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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan ekonomi nasional merupakan sasaran utama negara 

Indonesia agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa 

Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 

(UUD 1945). Implementasi pembangunan ekonomi nasional adalah 

terciptanya kegiatan-kegiatan usaha dalam situasi dan kondisi, yang dapat 

memberikan manfaat pada rakyat secara keseluruhan dan dapat mengikuti 

perkembangan global. Perkembangan global dapat berpengaruh terhadap 

kegiatan usaha dalam pembangunan ekonomi nasional, yaitu semakin 

meningkatnya proses modernisasi yang menuntut nilai-nilai dan norma-

norma baru dalam kehidupan nasional maupun antarbangsa.
1
  

Beragamnya variasi produk, memberikan manfaat bagi konsumen 

karena  kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan mudah 

didapat dan dipenuhi, karena terbuka lebarnya kebebasan untuk memilih 

aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan 

kemampuan konsumen.
2
 

                                                           
1
 Etty Utju R. Koesoemahatmadja, Hukum Korporasi dalam Muladi, Hak Asasi Manusia, 

Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, 

hlm. 75. 
2
 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum 

Acara Serta Kendala Implementasinya, cet. 1, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1. 



2 

 

Kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat 

mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak 

seimbang, dimana  konsumen berada di posisi  yang lemah. Di Indonesia 

sendiri, masalah perlindungan konsumen belum mengakar dalam diri setiap 

masyarakat, sehingga berbagai bentuk kerugian konsumen dan pelanggaran-

pelanggaran yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha tidak di proses secara 

hukum dan terabaikan begitu saja.
3
  

Menurut mantan Presiden Amerika, John F. Kennedy, pernah 

mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu
4
: 

1. The right to safe products; 

2. The right to be informed abaout products; 

3. Teh right to definite choices in selecting products; 

4. The right to be heard regarding consumer interest. 

 

Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting 

karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini, 

meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan 

juga mendorong untuk menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan 

obat yang semakin berkualitas dan profesional.
5
 Bila sudah dalam kondisi 

yang tidak sehat, tidak ada pilihan lain selain melakukan pengobatan baik ke 

dokter maupun hanya membeli obatnya saja.  

Sayangnya berbagai jenis obat tidak selamanya bersifat 

menyembuhkan, bahkan tidak jarang bila menggunakan obat-obatan yang 
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tidak sesuai, justru akan menimbulkan penyakit yang baru.
6
 Karena sangat 

pentingnya fungsi obat, yang kemudian menjadi salah satu faktor adanya 

pihak-pihak yang memproduksi dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi 

yang tidak memenuhi standar, tidak adanya perizinan serta dipalsukan.  

Menurut Pasal 105 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan yang menyatakan bahwa: 

(1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat 

harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku 

standar lainnya. 

(2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan 

kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar 

dan/atau persyaratan yang ditentukan. 

 

Produksi dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar 

di pasaran bebas belakangan ini sangat marak. Para pelaku usaha obat kini 

dapat menjajakan berbagai jenis sediaan farmasi dengan merk pabrik 

ternama, baik obat dan makanan serta harga yang jauh lebih ekonomis 

dibanding obat-obatan legal yang telah mendapat ijin edar dari Kepala 

BPOM. 

Telah dijelaskan di dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa: 

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan 

setelah mendapat izin edar. 

(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat 

kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan 

kelengkapan serta tidak menyesatkan. 
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Dengan adanya pasal-pasal tersebut menandakan bahwa mengedarkan 

obat-obatan baik obat tradisional maupun obat kimia harus memenuhi 

standarisasi pembuatan obat. Semua konsumen yang mengonsumsi obat 

harus mendapatkan perlindungan, dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu: 

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, 

berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. 

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan 

kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, 

mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan 

bahan yang berkhasiat obat. 

 

Juga di rumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu 

dilindungi yang meliputi
7
: 

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap 

kesehatan dan keamanannya. 

2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi, sosial 

konsumen Tersedianya informasi yang memadai bagi 

konsumen untuk memberikan kemampuan mereka 

melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan 

kebutuhan pribadi. 

3. Pendidikan Konsumen 

4. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif. 

5. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau 

orang lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan 

kepada orang tersebut untuk menyuarakan pendapatnya 

dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut 

kepentingan mereka. 

 

Setiap orang harus menghormati hak-hak para konsumen agar tidak 

dirugikan dengan adanya obat tradisional ilegal yang tidak mempunyai 

standarisasi dari BPOM, serta terdapat kewajiban para konsumen untuk 
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terhindar dari obat herbal ilegal, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

Adanya aturan tersebut, jelaslah harus tidak melanggar. Namun, 

masalah sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau tidak memiliki 

izin merupakan masalah yang harus memerlukan penanganan intensif dari 

banyak pihak, karena hal ini tidak hanya menyangkut masalah pengawasan 

sediaan farmasi, namun juga masalah kriminalitas yang dalam hal ini 

memerlukan campur tangan pihak penegak hukum, BPOM serta dukungan 

penuh dari masyarakat. Ironisnya, peredaran sediaan farmasi yang tidak 

memiliki izin, tidak hanya dilakukan oleh perorangan akan tetapi telah 

meluas sampai dalam pabrik obat-obatan yang resmi maupun tidak resmi. 

Seperti Kasus yang terjadi di Bandung, sebagai berikut: 

“RMOLJabar. H Wiyono (43) warga kompleks the Papirus 

Garden, Gegerkalong harus duduk dikursi pesakitan 

Pengadilan Negeri Bandung. Pasalnya ia terbukti bersalah 

mengedarkan berbagai macam Propolis ilegal, sebanyak 14 

item. Sidang dipimpin Barita Lumban Gaol, dengan agenda 

dakwaan, dan terdakwa diancam dalam dakwaan alternatif. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Desi mengatakan, perbuatan 

terdakwa Wiyono selaku Pemilik PT Bestindo Harmony 

Entplus, tidak mempunyai keahlian sebagai tenaga apoteker, 

dan tidak mempekerjakan tenaga apoteker. "Perbuatan 

terdakwa terbukti bersalah mengedarkan obat tradisional 

tanpa ijin edar. sebagaimana pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) 

Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 20012 tentang pangan 

dalam dakwaan ke 1. Atau dakwaan Kedua pasal.197 jo pasal 

106 ayat (1) UU RI N0.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan," 

ujarnya kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jalan LLRE 

martadiata, Bandung............”
8
 

 

                                                           
8
 Rmoljabar, Edarkan Propolis Ilgeal, Wiyono Diancam 5 Tahun Penjara, 

http://www.rmoljabar.com/read/2015/04/03/7971/Edarkan-Propolis-Ilgeal,-Wiyono-Diancam-5-

Tahun-Penjara, diunduh pada Selasa 09 Februari 2016, pukul 19.00 Wib. 

http://www.rmoljabar.com/read/2015/04/03/7971/Edarkan-Propolis-Ilgeal,-Wiyono-Diancam-5-Tahun-Penjara
http://www.rmoljabar.com/read/2015/04/03/7971/Edarkan-Propolis-Ilgeal,-Wiyono-Diancam-5-Tahun-Penjara


6 

 

Terbukti dari kasus tersebut diatas pelaku usaha dengan sengaja untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar.  

Menurut Utrecht dan Moh. Saleh Djindang dalam Pengantar Hukum 

Indonesia menyatakan bahwa subyek hukum (Rechtpersoon) adalah 

pendukung hak dan kewajiban, yaitu
9
: 

1. Manusia (naturlijke persoon) 

2. Badan Hukum (recht persoon), yaitu badan yang menurut 

hukum berkuasa atau berwenang menjadi pendukung hak 

dan kewajiban. 

 

Chidir Ali mendefinisikan Korporasi sebagai berikut
10

: 

 

“Hukum yang memberikan kemungkinan dengan 

memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu 

perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang 

merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat 

menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat 

dipertanggungjawabkan, namun demikian badan hukum 

(korporasi) bertindak harus dengan perantaraan orang lain, 

akan tetapi orang yang bertindak itu untuk dirinya sendiri 

melainkan atas dan untuk pertanggungjawaban korporasi”. 

 

Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi merupakan tindak 

pidana dalam lingkup ekonomi atau economic crimes. Korporasi memiliki 

anggota sebagai pendiri dan pengurus, tetapi para pendiri dan pengurus 

tersebut terpisah dari korporasi. Sekalipun korporasi hanya dapat melakukan 

perbuatan melalui perbuatan pengurusnya tetapi perbuatan itu tidak 
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mengikat para pendiri dan pengurusnya secara pribadi. Perbuatan hukum itu 

hanya mengikat korporasi itu sendiri.
11

  

Adanya penjualan obat tradisional ilegal sangat merugikan konsumen, 

agar tidak terjadi hal tersebut, maka korporasi sebagai pelaku usaha dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dirugikan oleh pengurusnya, 

yaitu yang dinamakan dengan corporate criminal liability. 

Suatu korporasi yang bertindak sebagai pelaku usaha dapat 

mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya. Karena, korporasi 

menerapkan doktrin strict liability dan vicarious liability sebagai 

konsekuensi tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan 

pengurusnya.
12

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

diancam dengan Pasal 196, yaitu: 

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau 

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang 

tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, 

khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah)”. 

 

Dan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan, yaitu: 

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau 

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang 

tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. 

 

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tetang Perlindungan 

Konsumen diancam dengan Pasal 62 ayat (1), yaitu: 

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 

(2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf 

c,huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 

paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”. 

 

Berdasarkan latarbelakang yang telah penulis sebutkan diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui 

pertanggunggungjawaban penjual obat tradisional dan/atau herbal dalam 

bentuk skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

PT BHE ATAS PENJUALAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL 

DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 

2009 TENTANG KESEHATAN JO UNDANG-UNDANG NO. 8 

TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap PT BHE atas penjualan 

obat tradisional ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen? 
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2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari obat 

tradisional ilegal yang di jual oleh PT BHE berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 

3. Bagaimana upaya penyelesaian agar tidak terjadi lagi penjualan obat 

tradisional ilegal yang dilakukan oleh PT BHE selaku pelaku usaha 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di 

uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban 

pidana terhadap PT BHE yang menjual obat tradisional ilegal dan 

karena perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen. 

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis  bentuk perlindungan 

hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas penjualan obat 

tradisional yang ilegal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. 

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan agar 

memberikan efek jera terhadap PT BHE sebagai pelaku usaha untuk 

tidak menjual obat tradisional ilegal dan melindungi para konsumen dari 

hal tersebut. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan 

pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

hukum khususnya bagi hukum pidana dan dalam pertanggungjawaban 

pelaku usaha peredaran obat tradisional  ilegal yang marak di 

masyarakat. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi 

akademisi dan praktisi yang bergerak dibidang penegakan hukum 

khususnya mengenai permasalahan penjualan obat tradisional ilegal 

dan perlindungan terhadap konsumen dari perbuatan korporasi sebagai 

pelaku usaha. 

b. Dapat memberikan masukan suatu kajian kepada pemerintah dan 

BPOM selaku instansi terkait, untuk memperketat pengawasan dan 

pengecekan peredaran atau distribusi obat tradisional kepada 

konsumen yang mengkonsumsi obat tradisional tersebut. 

 

E. Kerangka Pemikiran  

Pancasila sebagai dasar filosofi negara Republik Indonesia menjadi 

dasar membuat aturan-aturan hukum. 
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Menurut H. R Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan 

bahwa: 

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks 

historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja 

menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, 

tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus 

dilakukan pada masa mendatang”.
13

 

 

Indonesia adalah salah satu yang termasuk negara hukum (Rechstaat), 

sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dalam sistem 

ketatanegaraannya, maka segala bentuk kekuasaan (Machstaat), harus 

dihapuskan, dimana hal ini jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945, yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. 

Tujuan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal 

mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh 

warga negaranya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi 

hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. 

Hal tersebut juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 alinea keempat, bahwa
14

: 

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka 

disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam 

suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang 

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia 
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yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 

Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, 

serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia”. 

 

Dalam menjunjung tinggi ketertiban di negara Indonesia, perlu adanya 

pemahaman dari setiap warga negara dalam hidup berbangsa dan bernegara, 

hal ini dikatakan oleh H. Kaelan: 

“Kedudukan pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan 

tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat 

fundamental, yaitu: 

Pertama, memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya 

tertib hukum Indonesia. Kedua, memasukkan diri dalam 

tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Dalam 

kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara 

Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar 

dan asas kehohanian dalam setiap aspek penyelenggara 

negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia. 

Maka, kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam 

Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala 

sumber hukum Indonesia”.
15

 

 

Maka dari itu setiap warga negara harus menjunjung tinggi hukum 

guna terselenggaranya kehidupan yang lebih kondusif. Pasal 27 ayat (1) 

UUD 1945 juga menyebutkan bahwa: 

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam 

hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum 

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” 

 

Aturan hukum tersebut menyatakan semua masyarakat layak 

mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya perbedaan dan semua 

masyarakat harus mentaati hukum tanpa kecuali.  
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Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-

empat yang menyatakan bahwa: 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 

 

Hak masyarakat untuk hidup sehat dan pentingnya kesehatan bagi 

masyarakat, dari pasal tersebut jelas mengatur dan menjamin bahwa negara 

serius untuk memperhatikan hak-hak masyarakat sendiri. Kesehatan adalah 

hak semua orang karena tanpa kesehatan, manusia tidak dapat beraktivitas 

normal. Oleh karena itu, kesehatan merupakan hal yang utama dan harus 

diutamakan untuk pembangunan suatu bangsa. 

Namun, hampir semua masyarakat cenderung membeli obat 

tradisional karena mereka memiliki kepercayaan bahwa kandungan yang 

ada di dalamnya aman dan terbuat dari bahan yang alami. Mereka tidak tahu 

apakah benar kandungannya alami ataupun tidak. 

Pengertian obat tradisional menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan yang terdapat di dalam Pasal 1 butir 9, yaitu:  

“Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang 

berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, 

sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan 

tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk 

pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma 

yang berlaku di masyarakat”. 

 

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/kelompok/korporasi 

disebut sebagai tindak pidana apabila Undang-Undang telah 

menyampaikannya, seperti tercantum dalam perspektif hukum positif 

Indonesia. Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 1 
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ayat (1) mengatur “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas 

kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum 

perbuatan dilakukan”. Bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan tindak 

pidana dan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan maka dapat 

di pidana.  

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam suatu kejahatan korporasi 

harus dibedakan antara kejahatan kejahatan terorganisasi (organized crime) 

istilah yang pada awalnya digunakan untuk organisasi kejahatan Cosa 

Nostra di Amerika Serikat tahun 1966. Organisasi ini biasanya bersembunyi 

dibalik korporasi-korporasi yang menjalankan usahanya secara sah. Pada 

umumnya di dalam organisasi ini terdapat lapisan-lapisan yang dimana pada 

lapisan paling atas duduknya para orang-orang terhormat dan status sosial 

yang paling tinggi serta penyandang dana yang memanfaatkan lapisan-

lapisan yang dibawahnya. Mereka inilah yang memenuhi unsur-unsur White 

Collar Crime. Sedangkan kejahatan oleh organisasi yaitu kaum terpandang, 

berpendidikan dan memiliki status sosial yang tinggi mendirikan korporasi 

yang sah untuk menjalankan bisnisnya namun mereka membiarkan 

korporasinya digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
16

  

Tindak pidana oleh korporasi itu dilakukan di bidang ekonomi dan 

keuangan adalah termasuk tindak pidana dalam lingkup perekonomian yang 

dapat disebut tindak pidana ekonomi (tindak pidana di bidang ekonomi) 

                                                           
16

 Mardjono Reksodiputro, 2004, Kejahatan Korporasi Suatu Fenomena Lama dalam 

Bentuk Baru, International Jurnal Of International Law, Vol. I, hlm. 705. 
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atau economic crimes. Merumuskan tindak pidana ekonomi harus 

memerhatikan elemen-elemen berikut. 

1. Tindak Pidana ekonomi dilakukan dalam rangka aktivitas 

bisnis dan sah. 

2. Tindak Pidana ekonomi merupakan kejahatan yang 

melanggar kepentingan negara dan masyarakat secara 

umum, tidak hanya korban individual. 

3. Termasuk pula dalam hal tindak pidana di lingkungan 

bisnis terhadap perusahaan lain atau terhadap 

perorangan.
17

  

 

Kesalahan merupakan hal yang fundamental dalam pemidanaan. 

Orang/kelompok/korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi 

pidana atau yang mempunyai kesalahan. Sudarto menyatakan bahwa unsur-

unsur kesalahan antara lain
18

: 

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat 

(schuldfahigkeit atau zurechnungsfahigkeit), artinya 

keadaan jiwa si pembuat harus normal. 

2. Hubungan batin antara si pembuat dengan pembuatannya 

berupa kesengajaan (dolus) kealpaan (culpa). 

3. Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan atau 

tidak ada alasan pemaaf. 

 

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, sistem 

pertanggungjawaban pidana pada awalnya hanya kepada manusia, orang-

perorang/individu yang dapat menjadi subjek tindak pidana atau 

dipertanggungjawabkan secara pidana. Korporasi dalam hukum perdata 

merupakan manusia yang diciptakan oleh hukum yang terdiri atas kumpulan 

individu.  Seiring perkembangannya terdapat pula perubahan mengenai 

                                                           
17

 Etty Utju R. Koesoemahatmadja, Hukum Korporasi dalam Muladi, Demokratisasi, Hak 

Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibi Center, Jakarta, 2002, hlm. 152. 
18

 Ray Pratama S, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana, 

http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html, diunduh 

pada Selasa 09 Februari 2016, pukul 19.00 wib. 

http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html
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pertanggungjawaban pidana, yaitu kedudukan korporasi yang dijadikan 

sebagai subjek tindak pidana. 

Menurut Mardjono Reksodiputro terdapat tiga bentuk sistem 

pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu
19

: 

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan 

pengurus korporasi yang bertanggungjawab secara pidana. 

b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus 

korporasi yang bertanggungjawab secara pidana. 

c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi 

yang bertanggungjawab secara pidana. 

 

Elliot dan Quinn dalam buku pertanggungjawaban korporasi, 

mengemukaan beberapa alasan pentingnya pembebanan 

pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi daripada pembebanan 

pertanggungjawaban individual. Alasan-alasan tersebut antara lain
20

: 

1. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-

perusahaan bukan mustahil menghindarkan diri dari 

peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut 

karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan 

kesalahan perusahaan. 

2. Dengan adanya peraturan akan memudahkan menuntut 

perusahaan daripada para pegawainya. 

3. Dalam hal tindak pidana serius, sebuah perusahaan lebih 

memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang 

dijatuhkan daripada pegawai tersebut. 

4. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat 

mendorong para pemegang saham untuk mengawasi 

kegiatan-kegiatan perusahaan di mana mereka telah 

menanamkan investasinya. 

5. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan 

dari kegiatan usaha yang ilegal, seharusnya perusahaan itu 

pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah 

dilakukan bukannya pegawai perusahaan saja. 

6. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah 

perusahaan-perusahaan untuk menekan pegawainya, baik 

                                                           
19

 Ibid. 
20

 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan 

Korporasi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 54. 
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secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu 

mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha 

yang ilegal. 

7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda 

terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah 

bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan ilegal, di mana 

hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah 

pegawainya. 

 

Pertanggungjawaban   pidana   diterapkan   dengan   pemidanaan,   

yang   bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan  

menegakkan  norma  hukum  demi  pengayoman masyarakat  

menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  tindak  pidana.  

Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan dalam mengkonsumsi obat untuk kesehatan dirinya dari pelaku 

usaha. Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen: 

“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan 

usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan bahan 

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 

Indonesia, baik mandiri maupun bersama-sama melalui 

penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi”. 

 

Konsumen dapat menjadi korban dengan adanya pengedaran obat 

tradisional dan/atau herbal ilegal tersebut, maka yang dimaksud korban 

menurut Arif Gosita adalah
21

: 

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai 

akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan 

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari 

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 

                                                           
21

 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Arif 

Gosita, Masalah Korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 65. 
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bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang 

menderita”. 

 

Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk kepada 

Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan 

Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut. 

“Orang yang secara individual maupun kelompok yang 

menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, 

penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau 

perampasan terhadap hak-hak dasarnya, baik karena 

tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by 

omission)”.
22

 

 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu
23

: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

 Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan 

tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. 

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam 

melakukan suatu kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

 perlindungan hukum represif merupakan perlindungan 

akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman 

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa 

atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

 

Cara perlindungan hukum terhadap konsumen, dibebankan kepada 

pelaku usaha dengan kewajiban-kewajiban yang terdapat didalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: 

                                                           
22

 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Theo 

Van Boven, Mereka yang Menjadi Korban, Elsam, Jakarta, 2002, hlm. 13. 
23
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Hukum Univ. Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.  
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Pasal 6 Butir b 

Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

Pasal 6 Butir d 

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 

mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 

 

 

Tidak hanya itu, perlidungan terhadap konsumen pun tercantum 

didalam Pasal 98 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 

yaitu: 

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, 

berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. 

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan 

kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, 

mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan 

bahan yang berkhasiat obat. 

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, 

pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat 

kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan 

farmasi yang ditetapkan dengan eraturan Pemerintah. 

(4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, 

mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, 

promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3). 

  

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 

2012 Tentang Industri Dan Usaha Obat Tradisional dalam Pasal 6, yaitu: 

(1) Setiap industri dan usaha di bidang obat tradisional wajib 

memiliki izin dari Menteri. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk usaha jamu gendong dan usaha jamu 

racikan. 

(3) Selain wajib memiliki izin, industri dan usaha obat 

tradisional wajib memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang penanaman modal. 
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Selain Itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012  

Tentang Registrasi Obat Tradisional sebagai perlindungan bagi konsumen, 

agar tahu syarat pelaku usaha dapat menjual obat herbal/tradisonal, yaitu: 

Pasal 2 

(1) Obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia 

wajib izin edar. 

(2) Izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

oleh Kepala Badan. 

(3) Pemberian izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan melalui mekanisme registrasi sesuai dengan 

tatalaksana yang ditetapkan.  

 

Pasal 6 

(1) Obat tradisional yang dapat diberikan izin edar harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut:  

a. Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan 

keamanan dan mutu;  

b. Dibuat dengan menerapkan CPOTB;  

c. Memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia 

atau persyaratan lain yang diakui; 

d. Berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun 

temurun, dan/atau secara ilmiah; dan  

e. Penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan 

tidak menyesatkan.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Badan.  

  

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap HAM yang 

dianut oleh semua bangsa di dunia, yaitu perlindungan hak asasi manusia 

yang universal dan regional berdasarkan “nilai luhur” perlindungan terhadap 

martabat manusia.
24

Adapun upaya penyelesaian bagi pelaku penjualan obat 

tradisional ilegal dengan memberikan sanksi pidana untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen dan memberikan rasa keadilan serta 

                                                           
24
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ketertiban, berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan, yaitu: 

”Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau 

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang 

tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. 

 

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen diancam dengan Pasal 62 ayat (1), yaitu: 

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), 

Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf e, 

ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 

2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”. 

 

Bahwa obat tradisional yang dijual secara ilegal dapat 

dipertanggungjawabkan perbuatannya. Keamanan dan kemanfaatan harus terus 

dibina, diawasi, ditingkatkan dan dikembangkan untuk mewujudkan derajat 

kesehatan yang optimal untuk para konsumen dan tidak merugikan konsumen 

yang membelinya serta agar tidak melanggar hukum positif Indonesia. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu 

penelitian, demikian pula hubungannya dengan penulisan ini, langkah-

langkah yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis. Menurut 

Soejono Soekanto,  yaitu
25

: 

“Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan 

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 

manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya 

adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat 

memperluas teori-teori lama atau didalam kerangka 

menyusun teori-teori baru”. 

 

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitis karena 

dalam tulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Jadi penelitian ini menggambarkan secara 

sistematis, aktual, akurat dan menyeluruh mengenai 

pertanggungjawaban pidana korporasi atas penjualan obat herbal 

ilegal dan mendapatkan konsekuensi yang tepat bagi pelaku usaha 

yang melakukan tindak pidana tersebut, serta perlindungan terhadap 

konsumen yang membeli/mengkonsumsi, dan upaya/solusi agar tidak 

ada lagi penjualan obat herbal ilegal yang dihubungkan dengan 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

sebagai kaidah-kaidah hukum Indonesia.  

2. Metode Pendekatan 

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ditempuh dengan 

menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Menurut pendekatan yang 

                                                           
25

 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 

1986, hlm. 119. 
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bersifat yuridis-normatif dilakukan dengan cara meneliti data 

sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.
26

 

Selain itu penelitian menggunakan pendekatan normatif juga 

melakukan pendekatan pada perundang-undangan (statute 

approach).
27

 Dimana pendekatan tersebut melakukan pengkajian 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema 

sentral. Dalam hal ini mengkaji aspek-aspek hukum pidana yang 

melindungi para konsumen dari korporasi sebagai pelaku usaha yang 

mengedarkan obat tradisional dan/atau herbal ilegal dan 

pertanggungjawaban pelaku usaha di hadapan hukum serta solusi agar 

memberikan efek jera bagi para pelaku. 

3. Tahap Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu ditetapkan tujuan 

penelitian, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai 

teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer, data 

sekunder dan data tersier sebagaimana yang dimaksud diatas, dalam 

penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, 

karena dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder.
28

 

Dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang diperlakukan 
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dalam penelitian ini, dimana di dalam data sekunder terdiri dari 3 

(tiga)  bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan tersier sebagai tersebut: 

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya 

mengikat  berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas meliputi: 

a) Undang-Undang Dasar 1945 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 

Tahun 2012 Tentang Industri Dan Usaha Obat Tradisional. 

f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 

Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional. 

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya 

menjelaskan bahan hukum primer
29

, dimana bahan hukum 

sekunder berupa literatur-literatur hasil karya sarjana. Literatur 

tersebut antara lain: 

a) Buku-buku tentang penelitian hukum normatif. 

b) Buku-buku tentang hukum pidana, pemidanaan, serta 

pertanggungjawaban pidana. 
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c) Buku-buku tentang kesehatan dan perlindungan kosumen. 

d) Buku-buku tentang korporasi. 

e) Website-website tentang permasalahan, perlindungan, dan 

penanganan yang terjadi mengenai kasus pengedaran obat 

ilegal. 

3) Bahan tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahwa hukum 

sekunder. Contohnya kamus (hukum, inggris, dan indonesia), 

ensiklopedia dan lain-lain
30

.  Yang penulis pakai berupa: 

a) Kamus Hukum. 

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
31

  

c) Majalah 

d) Koran 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung yaitu dengan mencari data dari pihak yang berhubungan 

dengan kasus penjualan obat herbal ilegal yang dilakukan oleh PT 

BHE untuk menghasilkan data primer.
32

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. 

Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam 
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melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (library reseach) 

dan studi lapangan (field reseach). 

a. Studi Kepustakaan (Library Reseach). 

1) Inventarisi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan 

dengan pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana serta 

perlidungan hukum konsumen. 

2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang 

dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, 

tersier. 

3) Sistematik, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah 

diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis. 

4) Penelusuran bahan melalui internet. 

b. Studi Lapangan (Field Reseach). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan 

merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan 

sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan pada 

pengadilan dengan menelaah kasus dan putusannya. Dan dengan 

melakukan wawancara, wawancara adalah memperoleh informasi 

dengan bertanya langsung pada yang di wawancara.
33
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5. Alat Pengumpul Data 

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang 

digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang di 

laksanakan pada saat penelitian.
34

 

a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan 

adalah dengan membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal yang 

penting dari buku-buku kepustakaan, dokumen-dokumen serta 

instrumen hukum yang ada hubungannya dengan 

pertanggungjawaban pidana PT BHE atas penjualan obat herbal 

ilegal dan perlindungan terhadap konsumen yang membeli obat 

tersebut serta upaya untuk tidak terjadi tindak pidana atas penjualan 

obat herbal ilegal tersebut. 

b. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan 

adalah berupa daftar pertanyaan tidak terstruktur (non directive 

interview) menggunakan alat perekam suara (tape recorder), alat 

perekam data internet menggunakan flashdisk atau flashdrive. 

6. Analisis Data 

Analisis data menurut Otje Salman S dan Athon F Susanto yaitu: 

“Analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila 

analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) 

dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan 

hukum”.
35
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 Elli Ruslina dkk, Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Hukum) S1, Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2004, hlm. 118. 
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Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian 

kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis 

dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif. 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa
36

:  

“Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu 

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan 

serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari 

sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus 

matematika”. 

 

Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan 

pasal-pasal dari kedua Undang-Undang tersebut, yang berisi kaidah 

hukum yang mengatur tentang sistem pertanggungjawaban pidana PT 

BHE atas penjualan obat tradisional ilegal sebagai pelaku usaha 

dengan memberikan atau memperhatikan hierarki peraturan 

perundang-undangan, perlindungan konsumen dan kesehatan, 

sistematika, sinkronisasi serta kepastian hukum bagi para konsumen 

dari obat tradisional ilegal tersebut. 

7. Lokasi Penelitian 

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang 

mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun 

lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu: 

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di: 

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan 

Lengkong Dalam No. 17 Bandung. 
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 Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hlm. 98. 
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2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan 

Dipatiukur No. 35 Bandung. 

3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jalan 

Kawaluyaan Indah No. 04 Bandung. 

b. Instansi 

1) Pengadilan Negeri Bandung Kls 1A 

Jalan LL.RE. Martadinata No. 74-80 Bandung. 

2) Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia 

Jalan Lombok No. 6 Bandung. 

3) Pengadilan Tinggi Jawa Barat  

 Jalan Cimuncang No. 21 Bandung 

 

 




