan farmasi yang 

menyebutkan bahwa “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat 

diedarkan setelah mendapatkan izin edar”. Ketersediaan obat dalam hal ini 

mengenai tentang peredaran obat yang ada dipasaran telah diatur didalam 

Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang 

mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat 

dan bahan berkhasiat obat”. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, sudah seharusnya kejahatan di bidang 

kesehatan dalam hal pengedaran obat tanpa izin edar dapat diminimalisir. 

Salah satunya dengan melalui sarana penegakan hukum pidana guna membuat 

efek jera kepada para pelakunya.  

Sementara itu, pendapat Satjipto Rahardjo mengenai penegakan 

hukum, menyatakan bahwa:
7
 

“Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk 

menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam 

arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap 

perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan 

maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan 

kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya 

norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. Beberapa faktor terkait proses penegakan hukum yang 

diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, 

struktur, dan kultur hukum.” 

 

 

E. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
8
 Adapun metode 

penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 

adalah pendekatan yuridis yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih 
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dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian 

terhadap data primer di lapangan-lapangan.
9
 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang 

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, 

gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu 

gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala 

dengan gejala lain dalam masyarakat.
10

 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan hanya menggunakan data sekunder 

yaitu sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan 

yang diteliti yang terdiri dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

terkait penerapan sanksi pidana terhadap peredaran sediaan farmasi obat 

tanpa izin edar, dan buku-buku literatur. Jenis data sekunder dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan 

Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. 
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4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/PER/XII/ 2008 

tentang Registrasi Obat. 

5) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan 

Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer berupa literatur-literatur dan makalah-makalah yang 

berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap peredaran sediaan 

farmasi obat tanpa izin edar. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti 

kamus hukum dan kamus bahasa.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan 

mencari, menginventarisasi putusan pengadilan. Hal ini dilakukan dengan 

mempelajari, menganalisis, dan mendalami data tersebut, yaitu berupa 

Putusan Hakim Pengadilan Surakarta. Selain itu penelitian ini juga 

menggunakan studi wawancara yaitu wawancara langsung dengan 

Kejaksaan Negeri Surakarta dan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. 

Sebagai data tambahan untuk memperjelas data sekunder. 
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5.  Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada 

dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut 

dianalisis dengan metode berfikir induktif, yaitu pola berfikir yang 

mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan 

yang bersifat umum.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis 

uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:  

Bab I yaitu Pendahuluan, penulis akan menguraikan tentang Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan 

menguraikan tentang Pengertian-Pengertian: Tindak Pidana dan Unsur-Unsur 

Tindak Pidana, Sediaan Farmasi, Izin Edar, Tinjauan Umum Mengenai 

Sediaan Farmasi: Pengertian Obat,Kriteria Izin Edar Obat, Penggolongan 

Obat. Aturan Hukum yang Berkaitan dengan Sediaan Farmasi: Berdasarkan 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Berdasarkan 

PertimbanganHakim dalam Memberikan Putusan, Pengertian Surat Dakwaan 

dan Jenis Surat Dakwaan, serta Pengertian tentang Penuntutan. 
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Bab III yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan jawaban 

tentang apa yang menjadi rumusan masalah sebelumnya. 

Bab IV yaitu Kesimpulan dan Saran, yang berisikan kesimpulan yang 

diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari 

simpulan tersebut. 

 


