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ABSTRAK 

 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga badan 

pemerintah pusat non kementrian di Indonesia, yang berdasarkan Peraturan 

Presiden Pasal 2 No 80 Tahun 2017 yang melaksanakan tugas pemerintah 

dibidang pengawasan peredaran obat dan makanan seluruh wilayah di Indonesia. 

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang organisasi tata kerja unit pelaksana 

teknik pelaksana di lingkungan badan pengawas obat dan makanan, maka 

dibentuklah Balai. Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berada di setiap 

provinsi di Indonesia untuk mempermudah pengawasan obat dan makanan di 

daerah. Tujuan dari penelitian ini pertama untuk mendeskripsikan pengawasan 

BPOM Kepri Batam terhadap obat dan makanan ilegal di Kota Batam, kedua 

faktor-faktor yang mempengaruhi BPOM Kepri dalam pengawasan obat dan 

makanan ilegal di Kota Batam. Metode penelitian adalah Kualitatif.Teknik 

pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang 

digunakan menggunakan sumber data primer yang didapat secara langsung dari 

sumber data dan data sekunder yang didapat secara tidak langsung melalui 

website, laporan tahunan,laporan kinerja. Penelitian ini dilaksanakan oleh Balai 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri, pelaku usaha dan masyarakat. hasil 

penelitian adalah Pengawasan BPOM Kepri terhadap obat dan makanan ilegal di 

Kota Batam. Pengawasan yang dilakukan BPOM Kepri dilakukan dengan dua 

cara yaitu pengawasan pre market dan post market baik pengawasan yang 

dilakukan sebelum produk beredar dan sebelum beredar dalam hal ini BPOM 

dalam melakukan teknis pengawasan dengan 3 (tiga) lini yaitu BPOM sebagai lini 

pertama sebagai pemerintah, lini kedua produsen/distributor dan lini ketiga 

masyarakat sebagai kontrol terhadap kinerja BPOM Kepri khususnya di Kota 

Batam. 

KataKunci:Pengawasan,BPOM,Ilegal,Obat,Makanan
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ABSTRACT 

 

The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is a non-ministerial central 

government agency in Indonesia, which is based on Presidential Regulation 

Article 2 No 80 of 2017 which carries out government duties in the field of 

controlling the distribution of drugs and food throughout Indonesia. Decree of the 

Head of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) of the Republic of 

Indonesia Number 14 of 2014 concerning the organization of work procedures for 

implementing technical units within the drug and food regulatory agency, a Balai 

was formed. Food and Drug Supervisory (BPOM) located in every province in 

Indonesia to facilitate the supervision of drugs and food in the regions. The 

purpose of this study is first to describe the supervision of BPOM Kepri Batam 

against illegal drugs and food in Batam City, the two factors that influence 

BPOM Kepri in controlling illegal drugs and food in Batam City. The research 

method is qualitative.Data collection techniques are interviews, observation and 

documentation. Sources of data used are primary data sources which are 

obtained directly from data sources and secondary data which are obtained 

indirectly through websites, annual reports, and performance reports. This 

research was carried out by the Kepri Food and Drug Supervisory Agency 

(BPOM), business actors and the community. the result of the research is the 

Supervision of BPOM Kepri on illegal drugs and food in Batam City. The 

supervision carried out by BPOM Kepri is carried out in two ways, namely pre 

market and post market supervision, both supervision that is carried out before 

the product is circulated and before it is circulated, in this case BPOM in 

conducting technical supervision with 3 (three) lines, namely BPOM as the first 

line as the government, the second line. producers / distributors and the thirt line 

of society as control of the performance of BPOM Kepri, especially in Batam 

City. 

Keyword:Supervision,BPOM,Illegal,Medicine,Food
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga  

pemerintah pusat non kementrian di Indonesia, sebagaimana Peraturan Presiden 

Pasal 2 No 80 Tahun 2017 yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang 

pengawasan peredaran obat dan makanan seluruh wilayah di Indonesia, yang 

bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kesehatan, serta memiliki fungsi penyusunan 

kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, sebagaimana 

dimaksud obat dan makanan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden meliputi atas obat, 

bahan obat narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, 

suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan, Kemudian dalam peraturan 

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor 

HK.00.05.1.23.3516 tentang izin edar yang meliputi produk obat, obat tradisional, 

kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber dan mengandung 

bahan tertentu atau  mengandung  alkohol. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/MENKES/PER/XII/76 tentang 

produksi dan peredaran makanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 

1999 tentang label dan iklan pangan menyebutkan "Setiap orang dengan sengaja 

memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas didalam wilayah di
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Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan 

dikemasan pangan, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Pasal 40 

Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan perlu 

menetapkan peraturan kepala pengawasan obat dan makanan tentang pengawasan 

pemasukan pangan olahan, dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat 

akan obat dan makanan dalam setiap wilayah di Indonesia maka juga dibutuhkan 

pengawasan disetiap daerah Mukarom, (2017:156) Pengawasan adalah 

serangkaian kegiatan pengamatan seluruh aktivitas organisasi guna menjamin 

aktivitas sesuai dengan rencana yang di tetapkan sebelumnya. 

Dalam pengawasan mutu pangan, pengawasan dilakukan secara sektoral 

dan terpisah-pisah oleh lembaga nasional, provinsi dan daerah atau lokal. maka 

dibentuklah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melalui 

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang organisasi tata kerja unit pelaksana 

teknik pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian 

berdasarkan Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018, balai pengawasan 

obat dan makanan berada disetiap Provinsi di Indonesia sebagai badan pusat yang 

berada di daerah untuk melaksanakan fungsi dekonsentrasi untuk mempermudah 

pengawasan obat dan makanan di daerah. 

Pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis Balai Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) di daerah menyelenggarakan fungsi diantaranya, penyusunan 

rencana dan program di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan 

pemeriksaan sarana/fasilitas produksi obat dan makanan, pelaksanaan koordinasi 
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dan kerjasama, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga dapat 

melakukan kerjasama lintas sektor dengan berbagai instansi pemerintah daerah 

setempat dalam penindakan dan pengawasan baik dengan Kepolisian, Kejaksaan, 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam kegiatan pengawasan 

BPOM Provinsi Kepri berkedudukan di Kota Batam yang merupakan unit 

pelayanan teknis dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik 

Indonesia dengan lingkup cakupan wilayah kerja se-Provinsi Kepulauan Riau, 

yang meliputi 7 (tujuh) Kabupaten terdiri dari 1 (satu) Kota dan 5 (lima) 

Kabupaten, Kota Batam yang merupakan kota di provinsi Kepri secara geografis 

berada tepat di garis perdagangan Internasional, ini menjadikan Kota Batam 

sebagai kawasan perindustrian dan pusat perekonomian di Provinsi Kepri, 

beberapa tahun belakangan ini Kota Batam masuk dalam kota di Provinsi Kepri 

yang menerapkan kebijakan (Free Trade Zone) FTZ yang meliputi Kota Batam, 

Bintan dan Karimun yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 

dengan terbitnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Kota Batam memiliki payung hukum 

dan legalitas dalam merangsang roda perekonomian baik daerah maupun nasional, 

serta menjadi terobosan dalam pengembangan ekonomi yang meliputi sektor 

industri, perdagangan dan pariwisata, sehingga dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan, sebagaimana fokus dari tujuan disahkannya Kota Batam sebagai 

kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. 

Secara tidak langsung pemberlakuan FTZ (Free Trade Zone) di Kota 

Batam memberikan dampak positif dari segi perekonomian, pembangunan dan 
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juga membawa dampak negatif pada isu-isu kesehatan, terkait isu kesehatan yaitu 

banyak masuknya obat dan makanan ilegal dari aktivitas impor dan ekspor ini 

terlihat dari pemusnahan dan temuan berbagai produk obat dan makanan ilegal 

yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri di Kota 

Batam sepanjang tahun 2018. 

Tabel 1.1 Jumlah Produk Obat dan Makanan yang Dimusnahkan Tahun 2018 

(Sumber : BPOM Kepri Tahun 2018) 

 

Terlihat pada Tabel 1.1 didapati bahwa jumlah produk obat dan 

makanan.ilegal yang beredar di masyarakat cukup banyak dengan jumlah produk 

obat dan makanan.yang.dimusnahkan sepanjang tahun 2018 bernilai Rp 

4.745.031.200. Jumlah yang paling banyak yang di dapati pada tahun 2018 adalah 

kosmetik dengan perincian 131.818 pcs dengan total mencapai Rp.2.209.617.200. 

(Laporan Tahunan BPOM Kepri 2018). 

 Semakin luasnya penggunaan kosmetik saat ini, tidak hanya pada 

kalangan wanita melainkan juga kaum pria, baik orang tua, remaja dan anak-anak, 

 

No 

 

Jenis Komoditi 

 

Jumlah  

Taksiran Harga 

 

Keteragan Items Pieces 

1 Obat 9 104.257 Rp. 579.095.000 Ilegal 

2 Obat tradisional 115 130.923 Rp. 264.302.000 Ilegal 

3 Kosmetik 3267 131.818 Rp.2.209.617.200 Ilegal 

4 Pangan 479 51.309 Rp. 1.653.555.000 Ilegal 

5 Suplemen 

makanan 

4 9 Rp. 500.000 Ilegal 

Total 3874 418.316 Rp. 4.745.031.200 Ilegal 

Catatan : Ilegal artinya tanpa izin edar atau mengandung bahan berbahaya. 
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ini sangat berpengaruh meningkatnya jumlah permintaan produk kosmetik untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen baik lokal ataupun impor, disisi lain ini di 

jadikan momentum oleh industri kosmetik baik bersekala besar, menengah, dan 

kecil untuk memproduksi berbagai macam produk kosmetik dan bersaing berebut 

pasar potensial di Indonesia, permintaan kebutuhan akan masyarakat dari luar 

negeri baik kosmetik, obat dan makanan jika tidak di imbangi pengawasan yang 

optimal akan memepengaruh negatif berupa isu-isu kesehatan pada mayarakat 

dalam ini sebagai konsumen, khususnya bagi kesehatan, ini menjadi tantangan 

dan tanggung jawab bagi Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kepri di 

Kota Batam untuk melakukan pengawasan intensif, serta pemberdayaan 

masyarakat dan edukasi mengenai obat dan makanan ilegal, produk obat dan 

makanan yang dimaksud ilegal yaitu produk yang tidak diregistrasi melalui 

BPOM, mengandung bahan berbahaya, serta belum memenuhi standarisasi, 

efikasi, keamanan, mutu dan manfaatnya sebagaimana sudah ditentukan oleh 

BPOM. 

Berdasarakan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Balai Pengawas 

Obat dan Makanan (BPOM) Kepri menemukan ribuan kosmetik dan obat-obatan 

yang tidak memenuhi standar untuk diedarkan (ilegal) di Kota Batam di dua 

tempat yang dirazia oleh BPOM yakni di sekitaran Avava Mall dan Botania 1 dari 

22 toko, dengan tangkapan sebanyak 147 item dan 8.432 pcs. Hasil sidak yang 

dilakukan ditemukan 22 sarana yang semuanya memang tidak memiliki 

ketentuan, dari temuan tersebut BPOM menyita kosmetik tanpa izin edar 

sebanyak 125 item dengan jumlah isinya ada 8380 pcs. Obat tradisional sebanyak 
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16 item dengan jumlah isinya sebanyak 46 pcs, obat sebanyak 3 item dengan 

isinya sebanyak 3 pcs dan suplemen sebanyak 3 item dengan isinya sebanyak 3 

pcs. (Batamtoday.com 2019). 

Dengan beberapa sajian data dan kasus yang diuraikan diatas produk 

kosmetik menjadi komoditi paling banyak di temukan oleh Balai Pengawas Obat 

dan Makanan (BPOM) Kepri di Kota Batam baik yang tidak memenuhi standar, 

mengandung bahan berbahaya, serta tidak aman untuk digunakan masyarakat 

khususnya mayarakat Kota Batam, oleh karena itu penulis ingin membatasi bahwa 

penelitian ini berfokus pada pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) Kepri terhadap kosmetik ilegal di Kota Batam. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Wijawa bahwa pengawasan 

menstandarisasi dan menetapkan alat pengukur yang ada serta mengontrol industri 

-indutri pangan baik cara produksi pangan olahan dengan sistem pengawasan 

sebelum beredar (pre-market) dan setelah beradar (post-market) menggunakan 

ceklis baku masih banyak ketidaksesuaian dengan kenyataan dilapangan, dengan 

langkah yang diambil sesudahnya adalah penilaian terhadap data-data yang 

didapat dalam mengukur permasalahan yang ada di lapangan dengan demikian 

penelitian ini sangat membantu penulis dalam meneliti tentang pengawasan obat 

dan makanan ilegal, bahwa masih ada temuan dan penilaian yang berbeda atas 

fakta dan data di lapanagan, ini terbukti dengan adanya temuan kasus seperti yang 

telah penulis uraikan diatas, jika tidak dilakukan pengawasan serta pendekatan 

melalui bimbingan dan pembinaan dalam penerapan biaya produksi dan distribusi 

yang baik, pemberian sanksi yang jelas dan memberikan efek jera kepada pelaku 
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usaha yang melakukan pelanggaran maka pengawasan yang dilakukan sia-sia,oleh 

karena itu perlunya pengawasan yang konsisten oleh Balai Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) Kepri dan koordinasi aktif antar lembaga yang perlu untuk 

dilibatkan dalam upaya pencegahan dan pengawasan obat makanan di Kota Batam 

agar masyarakat terlindungi dan menjamin produk yang beredar sudah memiliki 

kualifikasi baik mutu dan aman untuk kesehatan, berdasarkan uraian latar 

belakang diatas judul yang relevan bagi penulis dalam melakukan penelitian, 

maka penulis mengangkat judul penelitian “Pengawasan Obat dan Makanan 

Ilegal di Kota Batam’’ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut : 

1) Bagaimana pengawasan BPOM Kepri terhadap Obat dan Makanan ilegal 

di Kota Batam? 

2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi BPOM Kepri dalam 

Pengawasan  Obat dan Makanan ilegal di Kota Batam? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian Mendeskripsikan dan Menganalisis: 

1) Pengawasan BPOM Kepri terhadap obat dan makanan ilegal di Kota 

Batam. 

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi BPOM Kepri dalam pengawasan obat 

dan makanan ilegal di Kota Batam. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna untuk 

semua pihak baik secara akademis maupun praktis. 

1.4.1 Secara Akademis  

1) Penelitian ini dapat memberikan pemahaman,literartur, dan masukan bagi 

penelitian lain yang tertarik untuk mengkaji pengawasan obat dan 

makanan ilegal di Kota Batam.  

2) Untuk memberi perkembangan ilmu administrasi publik khususnya 

administrasi pemerintahan daerah dan manejemen pelayanan publik. 

1.4.2 Secara Praktis  

1) Untuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri  

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi BPOM Kepri dan pihak 

yang bersangkutan dalam pengawasan obat dan makanan ilegal di Kota 

Batam. 

2) Untuk masyarakat 

Hasil penelitian ini bisa sebagai masukan bagi masyarakat khususnya di 

Kota Batam sebagai peningkatan kesadaran masyarakat dan pentingnya 

pengawasan obat dan makanan ilegal oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) Kepri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Dasar 

2.1.1 Pengetian Pengawasan 

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas” 

sedangkan dalam bahasa inggris disebut controlling yang diartikan pengawasan 

dan pengendalian, dikalangan ahli atau sarjana pengertian controlling ini 

disamakan dengan pengawasan. Makmur,(2015:175) pengawasan didefinisikan 

serangkaian usaha yang tersusun oleh manejemen bisnis untuk mengukur kinerja 

standar, rencana, tujuan yang telah dibentuk sebelum kegiatan dilakukan agar 

kinerja sejalan dengan tujuan dan capaian yang sudah ditetapkan sehingga 

mencapai tingkat kepuasan yang di inginkan. Menurut Goer R.tery 

(Mukarom&Lesmana,2015:156) mengidentifikasikan penetapan tertentu sebelum 

aktivitas dimulai, dikuti dengan penerapan cara-cara korektif sehingga hasil 

pekerjaan yang dikerjakan selaras dengan tujuan yang telah di tetapkan di awal. 

Menurut Robbin menyatakan bahwa pengawasan sebagai suatu proses dasar bagi 

manajer di dalam organisasi untuk menjalankan pekerjaan dan tugas. 

Sondang P.Siagian (Makmur, 2015:176) menjelaskan pengawasan 

merupakan kegitan melihat langsung dan menyeluruh rangkaian aktivitas pada 

organisasi
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Yang bertujuan memastikan seluruh aktivitas kegiatan dilakukan selaras dengan 

SOP yang dibuat sebelum kegiatan dimulai, dapat disimpulkan pengawasan 

merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk melihat sejauh mana tingkat 

efektifitas maupun efisiensi dari suatu pelaksanaan kinerja organisasi sesuai 

dengan SOP yang ditetapkan. 

2.1.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan 

Implementasi dan pekerjaan dari instansi publik yang sudah terencana, 

dibutuhkan aktivitas pengawasan yang digunakan untuk mengontrol aktivitas agar 

sesuai dengan yang hendak di inginkan serta terstruktur pada rencana yang telah 

dibuat sebelumnya oleh pemerintah, pengawasan sangat dibutuhkan oleh 

pemerintah dengan implementasi, tugas dan fungsi dalam menjalankan 

pemerintahan, ini dimaksudkan untuk: 

1) Mengetahui lancar dan tidaknya aktivitas sebuah pekerjaan.  

2) Meminimalisir kesalahan-kesalahan para pegawai dan pencegahan atas 

permasalahan yang akan terjadi sehingga tidak berulang. 

3) Melihat dan mengamati teknis dalam kegiatan kerja sejalan dengan  

planing yang telah dibuat atau tidak. 

Maksud tujuan dalam sebuah pengawasan, juga jelaskan oleh Situmorang 

dan Juhir (Mukarom & Lesmana 2015) mendefiniskan pengawasan memiliki 

fungsi agar terciptanya lingkungan yang jujur serta transparansi terhadap publik 

dan memerlukan stakeholder untuk terlibat di dalamnya yang meliputi 

masyarakat, dalam bentuk pengawasan control of public, yang sehat, objektif dan 

bertanggung jawab. 
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Melihat hal ini berdasarkan berbagai penelitian bahwa yang menjadi 

pokok dari tujuan sebuah pengawasan yaitu membandingkan antara pelaksanaan 

dan perencanaan telah di tetapkan sebelunnya, apakah ada kendala, kekurangan, 

serta efesiensi dan efektifitas kerja dan mencari solusi jika ada hambatan, 

kekurangan. 

2.1.3 Bentuk Pelaksanaan Pengawasan 

Pengawasan  dapat dikelompokkan yaitu  (Mukarom & Lesmana 2015:158) : 

1) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung.  

Pengawasan secara langsung dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh 

individu yang memiliki wewenang pada level top management yang 

melakukan kegiatan secara langsung meliputi melihat secara langsung 

proses kegiatan, survei dan lainnya. Pengawasan tidak langsung dalam hal 

ini dilakukan dalam bentuk melihat beberapa laporan maupun baik secara 

tertulis maupun melalui data-data yang sudah dikumpulkan. 

2) Pengawasan Preventif dan Represif.  

Pengawasan Preventif yaitu kegiatan pengawasan sebelum kegiatan 

dilakukan agar meminimalisir terjadi kerugian yang tidak diinginkan. 

Pengawasan. Represif merupakan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan 

yang telah dilakukan seperti kegiatan audit, evaluasi dan sebagainya. 

3) Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal  

Pengawasan Internal yaitu kegiatan dilaksanakan oleh pegawai publik 

yang terlibat langsung didalam suatu organisasi terkait. Pengawasan 

eksternal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh luar organisasi bisa 
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dalam bentuk saran maupun kritik agar tujuannya mampu memperbaiki 

hal-hal yang menyimpang. Pengawasan pada segi finansial dilakukan 

langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta direktorat jendral 

agar seluruh kegiatan maupun pelaksanaan yang dilaksanakan pemerintah 

tidak menyimpang. Pengawasan berdasarkan bidang pengawasannya dapat 

di kelompokkan, sebagai berikut : 

1) Pengawasan anggaran pendapatan (budgetary control) 

2) Pengawasan biaya (cost control)  

3) Pengawasan barang inventaris (inventory control)  

4) Pengawasan produksi (production control) 

5) Pengawasan jumlah hasil kerja (quality control) 

2.1.4 Tahap Pengawasan 

 Donelly (Mukarom&Lesmana,2015:161) membagi pengawasan menjadi 3 

(tiga) cara sebagai berikut :  

1) Preliminary Control memiliki peran setiap usulan anggaran baik dari 

segi harga layanan, ouput, maupun outcomes dari setiap jenis layanan.  

2) Interim Control dimaksudkan untuk memastikan layanan publik 

berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam tempo 

waktu tertentu. 

3) Post Control memastikan layanan yang sesuai untuk pengevaluasian 

terhadap target yang direncanakan.  

Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit 5 (lima) Handoko,(2015: 

360) tahap pengawasan yaitu : 
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1) Penetapan standar pelaksanaan sebagai suatu “patokan” untuk penilaian 

hasil-hasil, tujuan, sasaran, kouta dan target pelaksanaan dapat digunakan 

sebagai standar. 

2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar adalah 

sia-sia bila tidak disertai kegiatan nyata, oleh karena itu tahap kedua yaitu 

menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat dengan 

beberapa pertanyaan berapa kali, dalam bentuk apa, dan siapa saja yang 

terlibat. 

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.  

Dalam hal ini implementasi kegiatan dilihat secara konsisten baik dalam 

melihat secara langsung serta mempelajari data-data yang ada serta 

evaluasi kegiatan yang nyata. 

4) Perbandingan pelaksanaan serta standar dan penganalisaan, penyimpangan 

untuk menentukan mengapa standar tidak tercapai, untuk membuat 

keputusan mengidentifikasi penyebab terjadinya kesalahan prosedur. 

5) Pengambilan tindakan untuk memperbaiki suatu kegiatan yang 

menyimpang dengan melalui proses evaluasi 

2.1.4 Teknik-Teknik Pengawasan 

Metode pengawasan terdiri dari 2 (dua) bentuk diantaranya metode bukan 

kuantitatif (non quantitative) dan metode kualitatif : 

1) Metode pengawasan non kuantitatif metode pengawasan yang digunakan 

manejer dalam pelaksanaan fungsi manejemen pada umumnya hal ini 

mengawasi keseluruhan (overall performace) organisasi dan sebagian 
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mengawasi sikap dan performace para karyawan. Teknik yang sering 

digunakan meliputi : 

a) Pengamatan (Control by Observation) 

b) Inspeksi teratur dan langsung (Control by Regular and Spot Observation) 

c) Pelaporan lisan dan tertulis (Control by Report) 

d) Evaluasi pelaksanaan. 

e) Diskusi antara manajer dan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan. 

2) Teknik pengawasan kuantitatif lebih berfokus untuk mengunakan data khusus 

dan metode-metode kuantitatif untuk mengukur dan memeriksa kuantitas dan 

kualitas keluaran (Out-put) yang meliputi :  

a) Anggaran Budget 

b) Audit (Internal, Eksternal dan Manajemen Audit ) 

c) Analisis Break Even 

d) Analisis Rasio 

2.1.6  Karakteristik-Karakteristik Pengawasan yang Efektif 

 Menurut Handoko,(2015:371) Pengawasan memiliki beberapa ciri-ciri  

yang efektif dan efisien yang meliputi sebagai berikut: 

1) Akurat 

Dalam hal ini data mengenai informasi wajib sesuai dengan kenyataan di 

lapangan sehingga tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki. 

2) Tepat waktu 

Penyampaian data dan informasi serta pengawasan sesuai dengan waktu 

yang ditetapkan agar dapat dilakukan audit serta koreksi secepatnya. 
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3) Objektif dan Menyeluruh.  

Informasi mengenai pengawasan harus adil dan merata sehingga tidak ada 

tumpang tindih yang mengakibatkan kerusakan struktur pengawasan. 

4) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi. 

Dalam hal ini kegiatan pengawasan lebih mempusatkan perhatian pada 

problematika yang didahulukan bersifat urgent dan harus segera 

diselesaikan agar tidak menimbulkan kerugian yang besar. 

5) Realistik secara ekonomis.  

Anggaran kegiatan pelaksanaan harus minimal setara dengan modal yang 

dikeluarkan dengan memperhatikan kerugian yang ditimbulkan 

6) Realistik secara organisasional.  

Prosedur pengawasan wajib selaras dengan data dan fakta-fakta disebuah 

organisasi. 

7) Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi 

Penyampaian informasi wajib dilakukan secara transparan dan menjalin 

kerjasama agar tidak ada kesalahan komunikasi di dalam seluruh tingkatan 

pegawasai dalam organisasi tersebut 

8) Fleksibel 

Aktivitas pengawasan wajib menjangkau berbagai aspek sehingga 

keefektifan organisasi dapat terjaga secara konsisten 

9) Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. 

Dalam pengawasan wajib memiliki acuan standar yang telah ditetapkan 

sebagai tindakan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan 
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10)  Diterima para anggota organisasi 

Organisasi pengawasan tentu harus menjangkau dari berbagai aspek 

sehingga pelaksanaan kegiatan mampu disetujui oleh seluruh stakeholder 

organisasi agar tidak menimbulkan kesalahan fatal dalam pelaksanaan 

kegiatan serta mampu dipertanggung jawabkan. 

2.1.7 Faktor-Faktor yang Menghambat Pengawasan 

 Menurut Abdurrahman (Syafiie 2011:110) ada beberapa faktor-faktor 

yang dapat berperan dalam mengendalikan dan mencegah kasus penyalahgunaan 

kekuasaan, termasuk: 

1) Kebijakan diterapkan 

2) Mendukung anggaran pembiayaan 

3) Penempatan karyawan dan prosedur kerja 

4) Stabilitas koordinasi dalam organisasi 

 Berdasarkan apa yang dinyatakan diatas, pengawasan itu membutuhkan 

pemikiran yang sudah terbiasa dengan lingkungan, menanamkan rasa keyakinan 

seseorang pada agama sehingga seseorang dapat melaksanakan kewajibannya 

dan menjalankan perintahnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas 

masalah atau pekerjaan,karena setiap tindakan yang dilakukan akan dihargai dan 

percaya bahwa setiap pekerjaan selalu diperhatikan. 

 Melaksanakan pekerjaan apapun, kebijakan yang ditetapkan dan tidak 

melanggar kebijakan yang ada, penyediaan biaya atau anggaran untuk 

memperlancar setiap kegiatan dan kebutuhan akan pelaksanaan pengawasan, 

sehingga proses pengawasan tidak terhambat. Menempatkan karyawan sesuai 
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dengan kemampuannya dan sesuai dengan tempat yang dibutuhkan adalah hal 

utama, karena setiap pekerjaan harus dilakukan berdasarkan kemampuan 

seseorang untuk melakukan pekerjaannya dan sesuai dengan keahliannya, 

sehingga pada masa-masa sulit karyawan dapat menanganinya dengan baik dan 

tepat. 

2.1.8  Faktor- Faktor  yang Memengaruhi Pengawasan 

 Menurut Mulyadi, (2013:170) mengemukakan beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengawasan adalah : 

1) Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi. 

2) Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya 

desentralisasi kekuasaan. 

3) Kesalahan/penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan 

pengawasan. 

2.1.9  Obat dan Makanan 

1) Obat 

 Pengertian obat dalam peraturan kementrian kesehatan (Kemenkes) 

Nomor 73 Tahun 2016 merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk 

biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki fungsi fisiologi 

atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. 

2) Makanan  

 Merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan 

kehidupan. 
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3) Kosmetik 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia kosmetik 

merupakan sediaan atau paduan yang siap untuk digunakan pada bagian luar 

badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi 

dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah 

penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau 

badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu 

penyakit.(Tranggono&Latifah, 2013:7) 

2.1.10 Pengawasan Balai Obat dan Makanan (BPOM) 

Pengawasan obat makanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan 

Obat dan Makanan (BPOM) Kepri mengacu terhadap Peraturan BPOM Nomor 30 

Tahun 2017 Tentang Obat dan Makanan. Proses pengawasan dilaksanakan 

melalui hasil barang yang telah diproduksi melalui beberapa pengecekan secara 

ilmiah sehingga di temukan bahwa produksi yang dihasilkan memiliki kelayakan 

untuk di konsumsi serta menjalin kerjasama antar instansi agar pelaksanaan 

kinerja lebih mudah.(Laporan kinerja BPOM di Batam 2018) 

1) Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM mencakup aspek yang sangat luas, 

mulai dari proses penyususnan standar rencana dan produk, penilaian produk 

yang di daftarkan (diregistrasi) dan pemberian Nomor Izin Edar (NIE), 

pengawasan dan penandaan dan iklan, pengambilan dan pengujian contoh 

produk diperedaran atau sarana distribusi, pengawasan produk ilegal palsu 

dan tiruan yang merugikan konsumen. 
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2) Pengawasan secara eksternal perlu dilaksanakan yaitu dilakukan dengan 

memiliki tujuan untuk mengevaluasi mengenai kelayakan produk yang di 

produksi sehingga mampu segera dilakukan perbaikan terkait beberapa 

pengaduan serta saran dari penggunaan produk tersebut. 

Prinsip dasar dari sistem pengawasan obat dan makanan antara lain:  

1) Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat dan profesional. 

2) Tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat rasio dan berbasis bukti 

ilmiah. 

3) Lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup siklus proses. 

4) Berskala nasional/lintas provinsi, dengan jaringan lintas internasional. 

5) Memiliki jaringan laboratorium nasional yang konfensif dan kuat 

berkolaborasi dengan jaringan global. 

6) Memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

1) Penelitian yang dilakukan Ilham Wijaya,(2016) yang berjudul 

“Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan Kepulauan Riau terhadap 

penetapan Standar mutu produk air minum dalam kemasan (AMDK) di 

Kota Tanjung Pinang” dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 4 

No 2 ISSN 2354-5798. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif 

Kualitatif. hasil peneltian pengawasan terhadap mutu Produk air minum 

dalam Kemasan (AMDK) yang sudah teregistrasi di Kota Tanjung Pinang 

oleh BPOM Kepulauan Riau, yaitu tahap awal yaitu menentukan 

standarisasi alat pengukuran, dengan hasil penelitian yaitu pengawasan 
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sarana pengelolaan pangan air minum dalam kemasan (AMDK) dalam 

menghadapi permasalahan yang ada dalam rangka mengawasi penerapan 

cara produksi pangan olahan yang dilakukan oleh Industri Pangan melalui 

kerangka pengawasan Pre market dan Post market menggunakan ceklis 

baku, masih belum sesuai dengan fakta dilapangan. Langkah yang diambil 

sesudahnya adalah data-data yang didapat dalam mengukur permasalahan 

yang ada di lapangan, dan hasil didapat masih ada penilaian yang tidak 

sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh Mardiah&Ernawaty,(2014) yang berjudul 

“Pelaksanaan Pengawasan Produk Obat dan Makanan Impor oleh Balai 

Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM)” dalam Jurnal Online 

mahasiswa fakultas sosial dan ilmu Politik Universitas Riau (JOM UNRI) 

Volume 4 No 3 ISSN 2275-4477-1 penelitian ini merupakan metode 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pelaksanaan pengawasan produk dan 

makanan impor oleh Balai Besar Obat dan Makanan Kota Pekanbaru 

berdasarkan indikator-indikator seperti, standar pangan melakukan 

tindakan penilaian dan koreksi menghasilkan kategori “CUKUP BAIK” di 

sebabkan masih banyak didapati jenis produk minuman dan makanan 

impor ilegal di pasar-pasar yang tidak ada lebel BPOM serta mengandung 

bahan yang berbahaya yang tidak layak untuk di konsumsi adapaun faktor-

faktor yang mempengaruhi pengawasan produk impor baik makanan dan 

minuman  oleh BPOM  di pekanbaru yaitu: intensitaas dalam pengawasan 
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masih dalam dalam kategori “KURANG BAIK” yang disebabkan kurang 

efektifnya dan efisiennya sitem pengawasan yang dilakukan.  

3) Penelitian yang  dilakukan oleh Addul Haris & Heri Kuswanto, (2016) 

yang berjudul “Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang 

Berdagai” dalam jurnal Administrasi Publik,Volume 6 (1) Juni 2016.p-

ISSN: 2088-527x  e-ISSN: 25748-7787  penelitian menggunakan metode 

deskriftif kualitatif. Dari hasil penelitian kegiatan sistem pengawasan yang 

dilakukan baik pengusutan dan pemeriksaan sudah sangat baik serta 

kuantitas  dalam pengawasan dan ke akuratan data yang di laporkan oleh 

inspektorat kabupaten Serdang Bedagai sudah sesuai dengan data dan 

fakta dilapangan, namun ada faktor yang mempengaruhi dalam aktivitas 

pengawasan yaitu, masih kurangnya jumlah pegawai serta kurangnya 

sarana prasaran sehingga belum optimalnya pengawasan yang dilakukan 

oleh inspektorat Serdang Bedagai. 

4) Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Angriawan &Dyah Mutiarin,(2019) 

yang berjudul ”Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Makanan oleh Pedagang UMKM di 

Kota Pekanbaru” dalam journal of government and Civil Society,Volume 

3,No 1 P-ISSN 2579-4396, E-ISSN 2579-440X. Penelitian ini merupakan 

metode kualitatif. Hasil penelitian makanan impor ilegal masih banyak 

didapati dan diperdagangkan oleh para pedagang UMKM di Kota 

Pekanbaru  oleh karena itu wajib di berikan sanksi yang tegas oleh BPOM 

untuk melindungi masyarakat sehingga terciptanya rasa aman bagi 
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masyarakat sebagai konsumen jika diukur dari indikator pengawasan, 

pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal yang di sebabkan 

minimnya jumlah pegawai serta kurangnya sarana prasarana sebagai 

penunjang kegiatan sehingga belum tercapainya pengasawan yang ideal 

dan efektif di Kota Pekanbaru. 

5) Penelitian yang dilakukan Febi Febiola,(2017) yang berjudul“ Pengawasan 

Peredaran Produk Pangan Minuman Impor di Kota Pekanbaru”dalam 

jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (JOM 

UNRI) Volume 4 No.2 Oktober 2017,E-ISSN : 2355-6919. penelitian ini 

merupakan penelitian yangh mengunakan metode deskriptif kualitatif, 

hasil penelitian terhadap pengawasan peredaran produk pangan minuman 

impor di Kota Pekanbaru disimpulkan pengawsan tidak berjalan dengan 

optimal, tidak optimalnya pengawasan BPOM dan DISPERINDAG Kota 

Pekanbaru menimbulkan dampak masih banyak beredarnya produk-

produk minuman impor yang tidak terrjamin keamanannya di Kota 

Pekanbaru serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat menegenai 

produk yang baik untuk di konsumsi, adapun faktor yang mempengaruhi 

pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dan Disperindag di Kota 

Pekanbaru disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang diantaranya 

kurangnya kendaraan oprasional, mengakibatkan belum efektifnya 

pengawasan dan penyuluhan pada masyarakat terhadap peredaran produk 

minuman inpor yang masih banyak di temui oleh masyarakat. 
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6) Penelitian yang dilakukan oleh Adek Fitri, (2019) yang berjudul 

“Pengawasan Peredaran Kosmetika Ilegal oleh Balai Besar Pengawasan 

Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru” dalam dalam Jurnal 

OnlineMahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JOM UNRI) 

Volume 6 : edisi 1 Januari-Juni 2019, ISSN: 2355-6919 E-ISSN: 23853-

46253. Metode penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, hasil 

penelitian Balai POM di Kota Pekanbaru belum efektif ini terlihat dalam 

hasil penelitian, Balai POM harus lebih rutin terhadap inspeksi dan 

pengecekan peredaran kosmetik di Kota Pekanbaru apabila inspeksi dan 

razia rutin dan menyeluruh ini dapat meminimalisir peredaran kosmetik 

ilegal di Kota Pekanbaru serta pemberian sanksi tegas dan efek jera bagi 

mereka yang sengaja mengedarkan dan memper jual belikan kosmetik 

ilegal tersebut. Pengawasan kosmetik merupakan tugas bagi Balai POM di 

Kota Pekanbaru, akan tetapi jumlah pegawai yang ada pada bidang 

pemeriksaan dinilai kurang memadai dalam melakukan secara menyeluruh 

oleh karena itu Balai POM harus melakukan penambahan pegawai 

sehingga pengawasan akan lebih meningkat. Balai juga wajib 

meningkatkan partisipasi masyarakat berupa sosialisasi dengan cara 

Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) ketempat yang sebagian besar 

penggunanya remaja seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) Perguruan 

Tinggi dan tempat keramaian seperti Car Free Daydi Kota Pekanbaru. 

7) Penelitian yang dilakukan Ayu Mulyani Noor, (2015) yang berjudul 

”Pengawasan Produk Pangan (Makanan Kaleng) Oleh Balai Besar 
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Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru” dalam jurnal 

Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (JOM UNRI) 

Volume 2.No.2 Oktober 2015. ISSN : 2355-6919 , E-ISSN : 5486-10785 

Metode penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

pelaksanaan pengawasan produk makanan kaleng BBPOM Kota 

Pekanbaru masih belum merata keseluruh makanan dan minuman yang 

ada di Kota Pekanbaru ini menyebabkan masih adanya makanan dan 

minuman yang lepas dari pengawasan. Pengawasan BBPOM Kota 

Pekanbaru masih memiliki keterbatasan jumlah pegawai dalam melakukan 

tugas pengawasan pada sarana dan prasarana di Kota Pekanbaru, 

kemudian pihak BBPOM jarang mensosialisasikan tujuan dan maksud 

pemeriksaan dan beranggapan bahwa para palaku usaha sudah mengetahui 

maksud dan tujuan tersebut. Faktor yang mempengaruhi pengawasan 

peredaran produk pangan ilegal (Makanan Kaleng) oleh BBPOM di Kota 

Pekanbaru adalah sumber daya manusia dan kendaraan operasional dan 

pertisipasi masyarakat masih rendah sehingga pengawasan yang dilakukan 

belum maksimal. 

8) Penelitian yang dilakukan oleh Heru Irianto Dkk,(2019) dengan judul 

“The policy and Suprevision by Government of circulation Alcoholic 

Baverage in East Java,Indonesia” dalam Journal Of Drug and Alcohol 

Research Vol 8 2019. Hasil penelitian penyalahgunaan provinsi Jawa 

Timur telah memberlakukan Peraturan Daerah 6 No 6 Tahun 2014 tentang 

kontrol dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Kontrol dan 
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pengawasan instrumen dan distribusi dari minuman tersebut dilakukan 

dengan pemberlakuan kenaikan harga dan lebel sirkulasi.setiap orang yang 

melanggar lisensi ketentuan dalam sirkulasi bisnis dan penjualan minuman 

beralkohol tunduk pada administrasi sanksi untuk pemegang SIUP-MB 

dan siapapun dalam bisnis sirkulasi dan penjualan dikenakan sanksi pidana 

minimal 6 (Enam) bulan dan denda maksimal 50.000.000,00 (Lima puluh 

juta Rupiah) 
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2.3 Kerangka Berfikir 
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OBAT DAN MAKANAN ILEGAL DI KOTA BATAM 

KASUS  

1. Tahun 2018 pemusnahan produk ilegal oleh BPOM sebesar  Rp 4.745.031.200 

jumlah yang paling banyak yang di dapati pada tahun 2018 adalah kosmetik 

dengan perincian  131.818 pcs dengan total mencapai Rp.2.209.617.200 

2. Tahun 2019 BPOM menemukan Ribuan kosmetik dan obat-obatan yang tidak 

memiliki izin edar (ilegal) sebanyak 147 item dan 8.432 pcs.. (Batam.today 

2019) 

FAKTOR–FAKTOR 

MEMPENGARUHI PENGAWASAN 

1. Perubahan yang selalu terjadi baik 

dari luar dari dalam organisasi  

2. Kompleksitas organisasi 

memerlukan pengawasan formal 

karena adanya desentralisasi 

kekuasaan . 

3. Kesalahan/penyimpangan yang 

dilakukan anggota organisasi 

memerlukan pengawasan  

 

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL DI KOTA BATAM 

PENGERTIAN BALAI POM DAN PERKA BPOM 

Berdasarkan PERKA BPOM Nomor 14 Tahun 2014 Balai POM Merupakan  Oganisasi 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan BPOM di daerah serta menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana dan 

program di bidang pengawasan obat dan makanan, 

 

 

PENGAWASAN  

1. Penetapan standar pelaksanaan. 

2. Penentuan pengukuran 

pelaksanaan kegiatan. 

3. Pengukuran pelaksanaan 

kegiatan nyata. 

4. Perbandingan pelaksanaan 

dengan standar dan penganalisan 

penyimpangan. 

5. Pengambilan tindakan koreksi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan saat ini merupakan penelitian 

kulitatif dengan melakukan pendekatan secara deskriptif serta melakukan upaya 

untuk memperoleh secara faktual mengenai teori yang digunakan serta fakta-fakta 

di lapangan agar penelitian mampu berkembang. Menurut Sugiyono,(2017:205) 

metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada postpositivisme atau 

interpretif, adalah metode penelitian kualitatif naturalistic yang prosesnya bersifat 

induktif, yang masih perlu diberi interpretasi yang dapat dipahami maknanya. 

Analisis data bersifat induktif/kualitatatif dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Maksud penulis menggunakan 

metode tersebut untuk mendiskripsikan dan mendapatkan pemahaman yang jelas  

dan mendalam tentang pengawasan obat dan makanan ilegal yang dilakukan oleh 

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri di Kota Batam. 

3.2 Fokus Penelitian 

Untuk memudahkan peneliti mendeskripsikan dan menganalisis 

pengawasan obat dan makanan dalam fokus kosmetik ilegal di Kota Batam, 

peneliti menggunakan fokus penelitian menurut Spardley (Sugiyono 2012:209) 

yaitu : 

1) Menetapkan fokus berdasarkan domain tertentu organizing domain. 

2) Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk membangun  iptek.
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3) Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori 

yang telah ada. 

Berdasarkan urain diatas, maka fokus penelitian pengawasan obat dan makanan 

ilegal di Kota Batam meliputi : 

1. Penetapan standar pelaksanaan. 

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. 

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.  

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan penganalisaan 

penyimpangan. 

5. Pengambilan tindakan koreksi. 

3.3 Sumber Data 

Ketegori penelitian kualititatif, tidak menjelaskan arti populasi tetapi  

Spardley menyebutnya “social situation” Sugiyono, (2012:215) atau situasi sosial 

yang terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu, tempat (place),  pelaku (actors), dan 

aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Ada 2 (dua) sumber data 

yang dimanfaatkan oleh peneliti dalam memperoleh informasi, yaitu : 

1) Data primer data yang di dapatkan secara face to face atau secara langsung 

terhadap seseorang yang telah di tentukan sebagai informan dalam suatu 

penelitian, pemilihan informan peneliti memakai Porposive Sampling 

merupakan pemilihan sempel dengan pertimbangan tertentu, Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu pejabat BPOM Kepri 

di Kota Batam yang terdiri dari Kepala BPOM Kepri Yosef Dwi Irwan. 

Kepala Seksi penindakan BPOM Kepri Angga Nugraha Kepala Seksi 
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pemeriksaan BPOM Kepri Ruth Deseyanti Purba, Pelaku usaha yang 

disidak dan masyarakat. 

2) Data skunder merupakan. Data yang didapat oleh peneliti dari beberapa 

teor-teori website, buku, serta informasi  meliputi: laporan kinerja BPOM 

Kepri (Laporan kinerja,Laporan tahunan 2017, 2018, 2019 dan profil 

BPOM. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan data terdapat 4 (empat) teknik pengambilan data meliputi: 

wawancara secara langsung, observasi ke lapangan, dokumentasi berupa foto 

,gabungan/triangulasi. Sugiyono,(2012:225) 

 

 

(Sumber :Sugiyono,2012: 225) 

 

Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut :  

1) Observasi dilakukan pengamatan secara langsung yang terencana sistematis 

dan untuk  mengkontrol fenomena-fenomena yang di teliti. 
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realibelitasnya dan validistanya, teknik pengambilan data  observasi digunakan 

peneliti karena berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan memungkinkan jumlah responden tidak terlalu besar sehingga mudah 

melakukan penelitian kelapangan. Pasalong,(2013:131) 

2) Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertemu 

langsung kepada informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah 

tersusun secara sistematis terhadap informan, informan dalam penelitian ini 

meliputi, pegawai BPOM Kepri di Kota Batam dan masyarakat serta pelaku usaha 

untuk menggali informasi  sesuai dengan pertanyaan yang  di sususun oleh 

peneliti sehingga didapati informasi berupa jawaban yang akurat dan tepat 

(Pasalong,2013:137) 

Penelitian ini, peneliti melakukan pertemuan langsung kelapangan berupa 

kegiatan wawancara dengan informan baik dari pihak BPOM Kepri dan beberapa 

informan yang relevan dengan penelitian ini, yang bertujuan mendapatkan 

informasi yang tepat dan akurat dari pertanyaan yang diajukan serta tersususun 

sitematis, dari uraian diatas maka peneliti mengklasifikasikan informan yang akan 

diwawancarai sebagai berikut:  
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Tabel 3.2 Daftar Informan 

NO NAMA JABATAN  

1 Yosef Dwi Irwan Kepala BPOM Kepri 

2  Angga Nugraha Kepala seksi penindakan BPOM 

3 Ruth Deseyanti Kepala seksi pemeriksaan BPOM 

4 Citra.Suci Pelaku usaha 

5 Fernandus Masyarakat 

(Sumber : Hasil Observasi Peneliti 2019 

 

3) Dokumentasi  

Adalah catatan serangkaian kejadian yang telah terjadi. Dokumen biasanya 

berbentuk gambar, uraian seacara lisan, atau sebuah karya dari seseorang yang 

juga digunakan sebagai tambahan data untuk peneliti. 

3.5 Metode Analisis Data 

 

Analisis data merupakan aktivitas dilaksanakan pada saat sebelum 

melakukan penelitian dan sesudah melakukan penelitian yang dilakukan secara 

bertahap sampai dengan selesai. Menurut Miles and Huberman. (Sugiyono,2012: 

246) Dalam kegiatan analisis data sebagai berikut: 

1) Data reduksi (reduksi data) 

 Merupakan kegiatan merangkum data yang penting sehingga menjadi 

lebih kompleks dan mudah untuk dipahami. 

2) Data display (penyajian data) 
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Merupakan aktivitas dengan mengolah data yang di tampilkan lebih 

kompleks yaitu dengan membuat bagan ataupun statistik yang berfungsi 

untuk menyajikan data yang sudah di olah 

3) Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan) 

Merupakan suatu kegiatan yang mencapai tahap final dengan menarik 

kesimpulan terhadap keseluruhan proses analisis data sehingga data yang 

nanti digunakan menjadi lebih jelas dan menyeluruh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Sugiyono,2012 : 247) 

 

Gambar : 3.3 Komponen Dalam Analisis Data 

3.4 Keabsahan Data  

Peneliti melakukan Uji keabsahan data menurut Sugiyono,(2012:270) 

meliputi sebagai berikut : 

a) Uji kredibilitas, yaitu uji terhadap hasil penelitian yang memiliki 

tingkat kebenaran serta kepercayaan melalui beberapa kegiatan 
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penelitian seperti melaksanakan evaluasi ulang pengamatan, 

mengadakan diskusi serta melskuksn analisa kasus. 

b) Uji transferability, dalam hal ini penelitian harus sudah mencapai 

tahap selesai untuk dilakukan upaya dalam penerapan hasil penelitian 

di lain tempat. 

c) Uji depanability, merupakan kegiatan evaluasi terhadap proses 

penelitian yang dilakukan oleh auditor, pembimbing untuk memantau 

langsung segala proses penelitian sehingga sesuai dengan kondisi 

faktual. 

d) Uji komfirmability, dalam pengujian ini merupakan proses penerimaan 

hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan standar yang telah 

dibuat. 

3.5 Lokasi dan Jadwal Peneltian 

1) Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dilakukan dalam peneltian di BPOM Kepri berkedudukan di 

Kota Batam yang berada Jl. Hang Jebat, Sambau, Nongsa Batam, Kota 

Batam, Kepulauan Riau 29465, Telepon (0778) 761543 dan Fax (0778) 

761398, E-mail : pom_batam@yahoo.com 
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2)  Jadwal Penelitian  

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No Kegiatan 

Bulan 

Oktober November Desember Januari Februari 

2020 2020 2020 2021 2021 

1 Studi Pustaka 
                                        

2 
Penyusunan 

Proposal                                         

3 
Pengumpulan 

Data                                         

4 
Pengolahan 

Data                                         

5 
Analisa Hasil 

Penelitian                                         

6 
Penyusunan 

Laporan                                         

7 
Penyerahan 

Laporan                                       

8 Sidang Hasil 
                                        

  

 

 

 

 

 

 


