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Pola konsumsi masyarakat berubah

• Antara 2017 dan 2019, konsumsi masyarakat 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)



Layanan pesan antar makanan meningkat

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

Jasa pesan antar makanan daring diperkirakan tumbuh sebesar↑11.5% setiap tahun antara 2020-2045

34% 
responden
menggunakan jasa
pesan antar makanan
lebih banyak

2% responden memulai
menggunakan jasa pesan
antar makanan

Sebelum Covid-19 Selama Covid-19

(Nielsen, 2019) (McKinsey, 2020)



Layanan pesan antar makanan membawa
manfaat

• Memperluas pilihan dan 
menambah kenyamanan
pemesanan bagi konsumen

• Mendukung kesempatan usaha
penjual makanan yang 
mayoritas UMK

• Membuka lapangan pekerjaan
bagi pengantar makanan



Proses layanan pesan antar daring

Konsumen memesan Penjual menyiapkan Pengantar mengirim Konsumen menikmati



Keamanan pangan selama pengantaran



Peraturan BPOM 8/2012 tentang Pengawasan
Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring

Pasal 19

(1) Penyerahan Pangan Olahan yang diedarkan secara daring dapat dilaksanakan secara langsung atau
dikirim kepada pembeli atau konsumen. 

(2) Pengiriman Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri
oleh Pelaku Usaha atau bekerja sama dengan Pihak Ketiga yang berbentuk badan hukum. 

(3) Pelaku Usaha dan/atau Pihak Ketiga dalam melaksanakan pengiriman Pangan Olahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) 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. 





Menuju Indonesia bebas kantong plastik
23 pemerintah kota/kabupaten dan 3 pemerintah provinsi telah melarang penggunaan plastik sekali pakai

Pergub DKI Jakarta 142/2019

Perda Bali 97/2018



• Restoran dan pedagang makanan yang 
terletak di toko swalayan, pusat
perbelanjaan, dan pasar juga termasuk
dalam Pergub DKI Jakarta

• Kantong biodegradable sekali pakai juga 
dilarang



Opsi alternatif

+ Ramah lingkungan
+ Lebih terjangkau
- Tidak tahan air
- Mudah robek

+ Ramah lingkungan
+ Tahan cuaca/air
+ Tahan lama
- Belum tersebar luas

+ Ramah lingkungan
+ Lebih hemat
+ Tahan lama
- Risiko kontaminasi jika jarang dicuci
- Beban pada pengantar makanan



Covid-19 dan tas guna ulang

• Pandemi Covid-19 membawa kekhawatiran penularan virus melalui tas
guna ulang

• Belum ada bukti bahwa virus menular melalui tas guna ulang, namun
tetap perlu waspada

• Beberapa negara bagian Amerika Serikat melarang tas guna ulang
untuk mencegah penularan bagi pekerja sektor makanan



Perlu opsi yang ramah lingkungan, 
cocok untuk makanan, dan terjangkau



Rekomendasi

• Mempertimbangkan masa transisi untuk sektor pesan antar makanan
daring

• Mempertimbangkan berbagai macam jenis plastik (biodegradable dari
singkong/rumput laut vs plastik tradisional)

• Mendukung opsi zero-waste tas pengantaran kedap udara guna ulang

• Memberi insentif pihak swasta untuk mendorong inovasi alternatif
plastik yang cocok untuk makanan
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