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BAB III

TINJAUAN TEORITIS PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

A. TINJAUAN PANGAN OLAHAN

1. Pengertian Pangan Olahan

Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004 pangan adalah segala

sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak

diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,

termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau

minuman.1

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik

yang diolah maupun tidak diolah. Yang diperuntukkan sebagai makanan atau

minuman bagi konsumsi manusia termasuk sebagai bahan tambahan pangan, bahan

baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan,

dan atau pembuatan makanan atau minuman.2

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian pangan olahan adalah

makanan jadi yang merupakan hasil olahan yang diolah untuk diperdagangkan.3

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode

1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Gizi, dan Mutu Pangan
2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011

Tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Bab I pasal 1
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat.
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tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk bahan pangan olahan tertentu,

bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, dan pangan iradiasi.4

2. Kriteria Makanan Pangan Olahan

Berdasarkan peraturan Badan Pengawasa Obat dan Makanan Nomor

03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang pendaftaran pangan olahan, bahwa yang

termasuk dalam kriteria pangan olahan adalah sebagai berikut :

a. Pangan Olahan produksi sendiri, adalah pangan olahan yang diproduksi oleh

Home industri atau bukan perusahaan;

b. Pangan Olahan lisensi, yaitu pangan olahan yang diproduksi atas dasar pemberi

lisensi, sedangkan yang dimaksud dengan pemberi lisensi adalah produsen atau

pemberi riset pemilik formula dan tekhnologi didalam atau diluar negeri yang

memberikan lisensi kepada perusahaan yang mengajukan pendaftaran;

c. Pangan Olahan yang dikemas kembali, adalah pangan olahan yang dikemas

kembali menjadi pangan olahan dengan kemasan yang lebih kecil atau lebih besar;

d. Pangan Olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak. Adalah pangan olahan yang

diproduksi berdasarkan permintaan pemberi kontrak, Penerima kontrak adalah

industri dibidang pangan olahan yang menerima pekerjaan penerimaan pembuatan

pangan olahan berdasarkan kontrak, dan memiliki izin usaha industri sesuai

dengan jenis pangan industri yang diproduksi. Sedangkan pemberi kontrak adalah

4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011
Tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Bab I Pasal 1
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perorangan atau badan usaha yang memiliki izin usaha dibidang produksi pangan,

yang menggunakan sarana produksi pihak lain berdasarkan kontrak.5

3. Pendaftaran Pangan Olahan

Untuk melindungi masyarakat Indonesia terhadap bahaya konsumsi suatu

produk makanan dan minuman serta juga obat-obatan, maka pemerintah telah

mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan guna mengatur dan menjamin agar

produk makanan, minuman dan obat-obatan yang dikonsumsi tidak mengandung

unsur-unsur yang berbahaya. Tugas tersebut diemban oleh lembaga pemerintah yang

bernama Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perusahaan ataupun industri produsen

makanan yang disajikan dalam suatu kemasan tertentu, wajib mendaftarkan

produknya tersebut ke Badan Pengwas Obat dan Makanan guna memperoleh izin

penjualan dan peredaran di masyarakat. Peraturan yang terperinci mengatur hal

tersebut adalah Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Registrasi produk pangan olahan dibagi menjadi dua jenis yaitu pangan olahan

yang diproduksi dalam negeri dan pangan olahan yang diimpor dari luar negeri.

Untuk proses pendaftaran, terdapat syarat-syarat yang harus dipersiapkan.

Secara umum, persyaratan pendaftaran pangan olahan di Badan Pengawas Obat

dan Makanan terbagi dalam tiga persyaratan yaitu :

a. Kelengkapan Persyaratan Administrasi meliputi : surat kuasa, izin industri, surat

hasil audit sarana produksi, surat keterangan yang menyatakan hubungan antar

5 Peraturan BPOM Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
Bab II Pasal 5
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perusahaan (jika perlu). Sementara untuk produk yang dimasukkan ke Indonesia,

dokumen yang perlu ditambahkan adalah Angka Pengenal Impor (API), sertifikat

kesehatan/sertifikat bebas jual, dan surat penunjukan dari perusahaan asal di luar

negeri.

b. Persyaratan Teknis Pendaftaran Pangan Olahan mencakup : komposisi daftar

bahan yang digunakan dan penjelasannya, sertifikat GMP, hasil analisis produk

akhir, informasi tentang masa simpan, informasi tentang kode produksi, dan

rancangan label.

TABEL I.5

Persyaratan Teknis Pendaftaran Pangan Olahan

No Persyaratan Teknis Pendaftaran

1 Kelengkapan Dokumen

2 Daftar bahan yang digunakan

3 Penjelasan untuk bahan baku tertentu yang digunakan

4 Proses produksi

5 Hasil analisis

6 Informsi tentang masa simpan

7 Informasi kode produksi

8 Rancangan label
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c. Persyaratan Lainnya (jika diperlukan) antara lain : sertifikat merek produk,

sertifikat produk penggunaan tanda SNI, sertifikat organik, keterangan bebas

GMO, keterangan iradiasi pangan, NKV untuk rumah potong hewan, surat

persetujuan pencantuman tulisan “halal”, dan data pendukung lainnya.

Selan itu, didalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011 adalah sebagai tindak lanjut dari peraturan

sebelumnya, dalam peraturan tersebut dijelaskan Tata cara pendaftaran produk

pangan olahan di Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu tebagi dalam tiga bagian

: Pengajuan pendaftaran, Pemeriksaan penilaian, Pemberian keputusan.

Adapun tata cara pendaftarannya adalah sebagai berikut :

a. Proses pengajuan pendaftaran yaitu sebagai berikut :

1) Maka harus mendapatkan izin produksi untuk setiap pangan olahan termasuk

yang memiliki perbedaan dalam hal desain label, jenis kemasan, komposisi,

nama atau alamat pihak yang memproduksi;

2) Permohonan diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran

disertai dengan kelengkapan dokumen pendaftaran yang diberikan, diisi

menggunakan bahasa indonesia, dan pemohon wajib mengisi formulir

pendaftaran dengan lengkap;

3) Setelah diisi, maka pemohon menyerahkan berkas yang sudah diisi sebanyak

dua rangkap (asli dan photo copy) kepada kepala Cq direktur untuk dilakukan

pengecekan dokumen, disertai dengan biaya untuk evaluasi dan pendaftaran

sesuai yang telah ditetapkan;
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4) Pedoman pengisian formulir dan dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) tercantum pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

b. Proses pemeriksaan penilaian yaitu sebagai berikut :

1) Terhadap pemeriksaan dokumen dokumen yang telah diajukan, maka akan

dilakukan pemeriksaan dan penilaian sesuai dengan kriteria dan persyaratan

yang telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah

Peraturan Badan Pengwas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 tahun

2011;

2) Dalam hal dokumen pendaftaran yang mencantumkan variasi klaim, maka

pihak yang berwenang akan melakukan pembahasan dengan tim ahli;

3) Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data, dengan cara mengisi

dokumen yang telah ditentukan, meskipun sedang dilkukan penilaian;

4) Batas waktu pengajuan perubahan data tersebut adalah 50 hari semenjak

pengambilan dokumen perubahan data, dan jika belum selesai maka pemohon

bisa mengajukan perpanjangan 1 kali yaitu selama 25 hari. Jika dalam waktu

tersebut tidak diserahkan maka pendaftaran dinyatakan hangus;

5) Jika telah memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan penelitian serta di

ambil keputusan hasil penilaian.
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c. Pemberian keputusan yaitu sebagai berikut :

1) Keputusan surat persetujuan ditetapkan oleh kepala badan atau didelegasikan

kepada pejabat lain yang ditunjuk;

2) Hasil penilaian yang dikeluarkan yaitu dapat berupa surat persetujuan

pendaftaran, atau surat penolakan.

3) Didalam surat keputusan persetujuan akan dicantumkan label yang disetujui,

nomor pendaftaran ( BPOM RI SP/P-IRT, BPOM RI MD, BPOM RI ML),

identitas pangan olahan, alamat perusahaan, lokasi produsen, jenis kemasan,

jenis pangan.

4) Jika permohonan ditolak, maka keputusan surat penolakan akan diterbitkan

disertai dengan alasan penolakan;

5) Dalam hal penolakan karena alasan mutu, keamanan, gizi, pendaftaran kembali

hanya dapat diajukan jika ada data pendukung terbaru.

4. Dasar Hukum Tentang Pangan Olahan

Keberadaan Badan pengawas obat dan makanan sebagai lembaga yang

bertanggung jawab terhadap kepastian hukum terhadap produk-poduk obat dan

makanan pangan olahan baik jaminan mutu maupun legalitas hukumnya, tentu

memiliki landasan hukum yang kuat juga, dan yang terpenting dari dibuatnya

lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan ini adalah untuk memberikan

perlindungan terhadap konsumen atau masyarakat dari peredaran barang-barang

yang tidak terjamin mutu dan kualitasnya. Adapun landasan hukum Peraturan
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Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Makanan Pangan Olahan adalah

sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99);

b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 144);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan

Gizi Pangan;

d. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen;

e. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan

Tugas Eselon Lembaga Pemerintah Non Departemen.;

f. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

02001/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan”.6

Selain adanya peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang

melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar dipasaran demi

menjaga dan memberikan perlindungan terhadap konsumen, peraturan tentang

hukum konsumen juga ditemukan didalam berbagai peraturan perundang-

undangan yang lain, Yang menyangkut  berbagai kaidah hubungan dan masalah

6 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang
Pendaftaran Pangan Olahan.



9

konsumen. Sekalipun peraturan perundang-undangan tersebut tidak khusus

ditrbitkan untuk konsumen. Tapi dapat dijadikan sebagai dasar dalam

perlindungan konsumen. Yaitu sebagai berikut :

a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1993 yang menyebutkan :

“Meningkatkan pendapatan produsen dan melindungi kepentingan konsumen’’;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2001 Tentang Badan

Perlindungan Konsumen;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2001 Tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

d. Kepututsan Presiden Republik Indonesia No. 90 Tahun 2001 Tentang

Pembentukan Badan Perlindungan Konsumen;

e. Keputusan Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.

605/MPP/KEP/8/2002 tentang pengangkatan anggota badan penyelesaian

sengketa konsumen.

B. TINJAUAN PERATURAN BPOM TENTANG PANGAN OLAHAN

1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah yang

bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat

yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan

keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Badan Pengawas

Obat dan Makanan adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi



10

peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sistem Pengawasan Obat dan

Makanan yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan

mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan

kesehatan konsumennya baik didalam maupun diluar negeri.

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah badan dibentuk berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor

64 Tahun 2005 berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Badan

Pengawasan Obat dan Makanan melaksanakan Tugas Pemerintahan dibidang

Pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian

terpenting dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Misi Badan Pengawasan

Obat dan Makanan dalam melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan

yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan yang

menyeluruh mulai dari proses pembuatan produk hingga sampai pada proses

pemasaran dan sampai pada tangan konsumen, dengan melakukan control yang

disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Fungsi dan Tujuan Peraturan BPOM

Upaya pemerintah dalam pembentukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan

dalam upaya memberikan perlindugan hukum terhadap konsumen dari peredaran

barang yang tidak terjamin kualitas dan mutunya, sehngga memiliki fungsi dan

tujuan yang jelas arahan dalam implementasinya.
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Adapun fungsi Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan

pengawasan terhadap obat dan makanan yaitu antara lain:

a. Pengaturan, regulasi, dan standardisasi;

b. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan Cara-cara Produksi

yang Baik;

c. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar;

d. Post marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium,

pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum;

e. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk;

f. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan.

g. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik;

h. Badan Pengawas Obat Makanan adalah lembaga Non departemen yang

bertanggung jawab langsung pada Presiden RI dalam menjalankan tugas dan

fungsinya. Dengan memakai atribut “Obat dan Makanan”, sudah pasti

pengawasan yang di fokuskan oleh BPOM ini adalah dua komiditi tersebut.

Selain itu, dibentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan juga memiliki

tujuan yang jelas sehingga bisa memberikan perlindungan terhadap konsumen dari

peredaran barang yang tidak terjamin kualitas dan mutunya.
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Berikut adalah tujuan dari dibentuknya Badan Pengawas obat dan makanan

atau BPOM yaitu antara lain :

a. Memberikan Kepastian perlindungan kepada konsumen masyarakat terhadap

produksi, peredaran dan penggunaan farmasi dan makanan yang tidak memenuhi

persyaratan mutu, keamanan, khasiat;

b. Memperkokoh perekonomian nasional dengan meningkatkan daya saing industri

farmasi dan makanan yang berbasis pada keunggulan;

c. Budaya Organisasi : Untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien,

budaya organisasi Badan POM dikembangkan dengan nilai-nilai dasar sebagai

berikut :

1) Profesionalisme Menegakkan profesionalisme dengan integritas, obyektivitas,

ketekunan dan komitmen yang tinggi;

2) Kredibilitas Memiliki kredibilitas yang diakui oleh masyarakat luas, nasional

dan internasional;

3) Kecepatan, tanggap dan cepat dalam bertindak mengatasi masalah;

4) Kerja sama,  mengutamakan kerjasama tim dalam sistem kerjanya;

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian

hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam

berusaha;
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f. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha

produksi barang dan atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan dan

keselamatan konsumen.

3. Prinsip-Prinsip Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Adapun Prinsip dasar sistem pengawasan obat dan makanan yaitu:

a. Prinsip Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat dan professional;

b. Prinsip melakukan tindakan berdasarkan atas tingkat risiko dan berbasis bukti-

bukti ilmiah;

c. Lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup seluruh siklus proses,

berskala nasional/lintas propinsi, dengan jaringan kerja internasional;

d. Prinsip otoritas yang menunjang penegakan supremasi hukum;

e. Memiliki jaringan laboratorium nasional yang kuat yang berkolaborasi dengan

jaringan global, memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk

Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

4. Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Pengawasan

Obat dan Makanan

Pentingnya optimalisasi peran bersama antara Badan Pengawasan Obat dan

Makanan dengan berbagai lembaga terkait untuk melakukan pengawasan terhadap

produk makanan dan obatan yang tidak memenuhi aturan yang berlaku.. Lembaga

terkait ini mempuyai peran yang strategis dalam penanggulangan makanan dan obat-

obatan yang kadaluarsa, berformalin dan berkemasan rusak.
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Badan Pengawasan Obat dan Makanan harus senantiasa mengembangkan

pemantauan dan pengawasan terhadap makanan dan obat-obatan yang beredar luas di

masyarakat. Pencegahan sejak dini harus dilakukan agar tidak ada korban. Sebagai

lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, Badan

Pengawas Obat dan Makanan diharapkan memiliki kebijakan strategis dan tindakan

kongkrit yang langsung menyentuh ke masyarakat. Adapun tanggung jawab Badan

Pengawasan Obat dan Makanan terhadap pengawasan obat dan makanan adalah

sebagai berikut :

a. Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan.obat dan makanan;

b. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk

makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;

c. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri

farrnasi;

d. penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengernbangan, dan pengawasan

obat dan makanan.


