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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam 

dalam era globalisasi ini memiliki keuntungan dalam perdagangan hasil pertanian 

dan perkebunan Indonesia. Berkat adanya peran serta dalam perdagangan 

internasional, banyak produk-produk Indonesia yang beredar luas di luar negeri. 

Produk Indomie yang berasal dari Indonesia mampu menjadi produk makanan 

instan kemasan favorit di beberapa negara, salah satunya Nigeria. Ini merupakan 

manfaat yang didapatkan dari perdagangan Internasional. Banyak pula ditemukan 

produk-produk yang masuk ke negara Indonesia yang sebagian perlu diwaspadai. 

Perdagangan internasional hari ini dibantu oleh berkembangnya 

Perdagangan Elektronik. Perdagangan Elektronik atau lazim disebut dengan 

istilah E-Commerce, merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi 

internet. E-Commerce didefinisikan sebagai proses berbisnis dengan teknologi 

elektronik sebagai penghubung antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat 

dalam suatu transaksi elektronik.
1
 Bisnis E-commerce pada prinsipnya merupakan 

paperless trading atau tanpa kesepakatan diatas kertas fisik. 

Saat ini sering ditemukan di E-Commerce dan kiriman halaman beranda 

media sosial yang memuat promosi berbagai merek produk permen penambah 

vitalitas pria. Beberapa merek yang terkenal yakni Soloco. Produk tersebut 

                                                           
1
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dipromosikan sebagai solusi untuk masalah vitalitas pria dalam bentuk permen. 

Permen Soloco dijelaskan sebagai suplemen yang diproduksi khusus untuk 

mengatasi masalah vitalitas pada pria. Beberapa sumber mengklaim permen 

Soloco efektif untuk menghasilkan ereksi penis yang kuat dan lebih tahan lama, 

mengobati masalah ejakulasi dini, sampai mengobati gangguan impotensi.
2
 

Permen vitalitas pria tersebut sudah beredar cukup lama di Indonesia. 

Penjualan produk tersebut sangat mudah didapatkan, karena dijual di beberapa 

situs E-Commerce maupun blog. Apabila digolongkan sebagai produk pangan 

olahan, peredaran produk permen vitalitas pria tersebut perlu ditelaah lebih lanjut. 

Izin edar, sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan BPOM no. 27 

tahun 2018 tentang Pendaftaran Pangan Olahan bahwa produk pangan olahan 

wajib memiliki izin edar. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa peraturan tersebut 

juga mencantumkan adanya kewajiban untuk memenuhi kriteria keamanan, mutu 

dan gizi. 

Manfaat permen Soloco dalam membantu mengatasi masalah keperkasaan 

pria ini dijelaskan sebagai khasiat sejumlah kandungan bahan-bahan herbal di 

dalamnya. Salah satu jenis buah dari Kepulauan Solomon yang menjadi bahan 

utama ialah Sky fruit. Beberapa bahan lain sebagai komposisi permen Soloco 

sebagai berikut:
3
 

-Ginseng:  hampir seluruh produk suplemen yang dijual di pasaran 

mengandung ginseng sebagai salah satu komposisinya. 
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Ginseng memiliki kegunaan sebagai penambah stamina, 

ginseng juga berkhasiat untuk menjaga daya tahan tubuh agar 

tidak rentan akan penyakit. 

-Aweto:  peran aweto dalam komposisi permen Soloco adalah untuk 

menambah stamina tubuh, sama halnya seperti ginseng. Aweto 

juga diklaim dapat menjaga fungsi saluran pernapasan, dan 

merawat kesehatan kulit. 

 -Acai Berry: salah satu kandungan herbal yang ada pada permen Soloco 

adalah Acai Berry. Acai Berry memiliki  khasiat meningkatkan 

vitalitas dan antioksidan yang akan melindungi sel-sel tubuh 

dari kerusakan. 

 -Dark Chocolate: dark chocolate atau cokelat hitam adalah komposisi 

bermanfaat untuk meningkatkan gairah seksual pria dan 

menjaga agar ereksi penis dapat bertahan lebih lama. 

-Damiana: tanaman semak endemic dari Amerika Serikat, Damiana 

memiliki khasiat yang sama dengan ginseng dan aweto, yaitu 

menambah stamina pria sehingga sesi bercinta dengan 

pasangan bisa lebih lama dan memuaskan. 

-Sky Fruit: sky fruit merupakan buah khas dari Kepulauan Solomon yang 

menjadi komposisi utama permen Soloco. Sama halnya dengan 

dark chocolate, sky fruit diklaim memiliki khasiat untuk 

meningkatkan libido pria. Kandungan nutrisi yang ada pada 

Sky fruit diklaim efektif untuk memperlancar dan 
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meningkatkan aliran darah, termasuk ke area penis, sehingga 

penis bisa ereksi dengan cepat dan tahan lama. 

-Madu: menjaga sistem kekebalan tubuh adalah khasiat dari madu 

yang terkandung dalam permen soloco. Salah satu fungsi 

utama madu adalah untuk menjaga dan meningkatkan sistem 

imun sehingga tubuh lebih kebal terhadap serangan penyakit. 

Karena klaim khasiat yang dimiliki permen Soloco tersebut, harga permen 

Soloco yang banyak dijumpai di negara tetangga Indonesia cukup mahal. 

Singapura menjual poduk tersebut dengan harga antara 60-150 Dollar Singapura 

atau setara enam ratus ribu sampai satu juta lima ratus ribu Rupiah.
4
 

Otoritas Ilmu Kesehatan (The Health Sciences Authority/HSA), Singapura, 

telah memperingatkan masyarakat untuk tidak membeli atau mengonsumsi dua 

produk yang tidak aman yang dijual secara online, Solomon Island Soloco 

Traditional Candy (Soloco).
5

 Alasan tersebut disampaikan menurut otoritas 

kesehatan Singapura (Health Science Authority) permen coklat tersebut 

mengandung obat disfungsi ereksi yaitu tadalafil. Laboratorium HSA mendeteksi 

kadar tadalafil yang sangat tinggi pada produk tersebut.  

Kandungan Tadalafil yang terdapat dalam produk tersebut berfungsi untuk 

mengobati masalah pada pria seperti impotensi atau disfungsi ereksi. Tadalafil 

merupakan obat untuk meningkatkan libido pada pria dewasa. Dunia kesehatan 

menjelaskan bahwa tadalafil merupakan inhibitor selektif siklik guanosin 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Andrie, “Pernah Beli Permen untuk Menambah 'Keperkasaan'? Awas Ternyata Permen Hickel 

dan Soloco Berbahaya Bagi Kesehatan!”, www.suar.grid.id/read/201650615/pernah-beli-permen-

untuk-menambah-keperkasaan-awas-ternyata-permen-hickel-dan-soloco-berbahaya-bagi-

kesehatan?page=all, 27 Februari 2019, dikunjungi pada tanggal 1 September 2019. 
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monofosfat (cGMP) spesifik phosphor. "Mengkonsumsi tadalafil tingkat tinggi 

berbahaya, serta akan meningkatkan risiko efek samping yang serius, termasuk 

serangan jantung, stroke, penglihatan dan gangguan pendengaran,", demikian 

keterangan yang ditulis HSA dikutip dari situs resminya.
6
 

Produk tersebut dijual di platform E-Commerce dan media sosial di 

website. Produk permen tersebut dikhawatirkan dapat menyesatkan konsumen, 

karena konsumen dapat memberikan artian obat tersebut bukan sebagai obat yang 

memiliki efek samping, melainkan hanya permen tradisional seperti yang 

tercantum pada kemasan. Beberapa penjual di media sosial mengklaim permen 

tersebut dapat meningkatkan kesehatan jantung dan ginjal, perawatan diabetes, 

vitalitas, kesuburan dan kekebalan. Produk tersebut dikatakan terbuat dari bahan 

tradisional, akan tetapi kandungan bahan obat di dalamnya tidak disebutkan dalam 

kemasan produk. 

Pemerintah memiliki badan untuk mengawasi peredaran obat dan makanan 

yang disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pasal 1 ayat 

(1) Peraturan BPOM nomor 26 tahun 2017 menjelaskan bahwa BPOM adalah 

Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pengawasan yang 

dilakukan BPOM berkaitan dengan bidang kesehatan dalam pemerintahan. 

BPOM memiliki beberapa fungsi dalam tugas pengawasan obat dan 

makanan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan BPOM nomor 26 tahun 2017 menjelaskan 

beberapa fungsi BPOM, diantaranya dalam huruf (c) penyusunan dan penetapan 

                                                           
6
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norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan 

pengawasan selama beredar, dan dalam huruf (d) pelaksanaan pengawasan 

sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Hal tersebut, memang menjadi 

tugas bagi BPOM untuk menetapkan standar yang berlaku tentang obat dan 

makanan yang akan beredar dan telah beredar. Pelaksanaan pengawasan seperti 

tindakan penarikan obat dan makanan berbahaya yang beredar di masyarakat juga 

menjadi hal yang perlu dilakukan. 

Beberapa penjual di situs e-commerce dengan jelas menyebutkan bahwa 

soloco merupakan produk halal dan terdaftar di BPOM. Setelah dilakukan 

pencarian informasi di situs resmi BPOM dan tidak menemukan pada daftar 

bahwa produk permen Soloco ini telah terdaftar. Hanya ditemukan sertifikasi yang 

tercantum pada gambar promosi di salah satu akun media sosial yang 

menyebutkan produk tersebut telah memenuhi standar Malaysia. Walaupun 

produk tersebut sudah dinilai berbahaya bagi kesehatan namun sampai saat ini 

BPOM belum memberikan himbauan atau menetapkan produk permen tersebut 

sebagai produk ilegal dan berbahaya yang sudah seharusnya dihentikan 

peredarannya di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah produk permen Soloco telah memenuhi ketentuan hukum tentang izin 

edar produk? 

2. Bagaimana tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap 

produk permen dengan kandungan tadalafil yang sudah beredar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan topik ini adalah: 

1. Menganalisis izin edar dalam produk permen dengan kandungan tadalafil. 

2. Menganalisis fungsi pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

terhadap permen dengan kandungan tadalafil. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tentang fungsi pengawasan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan dalam peredaran permen dengan kandungan tadalafil sebagai produk 

obat ialah mengetahui bagaimana konsumen produk permen dengan kandungan 

tadalafil tersebut, dilindungi hak-haknya sebagai konsumen yang merupakan 

peran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal tersebut, diharapkan mampu 

memberi pandangan dan saran bagi BPOM maupun konsumen untuk 

menyelesaikan permasalahan ketika konsumen dirugikan atas pemakaian produk 

tersebut. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum 

Dalam penelitian ini, tipe penelitian hukum yang digunakan adalah 

penelitian hukum doctrinal. Metode penelitian doctrinal merupakan metode 

penelitian dengan analisa sistematis yang utama tentang hubungan produk 

hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan tantangan 
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yang muncul tentang isu hukum terkait kategori hukum tertentu dan/atau 

memprediksi pembangunan hukum di masa depan.
7
 

1.5.2 Pendekatan Masalah 

Penyusunan pembahasan topik ini menggunakan pendekatan: 

1. Konseptual, yaitu pendekatan yang tidak beranjak dari aturan hukum yang 

ada namun beranjak dari prinsip-prinsip hukum yang merupakan 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu 

hukum. 
8
 

2. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah 

semua peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum 

yang diteliti.
9
 

1.5.3 Sumber Bahan Hukum 

1. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 

Obat dan Makanan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan. 

2.  Bahan Hukum Sekunder: literature, makalah, artikel, dan bahan-bahan 

pustaka lain yang diperoleh dari media cetak, elektronik, serta bahan-bahan 

hukum yang mengulas tentang tugas dan wewenang BPOM dan tanggung 

                                                           
7
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 32. 

8
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gugat pemerintah atas produk berbahaya yang beredar di masyarakat 

terhadap konsumen. 

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum berkaitan dengan Izin Edar dan Peraturan Badan Pengawas 

Obat dan Makanan yang telah dikumpulkan kemudian diolah untuk 

mendapaatkan informasi dan/atau data terkait dengan isu hukum yang diajukan 

untuk dipecahkan dalam rangka penyusunan pembahasan dalam pembahasan 

tentang izin edar yang terdapat dalam produk permen dengan kandungan 

tadafil dan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam 

pengawasan produk permen dengan kandungan tadalafil yang sudah beredar. 

1.5.5 Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah dikumpulkan serta dianalisa untuk menemukan 

jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Jawaban atas analisa masalah 

disampaikan secara deskriptif untuk ditarik kesimpulan. 

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 

Secara sistematis, penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. 

Keempat bab tersebut dibagi sesuai judul pada masing-masing bab. Berikut 

deskripsi pada setiap bab: 

Bab I akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah tujuan 

penelitian, manfaat penelitian. metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian 

hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan 

hukum, analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika. 
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Bab II membahas Izin Edar yang terdapat pada produk permen dengan 

kandungan tadalafil yang merupakan analisis dari rumusan masalah yang 

pertama, terdiri atas uraian penggolongan produk permen dengan kandungan 

tadalafil, serta izin edar dari  permen dengan kandungan tadalafil. 

Bab III membahas tentang analisis dari rumusan masalah kedua, terdiri atas 

tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan konsumen, tanggung jawab 

badan pengawas obat dan makanan sebagai bagian dari pemerintah dengan judul 

Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap permen dengan 

kandungan tadalafil. 

Bab IV merupakan penutup yang berisi tentang hasil dari kesimpulan atas 

permasalahan dan pembahasan dari bab I, bab II dan bab III yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran sebagai realisasi pemikiran yang diharapkan akan 

bermanfaat di kemudian hari. 
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