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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi tentunya segala jenis kegiatan didukung oleh suatu 

teknologi yang kian hari kian berkembang. Salah satu kegiatan yang ikut 

berkembang dengan adanya teknologi ini ialah kegiatan transaksi jual beli. 

Membeli maupun menjual suatu barang dan/atau jasa melalui media online 

tentunya akan memudahkan baik bagi pihak penjual maupun pembeli. 

Namun kemudahan yang diberikan oleh perkembangan teknologi ini tidak 

jarang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Salah satu kasus yang melibatkan media online sebagai perkembangan 

teknologi yaitu beredarnya obat keras yang dapat dibeli tanpa menggunakan 

resep dokter di media online. 

Obat merupakan salah satu komponen penting di bidang kesehatan. 

Hal tersebut dikarenakan obat merupakan bahan yang dapat menyelamatkan 

jiwa serta memulihkan maupun memelihara kesehatan. Penggunaan obat 

yang tidak sesuai dapat menimbulkan suatu penyakit ataupun efek samping 

yang tidak diinginkan.1 Obat keras atau obat daftar-G adalah jenis obat yang 

berbahaya jika penggunaannya tidak dalam pengawasan dokter dimana 

dasar hukum mengenai obat daftar G (dalam Bahasa Belanda “Gevaarlijk” 

yang artinya “berbahaya“) adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

02396/A/SK/VIII/1989 tentang Tanda Khusus Obat kemasan yang 

menyatakan pengertian obat keras yaitu “Obat daftar G adalah obat keras, 

yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, 

bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter”. Meski begitu, 

data BPOM menyatakan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2019 masih 

banyak situs online yang memperjualbelikan obat tidak sesuai dengan 

 
1 Ridwan M. Thaha, 2016, Penyalahgunaan Obat keras Oleh Buruh 

Bangunan di Kota Makasar, Jurnal vol-2FKKM, hlm. 3 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan 

mengabaikan beredarnya obat keras secara ilegal sama seperti membiarkan 

konsumen mendapatkan berbagai macam risiko buruk yang akan terjadi, 

lalu membiarkan kriminalitas semakin berkembang di masyarakat.2 

Peluang bisnis online ini memang terlihat lebih mudah dan 

sederhana. Namun apabila yang dijualbelikan adalah obat-obatan, tentunya 

harus lebih diawasi perizinan usaha online tersebut. Sejalan dengan 

Indonesia yang merupakan negara hukum dimana segala jenis kegiatan yang 

dilakukan baik oleh Pemerintah maupun warga negaranya harus 

berdasarkan pada hukum yang berlaku3, peraturan mengenai pengawasan 

obat dan makanan secara daring ini baru dikeluarkan oleh BPOM pada April 

2020, maka dari itu diharapkan peraturan tersebut dapat menjadi dasar yang 

menjamin pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap penjualan obat 

melalui media online terhadap perlindungan konsumen. 

Dalam kegiatan jual beli online terdapat perjanjian yang melibatkan 

antara pihak penjual dan pembeli, dimana setiap pihak tentunya memiliki 

hak dan kewajibannya masing-masing. Maka dari itu, hubungan antara 

peredaran obat keras di media online ini erat kaitannya dengan konsumen. 

Dalam kegiatan jual beli obat keras, kewajiban seorang konsumen yaitu 

harus memiliki dan menyerahkan resep dokter ataupun copy resep yang 

telah ditandatangani oleh apoteker serta membayar obat yang hendak dibeli 

tersebut, sedangkan kewajiban penjual yaitu memberikan obat sesuai 

dengan yang tertera di resep.4 Kewajiban konsumen dan penjual atau pelaku 

usaha lainnya telah disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). 

 
2 Soerjono Soekanto, 1989, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap 

Masalah-masalah Sosial, PT. Citra Adity Sakti, Bandung, hlm. 18 
3 Tini Hadad dan AZ. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen 

Suatu Pengantar, Diatit Media, Yogyakarta, hlm. 45 
4 Sabillah Utomo Putra, Bambang Eko Turisno dan Suradi, 2016, Tanggung 

Jawab Apotek Dalam Penjualan Obat-Obatan Daftar-G di Kota Malang terhadap 

Konsumen yang Dirugikan, Diponegoro Law Review Vol.5 No.2, hlm. 10-11 
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Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen menjelaskan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi 

atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”. Dan Menurut Pasal 8 ayat 1 Peraturan 

BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan 

secara Daring (PBPOM No.8/2020) menjelaskan bahwa “obat keras yang 

diserahkan kepada pasien secara daring wajib berdasarkan resep yang 

ditulis secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” 

Dalam pasal tersebut, sudah jelas bahwa pelaku usaha tidak 

diperbolehkan untuk memproduksi atau memperdagangkan barang yang 

tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dari 

ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dari itu penjual yang 

menjual obat keras tanpa resep dokter tentunya telah melanggar pasal 8 

UUPK dan Pasal 8 PBPOM No.8/2020. Perbuatan yang melanggar hukum 

yang dilakukan pelaku usaha ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi 

konsumen jika peredaran obat keras yang tidak sesuai tersebut terus 

berjalan.5  Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis 

Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Peredaran Obat Keras di Media 

Online melalui PBPOM No.8/2020. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran 

obat keras di media online? 

2. Bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan BPOM serta e-

commerce setelah dikeluarkannya Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 

2020? 

 
5 Ahmadi Miru, 2013, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi 

Konsumen di Indonesia, Cetakan ke-2, Raja Grafindo, Depok, hlm. 1. 
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C. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan obat daftar-G atau 

yang dikenal dengan obat keras yang dijual bebas di media online (media 

sosial, e-commerce, dsb) dan dapat dibeli oleh konsumen yang tidak 

memiliki resep dokter dimana hal tersebut tentunya mengusik eksistensi 

perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.Tujuan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya, sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas 

peredaran obat keras di media online. 

b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BPOM serta platform 

e-commerce setelah dikeluarkannya PBPOM No.8/2020.  

2.Manfaat 

Adapun manfaat yang penulis harapkan melalui penelitian ini 

diantaranya, sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan serta pemahaman bagi masyarakat selaku konsumen 

mengenai perlindungan hukum dan bentuk dari pengawasan BPOM 

atas peredaran obat keras di media online terhadap perlindungan 

konsumen.  

b. Manfaat Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis 

dalam mengembangkan diri serta dalam menuangkan 

pengetahuan yang penulis miliki sebagai mahasiswa hukum.   

http://www.library.upnvj.ac.id/
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2) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan kajian baru yang dapat dijadikan dasar dalam 

penelitian selanjutnya. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum secara 

empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian dengan tujuan 

menelaah penerapan peraturan perundang-undangan melalui 

pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objeknya.6 Penelitian 

hukum ini dilakukan dengan pokok bahasan perlindungan hukum bagi 

konsumen atas peredaran obat keras di media online melalui PBPOM 

No.8/2020. 

2. Pendekatan Masalah 

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah, yaitu: 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan 

perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan 

(isu hukum) yang sedang dihadapi.7 Penulis menggunakan 

pendekatan perundang-undangan terhadap PBPOM No.8/2020 

tentang Pengawasan Obat dan Makanan secara Daring dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

guna mengkaji Peraturan BPOM tersebut atas kasus obat keras 

terhadap konsumen yang dilindungi. 

b. Pendekatan kasus (case approach) yaitu merupakan suatu 

pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau 

 
6 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Penghantar Metode Penelitian 

Hukum,Cet. 1, Ed. 8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 133. 
7 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Cet. 8, 

Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93 
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kaidah hukum dalam praktik hukum.8 Pendekatan ini diperuntukkan 

untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan 

dalam kasus – kasus yang telah diputus baik oleh hakim maupun 

Lembaga lain yang berwenang memutus perkara, dalam hal ini 

BPOM. Penulis memakai pendekatan ini karena selain membahas 

mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas 

peredaran obat keras di media online, penulis juga membahas 

mengenai upaya pengawasan yang dilakukan BPOM atas kasus 

peredaran obat keras di media online. 

3. Sumber Data 

Dalam menerapkan jenis penelitian hukum empiris, penulis membagi 

sumber data dalam penelitian ini ke dalam tiga sumber bahan hukum, 

diantaranya: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh secara 

langsung dari objeknya.9 Bahan hukum primer dalam penelitian ini 

diperoleh dengan menggunakan wawancara dan pengambilan data 

yang mendukung mengenai permasalahan yang menjadi pokok 

bahasan. Objek dari penelitian ini yakni Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM). 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh 

dari buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, skripsi, tesis, 

disertasi hukum, dan media cetak, atau elektronik. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan beberapa referensi terkait dengan topik 

 
8 Soeryono Soekarto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 

hlm.10. 
9 J. Supranto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, PT. Rineka 

Cipta, Jakarta, hlm.2. 
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permasalahan yang menjadi pembahasan utama, seperti: 

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen; 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 

3) PBPOM No.8/2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan 

secara Daring; 

4) Permenkes No. 917/MENKES/PER/X/1993 tentang Wajib 

Daftar Obat Jadi. 

5) Dan lainnya. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

dengan memberikan pengertian, informasi, maupun penjelasan yang 

berkaitan. Bahan hukum yang digunakan ini diantaranya seperti 

kamus dan sebagainya.  

4. Cara Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni 

menggunakan studi kepustakaan dengan topik terkait. Teknik 

kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan 

dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur 

atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian 

disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.10 

b. Wawancara (interview) 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah teknik 

pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan 

keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka 

 
10 Kartini Kartono, 1998, Pengantar Metodologi Research, ALUMNI, 

Bandung, hlm.78 
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dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.11 

Dalam hal ini penulis akan melakukan komunikasi secara langsung 

maupun online dengan narasumber yang berkaitan dengan topik 

dalam penelitian ini guna memperoleh informasi. Dalam 

pelaksanaan wawancara, penulis telah membuat pedoman 

pertanyaan agar proses wawancara lebih terarah dan mempermudah 

dalam pengumpulan data penelitian. Tujuan dari wawancara ini 

yaitu untuk mendapatkan informasi dari beberapa narasumber 

secara langsung dan lebih mendalam terkait dengan topik penelitian 

yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Peredaran 

Obat Keras di Media Online melalui Peraturan BPOM Nomor 8 

Tahun 2020. 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai 

BPOM RI. Agar sampel yang diambil dapat mencapai tujuan dari 

penelitian ini, maka penulis menggunakan Purposive Sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.12 Sampel 

pada penelitian ini yaitu orang yang karena tugas dan jabatannya 

dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti. Maka dari itu 

penulis memilih BPOM untuk diwawancarai karena BPOM 

merupakan lembaga yang membentuk PBPOM No.8/2020 tentang 

Pengawasan Obat dan Makanan secara Daring serta merupakan 

lembaga yang berwenang atas peredaran obat keras di media online 

sesuai dengan topik pada penelitian ini. Dalam hal ini yag menjadi 

sampel yaitu: 

1) Bapak Fami Reza dari Subkoordiator subkelompok substansi 

Advokasi Hukum di Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, 

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Obat Tradisional, 

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. 

 
11 Mardalis, 1989, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.65 
12 Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D), Alfabeta, Bandung, hlm. 85 
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2) Ibu Radita Ayu dari Biro Hukum dan Organisasi BPOM. 

3) Bapak Tsaljul Qulub dari Staf kelompok substansi Advokasi 

Hukum BPOM. 

Selain dari ketiga sampel dari BPOM tersebut, penulis juga 

melakukan wawancara yang dilakukan secara informal melalui 

layanan konsultasi pada aplikasi Alodokter dengan dr. Nova Destria 

dan tujuh pelaku usaha di berbagai platform. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis dalam tulisan ini berbentuk deskriptif kualitatif yaitu 

metode analisis data dengan melakukan pengelompokkan dan seleksi 

data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian di lapangan menurut 

kualitas dan kebenarannya yang disusun secara sistematis dan kemudian 

dikaji secara deduktif serta dikaitkan dengan teori yang berasal dari data 

sekunder, kemudian dibuat kesimpulan guna menjawab permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian ini.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. I, PT. 

Citra AdityaBakti, Bandung, Hlm. 50. 
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