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“Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan
Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan
Mutu Pangan.”

PP No. 86 Tahun 2019 Pasal 28 ayat (1)

Dalam bagian Penjelasan diuraikan :

Yang dimaksud dengan "setiap orang yang
memperdagangkan“ termasuk distributor, pedagang,
pengecer, dan perdagangan secara elektronik.

Pelaku Usaha wajib menjamin keamanan dan mutu

Pangan yang diedarkan secara daring



• Pangan olahan, dalam hal ini termasuk pangan
olahan siap saji dan Bahan Tambahan Pangan

• Pangan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK)

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara

atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah

diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat 

usaha seperti Pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah 

makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (food truck), dan 

penjaja makanan keliling atau usaha sejenis. 

Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus yang selanjutnya

disingkat PKMK adalah Pangan Olahan yang diproses atau diformulasi

secara khusus untuk manajemen diet bagi orang dengan penyakit/gangguan

tertentu. 

Ruang Lingkup



 Pelaku Usaha wajib menjamin keamanan dan mutu Pangan yang 
diedarkan secara daring 

 Peredaran Pangan Olahan secara daring dapat dilakukan melalui
situs sendiri atau melalui Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

 Pelaku Usaha dan PSE wajib menjamin Sistem Elektronik yang 
digunakan memenuhi ketentuan:

a. mencantumkan keterangan mengenai nama dan alamat Pelaku Usaha 
yang menjual Pangan Olahan

b. mencantumkan secara lengkap informasi dan/atau keterangan yang 
dicantumkan pada label Pangan Olahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Ketentuan Peredaran Pangan Olahan Secara Daring



PerBPOM NO. 8 TAHUN 2020
Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring 

• (2) Pengawas melakukan pemeriksaan setempat

di sarana yang terkait atau patut diduga

menyelenggarakan kegiatan Peredaran Obat dan 

Makanan Secara Daring

• (1) Pengawas melakukan pemantauan terhadap peredaran obat

dan makanan secara daring termasuk iklan yang menyertainya

pada Sistem Elektronik, Media Sosial dan media internet lain

Implementasi pengawasan pangan secara daring sama dengan luring, antara 

lain:

• Produk Pangan Olahan dalam kemasan eceran harus memiliki izin edar.

• Pelaku Usaha harus menjamin keamanan dan mutu pangan olahan. 



PerBPOM NO. 8 TAHUN 2020

Peredaran PKMK (Pangan Keperluan Medis Khusus) 

secara daring hanya dapat dilakukan oleh Apotek, dapat

menggunakan Sistem Elektronik yang dimiliki sendiri atau yang 

disediakan oleh PSEF

Pelaku Usaha dan/atau Pihak Ketiga dalam melaksanakan

pengiriman Pangan Olahan wajib:

a. menjamin kondisi kemasan produk Pangan Olahan

selama pengiriman hingga sampai pada penerima utuh

dan tidak rusak;

b. mengirimkan produk Pangan Olahan dalam wadah

tertutup; dan

c. menjaga kondisi pengiriman sesuai dengan

karakteristik produk.



FOKUS 

Pengawasan Peredaran Pangan Pada Media Online

MARKET PLACE

ONLINE RETAIL

CLASSIFIED ADS 

DAILY DEALS

WEBSITE PERSEORANGAN

Sarana Peredaran Pangan

Di Media Online 
IKLANHasil Uji



L
A
B
E
L

LABEL

a) Nama produk

b) Daftar bahan yang digunakan/ komposisi

c) Berat bersih atau isi bersih

d) Nama dan alamat pihak yang 

memproduksi/ mengimpor

e) Halal bagi yang dipersyaratkan

f) Tanggal dan kode produksi

g) Keterangan kedaluwarsa

h) Nomor Izin Edar

i) Asal usul bahan pangan tertentu

Keterangan Label Pangan

= Harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca



Kelengkapan

keterangan

yang wajib

dicantumkan

pada label

Label yang dicantumkan

di dalam dan/atau pada 

Kemasan Pangan 

WAJIB sesuai dengan

Label yang disetujui pada 

saat izin edar

LABEL TIDAK MEMENUHI KETENTUAN

Peraturan Badan POM 

Nomor 31 Tahun 2018 

Tentang Label Pangan Olahan



Iklan Tidak Memenuhi
Ketentuan

Iklan pangan mencantumkan klaim khas iat seolah-olah mampu mengobati, 

Peraturan Kepala Badan POMnomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan

CONTOH



Pemeriksaan Sarana Gudang

Tahun 2018 dilakukan pemeriksaan

terhadap 6 gudang e-commerce :

- 3 gudang memenuhi ketentuan

- 2 gudang terdapat temuan produk

rusak dan kedaluwarsa

- 1 gudang menolak untuk diperiksa

oleh petugas
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Sumber : Database Takedown Direktorat Intelijen Obat dan Makanan Periode Tahun 2019

PENGAJUAN TAKEDOWN 

PERIODE TAHUN 2019

“Berdasarkan hasil Patroli

Siber pada tahun 2019

didapat 24.573 link penjualan

Obat dan Makanan ilegal.”



Sumber: BPS. 2020. Hasil Survei Sosial Demogafi Dampak Covid-19

BELANJA ONLINE MENJADI PILIHAN

GERNAS BANGGA BUATAN INDONESIA

Target UMKM menggunakan platform digital sebagai sarana pemasaran



• Sulitnya mengidentifikasi dan menelusuri pelaku pelanggaran
karena identitas dan alamat penjual tidak lengkap atau kontrak
kerja hanya sebagai “ruang/wadah”.

• Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dan pengelola market place
(e-commerce) terkait peraturan peredaran pangan yang antara lain
disebabkan kurangnya sosialisasi Pemerintah.

• Kurangnya tanggung jawab pengelola market place (e-commerce)
misalnya: jaminan keabsahan identitas pemilik barang, tidak
adanya sanksi internal apabila ditemukan pelanggaran oleh
pemilik barang, serta belum adanya ketentuan promosi/iklan
produk agar sesuai dengan peraturan.

• Sulitnya tindak lanjut terhadap media social (facebook, IG) yang
menjual produk pangan secara daring

• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilih pangan yang
memenuhi ketentuan pada saat berbelanja secara daring/online.

Tantangan Pengawasan



• Telah disusun Peraturan Badan POM Pengawasan
Obat dan Makanan No. 8 tahun 2020 tentang
Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan
Secara Daring

• Pembentukan tim Patroli siber BPOM pada tahun
2018 (Kedeputian 4 Direktorat Intelejen sebagai
koordinator). 

• Penyusunan pedoman Pengawasan Peredaran
Produk Pangan pada Media Online.

Upaya dalam memperkuat pengawasan



• MoU dengan Kominfo dalam menindaklanjuti peredaran
produk dan iklan di media online yang Tidak Memenuhi
Ketentuan (TMK).

• MoU dengan IDEA (Asosiasi E-commerce Indonesia),
ASPERINDO dan aplikasi serta situs daring seperti
Bukalapak, Tokopedia, Gojek, dan Grab.

• Edukasi masyarakat dilakukan Badan POM pada acara CFD,
penyuluhan ke sekolah, dan acara KIE lainnnya yang
diselenggarakan Badan/BB/BPOM dan Loka. Untuk
menjangkau masyarakat yang lebih luas Badan POM juga
membuat infografis-infografis yang diunggah melalui media
daring seperti Instagram dan Twitter Badan POM.

Upaya dalam memperkuat pengawasan

(lanjutan)
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Terima Kasih

inspeksipot@gmail.com


