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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan,  jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu modal untuk 

berlangsungnya kehidupan manusia, produktivitas dan aktivitas seseorang 

dipengaruhi oleh kondisi kesehatan orang tersebut. Kesehatan memberikan 

pengaruh dalam semua sektor kehidupan, karena tujuan dari pemerintah dalam 

pelaksanaan pemeliharaan kesehatan adalah mencapai derajat kesehatan baik 

individu maupun masyarakat secara optimal.
1
   

 Adakalanya bahwa kesehatan diartikan sebagai tiada penyakit maupun 

luka. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman kesehatan 

bukan saja mengenai penyakit tapi mencakup segala aspek kehidupan. Seseorang 

dikatakan sehat apabila tubuhnya terbebas dari penyakit dan pikirannya bekerja 

sesuai fungsinya, spiritualnya mempunyai keyakinan, dan mentalnya stabil.
2
 

 Kesehatan memiliki pengaruh pada berbagai dimensi kehidupan. 

Kesehatan bukan tentang kebugaran saja, namun juga kestabilan emosi, 

kammpuan menjalin hubungan sosial dengan sesama, serta memiliki kepuasan 

akan kehidupannya. Kesehatan optimal memungkinakan manusia untuk mencapai 

tujuan dan menemukan makna dalam hidup manusia. 
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 Keberhasilan upaya kesehatan tergantung pada ketersediaan sumber daya 

kesehatan yang berupa tenaga, sarana, dan prasarana dalam jumlah dan mutu yang 

memadai.
3
 Bagi manusia makanan atau pangan berguna untuk menghasilkan 

tenaga sehingga dapat beraktivitas dan melakukan kegiatan. Mengingat manfaat 

pangan yang demikian tinggi bagi manusia, maka dapat dikatakan pangan 

merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar oleh karenanya pangan 

sepenuhnya menjadi hak asasi setiap manusia. Tersedianya pangan yang cukup, 

aman, bermutu dan bergizi merupakan syarat utama yang harus dipenuhi suatu 

Negara dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat.
4
 

 Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan 

syarat utama yang harus dipenuhi suatu Negara dalam upaya mewujudkan insan 

yang berharkat dan bermartabat.
5
 Gaya hidup masyarakat saat ini, sangat 

mempengaruhi pola konsumsinya. Sementara itu, pengetahuan  masyarakat akan 

memilih dan menggunakan suatu produk secara tepat, benar dan aman belumlah 

memadai. Di lain pihak, iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen 

untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan terkadang tidak rasional. Hal 

tersebutlah yang meningkatkan resiko yang luas mengenai kesehatan dan 

keselamatan konsumen. 

 Setiap orang pasti mengingkan hidup sehat, dan dengan berbagai upaya 

atau cara apabila seseorang sakit ingin cepat mengatasi keluhan atau sakitnya 
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dengan berbagai macam obat agar dapat cepat memulihkan keadaannya. Dalam 

perekonomian sektor yang sangat penting untuk berlangsungnya perekonomian 

yang baik adalah konsumen. Hal tersebut dikarenakan konsumen mempunyai 

posisi sebagai objek bisnis yang dapat dijadikan ladang untuk keuntungan 

sebesar-besarnya. Pada saat ini sudah banyak sekali importir yang muncul dengan 

produk barang atau jasa yang sangat bersaing di pasar, mereka berlomba-lomba 

untuk menarik perhatian konsumen agar memperoleh penjualan yang tinggi 

sehingga mendapatkan laba yang tinggi pula.  

 Era globalisasi ini  dimana perdagangan bebas cenderung mengakibatkan 

barang dan atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan 

dan kesehatan konsumen, terlebih lagi mengingat  keadaan konsumen yang rata-

rata kurang bersikap hati-hati, kondisi tersebut dikarenakan posisi pihak 

konsumen berada di pihak yang lemah dalam menghadapi pihak importir.  

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Minum, 

dijelaskan bahwa istilah air bersih tidak digunakan lagi dan digantikan dengan 

istilah air minum. Beberapa jenis air minum, antara lain : 

1) Air kemasan 

2) Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga 

3) Air yang didistribusikan melalui tangki air 

4) Air yang digunakan untuk bahan makanan dan minuman yang disajikan 

kepada masyarakat, dimana harus memenui syarat kualitas air minum. 

 Air Minum merupakan kebutuhan pokok dari manusia. Air memegang 

peranan vital di hampir setiap fungsi yang ada pada tubuh manusia. Air juga 
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sangat dibutuhkan sebagai pelepas dahaga, proses pencernaan, dan masih banyak 

lagi yang tentunya baik bagi kesehatan tubuh. Air minum adalah air yang melalui 

proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan 

dapat langsung diminum. Air yang kelihatanya bersih dan jernih belum tentu 

layak untuk dikonsumsi dan memenuhi standar kualitas minum sehat. Seiring 

dengan peningkatan taraf kehidupan maka kebutuhan air bersih pun terus 

meningkat.  

 Peningkatan kualitas air minum dengan jalan mengadakan pengolahan 

terhadap air yang akan diperlukan sebagai air minum dengan mutlak diperlukan 

terutama apabila air tersebut berasal dari air permukaan. Dalam Pasal 3 Peraturan 

Menteri Kesehatan No 492/MENKES/PER/IV/2010 bahwa air minum aman bagi 

kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan 

radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan tambahan. 

 Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah air baku yang telah melalui 

sebuah proses sterilisasi, dikemas, dan aman untuk diminum mencakup air 

mineral dan air demineral. Selama beberapa tahun terakhir ini penjualan air 

minum  dalam kemasan (AMDK) di Indonesia berkembang sangat pesat, sehingga 

banyak terjadi persaingan bagaimana memproduksi air minum yang layak 

dikonsumsi masyarakat.   

 AMDK sekarang ini banyak  memiliki bermacam-macam merek. Produsen 

mengunggulkan terjaminnya mutu kebersihan dan kesehatan yang  terkandung di 

dalam air minum tersebut, namun juga ada yang menawarkan kemasan serta label 

yang mampu menarik p[erhatian konsumen. Hal ini merupakan strategi produsen 
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untuk mempromosikan produk-produk air minum yang telah diproduksi oleh 

perusahaan air minum tersebut.  

 Bisnis AMDK semakin menggiurkan, karena kebutuhan akan air minum 

terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Perusahaan yang 

menggarap bisnis air minum dalam kemasan botol plastik maupun kaca pun 

semakin banyak dan terus melakukan ekspansi untuk memperluas jaringan pasar 

produk-produknya. Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat 

mencapai sukses dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk 

menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Agar tujuan tersebut tercapai, maka 

setiap perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan 

jasa yang diinginkan konsumen dengan harga yang pantas. Dengan demikian, 

setiap perusahaan harus mampu memahami kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan 

para konsumen sangat tergantung pada perilaku konsumennya. 

 Pada dasarnya keputusan membeli air minum dalam kemasan oleh 

konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain mutu suatu produk, merek, 

selera, gaya hidup maupun jangkauan promosi yang dilakukan oleh perusahaan. 

Didorong oleh kebutuhan yang ada dalam diri seseorang dan keinginan bahwa 

kebutuhan dalam diri seseorang terpengaruh jika konsumen menunjukkan rasa 

senang yang pada akhirnya mengarah pada loyalitas. Pelanggan yang loyal lebih 

bernilai dari pada pelanggan yang hanya sekedar puas. Sebab pelanggan loyal 

akan selalu menggunakan produk sepanjang masa dan merupakan sumber 



6 
 

pendapatan perusahaan dan dalam hal ini harus memperhatikan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi konsumen dalam keputusan membeli. 

 Institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk 

pangan olahan serta AMDK di seluruh Indonesia adalah Badan Pengawas Obat 

dan Makanan (Badan POM) RI. Pemerintah melalui Keppres Nomor 166 Tahun 

2000 dan Nomor 103 Tahun 2001 membentuk Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) yang bertugas, antara lain memberi izin dan mengawasi 

peredaran obat,makanan minuman, dan kosmetik serta pengawasan industri 

farmasi.  

 Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas 

mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sistem Pengawasan 

Obat dan Makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah 

dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan 

dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah 

dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta 

kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi. 

 Hal ini dilakukan Pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat, 

karena dengan banyaknya produk dan jenis makanan minuman, obat serta 

kosmetik Pemerintah.  Sejauh ini pendaftaran makanan dan minuman untuk 

seluruh wilayah Indonesia ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian 

Keamanan Pangan Badan POM selaku badan yang memiliki otoritas didalam 

pengawasan obat dan makanan di Indonesia, yang terus berupaya untuk 

memenuhi keinginan masyarakat dengan meningkatkan perannya didalam 

http://bisnisukm.com/munculnya-usaha-baru-sayur-kaleng-%e2%80%9cgading%e2%80%9d.html
http://bisnisukm.com/munculnya-usaha-baru-sayur-kaleng-%e2%80%9cgading%e2%80%9d.html
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melindungi masyarakat dari peredaran makanan minuman, obat serta kosmetik 

yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. Disamping itu Badan POM juga 

berperan dalam membina industri maupun importir/importir secara komprehensif 

mulai dari pembuatan, peredaran serta distribusi, agar masyarakat terhindar dari 

penggunaan makanan minuman, obat serta kosmetik yang berisiko bagi 

pemeliharaan kesehatan.  

 Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum 

haruslah memenuhi kriteria karena jika tidak akan fatal akibatnya. Apalagi jika 

AMDK tersebut telah didistribusikan ke masyarakat luas, seluruh Indonesia. Jika 

terkontaminasi atau air minum tersebut tidak sehat atau terkontaminasi lebih 

jutaan masyarakat akan menjadi korban.    

 Dalam Tugas Akhir ini, Toscana Acqua Panna yang merupakan produk 

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diimpor  dari Perusahaan 

Sanpellegrino S.p.A asal Itali. Toscana Acqua Panna merupakan air minum 

mineral alami.  Yang dimana diklaim murni berasal dari sumber mata air lembah 

Tuscany, Italia.  Toscana Acqua Panna mengklaim bahwa produknya tanpa 

penyaringan dan proses oksidasi. Sehingga Toscana Acqua Panna merupakan air 

mineral alami yang dikemas sehingga masyarakat dapat merasakan sensasi air 

mineral alam dari Italia. 

 Dalam pendistribusian produk Toscana Acqua Panna yang dilakukan oleh 

PT. X di Indonesia diketahui tidak memiliki Izin Edar. Hal ini merupakan suatu 

hal yang meresahkan dimana konsumen tidak mengetahui dan tidak memahami 

bahkan menyadari mengenai pentingnya Izin Edar yang dikeluarkan oleh Badan 
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POM. PT X ini merupakan perusahaan importir besar yang melakukan impor teh 

dan air minum Toscana Aqua Panna. PT yang telah berdiri sejak tahun 2001 ini 

merupakan importir tunggal dari Perusahaan Sanpellegrino S.p.A di Itali.  

Mengenai peredaran Toscana Acqua Panna yang tidak memiliki izin edar ini 

diketahui sejak mendapatkan Surat Peringatan dari Badan POM (Badan Pengawas 

Obat dan Makanan) yang menyatakan bahwa PT. X diketahui telah mengedarkan 

Toscana Aqua Panna 1000ml sejumlah 18 botol dan 250ml  sejumlah 11 botol di 

Pasar Swalayan di daerah Jakarta Utara. 

 Produk Toscana Aqua Panna yang cukup dikenal ini telah banyak 

dikonsumi masyakat,  produk yang banyak ditemui dan dapat dibeli di restoran-

restoran atau pasar swalayan. Produk Acqua Panna berkisar dari harga Rp 

24.000,00 mentargetkan market pasar masyarakat menengah keatas, karena 

kualitas dan harga yang ada pada Toscana Acqua Panna. Namun sayangnya 

produk Toscana Aqua Panna belum memiliki Izin Edar dari Badan POM. 

Sehingga belum ada jaminan apapun bahwa Toscana Aqua Panna aman 

dikonsumsi dan memenuhi kualifikasi dari segi mutu dan kualitas untuk 

dikonsumsi masyarakat Indonesia. 

 Institusi pemerintah, Badan POM yang juga harus mempertanggung 

jawabkan hal ini ke masyarakat. Badan POM yang mengetahui peredaran Produk 

Toscana Acqua Panna tanpa Izin Edar setelah melakukan Surat Peringatan 

melakukan sidak ke kantor pusat PT X dan gudang penyimpanan produk milik PT 

X. Karena dalam Surat Peringatan dikatakan bahwa Produk Toscana Acqua Panna 

harus segera ditarik dari peredaran selama satu bulan sejak diterimanya Surat 
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Peringatan Badan POM. Kemudian setelah penarikan, dilakukan pengamanan 

produk kemudian harus produk tersebut harus dimusnahkan. Sehingga dalam hal 

ini Badan POM terus melakukan pengawasan kepada PT X, meninjau 

dilaksanakan atau tidaknya perintah dari Badan POM tersebut. 

 Meskipun Badan POM telah melakukan upaya diatas untuk menindak 

tegas dan menghentikan peredaran produk tanpa Izin Edar khususnya Produk 

Toscana Aqua Panna. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah telah 

kecolongan akan hal ini, peredaran Toscana Acqua Panna sudah tersebar hingga 

luar kota Jakarta. Masyarakat yang juga konsumen yang memang tidak menyadari 

akan hal ini menjadi korban utama dari produk impor yang belum diperiksa oleh 

Badan POM.   

 Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu 

negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula 

hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Diatur dalam pasal 21 Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 736/ MENKES/PER/VI/2010 bahwa 

pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pengawasan 

kualitas air minum. Disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum 

merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib 

memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Terutama dalam hal 

pangan yaitu makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan utama manusia, 

khususnya masyarakat Indonesia. 

 Bahwa pihak importir yaitu PT. X seharusnya mendaftarkan Toscana 

Acqua Panna ke Badan POM karena Badan POM akan memeriksa dan  
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melakukan tes labotaroium apakah kandungan Toscana Acqua Panna sehat 

dikonsumsi oleh masyarkat dan jika Toscana Acqua Panna telah memenuhi 

kualifikasi untuk diedarkan hal tersebut dapat dilakukan dengan aman. 

 Hal ini yang mendasari pemilihan judul tesis “TINJAUAN YURIDIS 

PERDAGANGAN MINUMAN IMPOR TANPA IZIN EDAR BADAN 

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN INDONESIA (STUDI KASUS 

TOSCANA ACQUA PANNA)” mengenai peredaran produk AMDK Toscana 

Acqua Panna tanpa Izin Edar. Bahwa dengan beredarnya AMDK Toscana Acqua 

Panna impor tersebut mempengaruhi banyak pihak, dari segi importir PT. X, 

konsumen Toscana Acqua Panna, dan pemerintah. Kemasan yang mungkin 

bahaya, air yang mungkin mengandung senyawa berbahaya untuk tubuh atau 

kerugian bagi negara dari sisi pajak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam Latar Belakang  maka dapat 

ditarik rumusan  masalah: 

1. Bagaimana pengaturan persyaratan izin edar bagi minuman impor untuk 

diperdagangkan di Indonesia? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban importir terhadap konsumen minuman 

yang tidak memiliki izin edar Badan POM? 
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1.3 Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui dan menganalisis persyaratan izin edar bagi minuman impor 

untuk diperdagangkan di Indonesia.  

2. Mengetahui dan  menganalisis upaya hukum pertanggungjawaban importir 

terhadap konsumen yang mengonsumsi minuman yang tidak memiliki izin 

edar Badan POM. 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Memberikan informasi mengenai klasifikasi air mineral yang sehat dan 

aman dikonsumi oleh masyarakat. 

2. Memberikan informasi mengenai cara pendaftaran air minum di Badan 

POM. 

3. Memberikan informasi mengenai pentingnya untuk mendaftarkan produk 

minuman terutama air mineral kepada Badan POM. 

4. Memberikan kontribusi bagi lembaga pemerintah untuk menata 

pengawasan terhadap peredaran produk air mineral di Indonesia. 

1.5 Sistematika Penulisan 

I. PENDAHULUAN 

Terdapat bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang Peredaran Produk 

Toscana Acqua Panna tanpa Izin Edar Badan POM, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang Landasan Teori mengenai Perdagangan 

Internasional, Perlindungan Konsumen, Kesehatan Makanan dan 
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Minuman di Indonesia, Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan 

POM), Pengaturan mengenai Izin Edar di Indonesia, Impor Air Minum 

Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia,  Indonesia National Single 

Window (INSW), Impor berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 

tentang Kepabeanan. Sedangkan dalam Landasan Konseptual mengenai 

Perdagangan, Minuman, Air minum, AMDK, Importir, Pabean, Izin Edar, 

Kesehatan, Konsumen, dan Health Certificate. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Terdapat bab ini akan dibahas mengenai Jenis Penelitian dalam Tugas 

Akhir, Bahan Hukum, Sifat Analisis, dan Hambatan dalam Penulisan dan 

Penanggulangannya. 

IV. ANALISIS 

Dalam bab ini mengenai analisis atas permasalahan yang hendak diteliti 

dengan menggunakan teori-teori terdapat Bab II dan data hasil penelitian 

terdapat Bab III. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didasarkan terdapat 

permasalahan yang telah dirumuskan dengan analisis yang dilakukan. 

  




