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PENUTUP 

A. Simpulan 

         Berdasarkan hasil dari peneltian dan pembahasan yang telah di lakukan , 

dapat di simpulkan bahwa :  

1. BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) merupakan badan yang 

berwenang dalam menjalankan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat 

dan makanan, terdapat 2 bidang yang berwenang mengawasi setiap peredaran 

obat dan makanan yaitu bidang penyidik dan bidang pemeriksaan. Mengenai 

makanan kadaluwarsan dilakukan oleh bidang pemeriksaan. Bidang 

pemeriksaan ini melakukan pengawasan dengan mengadakan inspeksi ke 

lapangan setiap bulan dengan tidak terjadwal. Pemeriksaan kelapangan ini di 

lakukan dengan dua cara yaitu yang pertama melakukan pemeriksaan terhadap 

tempat di mana tempat tersebut pernah di temukan pelanggaran sebelumnya 

oleh BPOM, dan yang ke dua yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap 

sarana/tempat yang baru, baik atas pengaduan masyarakat atau menentukan 

secara dadakan. Apabila BPOM menemukan produk kadaluwarsa yang masih 

diperjual belikan, maka akan di tindak tegas yang di lakukan oleh BPOM, 

seperti mengamankan produk tersebut di tempat, atau produk tersebut di bawa 

ke kantor BPOM dan di musnahkan secara umum. 

2. Kendala-kendala yang di hadapi BPOM dalam mengawasi setiap produk 

pangan khususnya produk pangan yang kadaluwarsa adalah :  
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1. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap dampak 

produk kadaluwarsa 

2. Produk pangan yang kadaluwarsa tersebut tidak mau di bawa dan di 

musnahkan oleh pihak BPOM  

3. Terbatasnya sumber Daya Manusi (SDM)  

4. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat tersembunyi 

5. Faktor sarana dan prasarana 

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

(BPOM) 

1. Memberikan pembinaan dengan melakukan seminar dan/atau 

mengadakan talkshow baik di televise maupun radio 

2. Melakukan upaya paksa terhadap produk yang kadaluwarsa tidak mau 

di serahkan secara sukarela 

3. Melakukan koordinasi dengan Dinas lintas ektor 

4. Menambahkan sarana yang di butuhkan 

B. Saran-saran 

1. BPOM dalam mengawasi produk makanan yang kadaluwarsa hendaknya 

lebih optimal lagi dan melakukan kerjasama dengan intansi-intansi 

pemerintah yqng terkait agar tidak terjadi kesulitan atau kendala-kendala 

terhadap pengawasan makanan yang kdaluwarsa. 

2. Hendaknya BPOM dalam menjalankan tugasnya lebih giat lagi turun ke 

lapangan terutama dalam hal untuk mengawasi serta untuk menhindari 

peredaran produk pangan kadaluarsa 
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3. BPOM Kota Padangharus lebih sering melakukan sosialisasi terkait 

makanan kadaluwarsa di masyarakat 

4. Hendaknya BPOM harus lebih efektif lagi dalam melakukan pengecekan 

barang yang dijual di toko-toko  

5. Sebaiknya BPOM dalam melakukan tugasnya lebih di khususkan di Kota 

Padang 
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