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MOTTO 

 

 

...Ya Allah, lapangkan dada ini, dan lancarkan urusan ini, serta lepaskan lidah ini, 

agar mereka memahami ucapan-ucapan ini... 

(Q. S. Toha : 25-28) 

 

 

Tidak seseorang pun bisa mengubah masa lalu, namun kita bisa mengubah masa 

depan apabila kita melakukan tindakan positif 

(Penulis) 

 

 

”Pengetahuan adalah satu-satunya tirani kekayaan yang tidak dapat dirampas, 

hanya kematian yang bisa memadamkan lampu pengetahuaan yang ada dalam 

dirimu, dan memiliki sedikit pengetahuan namun digunakan untuk berkarya jauh 

lebih berarti dari pada memiliki pengetahuan luas namun mati tak berfungsi”. 

(Kahlil Gibran) 
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ABSTRAK 

 

AGUSTINA. E 1103012. TINJAUAN CARA PENGELOLAAN OBAT 
TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB) BERDASARKAN PERATURAN 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NO.HK.00.05.4.1380 
TENTANG PEDOMAN CPOTB SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN 
KONSUMEN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan 
Hukum (Skripsi). 2008. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi CPOTB dalam 
produksi jamu oleh PJ. Puntodewo, hambatan dalam pelaksanaan CPOTB di PJ. 
Puntodewo dan Tindak lanjut PJ. Puntodewo apabila terjadi klaim dari konsumen 
terkait dengan usaha produksi obat tradisional. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang 
bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di PJ Puntodewo Puntodewo. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah melalui wawancara, kuisioner dan penelitian kepustakaan. Analisis 
data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif data. 

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa PJ Puntodewo telah 
menerapkan aspek-aspek CPOTB sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat Dan Makanan No.Hk.00.05.4.1380 Tentang Pedoman CPOTB meskipun belum 
semuanya sempurna, sehingga dalam menerapkan CPOTB PJ Puntodewo 
memperhatikan aspek aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hambatan 
yang timbul dalam pelaksanaan  CPOTB di PJ Puntodewo adalah :Masalah Dana, 
Keseragaman/Volume, Mahalnya Biaya Apoteker. Dengan demikian hambatan yang 
terjadi bersifat tehnis (Mesin) dan ekonomis (Biaya apoteker, Pendaftaran produk). 

PJ Puntodewo belum pernah terjadi sengketa atau klaim oleh konsumen. 
Namun apabila terjadi klaim oleh konsumen terkait dengan usaha produksi obat 
tradisional, maka klaim tersebut akan selalu dikonsultasikan dan diserahkan 
sepenuhnya kepada Badan POM melalui Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI) untuk 
diproses melalui LBH KOJAI. Jadi dalam penyelesaian klaim tersebut menggunakan 
pronsip kekeluargaan, selain lebih efektif juga menghemat biaya
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi sekarang ini yang didukung oleh kemajuan 

teknologi informasi dan transportasi, segalanya bergerak cepat. Bersamaan 

dengan itu pada era globalisasi perubahan dapat terjadi dengan cepat dan tidak 

terduga sebelumnya. Arah perkembangan globalisasi harus senantiasa diikuti 

dan disikapi dengan kewaspadaan dan kesiapan di segala bidang, karena 

globalisasi tersebut dapat menjadi ancaman maupun peluang tergantung pada 

kesiapan masyarakat Indonesia. 

Dampak yang ditimbulkan dari krisis multi dimensi tersebut sungguh 

sangat luar biasa dirasakan masyarakat Indonesia. Sehingga menuntut 

masyarakat Indonesia untuk berpikir kritis. Karena jika tidak segera disikapi, 

krisis yang semakin berlarut-larut akan membuat masyarakat semakin 

terpuruk. 

Krisis multi dimensi yang dihadapi bangsa Indonesia terjadi di segala 

bidang, salah satunya yaitu di bidang kesehatan. Untuk mendapatkan 

kesehatan yang murah dan berkualitas di negeri ini, tampaknya bukanlah hal 

yang mudah, bahkan bisa dikatakan sangat sulit dijangkau. Walaupun 

belakangan ini banyak janji-janji dari pemerintah bahwa akan ada jaminan 

kesehatan yang murah dan berkualitas bagi masyarakat kalangan menengah ke 

bawah, namun pada kenyataannya hal tersebut hanyalah sekedar janji-janji 

belaka. Akibat hal tersebut, maka masyarakat menyiasatinya dengan jalan lain. 

Salah satu diantaranya yaitu mengubah pola hidup mereka yang semula 

terbiasa menggunakan dan mengkonsumsi obat-obatan kimia ketika sakit, kini 

beralih dengan mengkonsumsi obat-obatan tradisional (Sudiarto, 2001:1). 

Industri obat tradisional Indonesia telah berkembang pesat sebelum 

dan selama krisis multidimensi yang melanda Indonesia. Pasokan bahan baku 

1 
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Industri Obat Tradisional selitar 80% masih mengandalkan hasil penambangan 

dari hutan atau habitat alami, selebihnya dipasok dari hasil budidaya secara 

tradisional, yang pada umumnya sebagai usaha sampingan. Obat tradisional 

sebagai sarana perawatan kesehatan, memperkuat daya tahan tubuh dan untuk 

menaggulangi berbagai macam penyakit, sudah berakar kuat dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia (Sudiarto, 2001:1). 

Oleh karena obat tradisional baik dalam bentuk simplisia tunggal 

maupun ramuan sebagian besar penggunaan dan kegunaannya masih 

berdasarkan pengalaman maka data yang meliputi kegunaan, dosis dan efek 

samping sebagian besar belum didasarkan pada landasan ilmiah. Dengan 

demikian dalam rangka upaya pembangunan di bidang kesehatan, obat 

tradisional perlu dimanfaatkan berdasarkan landasan ilmiah sehingga dapat 

digunakan dalam upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Dalam rangka pengembangan obat tradisional Indonesia, maka obat 

tradisional dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu obat tradisional jamu 

dan fitofarmaka. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan di bidang kesehatan 

fitofarmaka perlu mendapat prioritas. 

Fitofarmaka adalah sediaan obat yang telah dibuktikan keamanan dan 

khasiatnya, bahan bakunya terdiri dari simplisia atau sediaan galenik yang 

telah memenuhi persyaratan yang berlaku. 

Untuk menjamin agar sediaan mempunyai khasiat pada dosis tertentu, 

maka perlu dilakukan standarisasi mulai dari bahan baku tumbuhan sampai 

proses pembuatan sediaan obat jadinya, yaitu untuk menjamin keaslian dan 

kemurnian bahan tumbuhan, untuk menjamin khasiat yang konstan, serta 

untuk menjamin keamanan penggunaan. Oleh karena itu pengelolaan obat 

tradisional harus dilaksanakan dengan baik dan memenuhi standart higienis 

kesehatan, jika hal ini diabaikan maka obat tradisional akan dapat berakibat 

negative terhadap kesehatan. 
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Obat tradisional yang merupakan warisan budaya bangsa Indonesia 

yang dikenal sejak dulu dan dipergunakan secara luas oleh masyarakat perlu 

dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. Usaha produksi obat tradisional ini tampak makin meningkat 

dengan peredaran yang luas sehingga mampu menjangkau segenap lapisan 

masyarakat, bahkan saat ini obat tradisional menjadi komoditi ekspor. Dengan 

adanya peningkatan produk dan penggunaan obat tradisional ini jelas harus 

diimbangi dengan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutunya. 

Untuk melindungi konsumen dari akibat penggunaan obat tradisional 

yang tidak memenuhi persyaratan, maka produk obat tradisional harus 

memenuhi persyaratan mutu, kemanan, dan kemanfaatan untuk dapat 

diedarkan di Indonesia maupun ekspor ke luar negeri. Maka agar supaya dapat 

merealisasikan hal tersebut salah satu upaya yang harus dilakukan adalah 

diterapkannya Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB) yang 

merupakan faktor yang dapat menghasilkan obat tradisional yang aman, 

bermanfaat dan bermutu. 

. Penerapan CPOTB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk 

menerapkan sistem jaminan mutu yang diakui dunia internasional. Untuk itu 

sistem mutu hendaklah dibangun, dimantapkan dan diterapkan sehingga 

kebijakan yang ditetapkan dan tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Dengan 

demikian penerapan CPOTB merupakan nilai tambah bagi produk obat 

tradisional Indonesia agar dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara 

lain baik di pasar dalam negeri maupun internasional. 

Sehubungan dengan tujuan penerapan CPOTB untuk menghasilkan 

obat tradisional yang senantiasai memenuhi persyaratan yang berlaku, maka 

dibutuhkan suatu manajemen sistem pembuatan dan pengendalian secara 

menyeluruh, terpadu dan terpantau secara cermat sedini mungkin terhadap 

seluruh faktor yang dapat mempengaruhi mutu obat tradisional. 
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Berdasar latar belakang uraian di atas, maka menarik minat bagi 

penulis untuk mengupas dan meneliti lebih jauh masalah yang berhubungan 

dengan Cara Pengelolaan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) sebagai 

wujud perlindungan konsumen dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul : 

“TINJAUAN CARA PENGELOLAAN OBAT TRADISIONAL YANG 

BAIK (CPOTB) BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN 

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NO.HK.00.05.4.1380 TENTANG 

PEDOMAN CPOTB SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN 

KONSUMEN”.  

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Jamu (PJ) Puntodewo Puntodewo 

Puntodewo Puntodewo) Puntodewo sebagai salah satu Perusahaan Jamu yang 

sedang berkembang di daerah Sukoharjo 

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang penulis 

ajukan serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka perumusan masalah 

yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi CPOTB dalam produksi jamu oleh PJ. 

Puntodewo ? 

2. Apa hambatan dalam pelaksanaan CPOTB di PJ. Puntodewo ? 

3. Bagaimana tindak lanjut PJ. Puntodewo apabila terjadi klaim dari 

konsumen terkait dengan usaha produksi obat tradisional ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas 

yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam 

melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin 

dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 
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1. Tujuan Obyektif 

a) Untuk mengetahui implementasi CPOTB dalam produksi jamu oleh 

PJ. Puntodewo. 

b) Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan CPOTB di PJ. Puntodewo. 

c) Untuk mengetahui tindak lanjut PJ. Puntodewo apabila terjadi klaim 

dari konsumen terkait dengan usaha produksi obat tradisional 

2. Tujuan Subyektif 

a) Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 

menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan 

dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b) Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 

pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan 

praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis. 

c) Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis mengharapkan agar dari penelitian ini dapat menghasilkan 

suatu informasi yang rinci dan lengkap serta terarah yang memberikan 

jawaban atas permasalahan baik secara teoritis maupun praktis. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat 

menambah khazanah kepustakaan terkait permasalahan yang berhubungan 

dengan Cara Pengelolaan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) sebagai 

wujud perlindungan konsumen.  
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2. Manfaat Praktis 

a) Untuk memberikan bahan masukan dan gagasan pemikiran kepada 

peminat masalah-masalah hukum khususnya hukum administrasi 

negara khususnya tentang perlindungan konsumen. 

b) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan untuk mengambil 

kebijakan secara preventif dan represif terhadap penyalahgunaan 

prosedur CPOTB. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara pandang seorang ilmuwan dalam 

mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang 

dihadapinya. Metode juga merupakan suatu unsure yang mutlak harus ada 

didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa metode 

seorang peneliti tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, 

menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk 

mengungkapkan kebenaran (Soerjono Soekanto, 1986 : 13). 

Metode penelitian adalah “suatu tulisan atau karangan mengenai 

penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok 

pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis 

dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu 

dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan 

pengujian” (Winarno Surachman, 1990 : 26). 

Peranan metode penelitian dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau 

melaksanakan secara lebih baik dan lengkap. 

2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian 

inter-disipliner. 
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3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang 

belum diketahui. 

4. Memberikan pedoman mengorganisasikan serta mengintegrasikan 

pengetahuan mengenai masyarakat (Winarno Surachman, 1990 : 27). 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian 

empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan data 

primer sebagai data utama, dimana penulis langsung terjun ke lokasi 

penelitian. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu 

penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin 

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah 

terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu 

memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori baru 

(Soerjono Soekanto, 1986 : 10). 

Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak terbatas hanya 

sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi 

analisa dan interpretasi data yang pada akhirnya dapat diambil 

kesimpulan-kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian itu. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan 

metode penelitian kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada. Penelitian 

kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan 

mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau 

tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai 
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suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250). Pendekatan kualitatif ini 

penulis gunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain : 

a) Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk 

berhadapan dengan kenyataan. 

b) Metode ini lebih peka dan lebih mudah meyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

4. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian adalah PJ. Puntodewo. Penulis memilih 

lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa PJ. Puntodewo adalah salah 

satu perusahaan jamu tradisional yang sedang berkembang yang berada di 

daerah Nguter Sukoharjo, yang merupakan salah satu pusat pembuatan 

jamu tradisional khususnya di daerah Karesidenan Surakarta. 

5. Jenis data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder 

a) Data Primer 

Data primer adalah sejumlah keterangan atau fakta yang 

diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan 

cara wawancara atau observasi terhadap responden dalam penelitian. 

Dalam hal ini penulis langsung datang di  PJ Puntodewo untuk 

memperoleh data atau keterangandari pengusaha PJ Puntodewo. 

b) Data Sekunder 

Sejumlah data yang diperoleh di luar penelitian, yang 

merupakan studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, majalah, 

makalah, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang 

berkaitan dengan CPOTB dan hukum perlindungan konsumen. 
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6. Sumber Data 

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Adapun data dari 

penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu : 

a) Sumber data primer 

Sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung 

melalui suatu penelitian lapangan dengan wawancara tersusun maupun 

spontan kepada pengusaha jamu PJ. Puntodewo. 

b) Sumber data sekunder 

Semua bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum 

primer berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang 

relevan dengan obyek penelitian, dan dibedakan menjadi : 

1) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum  

yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, yaitu bisa 

berupa norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, 

dan lain-lain. Dalam hal ini yang  menjadi bahan hukum  primer 

adalah : 

(a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

(b) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan 

No.Hk.00.05.4.1380 Tentang Pedoman CPOTB 

2) Bahan hukum sekunder 

Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan 

menganalisis bahan hukum primer, terdiri dari : 

(a) Buku- buku ilmiah di bidang hukum. 

(b) Makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana. 
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(c) Literatur dan hasil-hasil penelitian.  

3) Bahan hukum tersier 

Adalah semua bahan hukum yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

Kamus,  ensiklopedia, dan lain-lain. 

7. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang diperlukan dari 

sumber data di atas, maka Penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

a) Data Primer 

Untuk mendapatkan data primer, digunakan alat pengumpulan 

data berupa Wawancara. Wawancara disini maksudnya adalah cara 

pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung 

dengan responden. Dalam penelitian ini penulis akan secara langsung 

mewawancarai pengusaha jamu PJ. Puntodewo. Wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara yang terarah, terpimpin dan mendalam 

sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh 

hasil berupa data dan informasi yang lengkap dan seteliti mungkin. 

Dalam wawancara ini yang menjadi responden adalah : Bapak H 

Mulyono selaku Pemilik PJ Puntodewo  

b) Data Sekunder 

Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan penelitian 

atau kepustakaan atau library research guna memperoleh bahan-bahan 

hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan 

teori, yang antara lain meliputi : peraturan perundang-undangan, 

kebijaksanaan dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku 

literatur, dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan 

masalah yang sedang diteliti dan dapat menunjang dalam penulisan 

skripsi ini 
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8. Teknik Analisis Data 

Dalam penulisan ini, penulis mempergunakan metode analisis 

data kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada. Analisis data kualitatif 

adalah suatu tata cara analisis data yang menghasilkan data deskriptif 

analisis, yaitu berupa apa yang ditanyakan oleh responden, secara tertulis 

atau lisan dan perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 

yang utuh. Di dalam analisis penelitian kualitatif ada tiga komponen 

pokok, yaitu : 

a) Data Reduction (Reduksi Data) 

 Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi 

data (kasar) yang ada. 

b) Data Display (Sajian Data) 

 Adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset yang dilakukan. 

c) Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) 

 Dalam hal ini, pengumpulan data, peneliti harus mulai mengerti hal-hal 

apa saja yang ditemui dengan melakukan pencatatan, pola-pola, 

penyertaan-penyertaan, dan sebagainya. Penelitian yang kompeten 

memegang berbagai hal tersebut tidak secara kuat, tetapi tetap bersifat 

terbuka dan skeptis. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses 

penyimpulan data terakhir. Metode analisis ini digunakan untuk 

menghindari kesulitan analisis data pada waktu menghadapi data yang 

sudah banyak menumpuk (HB Sutopo, 2002 : 31-33). 
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   Berikut ini penulis memberikan ilustrasi bagan dari tahap analisis data: 

 

 

 

  

 

Gambar 1 : Bagan Model Analisis Interaktif 

Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak diantara 

empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak 

balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan 

selama sisa waktu penelitian. Aktivitas yang dilakukan dengan  proses itu 

komponen-komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili 

dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, 

maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan  apa 

adanya sesuai dengan  masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. 

Setelah semua data dikumpulkan, kemudian penulis ambil kesimpulan dan 

langkah tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus 

sehingga membuat siklus (HB.Sutopo, 2002 : 13). 

 

F. Sistematika Skripsi 

Penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab yang setiap bab terbagi 

dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman 

terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan hukum. 

Pengumpulan data 

Penarikan kesimpulan 

Penyajian data Reduksi data 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam Bab ini penulis akan menguraikan kerangka teori dan 

kerangka pemikiran 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan, maka dalam bab 

ini akan disajikan secara terperinci, meliputi : Implementasi CPOTB 

dalam produksi jamu oleh PJ. Puntodewo, hambatan yang terjadi 

dalam pelaksanaan CPOTB di PJ. Puntodewo dan solusinya dan 

tindak lanjut PJ. Puntodewo apabila terjadi klaim dari konsumen 

terkait dengan usaha produksi obat tradisional. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini terbagi dalam dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen 

a) Definisi perlindungan konsumen 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, yang 

dimaksud dengan : 

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen. 

Sedangkan pengertian konsumen yaitu setiap orang pemakai 

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 

lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

b) Tujuan perlindungan konsumen 

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, 

perlindungan konsumen bertujuan : 

1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri; 

2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau 

jasa; 

3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
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4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 

unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 

untuk mendapatkan informasi; 

5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggungjawab dalam berusaha; 

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen 

c) Hak dan Kewajiban konsumen dan Pelaku Usaha 

1) Hak dan kewajiban Konsumen 

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi hak konsumen 

adalah : 

(a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

(b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

(c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 

(d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakan; 

(e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

(f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
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(g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

serta tidak diskriminatif; 

(h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

 Kewajiban Konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah : 

(a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan; 

(b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa; 

(c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

(d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut 

2) Hak dan kewajiban pelaku usaha 

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan yang menjadi hak 

pelaku usaha adalah : 

(a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan;  

(b)  Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 

konsumen yang beritikad tidak baik; 

(c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
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(d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara 

hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

  Sedangkan kewajiban pelaku usaha adalah : 

(a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

(b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

(c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 

jujur serta tidak diskriminatif; 

(d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu 

barang dan/atau jasa yang berlaku; 

(e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, 

dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta 

memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat 

dan/atau yang diperdagangkan;  

(f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

(g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak 

sesuai dengan perjanjian 

Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

(a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan. 
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(b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa 

yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan 

dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 

(tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 

(d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya 

tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut 

mengenai adanya unsur kesalahan. 

(e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan 

bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen 

d) Asas dan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen 

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian 

hukum (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen). 

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen 

dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha berangkat dari teori yang 

dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen. 

Diantaranya yaitu : 

1) Let The Buyer Beware 

Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen 

adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada 

proteksi apapun bagi si konsumen. Tentu saja dalam 

perkembangannya, konsumen tidak mendapat akses informasi yang 

sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsikannya. 
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Ketidakmampuan itu bisa karena keterbatasan pengetahuan 

konsumen, tetapi terlebih-lebih lagi banyak disebabkan oleh 

ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang 

ditawarkannya. Akhirnya, konsumen didikte oleh pelaku usaha. 

Jika konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha dapat dengan 

ringan berdalih, semua itu karena kelalaian konsumen sendiri. 

2) The Due Care Theory 

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai 

kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik 

barang maupun jasa. 

3) The Privity of Contract 

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai 

kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat 

dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan 

kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal diluar 

yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat 

berdasarkan wanprestasi. Di tengah minimnya peraturan 

perundang-undangan di bidang konsumen, sangat sulit menggugat 

dengan dasar perbuatan melawan hukum. 

Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan penyederhanaan 

dalam proses beracara berkaitan dengan penyelesaian sengketa 

konsumen. Maka proses beracara dalam hukum perlindungan 

konsumen mengenal antara lain : 

(a) Small Claim 

Small Claim adalah jenis gugatan yang dapat diajukan oleh 

konsumen, sekalipun dilihat secara ekonomis, nilai gugatannya 

sangat kecil. Dalam hukum perlindungan konsumen di berbagai 

negara, proses beracara secara small claim menjadi prinsip 

yang diadopsi luas.  
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(b) Class Action 

Gugatan kelompok atau class action atau class representative 

adalah pranata hukum yang berasal dari sistem common law. 

Walaupun demikian, di banyak negara penganut sistem civil 

law, prinsip tersebut diadopsi,termasuk dalam UUPK (Undang-

undang Perlindungan Konsumen) Indonesia.  

(c) Legal Standing 

Selain gugatan kelompok, UUPK juga menerima kemungkinan 

proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang 

memiliki legal standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian 

dikenal dengan hak gugat LSM (NGO’s standing). Rumusan 

legal standing dalam UUPK ditemukan dalam pasal 46 ayat (1) 

huruf (c) : “Lembaga perlindungan konsumen swadaya 

masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan 

hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya 

menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi 

tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.” 

(Shidarta, 2000 : 7). 

e) Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen 

Posisi konsumen biasanya lemah, maka ia harus dilindungi oleh 

hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan 

perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum 

konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum 

yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. 

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen 

merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. 

Nasution, berpendapat hukum perlindungan konsumen merupakan 

bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah 
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yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi 

kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai 

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur 

hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan 

dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. 

Az. Nasution mengakui, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum 

yang mengatur hubungan hukum dan masalah konsumen itu tersebar 

dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia 

menyebutkan, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, 

hukum administrasi (negara) dan hukum internasional, terutama 

konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan 

konsumen. 

Adapun yang masih belum jelas dari pernyataan Az. Nasution 

berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum perlindungan konsumen yang 

senantiasa bersifat mengatur. Apakah kaidah yang bersifat memaksa, 

tetapi memberikan perlindungan kepada konsumen tidak termasuk dalam 

hukum perlindungan konsumen. Hal tersebut dapat ditemukan 

jawabannya didalam ketentuan Pasal 383 KUHP berikut ini : 

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 

bulan seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli :  

1) Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk 

untuk dibeli  

2) Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan 

dengan menggunakan tipu muslihat. 

Seharusnya ketentuan memaksa dalam Pasal 383 KUHP itu juga 

memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam wilayah hukum 

perlindungan konsumen. Artinya, inti persoalannya bukan terletak pada 

kaidah yang harus mengatur atau memaksa. 
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Dengan demikian seyogyanya dikatakan, hukum konsumen 

berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat 

kepentingan pihak konsumen di dalamnya. Kata aspek hukum ini sangat 

bergantung kepada kemauan kita mengartikan hukum, termasuk juga 

hukum diartikan sebagai asas dan norma. Salah satu bagian dari hukum 

konsumen ini adalah aspek perlindungannya (Shidarta, 2000 : 9-10). 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Obat Tradisional. 

Tumbuhan obat sangat dibutuhkan oleh manusia guna kepentingan 

dirinya. Mulai dari pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyakit dan 

sumber bahan makanan. Pada tumbuhan obat selain mengandung zat aktif 

yang berfungsi sebagai obat juga mengandung zat nutrisi, mineral, vitamin 

(Setiawan Dalimartha, 2001:1). 

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa 

bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, 

atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun menurun telah 

digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman 

Berdasarkan cara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan 

tingkat pembuktian khasiat, obat alam Indonesia dikelompokkan menjadi 

3 (tiga) yaitu : 

a) Jamu 

Jamu harus memenuhi kriteria : 

1) Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 

2) Klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris. 

3) Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. 

b) Obat herbal terstandar 

Obat herbal terstandar harus memenuhi kriteria : 
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1) Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 

2) Klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah/pra klinik. 

3) Telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan 

dalam produk jadi. 

c) Fitofarmaka 

Fitofarmaka harus memenuhi kriteria : 

1) Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 

2) Klaim khasiat harus dibuktikan berdasarkan uji klinik. 

3) Telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan 

dalam produk jadi. 

4) Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku 

Pada dasarnya pemakaian obat tradisional mempunyai beberapa 

tujuan yang secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu : 

a) Untuk memelihara kesehatan dan kebugaran jasmani 

b) Untuk mencegah penyakit 

c) Sebagai upaya pengobatan penyakit baik untuk pengobatan sendiri 

maupun untuk mengobati orang lain sebagai upaya mengganti atau 

mendampingi penggunaan obat jadi 

d) Untuk memulihkan kesehatan (Suprapto Ma’at,2001:2). 

 

3. Tinjauan Umum tentang Cara Pengelolaan Obat Tradisional Yang 

Baik (CPOTB) 

a) Latar belakang CPOTB 

Obat tradisional merupakan produk yang dibuat dari bahan 

alam yang jenis dan sifat kandungannya sangat beragam sehingga 

untuk menjamin mutu obat tradisional diperlukan cara pembuatan yang 
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baik dengan lebih memperhatikan proses produksi dan penanganan 

bahan baku. 

Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 

meliputi seluruh aspek yang menyangkut pembuatan obat tradisional, 

yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan 

senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan sesuai 

dengan tujuan penggunaannya. Mutu produk tergantung dari bahan 

awal, proses produksi dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan dan 

personalia yang menangani. 

Penerapan CPOTB merupakan persyaratan kelayakan dasar 

untuk menerapkan sistem jaminan mutu yang diakui dunia 

internasional. Untuk itu sistem mutu hendaklah dibangun, 

dimantapkan dan diterapkan sehingga kebijakan yang ditetapkan dan 

tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Dengan demikian penerapan 

CPOTB merupakan nilai tambah bagi produk obat tradisional 

Indonesia agar dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara lain 

baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Mengingat 

pentingnya penerapan CPOTB maka pemerintah secara terus menerus 

memfasilitasi industri obat tradisional baik skala besar maupun kecil 

untuk dapat menerapkan CPOTB melalui langkah-langkah dan 

pentahapan yang terprogram. 

b) Tujuan CPOTB 

Umum : 

1) Melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari 

penggunaan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan 

mutu. 

2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk obat tradisional 

Indonesia dalam era pasar bebas. 

Khusus : 
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1) Dipahaminya penerapan CPOTB oleh para pelaku usaha industri di 

bidang obat tradisional sehingga bermanfaat bagi perkembangan 

industri di bidang obat tradisional. 

2) Diterapkannya CPOTB secara konsisten oleh industri di bidang 

obat tradisional (Bambang Suryadi, 2003: 4) 

 

4. Tinjauan Umum Tentang Peranan Badan POM terkait masalah 

pengawasan obat tradisional 

a) Pengawasan Mutu 

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat 

dari peredaran obat, makanan, kosmetika, obat tradisional, alat 

kesehatan, narkotika dan bahan berbahaya (OMKABA) yang tidak 

memenuhi persyaratan, Balai Besar POM sesuai dengan tugas dan 

fungsi telah melakukan kegiatan pemeriksaan setempat dalam rangka 

pengawasan terhadap sarana-sarana produksi, distribusi, pengambilan 

contoh OMKABA, monitoring garam beryodium dan periklanan serta 

kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil. 

Kegiatan tersebut juga untuk mengetahui sejauh mana pihak 

produsen maupun distributor melakukan pengawasan internal terhadap 

seluruh aspek kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan 

jaminan mutu, keamanan dan kemanfaatan dari produk yang dihasilkan 

dan diedarkan. 

Salah satu peranan Badan POM terkait masalah pengawasan 

obat tradisional yaitu pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan 

bagian yang essensial dari cara pembuatan obat tradisional yang baik. 

Rasa keterikatan dan tanggung jawab semua unsur dalam semua 

rangkaian pembuatan adalah mutlak untuk menghasilkan produk yang 

bermutu mulai dari bahan awal sampai pada produk jadi. Untuk 
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keperluan tersebut bagian pengawasan mutu hendaklah merupakan  

bagian yang tersendiri. 

Sistem pengawasan mutu hendaklah dirancang dengan tepat 

untuk menjamin bahwa tiap produk mengandung bahan dengan mutu 

yang benar dan dibuat pada kondisi yang tepat serta mengikuti 

prosedur standar sehingga produk tersebut senantiasa memenuhi 

persyaratan produk jadi yang berlaku. Diantaranya yaitu : 

1) Pengawasan mutu hendaklah dilakukan terhadap bahan baku, 

bahan pengemas, proses pembuatan, produk antara, produk ruahan 

dan produk jadi. 

2)  Pemeriksaan dan pengujian secara berkala hendaklah dilakukan 

terhadap bahan baku dalam persediaan, untuk memberikan 

keyakinan  bahwa penyimpanan, wadah dan bahannya dalam 

kondisi yang baik. 

3) Produk jadi yang masih berada dalam industri maupun yang ada di 

peredaran hendaklah dipantau secara berkala. 

b) Tugas Badan POM dalam Pengawasan Mutu 

Tugas pokok Badan POM dalam pengawasan mutu yaitu : 

1) Menyusun dan merevisi prosedur pengawasan mutu dan 

spesifikasi. 

2) Menyiapkan instruksi tertulis yang rinci untuk tiap pengujian yang 

akan dilaksanakan. 

3) Menyusun rencana dan prosedur tertulis mengenai pengambilan 

contoh untuk pengujian. 

4) Menyimpan contoh pertinggal untuk rujukan di masa mendatang 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan setelah batas kadaluwarsa. 
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5) Meluluskan atau menolak tiap bets bahan baku, produk antara, 

produk ruahan dan produk jadi serta hal yang telah ditemukan, 

sekurang-kurangnya berdasarkan pengujian secara kualitatif. 

6) Meneliti catatan yang berhubungan dengan pengolahan, 

pengemasan dan pengujian produk jadi dari bets yang 

bersangkutan sebelum meluluskan untuk didistribusikan. 

7) Mengevaluasi stabilitas semua produk jadi secara berlanjut, bahan 

baku jika diperlukan dan menyiapkan instruksi mengenai 

penyimpanan bahan baku dan produk jadi di industri berdasarkan 

data stabilitas yang ada, sekurang-kurangnya stabilitas fisik. 

8) Menetapkan tanggal kadaluwarsa bahan baku dan produk jadi 

berdasarkan data stabilitas dan kondisi penyimpanannya. 

9) Mengevaluasi semua keluhan yang diterima atau kekurangan yang 

ditemukan mengenai sesuatu bets, dan bila perlu bekerja sama 

dengan bagian lain untuk mengambil tindakan perbaikan yang 

diperlukan. 

10) Menyediakan baku pembanding, sesuai persyaratan yang terdapat 

pada prosedur pengujian yang berlaku dan menyimpan baku 

pembanding ini pada kondisi yang tepat. Khusus untuk bahan baku 

segar sekurang-kurangnya menyimpan diskripsi dari bahan yang 

bersangkutan. 

11) Menyimpan catatan pemeriksaan dan pengujian semua contoh yang 

diambil. 

12) Mengevaluasi produk jadi yang dikembalikan dan menetapkan 

apakah produk tersebut dapat diedarkan kembali atau diproses 

ulang atau hendaklah dimusnahkan. 

13) Ikut serta dalam program inspeksi diri bersama bagian lain dalam 

industri. 
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14) Menyediakan pereaksi dan media pembiakan untuk laboratorium. 

(a) Penerimaan dan pembuatan pereaksi dan media pembiakan 

hendakah dicatat. 

(b) Pereaksi yang dibuat di laboratorium hendaklah mengikuti 

prosedur pembuatan tertulis dan diberi label yang sesuai. 

(c) Jenis dan jumlah pereaksi disesuaikan dengan pengujiann 

mutu yang dilakukan. 

c) Visi Badan POM  

Visi Badan POM RI adalah menjadi institusi terpercaya yang 

diakui secara internasional di bidang pengawasan obat dan makanan 

untuk melindungi kesehatan masyarakat. Sedangkan misi badan POM 

RI adalah : 

1) Melindungi kesehatan masyarakat dan resiko peredaran produk 

terapotik, alat kesehatan dan kosmetik yang tidak memenuhi 

persyaratan mutu, kasiat / kemanfaatan serta produk pangan yang 

tidak aman dan tidak layak dimanfaatkan. 

2) Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan penggunaan 

yang salah dari produk obat, narkotik, psikotropik dan zat-zat 

adiktif serta resiko produk yang berbahaya. 

3) Mengembangkan obat asli Indonesia dengan mutu dan kasiat serta 

keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan 

dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 
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B. Kerangka Pemikiran 

Secara garis besar kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini 

dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Bagan Kerangka Pemikiran 

Obat 

Implementasi 
Cara Pengelolaan Obat 
Tradisional yang Baik 

(CPOTB) 

Peraturan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan 
no.HK.00.05.4.1380 tentang  
Pedoman  CPOTB sebagai 

wujud perlindungan konsumen 

Produk 

Hambatan Solusi  

Obat 
Fitofarmakologi 

Obat Tradisional 
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Berdasarkan bagan kerangka pemikiran di atas, dapat dijabarkan 

bahwa seiring dengan perkembangan teknologi di Indonesia khususnya di 

bidang kesehatan, industri obat tradisional semakin berkembang dan menjadi 

obat alternatif dibandingkan dengan obat-obatan kimia. Demi meningkatkan 

mutu obat tradisional yang baik maka terbentuklah Cara Pengelolaan Obat 

Tradisional yang Baik (CPOTB), dimana CPOTB ini diatur di dalam 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan no.HK.00.05.4.1380.. 

Disini penulis ingin menjelaskan mengenai CPOTB yang sesuai 

dengan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut, selain 

itu penulis juga ingin mengetahui pelaksanaan CPOTB di PJ. Puntodewo. 

Dalam Pelaksanaan CPOTB tersebut tentunya tidak terlepas dari hambatan-

hambatan tertentu sehingga dibutuhkan solusi untuk menyelesaikannya.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Diskripsi Perusahaan Jamu (PJ) Puntodewo 

Perusahaan Jamu (PJ) Puntodewo adalah salah satu perusahaan jamu 

yang sedang berkembang di daerah Nguter Sukoharjo. Perusahaan ini berada 

di pemukiman yang tidak padat penduduk, tepatnya disebelah pasar nguter 

Sukoharjo. PJ Puntodewo saat ini dikelola oleh Bapak H Mulyono dan 

keluarganya. PJ Puntodewo sedikitnya mempunyai 5 buah bangunan yang 

dirancang terpisah. Bangunan tersebut berupa gedung-gedung yang dirancang 

sendiri oleh pelaku usaha. Pembagian ruang berdasarkan alur proses produksi 

sampai pada tahap penyimpanan dibuat sesuai dengan ketentuan rancang 

bangun dan kontruksi. Luas area serta bangunan yang memadahi untuk tempat 

proses produksi telah mendapatkan ijin sah dari pemerintah setempat sebagai 

prktik pembuatan obat tradisional  yang disahkan pada tanggal 23 Juni 2000. 

Gedung ini memiliki atap yang kuat, dilengkapi dengan plafond berfungsi 

untuk melindungi benda yang berada di bawahnya, dinding dinding rata  serta 

lantai keramik yang kering/tidak lembab. Bangunan ini dipakai untuk 

menampung sedikitnya 25 karyawan yang masing-masing mempunyai tugas 

dan wewenang yang berbeda-beda disesuaikan dengan ilmu ketrampilan yang 

dimilikinya. 

Pada saat ini peralatan mesin yang digunakan untuk menghaluskan 

bahan ruahan menjadi serbuk berjumlah 6 unit yang masing-masing 

merupakan alat berat hasil rancangan lokal. Selain itu juga terdapat berbagai 

macam alat produksi lainnya. 

PJ Puntodewo pada saat ini sudah mampu menghasilkan sedikitnya 3 

ton serbuk obat tradisional dalam setiap bulannya. Produk yang dihasilkan dari 

ramuan berbagai ruahan antara lain digunakan untuk pelangsing dengan 

nomor pendaftaran POM TR 033 228 581, Galian singset dengan nomor 
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pendaftaran POM TR 033 228 911, Pas angin dengan nomor pendaftaran 

POM TR 033 220 891 dan masih banyak lagi produk yang lain. Secara 

berkelanjutan PJ Puntodewo akan menambah jenis produyk obat tradisional 

untuk memenuhi permintaan pasar guna meningkatkan perusahaan.  

 

B. Implementasi CPOTB Dalam Produksi Jamu oleh PJ. Puntodewo 

PJ Puntodewo memiliki sikap yang tanggap dalam menghadapi 

globalisasi dan era perdagangan bebas, hambatan perdagangan antar negara 

semakin tipis, dalam waktu singkat produk dapat beredar keseluruh wilayah 

baik dari dalam maupun luar negeri. 

CPOTB meliputi seluruh aspek yang menyangkut proses pembuatan 

obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan 

senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Obat tradisional diperlukan 

oleh masyarakat untuk memelihara kesehatan, mengobati gangguan kesehatan 

dan untuk memulihkan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu 

dilakukan langkah-langkah agar obat tradisional yang dihasilkan bermutu, 

aman dan berkhasiat sehingga berdaya saing tinggi. CPOTB merupakan cara 

pembuatan obat tradisional yang diikuti dengan pengawasan menyeluruh dan 

bertujuan untuk menyediakan obat tradisional yang aman tuntuk dikonsumsi 

oleh masyarakat atau konsumen. 

Berdasarkan SK Badan POM RI No. HK.00.05-4.1380 tentang 

Pedoman Cara pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bahwa setiap 

produsen Obat tradisional dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatan wajib 

beroedoman pada CPOTB. Bagi Industri obat tadisional wajib menerapkan 

paling lambat 1 Januari 2010 Hal ini berkaitan dengan adanya harmonisasi 

ASEAN. 

CPOTB merupakan ketentuan yang harus ditepai oleh industri obat 

tradisional yang meliputi seluruh aspek yang menyangkut pembuatan obat 

tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan 
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senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku. Aspek-aspek yang diisyaratkan 

dalam CPOTB meliputi : Personalia dan Lingkungan Sarana Pengolahan,  

Bangunan dan Fasilitas Pabrik, Peralatan dan Mesin, Sanitasi dan Higiene, 

Penyiapan Bahan Baku Pengolahan dan pengemasan, Pengawasan mutu, 

Inspeksi Diri, Dokumentasi. 

Produsen yang telah menerapkan adanya CPOTB akan diberikan 

sertifikat sesuai dengan bentuk sediaannya. Sertifikat tersebut juga dapat 

dibatalkan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan CPOTB 

selanjutnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H Mulyono selaku 

Pemilik PJ Puntodewo pada tanggal 1 Nopember 2007, pelaksanaan CPOTB 

di PJ Puntodewo adalah sebagai berikut : 

1. Personalia dan Lingkungan Sarana Pengolahan 

Karyawan pekerja yang melaksanakan kegiatan pembuatan obat 

tradisional harus memenuhi standar kesehatan dan kebersihan personil 

antara lain : sehat secara fisik dan mental, mengenakan pakaian kerja yang 

bersih, karyawan tidak boleh berpenyakit kulit, penyakit menular atau 

memiliki luka terbuka, pada saat bekerja memakai penutup rambut dan 

alas kaki yang sesuai dan memakai sarung tangan serta masker apabila 

diperlukan. Sedangkan persyaratan umum bagi karyawan antara lain 

memiliki pengetahuan keterampilan dan kemampuan sesuai dengan  

tugasnya, mempunyai sikap dan kesadaran yang tinggi untuk 

melaksanakan CPOTB serta jumlah di setiap kegiatan harus memadahi 

Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap karyawan 

hendaklah jelas dan tidak terlalu berlebihan agar tidak menimbulkan resiko 

terhadap mutu obat tradisional. Penanggung jawab teknis industri obat 

tradisional hendaknya adalah seorang apoteker dan diberi wewenang serta 

sarana yang cukup uuntuk melaksanakan tugasnya dan ikut bertanggung 

jawab terhadap penyiapan prosedur pembuatan dan pengawasan 
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pelaksanaan proses pembuatan, kebenaran bahan, alat dan prosedur 

pembuatan , kebersihan pabrik, keamanan dan mutu tradisional. 

Agar tujuan CPOTB dapat tercapai secara optimal, maka seluruh 

karyawan harus diberi pengetahuan dan latihan tentang CPOTB sesuai 

dengan tugas masing-masing, sehingga tanggung jawab masing-masing 

karyawan dimengerti secara jelas oleh karyawan yang bersangkutan. 

Saat ini PJ Puntodewo memiliki sekitar 25 karyawan. Di PJ 

Puntodewo telah disediakan Locker untuk tempat karyawan berganti 

pakaian kerja dan menitipkan barang-barang yang dibawa, termasuk 

apabila karyawan membawa makanan harus dititipkan di loker yang 

terletak di area sebelum memasuki lokasi produksi. Pada waktu istirahat, 

karyawan dapat mengambil makanan yang tadi dititipkan. 

Di PJ Puntodewo bagian produksi dan pengawasan mutu dipimpin 

oleh orang yang berbeda. Untuk bagian proses produksi dipimpin oleh 

kepala bagian produksi, sedangkan untuk bagian hasil produksi sedangkan 

pengawasan mutu dipimpin oleh Kepala Bagian Pengawasan Mutu. 

diantara kedua bagian tersebut tidak ada keterkaitan tanggung jawab satu 

sama lain. Dengan adanya pemisahan bagian ini diharapkan agar karyawan 

dapat bekerja secara maksimal  sehingga mutu obat tradisional yang 

dihasilkan dapat terjamin. 

PJ Puntodewo juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada 

karyawannya. Pelatihan kepada karyawan ini dilaksanakan baik secara 

intern maupun ekstern dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Biasanya 

waktu diadakan pelatihan ini adalah pada saat di luar waktu kerja. 

sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan. 

Pelatihan Intern di PJ Puntodewo biasanya berupa training 

penggunaan mesin kepada teknisi, pelatihan peningkatan produktivitas 

kerja maupun penyuluhan mengenai higiene dan sanitasi karyawan  dan 

lain-lain. Untuk pelatihan ektern dapat berupa seminar dan kegiatan-
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kegiatan sosialisasi undang-undang yang berkaitan dengan Obat 

Tradisional yang diadakan oleh berbagai institusi ataupun lembaga 

pemerintahan, misalnya Badan POM, Dinas Perindustrian, Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan Dinas Penanaman Modal Kabupaten 

Sukoharjo. Pelatihan CPOTB ini dilakukan secara berkelanjutan bersama 

dengan Gabungan Pengusaha jamu (GP Jamu) yang lain. 

Di PJ Puntodewo telah disediakan ruang kesehatan. Ruang 

kesehatan ini sebagai sarana pemeliharaan kesehatan bagi semua karyawan 

PJ Puntodewo. Jadi apabila ada karyawan yang sakit dapat beristirahat di 

ruang kesehatan. Selain ruang kesehatan, untuk menjamin kesehatan para 

karyawannya, PJ Puntodewo  juga menyediakan jatah makanan bagi para 

karyawannya yang diberikan pada waktu istirahat, diharapkan dengan 

adanya pemberian makanan ini, dapat menjaga stamina karyawan pada 

saat bekerja. 

Lingkungan PJ Puntodewo berada dalam kawasan pemukiman 

penduduk, sehingga harus diusahakan agar tidak ada dampak negatif 

lingkungan yang ditimbulkan oleh keberadaan pabrik. Untuk itu pabrik 

memiliki sarana pengolahan limbah, baik limbah yang berupa asap 

maupun air yang beracun sehingga tidak akan ada pencemaran lingkungan.  

Berdasarkan hasil wawancara di atas jelas bahwa PJ Puntodewo 

telah menerapkan aspek personalia dengan baik, hal ini dapat dilihat 

dengan fasilitas yang diberikan PJ Puntodewo untuk menunjang kinerja 

para karyawannya seperti fasilitas ruang kesehatan dan pemberian 

makanan bagi para karyawannya. Selain itu lingkungan sarana 

pengolahannya pun telah sesuai dengan ketentuan CPOTB. 

2. Bangunan dan fasilitas Pabrik 

Bangunan industri obat tradisional hendaknya menjamin aktifitas 

industri dapat berlangsung dengan aman. Bangunan untuk pembuatan obat 

tradisional harus berada di lokasi yang terhindar dari pencemaran tidak 
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mencemari lingkungan. Bukan daerah rawan banjir, pembuangan sampah, 

peternakan unggas, perkampungan kumuh atau yang dapat menimbulkan 

pencemaran lingkungan. 

Bangunan industri obat tradisional harus memiliki ruangan-

ruangan pembuatan yang rancang bangun dan luasnya sesuai dengan 

bentuk, sifat dan jumlah obat tradisional yang dibuat, jenis dan jumlah 

peralatan yang digunakan, jumlah karyawan yang bekerja serta fungsi 

ruangan. 

Penataan ruangan-ruangan pembuatan termasuk ruangan 

penyimpanan harus sesuai dengan urutan proses pembuatan, sehingga 

tidak menimbulkan lalu lintas kerja yang simpang siur dan tidak 

menimbulkan terjadinya pencemaran silang. Dinding, lantai dan langit-

langit setiap ruangan pembuatan termasuk ruangan penyimpanan harus 

rata, bebas dari keretakan dan mudah dibersihkan. Dinding ruangan 

produksi selain kedap air juga harus licin. Ruangan pembuatan dan 

ruangan penunjang seperti ruang administrasi dan jamban harus bersih, 

sehingga tidak mengganggu dan tidak mencemari proses pembuatan obat 

tradisional. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H Mulyono selaku 

pemilik PJ Puntodewo,  saat ini area lokasi PJ Puntodewo didesain 

terpisah-pisah sesuai alur produksi dan masing-masing bagian 

dihubungkan dengan pembatas tembok. Garis besar ruangan yang ada di 

PJ Puntodewo adalah sebagai berikut : 

a) Ruang atau tempat administrasi 

b) Locker atau ruang ganti dan penitipan barang-barang karyawan 

c) Ruang simplisia datang/baru diterima dari pemasok 

d) Ruang sortasi 

e) Ruang pencucian  
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f) Ruang / alat pengeringan 

g) Gudang bahan bersih dan proses pencampuran 

h) Tempat penimbangan 

i) Ruang pengolahan 

j) Ruangan atau tempat pengemasan 

k) Laboratorium 

l) Tempat penyimpanan 

m) Tempat kesehatan karyawan 

n) Jamban/toilet 

Setiap ruangan di PJ Puntodewo hanya boleh digunakan sesuai 

dengan kebutuhannya saja, jadi tidak multi fungsi. Di semua ruangan 

terdapat ventilasi udara. Ruang atau tempat penyimpanan termasuk 

karantina produk jadi di PJ Puntodewo berupa lemari atau rak. Khusus 

untuk ruang pengolahan dilengkapi dengan 2 buah AC sebagai pengendali 

kelembaban. Jadi pada prinsipnya bahwa PJ Puntodewo dilihat dari segi 

bangunan sudah sangat sesuai dengan prinsip bangunan yang baik dan 

benar, yaitu bahwa bangunan harus dapat menjamin berlangsungnya 

aktivitas industri dengan aman, mampu mencegah kontaminasi produk dan 

mencegah pencemaran lingkungan. 

Pada dasarnya secara keseluruhan bangunan dan fasilitas pabrik 

yang ada di PJ Puntodewo sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan 

CPOTB, walaupun begitu tetapi masih perlu disempurnakan, karena masih 

ada beberapa runagan di PJ Puntodewo yang belum berkeramik dan ada 

beberapa dinding ruangan yang belum kedap air. 

3. Peralatan dan Mesin 

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional harus 

terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi kemanan dan mutu obat 
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tradisional, mempunyai rancang bangun yang tepat sehingga dapat 

menjamin keamanan, mutu dan keseragaman obat tradisional dari batch ke 

batch, mempunyai ukuran dan kapasitas produksi yang sesuai, sehingga 

dalam penggunaannya tidak mencemari obat tradisional yang dibuat dan 

mudah dibersihkan serta mempermudah perawatannya. 

PJ Puntodewo selaku perusahaan jamu tentunya mempunyai 

peralatan untuk menunjang pembuatan produk obat tradisional. Peralatan 

yang dimiliki oleh PJ Puntodewo antara lain : 

a) Alat atau mesin pengering 

b) Alat atau mesin pembuat serbuk 

c) Alat atau mesin pengaduk 

d) Alat atau mesin pengayak  

e) Alat penimbang atau pengukur 

f) Peralatan bentuk sediaan serbuk, seperti alat atau mesin 

pengisi/penakar serbuk yang dapat menjamin keseragaman bobot 

serbuk. Perbedaan atau selisih bobot serbuk tiap wadah yang 

dihasilkan terhadap bobot rata-rata 10 isi wadah tidak lebih dari 8%. 

Di PJ Puntodewo terdapat Laboratorium yang digunakan untuk 

melakukan berbagai pengujian mengenai obat tradisional yang diproduksi 

oleh PJ Puntodewo. Ruangan laboratorium ini hanya boleh dimasuki oleh 

Apoteker saja. Dalam Laboratorium PJ Puntodewo terdapat peralatan yang 

digunakan untuk proses pengujian produk obat tradisional. Peralatan 

tersebut antara lain : 

a) Timbangan gram dan miligram 

b) Mikroskop 

c) Alat-alat gelas 

d) Buku-buku resmi yang berhubungan dengan obat tradisional 
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Untuk penempatan alat-alat perlengkapan di PJ Puntodewo telah 

diatur sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terjadinya campur baur 

atau penumpukan barang. Semua sistem penunjang seperti AC selalu 

diberi tanda dan dicek agar selalu berfungsi dengan baik. Setiap satu tahun 

sekali, semua peralatan di PJ Puntodewo selalu dipantau dan diservis jika 

diperlukan. 

Pada sistem penunjang seperti sistem pemanas, sistem penghancur, 

sistem penimbangan oleh para penanggung jawab selalu difungsikan 

dengan baik sesuai dengan tujuannya, diberi identitas yang jelas dan 

ketepatan fungsinya dikalibrasi secara berkala terutama untuk alat ukur 

yang mempengaruhi mutu produk. Dengan demikian PJ Puntodewo bisa 

memenuhi kualifikasi peralatan yang diharapkan. Kualifikasi tersebut 

adalah kualifikasi peralatan yang meliputi : 

a) Kualifikasi instalasi, yaitu menjamin alat diinstalasi sesuai dengan 

manual alat yang diberikan sipplier, dicatat dan didokumentasikan 

dengan baik 

b) Kualifikasi operasional yaitu menetapkan agar alat berfungsi dengan 

baik sesuai dengan spesifikasi dan harapan. 

c) Kualifikasi kinerja yaitu menjamin agar alat dapat bekerja secara 

konsistem sesuai dengan tujuan penggunaan baik pada kondisi normal 

maupun kondisi terburuk. 

Secara keseluruhan  peralatan dan mesin yang ada di PJ Puntodewo 

sudah cukup baik dan lengkap, selain itu juga telah sesuai dengan 

ketentuan CPOTB. Walaupun demikian masih ada beberapa peralatan di 

PJ Puntodewo yang masih manual dan tradisional contohnya adalah alat 

untuk mengatur keseragaman volume. Diharapkan nantiunya ke depan PJ 

Puntodewo dapat lebih melengkapi peralatannya dengan peralatan yang 

lebih modern. 
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4. Sanitasi dan Higiene. 

Tingkat sanitasi dan higiene yang tinggi hendaklah diterapkan pada 

setiap aspek pembuatan obat tradisional, sebagai salah satu upaya untuk 

menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. 

Dalam pembuatan produk hendaklah diterapkan tindakan sanitasi 

dan higiene yang meliputi bangunan, peralatan dan perlengkapan, 

personalia, bahan dan wadah serta faktor lain yang dapat menjadi sumber 

pencemaran produk. 

Syarat-syarat sanitasi dan higiene bagi karyawan adalah sebagai 

berikut : 

a) Harus sehat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan 

b) Setiap personil/karyawan harus melakukan higiene perseorangan / 

dilatih higiene perseorangan 

c) Karyawan yang sakit / luka terbuka tidak boleh menangani bahan 

baku/ bahan pengemas, dan produk jadi. 

d) Personil wajib melapor kepada supervisor bila dijumpai kondisi yang 

dapat mempengaryuhi mutu produk. 

e) Menghindari kontak fisik langsung dengan produk 

f) Memakai alat perlindungan diri, misal sarung tangan dan penutup 

kepala 

g) Dilarang makan, minum, merokok dan mengunyah di area produksi, 

laboratorium, gudang, dan area lain yang dapat mempengaruhi mutu 

produk 

h) Semua personil yang masuk ke dalam ruang produksi harus 

melaksanakan higiene perorangan termasuk penggunaan alat 

pelindung. 
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Syarat-syarat sanitasi dan higiene tempat pengolahan atau 

bangunan adalah : 

a) Diberi fasilitas toilet atau jamban atau tempat cuci tangan/ wastafel 

yang terpisah dari area produksi 

b) Loker dibangun di tempat yang tepat 

c) Tersedia tempat sampah yang bersih. 

d) Material sanitasi ditempatkan khusus sehingga tidak mengotori bahan 

baku, bahan pengemas, material-in proses dan produk jadi. 

Sedangkan syarat-syarat sanitasi dan higiene untuk peralatan dan 

mesin adalah : 

a) Peralatan / mesin harus dalam keadaan bersih 

b) Metode pembersihan secara basah atau vacum dapat digunakan 

c) Pembersihan dengan udara bertekanan tinggi dan penyikatan harus 

hati-hati karena dapat meningkatkan resiko kontaminasi 

d) Harus tersedia Protap pembersihan peralatan/mesin dan diikuti secara 

konsisten. 

Apabila pada saat bekerja karyawan menderita luka terbuka, maka 

biasanya karyawan tersebut tidak diperkenankan  menangani produksi 

sampai karyawan tersebut sembuh. Hal ini dilakukan agar tidak 

mencemari produk yang dapat menurunkan kualitas produk. 

Karyawan yang hendak masuk ke ruang produksi diwajibkan untuk 

memakai alat perlindungan diri yang telah dipersiapkan oleh PJ 

Puntodewo seperti pakaian kerja, penutup rambut, masker dan sarung 

tangan. Pada saat bekerja semua karyawan juga dilarang merokok, makan 

dan minum agar tidak mencemari mutu produk. 

Sebelum masuk ruang produksi disediakan ruang locker bagi 

karyawan untuk mengganti baju dan menyimpan barang-barang karyawan. 
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Di dekat ruang produksi juga diberikan fasilitas kegiatan sanitasi karyawan 

berupa kamar mandi dan wastafel atau tempat cuci tangan yang dilengkapi 

dengan sabun. Diharapkan dengan adanya wastafel tersebut karyawan 

yang hendak masuk ke ruang produksi selalu mencuci tangan terlebih 

dahulu untuk menjamin kebersihan. Sehingga tidak mencemari mutu 

produk. 

PJ Puntodewo selalu berusaha menjaga kebersihan semua peralatan 

dan mesin yang digunakan. Setiap akan digunakan peralatan tersebut 

selalu dibersihkan baik dengan menggunakan air dingin, maupun dengan 

menggunakan air panas. Begitu juga apabila peralatan tersebut telah 

selesai digunakan, maka juga dibersihkan terlebih dahulu. Hal ini selalu 

dilakukan agar tidak terjadi pencemaran atau kontaminasi produk. Setiap 

satu tahun sekali, semua peralatan di PJ Puntodewo selalu dipantau dan 

diservis jika diperlukan. 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa PJ 

Puntodewo sudah melaksanakan kegiatan sanitasi dan Higiene dengan 

baik sesuai dengan ketentuan CPOTB. 

 

5. Penyiapan Bahan Baku, Pengolahan dan Pengemasan. 

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan konsumen dijelaskan larangan pelaku usaha untuk 

memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :  

a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah 

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket 

barang tersebut; 

c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 
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d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut; 

e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 

gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam 

label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; 

g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 

h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; 

i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat 

nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan 

pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku 

usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan 

harus di pasang/dibuat; 

j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang 

dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku 

Jadi agar pelaku usaha tidak merugikan konsumen maka dalam 

proses penyiapan bahan baku, pengolahan dan penghemasan ini harus 

dilakukan sebaik dan secermat mungkin agar barang yang dijual / 

dipasarkan tidak merugikan konsumen. 

Untuk proses pembuatan hendaknya dilakukan dengan mengikuti 

prosedur yang telah divalidasi dapat menjamin dalam menghasilkan obat 

tradisional yang memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Pengolahan dan 

pengemasan harus dilaksanakan dengan mengikuti cara yang telah 
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ditetapkan oleh industri, sehingga dapat menjamin produk yang dihasilkan 

senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. 

Untuk dapat memenuhi persyaratan yang berlaku, maka setiap 

bahan baku dan pengemas yang digunakan dalam pembuatan obat 

tradisional haruslah disortir terlebih dahulu sehingga menghasilkan produk 

yang bermutu. Untuk itu pemeriksaan dan pengujian secara berkala harus 

dilakukan terhadap bahan baku dan pengemas dalam persediaan untuk 

memberikan keyakinan bahwa penyimpanan bahan baku dan pengemasnya 

dalam kondisi baik. 

Sebelum suatu prosedur pengolahan diterapkan, maka harus 

dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi dilakukan untuk 

membuktikan bahwa prosedur tersebut cocok dan sesuai untuk 

pelaksanaan bahan dengan peralatan yang telah ditentukan dan 

menghasilkan produk yang selalu memenuhi persyaratan yang berlaku. 

Jika diinginkan perubahan proses pengolahan, peralatan atau bahan maka 

harus dilakukan tindakan verifikasi ulang untuk menjamin bahwa 

perubahan tersebut tetap dapat menghasilkan produk yang memenuhi 

persyaratan yang berlaku. 

Sebelum dilakukan penimbangan atau pengukuran, maka harus 

terlebih dahulu dipastikan ketepatan timbangan dan ukuran yang 

digunakan, serta kebenaran bahan yang akan ditimbang. Setiap 

penimbangan, perhitungan dan penyerahan bahan baku, pengemas, dan 

produk harus selalu dicatat. 

Dalam melaksanakan proses pengolahan perlu memperhatikan hal-

hal berikut ini : 

a) Semua peralatan dan bahan yang digunakan dalam pengolahan dan 

kondisi ruangan pengolahan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang tercantum dalam prosedur pengolahannya agar tidak terjadi 

kekeliruan dan pencemaran. 
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b) Harus dihindari terjadinya pencemaran silang antar produk yang 

disebabkan oleh pengolahan beberapa jenis produk dalam waktu yang 

sama atau berturutan di dalam ruangan yang sama atau yang 

berdekatan. 

c) Setiap karyawan termasuk pakaian yang digunakan harus bersih. 

d) Untuk proses pengolahan yang memerlukan kondisi tertentu harus 

dilakukan pengawasan yang seksama, misalnya saja pengaturan suhu, 

pengaturan tekanan uap, pengaturan waktu dan atau pengaturan 

kelembaban 

e) Perlu disadari bahwa pengawasan selama proses pengolahan 

berlangsung dapat mencegah hal-hal yang menyebabkan kerugian 

setelah produk jadi.  

Penyimpanan merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

rangka menghasilkan produk obat tradisional yang memenuhi persyaratan 

yang berlaku serta menjaga agar mutunya tetap dapat dipertahankan. 

Karena itu maka penyimpanan bahan baku, pengemas, maupun produk 

perlu dilakukan secara teratur dan rapi untuk mencegah kemungkinan 

tercampur dan atau saling mencemari, serta untuk memudahkan 

pemeriksaan, pengambilan dan pemeliharaannya. Selanjutnya barang yang 

disimpan harus diketahui identitas, kondisi, jumlah, mutu serta cara 

penyimpanannya. Pengeluaran barang-barang yang disimpan harus 

dilaksanakan dengan cara mendahulukan barang yang disimpan lebih awal 

(First in first out). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H Mulyono selaku 

pemilik PJ Puntodewo diketahui bahwa penyiapan bahan baku, 

pengolahan dan pengemasan di PJ Puntodewo dilakukan sesuai dengan 

alur produksi dengan pelaksanaan sebagai berikut : 

a) Penerimaan simplisia basah atau kering di gudang kotor. Simplisia ini 

berasal dari petani langsung ataupun  supplier. Sampel bahan awal 
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yang diterima harus diuji secara fisik guna mengetahui kesesuaiannya 

terhadap spesifikasinya sebelum diluluskan untuk digunakan sebagai 

bahan produksi. Simplisia yang sudah lolos uji laboratorium akan 

diberikan tanda khusus berupa label hijau dan kemudian disimpan 

dengan penandaan meliputi : 

1) Nama bahan 

2) Asal supplier 

3) Berat 

4) Tanggal penerimaan 

Setelah itu dilakukan penyimpanan dalam karung dan dilakukan dalam 

rak-rak yang dialasi pallet dan disusun ke atas sesuai kelompok bahan. 

Pengeluaran dari gudang untuk dibersihkan kemudian mengikuti order 

dari produksi yang disusun per bulan, kecuali bila ada order mendadak. 

b) Setiap simplisia yang akan digunakan biasanya disortasi untuk 

membebaskan dari bahan asing atau kotoran lain, misalnya serangga, 

burung dan binatang pengerat lainnya. Setelah itu simplisia dicuci 

sampai bersih menggunakan air bersih sehingga simplisia terbebas dari 

pencemaran. Simplisia yang telah dicuci kemudian dikeringkan sesuai 

kebutuhan. Untuk proses pengeringan ini caranya harus tepat sehingga 

tidak terjadi perubahan mutu dan mencapai kadar air yang 

dipersyaratkan. Setelah simplisia menjadi bahan bersih, kemudian 

disimpan. Penyimpanan dilakukan di gudang bahan bersih dalam 

karung dengan standart berat tertentu sesuai ketentuan. 

c) Sebelum melakukan pengolahan biasanya dilakukan pengecekan 

mengenai kondisi ruangan, peralatan, dan bahan yang diperlukan 

dalam proses penggolahan. Karyawan yang akan melakulan 

pengolahan pun selalu diperiksa mulai dari pakaiannya. Selain itu 

karyawan juga diperiksa kelengkapan alat perlindungan diri seperti 

masker dan sarung tangan. 
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d) Pada saat pengolahan /produksi (bentuk serbuk) dilakukan per bets 

dengan cara pencampuran bentuk ruahan, penggilingan kasar, 

penggilingan halus, pengayakan, pencampuran bentuk halus/serbuk, 

paking primer dan paking sekunder. 

e) Untuk pengemasan, sebelum dilakukan pengemasan akan dicek 

terlebih dahulu kebenaran identitas yang meliputi : 

1) Komposisi; 

2) Kasiat dan kegunaan; 

3) Efek samping dan;  

4) Tanggal kadaluarsa.  

Untuk pengemasan biasanya dilaksanakan dengan pengawaan 

ketat untuk menjaga identitas dan kualitas produk jadi. Selain itu juga 

untuk menanggulangi adanya kecacatan atau kerusakan pada 

pengemas. Produk yang telah selesai dikemas dikarantina, sambil 

menunggu persetujuan dari bagian pengawasan mutu untuk tindakan 

lebih lanjut. Penyimpanan di gudang dilakukan di rak-rak yang disusun 

ke atas. 

Proses produksi/pengolahan tidak dilakukan secara statis, pada saat 

saat tertentu dilakukan peninjauan kembali untuk perbaikan. Pada saat 

status produk jadi, PJ Puntodewo melaksanakan program contoh 

pertinggal, hal ini bertujuan untuk referensi dan pemantauan kestabilan, 

serta pengujian ulang bila terjadi keluhan terhadap produk. 

PJ Puntodewo juga mengadakan kerja sama dengan para petani di 

lembaga koperasi yang menangani pelesatarian Sumber Daya Alam 

khususnya obat tradisional sehingga dapat dimanfaatkan secara 

berksesinambungan. 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa proses  

penyiapan bahan baku,  pengolahan dan pengemasan obat tradisional di PJ 
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Puntodewo sudah dilaksanakan dengan baik dengan alur yang berurutan. 

Proses  penyiapan bahan baku, pengolahan dan pengemasan obat 

tradisional di PJ Puntodewo telah sesuai dengan ketentuan CPOTB. Selain 

pelaksanaannya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang 

dimana salah satu isinya adalah mewajibkan pelaku usaha untuk 

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan serta menjamin mutu barang dan/atau jasa 

yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 

mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 

 

6. Pengawasan Mutu 

Pengawasan mutu adalah semua upaya pemeriksaan dan pengujian 

yang dilakukan selama pembuatan untuk menjamin agar obat tradisional 

yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

Pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari cara pembuatan 

obat tradisional yang baik. Rasa keterikatan dan tanggung jawab semua 

unsur dalam semua rangkaian pembuatan adalah mutlak untuk 

menghasilkan obat tradisional yang bermutu mulai dari saat proses sampai 

pada distribusi obat obat tradisional yang sudah jadi. Untuk keperluan 

tersebut bagian dari pengawasan mutu harus merupakan bagian yang 

tersendiri. 

Pada PJ Puntodewo pengawasan mutu dilakukan mulai dari barang 

datang, barang dalam proses, produk jadi maupun sample pertinggal. 

Untuk pengawasan mutu ini PJ Puntodewo dibantu oleh BPOM yang 

diwakilkan oleh pihak Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI) yang selalu 

melakukan peninjauan setiap 6 bulan sekali. Untuk pengawasan mutu ini 

pelaksanaannya cukup sederhana. Misalnya bila ada barang datang petugas 
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/karyawan akan mengambil sample dan melakukan pemeriksaan di lab. 

Analisa yang dilakukan di lab ini meliputi antara lain : 

a) Mengenai kebenaran bahan dan kemasan; 

b) Tingkat kadar air; 

c) Keseragaman bobot/volume; 

d) Tidak terdapat bahan kimia; 

e) Tidak tercampur zat lain yang dapat membahayakan konsumen. 

Semua fungsi analisis yang dilakukan di laboratorium juga 

termasuk : 

a) Pengambilan contoh; 

b) Pemeriksaan dan pengujian yang meliputi: 

1) Bahan awal; 

2) Produk antara; 

3) Produk ruahan; 

4) Produk jadi. 

Sehingga obat tradisional tersebut senantiasa memenuhi spesifikasi 

yang telah ditetapkan untuk identitas, mutu dan keamanannya. 

PJ Puntodewo juga memiliki seorang apoteker yang bertugas 

sebagai pengawas mutu dalam perusahaan. Bila ada masalah yang 

berkaitan dengan mutu produk yang akan dikeluarkan, produk tersebut 

akan dikarantina sampai waktu yang ditentukan. 

Selain apoteker, yang melakukan pengawasan mutu di PJ 

Puntodewo adalah Badan POM. Pengawasan mutu yang dilakukan oleh 

Badan POM tidak hanya pada proses produksi di perusahaan seperti 

halnya yang dilakukan oleh apoteker, tetapi juga melakukan pengawasan 

pada saat pengedarannya. Berdasarkan hal tersebut pada dasarnya 
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Pengawasan mutu di PJ Puntodewo sudah berjalan cukup baik dan sesuai 

dengan ketentuan CPOTB. 

 

7. Inspeksi Diri 

Inspeksi diri adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai semua 

aspek, mulai dari pengadaan bahan sampai dengan pengemasan dan 

penetapan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh semua personal industri 

obat tradisional sehingga seluruh aspek pembuatan obat tradisional 

tersebut selalu memenuhi CPOTB. 

Tujuan inspeksi diri adalah untuk melakukan penilaian apakah 

seluruh aspek pengolahan , pengemasan dan pengendalian mutu selalu 

memenuhi syarat CPOTB. Program isnpeksi diri harus dirancang untuk 

mengevaluasi pelaksanaan CPOTB dan untuk menetapkan tindak lanjut. 

Inspeksi diri ini hendaknya dilakukan secara teratur. Tindakan perbaikan 

yang disarankan harus dilaksanakan. Untuk pelaksanaan inspeksi diri ini 

hendaknya ditunjuk tim inspeksi  yang mampu menilai secara obyektif 

pelaksanaan CPOTB. 

PJ Puntodewo memiliki tim inspeksi diri. Tim ini beranggotakan 3 

orang ditunjuk oleh manajemen. Tim inspeksi diri tersebut merupakan 

gabungan karyawan dari bagian produksi, manajer dan laboratorium. Tim 

ini bertugas untuk mengamati pelaksanaan CPOTB sekaligus meneliti 

efisiensi proses yang berlangsung dan mencari pemecahan bila ada 

masalah. 

Tim inspeksi diri PJ Puntodewo selalu melaksanakan inspeksi diri 

secara teratur. Untuk memudahkan dalam melakukan inspeksi diri tim ini 

menyusun daftar pemeriksaan.Biasanya pemeriksaan tersebut meliputi : 

a) Personalia/karyawan 

b) Bangunan termasuk fasilitas untuk personalia/karyawan 
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c) Pemeliharaan gedung dan peralatan 

d) Penyimpanan bahan baku 

e) Peralatan 

f) Pengolahan dan pengemasan 

g) Pengawasan mutu 

h) Dokumentasi 

Inspeksi diri ini biasanya dilakukan bagian demi bagian sesuai 

kebutuhan. Setiap setahun sekali  PJ Puntodewo  melaksanakan inspeksi 

diri secara menyeluruh. Setelah menyelesaiakan inspeksi diri biasanya 

akan dibuat laporan yang mencakup antara lain : 

a) Hasil inspeksi diri 

b) Penilaian dan kesimpulan 

c) Rekomendasi dan tindak lanjut. 

Hasil dari inspeksi diri ini bagi PJ Puntodewo akan digunakan 

untuk : 

a) Mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang bersifat kritis baik 

yang memberikan dampak kecil atau besar 

b) Meninjau adanya kebutuhan bagi tindakan koreksi-koreksi dan 

pencegahan terhadap hal-hal yang belum memenuhi kebutuhan 

c) Memberikan usulan tindakan koreksi (perbaikan) atau pencegahan 

(bila perlu) secara berkesinambungan. 

Nantinya hasil dari inspeksi diri ini akan didokumentasikan dengan 

baik oleh PJ Puntodewo. 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya 

PJ Puntodewo telah melaksanakan ketentuan tentang Inspeksi Diri sesuai 

dengan CPOTB  
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8. Dokumentasi 

Dokumentasi pembuatan obat tradisional merupakan bagian dari 

sistem informasi manajemen yang meliputi : spesifikasi, prosedur, metode 

dan intruksi, catatan dan laporan serta jenis dokumentasi lain yang 

diperlukan dalam perencanaan, pengendalian, serta evaluasi seluruh 

rangkaian kegiatan pembuatan obat tradisional. 

Dokumentasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap 

karyawan mendapat instruksi secara rinci dan jelas mengenai bidang tugas 

yang harus dilaksanakan sehingga memperkecil resiko terjadinya salah 

tafsir dan kekeliruan yang biasanya timbul karena hanya mengandalkan 

komunikasi lisan. Sistem dokumentasi hendaknya menggambarkan 

riwayat lengkap dari setiap batch suatu produk, sehingga memungkinkan 

penyelidikan serta penelusuran terhadap batch produk yang bersangkutan. 

Sistem dokumentasi digunakan pula dalam pemantauan dan pengendalian, 

misal kondisi lingkungan, perlengkapan dan personalia. 

Pada PJ Puntodewo, instruksi yang berkaitan dengan proses 

produksi dicatat dan didokumentasikan sesuai aturan CPOTB dengan 

tujuan agar mutu produk dapat seragam dan dapat dilakukan telusur 

produk. Dokumentasi yang dilakukan oleh PJ Puntodewo antara lain : 

a) Dokumen produksi induk 

Dokumen ini dibuat oleh PJ Puntodewo  sebagai standar bagi 

setiap produk yang dibuat. Dokumen ini memuat : 

1) Nama produk; 

2) Bentuk sediaan; 

3) Komposisi; 

4) Daftar bahan baku; 

5) Garis besar pengolahan; 
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6) Peralatan yang dipakai untuk pengolahan dan pengemasan 

(produksi); 

7) Batas kadaluarsa produk; 

8) Nama penyusun, pemeriksa dan petugas yang mengesahkan. 

b) Catatan pengolahan dan pengemasan bets 

Catatan pengolahan bets merupakan catatan proses pengolahan 

produk mulai dari penimbangan bahan baku sampai dihasilkan produk 

ruahan untuk tiap bets. Melalui catatan tersebut dapat ditelusuri 

riwayat pengolahan bets yang bersangkutan. Catatan pengolahan bets 

ini memuat : 

1) Nama produk; 

2) Bentuk sediaan; 

3) Nomor bets; 

4) Tanggal mulai dan selesai produksi; 

5) Urutan tiap tingkat pengolahan; 

6) Jumlah bahan baku yang digunakan; 

7) Jumlah produk yang diperoleh. 

Sedangkan catatan pengemasan bets berisi : 

1) Nama produk; 

2) Bentuk sediaan; 

3) Nomor bets; 

4) Tanggal mulai dan selesai pengemasan; 

5) Urutan tiap tingkat pengemasan; 

6) Bentuk dan ukuran kemasan. 
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c) Dokumen pengawasan mutu 

Dokumen pengawasan mutu ini  terbagi menjadi dua, yaitu : 

1) Prosedur pengambilan contoh untuk pengujian dan metode 

pengujian 

2) Catatan dan laporan hasil pengujian. Catatan ini berupa catatan 

analisis dan laporan hasil pengujian dan setifikat analisis. 

d) Pedoman dan catatan tentang latihan CPOTB bagi karyawan 

Dokumen ini berisi mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan kegiatan yang dilakukan oleh karyawan khususnya mengenai 

latihan/kegiatan CPOTB. 

Maksud dan tujuan PJ Puntodewo melakukan dokumentasi adalah 

jelas bahwa sistem dokumentasi tertulis yang jelas dapat mencegah 

kesalahan yang mungkin timbul dari komunikasi. Dokumentasi yang benar 

dapat menjamin bahwa kegiatan yang berhubungan dengan mutu 

dilakukan secara tepat seperti yang telah direncanakan dan disetujui untuk 

mencapai kesesuaian dan peningkatan mutu. Sedangkan tujuan 

dokumentasi adalah untuk menjamin adanya spesifikasi semua bahan, 

metode produksi dan pengawasan mutu, tanggung jawab dan wewenang 

personil jelas sehingga karyawan tahu dan paham mengenai apa yang 

harus mereka kerjakan. 

 

Analisis Implementasi /Penerapan CPOTB Dalam Produksi Jamu oleh 

PJ. Puntodewo 

Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) meliputi 

seluruh aspek yang menyangkut pembuatan obat tradisional, yang bertujuan 

untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi 

persyaratan mutu yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya. 
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CPOTB merupakan ketentuan yang harus ditaati oleh industri obat 

tradisional yang meliputi seluruh aspek yang menyangkut pembuatan obat 

tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan 

senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku. Aspek-aspek yang diisyaratkan 

dalam CPOTB sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas 

Obat Dan Makanan No.Hk.00.05.4.1380 Tentang Pedoman CPOTB meliputi : 

Personalia dan Lingkungan Sarana Pengolahan,  Bangunan dan Fasilitas 

Pabrik, Peralatan dan Mesin, Sanitasi dan Higiene, Penyiapan Bahan Baku 

Pengolahan dan pengemasan, Pengawasan mutu, Inspeksi Diri, Dokumentasi. 

Untuk personalia dan lingkungan sarana pengolahan, PJ Puntodewo 

telah menyediakan locker ruang ganti untuk karyawan. PJ Puntodewo juga 

memberikan training dan pelatihan-pelatihan kepada karyawan guna 

meningkatkan kinerja karyawan. PJ Puntodewo juga menyediakan ruang 

kesehatan untuk mengobati apabila ada karyawan yang sakit.  

Saat ini area lokasi PJ Puntodewo didesain terpisah-pisah sesuai alur 

produksi. Di PJ Puntodewo sudah terdapat ruang administrasi, Locker, Ruang 

simplisia, Ruang sortasi, Ruang pencucian, Ruang / alat pengeringan, Gudang 

bahan bersih dan proses pencampuran, Tempat penimbangan, Ruang 

pengolahan, Ruangan atau tempat pengemasan, Laboratorium, Tempat 

penyimpanan, Tempat kesehatan karyawan, dan Jamban/toilet. 

Peralatan yang digunakan untuk menunjang pembuatan produk obat 

tadisional saat ini sudah cukup lengkap seperti Alat atau mesin pengering 

(oven), Alat atau mesin pembuat serbuk, Alat atau mesin pengaduk, Alat atau 

mesin pengayak, dan Mesin pembuat pengemas. Di PJ Puntodewo terdapat 

Laboratorium yang digunakan oleh apoteker untuk melakukan berbagai 

pengujian mengenai obat tradisional yang diproduksi oleh PJ Puntodewo.  

PJ Puntodewo selalu berusaha menjaga kebersihan semua peralatan 

dan mesin yang digunakan. Setiap akan digunakan peralatan tersebut selalu 

dibersihkan baik dengan menggunakan air dingin, maupun dengan 

menggunakan air panas. Begitu juga apabila peralatan tersebut telah selesai 
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digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu. Setiap satu tahun sekali, semua 

peralatan di PJ Puntodewo selalu dipantau dan diservis jika diperlukan. 

Pengolahan dan pengemasan di PJ Puntodewo dilakukan sesuai dengan 

alur produksi yang meliputi Penerimaan simplisia basah atau kering. Setelah 

itu dilakukan penyimpanan dalam karung dan dilakukan dalam rak-rak. Tahap 

berikutnya adalah sortasi kemudian pengolahan yang dilakukan per batch. 

Setelah pengolahan adalah pengemasan dan kemudian penyimpanan. 

Untuk  pengawasan mutu di PJ Puntodewo dilakukan mulai dari 

barang datang, barang dalam proses, produk jadi maupun sample pertinggal. 

Untuk pengawasan mutu ini PJ Puntodewo  dibantu oleh BPOM yang selalu 

melakukan peninjauan setiap 6 bulan sekali. Bila ada masalah yang berkaitan 

dengan mutu produk yang akan dikeluarkan, produk tersebut akan dikarantina 

sampai waktu yang ditentukan. 

PJ Puntodewo memiliki tim inspeksi diri. Tim ini beranggotakan 3 

orang ditunjuk oleh manajemen. Tim inspeksi diri tersebut merupakan 

gabungan karyawan dari bagian produksi, manajer dan laboratorium. Tim ini 

bertugas untuk mengamati pelaksanaan CPOTB sekaligus meneliti efisiensi 

proses yang berlangsung dan mencari pemecahan bila ada masalah. Inspeksi 

diri ini biasanya dilakukan bagian demi bagian sesuai kebutuhan. Setiap 

setahun sekali  PJ Puntodewo  melaksanakan inspeksi diri secara menyeluruh. 

Setiap instruksi yang berkaitan dengan proses produksi dicatat dan 

didokumentasikan sesuai aturan CPOTB dengan tujuan agar mutu produk 

dapat seragam dan dapat dilakukan telusur produk. 

Berdasarkan pembahasan di atas secara umum saat ini PJ Puntodewo 

telah menerapkan aspek-aspek CPOTB sesuai dengan Peraturan Kepala Badan 

Pengawas Obat Dan Makanan No.Hk.00.05.4.1380 Tentang Pedoman 

CPOTB.  
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C. Hambatan Pelaksanaan CPOTB di PJ. Puntodewo Sebagai Wujud 

Perlindungan Konsumen 

1. Hambatan dalam pelaksanaan CPOTB 

Dalam pelaksanaan CPOTB sebagai wujud perlindungan 

konsumen tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Ada 

kalanya timbul suatu hambatan-hambatan dalam pelaksanaan CPOTB 

tersebut. Di PJ Puntodewo dalam usaha pelaksanaan CPOTB tentunya 

juga tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau permasalahan-

permasalahan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H Mulyono selaku 

pemilik PJ Puntodewo pada tanggal 3 November 2007. adapun hambatan 

yang timbul dalam pelaksanaan  CPOTB di PJ Puntodewo adalah : 

a) Masalah Dana 

Dalam Penerapan pelaksanaan CPOTB, setiap perusahaan jamu 

yang hendak memproduksi jamu dituntut untuk selalu melaksanakan 

uji laboratorium terlebih dahulu terhadap setiap produk yang 

dihasilkan yang akan dipasarkan. Begitu juga dengan PJ Puntodewo, di 

PJ Puntodewo juga menyelenggarakan uji laboratorium terhadap 

semua produk obat tradisional yang diproduksi dan siap dipasarkan. 

Biaya  yang digunakan untuk uji laboratorium di Badan POM saat ini 

masih relatif mahal. Besarnya biaya uji laboratorium tersebut saat ini 

adalah sekitar Rp. 850.000,- per item.  

Dalam proses uji laboratorium terhadap suatu produk di Badan 

POM belum tentu produk tersebut langsung lulus uji dan mendapat ijin 

untuk dipasarkan. Apabila produk tersebut gagal dalam uji 

laboratorium di Badan POM maka harus mengulang lagi uji 

laboratorium. Jika mengulang lagi uji laboratorium tentunya 

memerlukan lagi biaya yang cukup mahal. Jadi masalah dana yang 
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sering menjadi kendala untuk PJ Puntodewo mendapatkan sertifikasi 

yang sah 

b) Masalah Keseragaman / Volume 

Untuk menciptakan bets yang sempurna atau seragam tentunya 

sangat diperlukan peralatan yang modern. Sedangkan sampai saat ini 

peralatan yang digunakan di PJ Puntodewo masih banyak yang 

manual. Hal ini tentunya juga merupakan salah satu hambatan dalam 

melaksanakan CPOTB. 

c) Apoteker 

Setiap Perusahaan jamu tentunya wajib memiliki Apoteker 

yang bertindak sebagai pengawas mutu di perusahaan.Semakin banyak 

apoteker tentunya akan sangat baik bagi pengawasan mutu di 

perusahaan. Sampai saat ini PJ Puntodewo baru memiliki 1 orang 

apoteker. Biaya yang digunakan untuk membayar apoteker ini tidaklah 

murah karena tentunya biaya apoteker ini tidak sama dengan gaji 

pekerja atau karyawan di PJ Puntodewo. Dengan mahalnya biaya 

apoteker ini maka tentunya menghambat pelaksanaan cara pengelolaan 

obat tradisional yang baik (CPOTB) khususnya untuk pengawasan 

mutu. 

Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa ternyata 

hambatan dalam pelaksanaan CPOTB di PJ Puntodewo antara lain adalah 

masalah dana, khususnya mahalnya dana untuk uji coba laboratorium di 

Badan POM, keseragaman volume dan biaya apoteker yang cenderung 

mahal.  

2. Cara Penyelesaian Hambatan 

Dalam mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diperlukan 

solusi untuk mengatasinya. Adapun solusi dalam mengatasai hambatan 

tersebut adalah : 
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a) Dalam usaha produksi obat tradisional PJ Puntodewo lebih 

meningkatkan mutu produk obat tradisional yang akan dipasarkan, 

sehingga apabila dilakukan pengujian di laboratorium Badan POM 

dapat langsung lulus uji laboratorium dan siap untuk dipasarkan. 

sehingga tidak memerlukan biaya untuk uji  laboratorium ulang. Selain 

itu hendaknya Badan POM juga menekan biaya untuk uji laboratorium 

dan memberikan biaya yang lebih murah bagi produk yang pernah 

gagal uji laboratorium dan hendak mengulang uji laboratorium lagi. 

b) Untuk menciptakan volume keseragaman / bets hendaknya 

menggunakan peralatan yang lebih canggih sehingga tiap-tiap produk 

yang dihasilkan dan akan dipasarkan mempunyai keseragaman dan  

bobot yang sama. 

c) Untuk menghemat biaya apoteker sebaiknya ada kebijakan atau 

kerjasama dari beberapa perusahaan jamu kecil maupun perusahaan 

jamu menengah untuk menggunakan apoteker yang sama sehingga 

mampu untuk meringankan biaya apoteker.. 

 

D. Tindak Lanjut PJ. Puntodewo Apabila Terjadi Klaim Dari Konsumen 

Terkait Dengan Usaha Produksi Obat Tradisional 

Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak dan kewajiban 

konsumen. Hak dan kewajiban konsumen tersebut antara lain : 

1. Hak Konsumen 

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan; 
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c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

2. Kewajiban Konsumen 

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan 

keselamatan; 

b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa; 

c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut 

Berdasarkan hal di atas, maka jelas bahwa konsumen memiliki hak 

untuk mendapat barang atau jasa yang baik dan layak, jadi apabila konsumen 

kurang puas atau tidak mendapat barang atau jasa yang layak sesuai dengan 

kondisi yang diperjanjikan maka konsumen berhak untuk mengajukan klaim 

ataupun menuntut ganti rugi.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

61 

 

Pemerintah sebenarnya telah mengatur tata cara  penyelesaian apabila 

terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Seperti yang telah 

diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen.  Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa : 

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan 

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan 

umum. 

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau 

di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang 

bersengketa. 

3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang. 

4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 

upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh 

para pihak yang bersengketa 

Pada dasarnya penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan  

melalui proses peradilan maupun di luar peradilan. Walaupun demikian 

biasanya apabila terjadi sengketa  atauoun klaim konsumen khususnya 

mengenai produk obat tradisional biasanya diselesaikan di luar pengadilan 

melalui mediasi antara konsumen dengan Badan POM melalui Koperasi Jamu 

Indonesia. 

Di Sukoharjo saat ini terdapat Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI). 

KOJAI merupakan perwakilan dari Badan POM. Bisa dikatakan bahwa 

KOJAI merupakan perantara atau penghubung antara Perusahaan Jamu 

dengan Badan POM. Tugas KOJAI ini antara lain menangani hal-hal 
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mengenai : perijinan, produksi, pemasaran dan salah satunya adalah klaim 

Konsumen 

Sampai saat ini di PJ Puntodewo belum pernah terjadi sengketa atau 

klaim oleh konsumen. Namun apabila terjadi klaim oleh konsumen terkait 

dengan usaha produksi obat tradisional maka dapat diselesaikan dengan cara 

sebagai  berikut : Apabila terjadi klaim dari konsumen yang dilayangkan 

pada PJ Puntodewo , maka klaim tersebut akan selalu dikonsultasikan dan 

diserahkan sepenuhnya kepada Badan POM melalui Koperasi Jamu Indonesia 

(KOJAI). 

Di dalam Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI) telah disediakan  

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bertugas menyelesaikan masalah klaim 

konsumen. Klaim tersebut akan diproses di LBH KOJAI sampai menemukan 

kesepakatan bersama. Berikut ini penulis sajikan alur penyelesaian klaim 

konsumen. 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Alur Penyelesaian Klaim Konsumen 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat diketahui bahwa apabila 

konsumen merasa dirugikan maka dapat mengajukan klaim. Hal ini  sesuai 

dengan Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimana asas ini 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 

dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau digunakan dan seandainya barang yang dikonsumsi 

merugikan konsumen maka konsumen dapat mengajukan klaim. 

PJ 

Klaim 

LBH 

Konsumen 

Koperasi Jamu 
Indonesia 
(KOJAI) 

BPOM 
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 Dalam menindak lanjuti sengketa konsumen, dalam hal ini klaim 

konsumen kepada perusahaan jamu maka penyelesaiannya dilakukan diluar 

pengadilan. Yaitu melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Koperasi Jamu 

Indonesia (KOJAI). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 

menyatakan bahwa :”Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh 

melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para 

pihak yang bersengketa”. Dengan adanya penyelesaian konsumen ini, maka 

kepastian hukum akan terjamin, hal ini sesuai dengan Asas kepastian hukum 

dimana  pelaku usaha maupun konsumen harus menaati hukum dan 

memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta 

negara menjamin kepastian hukum.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan masalah dalam Penulisan Hukum (Skripsi) 

yang berjudul “Tinjauan Cara Pengelolaan Obat Tradisional Yang Baik 

(CPOTB) Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan 

No.Hk.00.05.4.1380 Tentang Pedoman CPOTB Sebagai Wujud Perlindungan 

Konsumen” maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. PJ Puntodewo telah menerapkan aspek-aspek CPOTB sesuai dengan 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan 

No.Hk.00.05.4.1380 Tentang Pedoman CPOTB meskipun belum 

semuanya sempurna, sehingga dalam menerapkan CPOTB PJ Puntodewo 

memperhatikan aspek aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 

2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan  CPOTB di PJ Puntodewo 

adalah : 

a) Masalah Dana 

b) Keseragaman/Volume 

c) Mahalnya Biaya Apoteker 

Dengan demikian hambatan yang terjadi bersifat tehnis (Mesin) dan 

ekonomis (Biaya apoteker, Pendaftaran produk). 

3. PJ Puntodewo belum pernah terjadi sengketa atau klaim oleh konsumen. 

Namun apabila terjadi klaim oleh konsumen terkait dengan usaha produksi 

obat tradisional, maka klaim tersebut akan selalu dikonsultasikan dan 

diserahkan sepenuhnya kepada Badan POM melalui Koperasi Jamu 

Indonesia (KOJAI) untuk diproses melalui LBH KOJAI. Jadi dalam 

penyelesaian klaim tersebut menggunakan pronsip kekeluargaan, selain 

lebih efektif juga menghemat biaya. 
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B. Saran-Saran 

1. Badan POM hendaknya lebih menekan biaya untuk uji laboratorium 

produk yang akan dipasarkan dan memberikan biaya yang lebih murah 

bagi produk yang pernah mengalami gagal uji laboratorium dan hendak 

mengulang uji laboratorium lagi. 

2. Untuk lebih mensosialisasikan CPOTB, hendaknya pemerintah 

bekerjasama dengan Badan POM  melasksanakan sosialisasi CPOTB baik 

dengan cara langsung seperti penyuluhan-penyuluhan ataupun dengan 

pemberitaan melalui surat kabar ataupun televisi. 
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