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Pola konsumsi masyarakat berubah

• Antara 2017 dan 2019, konsumsi makanan olahan atau ultra-olahan
meningkat 9,63% (Kementerian Pertanian, 2019)

• 30% pengeluaran bulanan untuk makanan didapatkan dari makanan
dan minuman olahan (Vermeulen et al, 2019)

• Semakin banyak konsumen, terutama populasi
urban, membeli makanan dari jasa layanan
pesan antar makanan daring



Jenis layanan pesan antar makanan daring

• Marketplace

• Aplikasi agregator makanan

• Restoran-ke-konsumen

• Media sosial

• Aplikasi pengiriman pesan



Layanan pesan antar makanan meningkat

41% 
responden di 6 area 
perkotaan pernah
memesan makanan
secara daring

• Di seluruh Asia Tenggara, GMV pengantaran makanan daring melonjak
15 kali antara tahun 2015 dan 2019, mencapai USD 6 miliar.

• Di Indonesia, jasa pesan antar makanan daring diperkirakan tumbuh
sebesar 11.5% setiap tahun antara 2020-2024

(Nielsen, 2019)



Covid-19 mendorong penggunaan layanan
pesan antar makanan daring

• Peningkatan order dan 
jumlah basket size

• PSBB Jakarta diprediksi akan
semakin meningkatkan
pengunaan layanan

34% 
responden
menggunakan jasa
pesan antar makanan
lebih banyak

2% responden memulai
menggunakan jasa pesan
antar makanan

(McKinsey, 2020)



Manfaat layanan pesan antar makanan daring

• Pedagang usaha kecil dan menengah GoFood berkontribusi
sebesar Rp 18 triliun, dan GrabFood berkontribusi Rp 20.8 
triliun

• 93% pedagang melaporkan peningkatan volume transaksi

• Membuka lapangan pekerjaan bagi mitra layanan pesan antar
makanan daring (sekitar 2 juta mitra Go-Ride dan Go-Car)

• Kenyamanan dan keluasan pilihan bagi konsumen



Keamanan Pangan

• Menjaga kebersihan dan sanitasi

• Memisahkan daging, unggas, dan 
hidangan laut mentah dari
makanan lain

• Masak dan panaskan makanan
dengan baik

• Simpan makanan pada suhu yang 
aman

• Gunakan air dan bahan mentah
yang aman, jangan konsumsi
makanan melewati masa 
kadaluwarsa

Sumber: World Health Organization



Tantangan Keamanan Pangan

• Dari 2000 sampai 2015, Indonesia mencatat 61.119 kasus penyebaran
keracunan makanan

• Proxy lainnya: 1 juta kasus diare di tahun 2018

• Ernawanti et al. (2018) melaporkan sekitar 35% dari makanan olahan kemasan
yang dijual di suatu platform e-commerce tidak memiliki izin atau label 
makanan yang diwajibkan

• BPOM (2019a) memeriksa total 23.463 sampel makanan terdaftar dan tidak
terdaftar dan menemukan 14% dari semua sampel dan setengah dari sampel
makanan tidak terdaftar tidak memenuhi syarat dan ketentuan



Proses layanan pesan antar daring

Konsumen memesan Penjual menyiapkan Pengantar mengirim Konsumen menikmati

Keamanan makanan adalah tanggung jawab bersama, 
mulai dari penjual, pengantar, dan konsumen



Regulasi keamanan pangan

UU No. 18/2012 tentang
Pangan

PP No. 86/2019 tentang
Keamanan Pangan

UU No. 23/2014 tentang
Pemerintah Daerah

PP No. 80/2019 tentang
Perdagangan Melalui

Sistem Elektronik

PBPOM No. 8/2020 
tentang Pengawasan

Obat dan Makanan yang 
Diedarkan secara Daring



Peran dan tanggung jawab keamanan pangan
Tahapan Ruang lingkup Otoritas

Standar kualitas Kontaminasi makanan olahan/ultra-olahan, bahan
tambahan, kemasan makanan

BPOM

Kontaminasi makanan olahan siap saji/makanan
olahan industri rumah tangga

Kementerian Kesehatan

Sertifikasi pra-pasar Sertifikasi kepastian keamanan dan kualitas pangan, 
Izin distribusi (MD/ML)

BPOM

Sertifikat produksi industri rumah tangga (SPP-IRT), 
sertifikasi fasilitas produksi untuk makanan siap saji

Pemerintah kota/kabupaten

Pengawasan pasca-pasar Makanan olahan/ultra-olahan (kecuali IRT) BPOM

Olahan makanan IRT BPOM, kota/kabupaten, 
Kemenkes

Makanan olahan siap saji BPOM, kota/kabupaten, 
Kemenkes



Tantangan keamanan pangan daring

• Rendahnya tingkat kepatuhan penjual makanan

• Proses perizinan rumit dan menghambat penjual makanan untuk
mendaftar

• Pengawasan pasca-pasar kurang efektif karena keterbatasan SDM dan 
dana

• Kapasitas pemerintah daerah berbeda

• Kurang ada kapasitas keterlacakan

• Kebijakan pengurangan kantong plastik di beberapa daerah

• Peraturan BPOM 8/2020 mengharuskan izin edar, termasuk untuk IRT?



Inisiatif sektor swasta

• Edukasi

• Standar operasi dan pengawasan mandiri

• Mekanisme ganti rugi

• Opsi ramah lingkungan



Rekomendasi

• Menyederhanakan sertifikasi pra-pasar untuk industri rumah tangga

• Pengaturan bersama pemerintah dan pihak swasta
• Menghadirkan pihak swasta dalam proses perencanaan kebijakan

• Keterlibatan sektor swasta dalam implementasi

• Keterlibatan konsumen

• Mengevaluasi pelarangan plastik sekali pakai untuk pengantaran
makanan olahan
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