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KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

 
 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamua’laikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh, 
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas segala 
rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, 
sehingga buku Prosiding WNPG XI Bidang 3 Peningkatan 

Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan dapat terwujud.  

Sesuai dengan tema Bidang 3, Prosiding ini mengangkat tema “Peningkatan Penjaminan 
Keamanan dan Mutu Pangan untuk Pencegahan Stunting dan Peningkatan Mutu 
SDM Bangsa dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” dan 
memuat sejumlah makalah yang telah disampaikan oleh para narasumber dari berbagai 
instansi baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi dan juga pelaku usaha 
yang terlibat di dalam rangkaian kegiatan WNPG XI Bidang 3. 

Dalam pencegahan stunting, BPOM melaksanakan pengawasan full spectrum yang 
komprehensif dan sistematik, mulai dari standardisasi pangan olahan pada 1000 Hari 
Pertama Kehidupan (HPK), antara lain penyusunan peraturan terkait keamanan, mutu dan 
gizi pangan olahan untuk bayi, anak, dan ibu hamil/menyusui. Selain itu, sesuai Undang-
Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 Badan POM juga memberikan izin edar (evaluasi 
pre-market), hingga pengawasan post-market pangan olahan, termasuk untuk kelompok 
1000 HPK. BPOM juga berperan dalam Pengawasan Fortifikasi Pangan, Gerakan 
Masyarakat Sadar Pangan Aman / Germas SAPA (melalui Program Intervensi Keamanan 
Pangan di Desa dan Pangan Jajajan Anak Sekolah /PJAS).  

Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada 
seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif sehingga dari rangkaian kegiatan WNPG XI 
tersebut dihasilkan rumusan rekomendasi kebijakan serta program pangan dan gizi 
khususnya di bidang peningkatan penjaminan keamanan dan mutu pangan. Kami berharap 
rekomendasi Bidang 3 WNPG XI dapat menjadi acuan strategi kebijakan dalam menangani 
keamanan pangan pada umumnya dan menurunkan prevalensi stunting pada khususnya. 

Kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan buku 
prosiding ini dan rekomendasi WNPG di masa mendatang. Semoga prosiding dan 
rekomendasi WNPG khususnya Bidang 3 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait.  

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh 

 
Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP  
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KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

 
Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamua’laikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh, 

Sebagai kebutuhan dasar manusia, pangan haruslah tersedia 
secara cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan dapat 
diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan pangan 
tersebut juga harus didukung oleh pemenuhan persyaratan 
keamanan, mutu, gizi serta tidak bertentangan dengan agama, 
keyakinan dan budaya masyarakat. Adanya permasalahan 
dalam pangan dapat berdampak pada kesehatan individu yang 
pada akhirnya dapat meluas pada penurunan kualitas 
sumberdaya manusia. 

Pelaksanaan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) merupakan salah satu 
komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan di bidang pangan dan gizi, dengan 
mempertemukan para pemangku kepentingan lintas sektor untuk mendiskusikan, 
mensinkronisasikan serta merumuskan program dan kebijakan yang relevan.  Tema besar 
yang diangkat dalam WNPG XI yang dilaksanakan pada 3-4 Juli 2018 adalah terkait 
kontribusi di sektor pangan dan gizi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di 
Indonesia. 

Faktor terjadinya stunting sangat kompleks yang tidak hanya menyangkut nutrisi namun 
faktor ekonomi masyarakat sehingga memerlukan pendekatan yang holistik untuk 
mengatasinya.  Peningkatan ekonomi masyarakat yang dapat memacu penuntasan 
kemiskinan dapat dilakukan melalui peningkatan produksi dan perdagangan pangan 
karena Indonesia mempunyai keunggulan sumberdaya yang melimpah dan unik. 

Dalam kaitannya dengan produksi dan perdagangan pangan inilah diperlukan pendekatan 
pengembangan dan pemanfaatan standar, yang diarahkan untuk peningkatan nilai tambah 
dan daya saing komoditi pangan lokal, sehingga selain dapat meningkatkan perlindungan 
konsumen dari pangan berbahaya, secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi 
dan kesejahteraan masyarakat. 

Standar dan penilaian kesesuaian memiliki peranan penting dalam upaya penjaminan 
keamanan, mutu dan gizi pangan.  Standar dapat memberikan petunjuk atau indikasi bagi 
terpenuhinya kelayakan produk pangan, yang dimulai sejak disain dalam perencanaan, 
proses produksi, pengendalian mutu, distribusi dan pemasaran. Kegiatan penilaian 
kesesuaian melalui pengujian, inspeksi dan/atau sertifikasi merupakan pembuktian 
pemenuhan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan dalam standar. 

Dalam perdagangan pangan internasional, standar yang ditetapkan oleh Codex 
Alimentarius Commission, yang merupakan Joint FAO/WHO Food Standard Programme, 
telah menjadi acuan bagi negara di dunia dalam menyusun standar dan regulasi di bidang 
pangan serta menjadi acuan bagi WTO ketika terjadi perselisihan (dispute) dalam 
perdagangan.  Oleh karena itu, standar dan regulasi pemerintah di bidang pangan yang 
selaras dengan ketentuan internasional selain dapat meningkatkan jaminan perlindungan 
kesehatan konsumen, juga dapat menjadi alat yang efektif untuk memperjuangkan 
kepentingan nasional dalam bidang ekspor dan mengelola impor dengan baik. 
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KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

 
Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamua’laikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh, 

Sebagai kebutuhan dasar manusia, pangan haruslah tersedia 
secara cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan dapat 
diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan pangan 
tersebut juga harus didukung oleh pemenuhan persyaratan 
keamanan, mutu, gizi serta tidak bertentangan dengan agama, 
keyakinan dan budaya masyarakat. Adanya permasalahan 
dalam pangan dapat berdampak pada kesehatan individu yang 
pada akhirnya dapat meluas pada penurunan kualitas 
sumberdaya manusia. 

Pelaksanaan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) merupakan salah satu 
komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan di bidang pangan dan gizi, dengan 
mempertemukan para pemangku kepentingan lintas sektor untuk mendiskusikan, 
mensinkronisasikan serta merumuskan program dan kebijakan yang relevan.  Tema besar 
yang diangkat dalam WNPG XI yang dilaksanakan pada 3-4 Juli 2018 adalah terkait 
kontribusi di sektor pangan dan gizi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di 
Indonesia. 

Faktor terjadinya stunting sangat kompleks yang tidak hanya menyangkut nutrisi namun 
faktor ekonomi masyarakat sehingga memerlukan pendekatan yang holistik untuk 
mengatasinya.  Peningkatan ekonomi masyarakat yang dapat memacu penuntasan 
kemiskinan dapat dilakukan melalui peningkatan produksi dan perdagangan pangan 
karena Indonesia mempunyai keunggulan sumberdaya yang melimpah dan unik. 

Dalam kaitannya dengan produksi dan perdagangan pangan inilah diperlukan pendekatan 
pengembangan dan pemanfaatan standar, yang diarahkan untuk peningkatan nilai tambah 
dan daya saing komoditi pangan lokal, sehingga selain dapat meningkatkan perlindungan 
konsumen dari pangan berbahaya, secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi 
dan kesejahteraan masyarakat. 

Standar dan penilaian kesesuaian memiliki peranan penting dalam upaya penjaminan 
keamanan, mutu dan gizi pangan.  Standar dapat memberikan petunjuk atau indikasi bagi 
terpenuhinya kelayakan produk pangan, yang dimulai sejak disain dalam perencanaan, 
proses produksi, pengendalian mutu, distribusi dan pemasaran. Kegiatan penilaian 
kesesuaian melalui pengujian, inspeksi dan/atau sertifikasi merupakan pembuktian 
pemenuhan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan dalam standar. 

Dalam perdagangan pangan internasional, standar yang ditetapkan oleh Codex 
Alimentarius Commission, yang merupakan Joint FAO/WHO Food Standard Programme, 
telah menjadi acuan bagi negara di dunia dalam menyusun standar dan regulasi di bidang 
pangan serta menjadi acuan bagi WTO ketika terjadi perselisihan (dispute) dalam 
perdagangan.  Oleh karena itu, standar dan regulasi pemerintah di bidang pangan yang 
selaras dengan ketentuan internasional selain dapat meningkatkan jaminan perlindungan 
kesehatan konsumen, juga dapat menjadi alat yang efektif untuk memperjuangkan 
kepentingan nasional dalam bidang ekspor dan mengelola impor dengan baik. 
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kemiskinan dapat dilakukan melalui peningkatan produksi dan perdagangan pangan 
karena Indonesia mempunyai keunggulan sumberdaya yang melimpah dan unik. 

Dalam kaitannya dengan produksi dan perdagangan pangan inilah diperlukan pendekatan 
pengembangan dan pemanfaatan standar, yang diarahkan untuk peningkatan nilai tambah 
dan daya saing komoditi pangan lokal, sehingga selain dapat meningkatkan perlindungan 
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dan kesejahteraan masyarakat. 

Standar dan penilaian kesesuaian memiliki peranan penting dalam upaya penjaminan 
keamanan, mutu dan gizi pangan.  Standar dapat memberikan petunjuk atau indikasi bagi 
terpenuhinya kelayakan produk pangan, yang dimulai sejak disain dalam perencanaan, 
proses produksi, pengendalian mutu, distribusi dan pemasaran. Kegiatan penilaian 
kesesuaian melalui pengujian, inspeksi dan/atau sertifikasi merupakan pembuktian 
pemenuhan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan dalam standar. 

Dalam perdagangan pangan internasional, standar yang ditetapkan oleh Codex 
Alimentarius Commission, yang merupakan Joint FAO/WHO Food Standard Programme, 
telah menjadi acuan bagi negara di dunia dalam menyusun standar dan regulasi di bidang 
pangan serta menjadi acuan bagi WTO ketika terjadi perselisihan (dispute) dalam 
perdagangan.  Oleh karena itu, standar dan regulasi pemerintah di bidang pangan yang 
selaras dengan ketentuan internasional selain dapat meningkatkan jaminan perlindungan 
kesehatan konsumen, juga dapat menjadi alat yang efektif untuk memperjuangkan 
kepentingan nasional dalam bidang ekspor dan mengelola impor dengan baik. 
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Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamua’laikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh, 
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas segala 
rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, 
sehingga buku Prosiding WNPG XI Bidang 3 Peningkatan 

Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan dapat terwujud.  

Sesuai dengan tema Bidang 3, Prosiding ini mengangkat tema “Peningkatan Penjaminan 
Keamanan dan Mutu Pangan untuk Pencegahan Stunting dan Peningkatan Mutu 
SDM Bangsa dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” dan 
memuat sejumlah makalah yang telah disampaikan oleh para narasumber dari berbagai 
instansi baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi dan juga pelaku usaha 
yang terlibat di dalam rangkaian kegiatan WNPG XI Bidang 3. 

Dalam pencegahan stunting, BPOM melaksanakan pengawasan full spectrum yang 
komprehensif dan sistematik, mulai dari standardisasi pangan olahan pada 1000 Hari 
Pertama Kehidupan (HPK), antara lain penyusunan peraturan terkait keamanan, mutu dan 
gizi pangan olahan untuk bayi, anak, dan ibu hamil/menyusui. Selain itu, sesuai Undang-
Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 Badan POM juga memberikan izin edar (evaluasi 
pre-market), hingga pengawasan post-market pangan olahan, termasuk untuk kelompok 
1000 HPK. BPOM juga berperan dalam Pengawasan Fortifikasi Pangan, Gerakan 
Masyarakat Sadar Pangan Aman / Germas SAPA (melalui Program Intervensi Keamanan 
Pangan di Desa dan Pangan Jajajan Anak Sekolah /PJAS).  

Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada 
seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif sehingga dari rangkaian kegiatan WNPG XI 
tersebut dihasilkan rumusan rekomendasi kebijakan serta program pangan dan gizi 
khususnya di bidang peningkatan penjaminan keamanan dan mutu pangan. Kami berharap 
rekomendasi Bidang 3 WNPG XI dapat menjadi acuan strategi kebijakan dalam menangani 
keamanan pangan pada umumnya dan menurunkan prevalensi stunting pada khususnya. 

Kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan buku 
prosiding ini dan rekomendasi WNPG di masa mendatang. Semoga prosiding dan 
rekomendasi WNPG khususnya Bidang 3 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait.  

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh 

 
Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP  
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Badan Standardisasi Nasional selaku kontak poin nasional untuk penanganan Codex 
serta mengkoordinasikan forum Komite Nasional Codex Indonesia yang beranggotakan 
Kementerian/ Lembaga, asosiasi produsen, asosiasi konsumen dan pakar di bidang 
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Dengan mengucap syukur kepada Allah Yang Maha Esa, kami telah 
menyelesaikan prosiding, yang berjudul ―Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu 
Pangan untuk Pencegahan Stunting dan Peningkatan Mutu SDM Bangsa dalam Rangka 
Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan‖.  Fokus bahasan pada prosiding ini salah 
satu sub-bidang bahasan pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke XI (3-4 Juli, 
2018). 

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2018 ini mengusung tema besar 
nasional yaitu ―Percepatan penurunan stunting melalui revitalisasi ketahanan pangan dan 
gizi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan‖. Permasalahan 
stunting ini merupakan permasalahan besar yang bersifat kompleks dan multi 
sektoral.  Pemasalahanan stunting ini berakibat sangat serius pada pembangunan 
SDM bangsa karena merupakan kendala besar dalam menciptakan SDM yang cerdas, 
sehat, dan produktif agar dapat berdaya saing tinggi. Dalam rangka menurunkan angka 
stunting, intervensi gizi spesifik dan sensitif dilakukan dengan melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan. Karena alasan tersebut maka WNPG XI tahun 2018 ini 
bertujuan untuk “merumuskan rekomendasi strategi kebijakan serta program pangan 
dan gizi lintas pemangku kepentingan dalam pencegahan stunting lima tahun ke depan, 
sebagai bahan masukan RPJMN 2020-2024. 

Dalam rangka mencapai tujuan itu, WNPG XI ini dibagi menjadi 5 kelompok 
bidang, yang masing-masing bertanggung jawab pada bidang tersebut, yaitu (i) 
Peningkatan Gizi Masyarakat, (ii) Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam, (iii) 
Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan, (iv) Peningkatan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat dan (v) Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi.  Dalam hal ini, 
fokus bahasan pada prosiding ini adalah ―Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu 
Pangan‖.  

Prosiding ini merupakan catatan, kumpulan dan sintesis pemikiran yang dikaji 
melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion, FGD).  
Serangkaian FGD tersebut dilakukan di Jakarta (8 Maret 2018), di Klaten (5 April 2018), 
di Lampung (14 Mei 2018) dan di Jakarta (5 Juni 2018). Sebagai kegiatan Pra-WNPG, 
keempat FGD tersebut, yang kesemuanya melibatkan pemangku kepentingan terkait 
stunting di Indonesia, berhasil menyusun rancangan Paper Bidang III yang kemudian 
dibahas secara nasional dan disempurnakan pada WNPG-XI, 3-4 Juli 2018. Hasil 
penyempurnaan dengan mempertimbangkan saran-saran dan masukan tersebut 
disajikan pada prosiding ini. 

Selain itu, prosiding ini juga memuat berbagai makalah yang didiskusikan pada 
keempat FGD yang diselenggarakan oleh Bidang III.  Semoga adanya makalah-makalah 
pada prosiding ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana 
Paper Bidang III; khususnya mengenai strategi kebijakan serta program Peningkatan 
Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan ini disusun. Diharapkan bahwa hasil dan 
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Lampung (14 Mei 2018) dan di Jakarta (31 Mei 2018). Sebagai kegiatan Pra-WNPG, 
keempat FGD tersebut, yang kesemuanya melibatkan pemangku kepentingan terkait 
stunting di Indonesia, berhasil menyusun rancangan Paper Bidang III yang kemudian 
dibahas secara nasional dan disempurnakan pada WNPG-XI, 3-4 Juli 2018. Hasil 
penyempurnaan dengan mempertimbangkan saran-saran dan masukan tersebut disajikan 
pada prosiding ini. 

Selain itu, prosiding ini juga memuat berbagai makalah yang didiskusikan pada 
keempat FGD yang diselenggarakan oleh Bidang III.  Semoga adanya makalah-makalah 
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rekomendasi dari Bidang III ini dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMN 2020-
2024; khususnya dalam bidang Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan, 
untuk pengurangan prevalensi stunting lima tahun ke depan. 

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada 
semua pihak yang telah membantu penyusunan prosiding ini. Akhirnya kami berharap 
semoga prosiding ini bermanfaat.  

Kelompok Kerja Bidang III/WNPG XI 

Jakarta, 2018 
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BAB  1 
RUMUSAN REKOMENDASI WNPG XI BIDANG 3 

PENINGKATAN PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN 

 

1. Aspek Kebijakan dan Regulasi 

Penguatan dan implementasi program pengembangan regulasi di sepanjang rantai pasok 
pangan (produksi, distribusi, konsumsi) dengan menerapkan prinsip Good Regulatory 
Practices. 

2. Aspek Program, Monitoring, dan Evaluasi 

a. Penguatan lembaga penilai kesesuaian meliputi pengadaan dan/atau penguatan 
laboratorium uji dan/atau kalibrasi, penguatan jejaring, lembaga sertifikasi, lembaga 
penjamin halal, dan lembaga inspeksi;   

b. Penguatan program risk communication oleh competence authorities di bidang 
keamanan dan mutu pangan; 

c. Pengembangan sistem pengakuan penjaminan keamanan dan mutu pangan yang 
dilaksanakan melalui skema jaminan pihak ke tiga (lembaga akreditasi dan sertifikasi 
independen;  3rd Party Assurance Scheme); 

d. Penambahan materi keamanan dan mutu pangan di sepanjang rantai pasok pangan 
dalam komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi (KIEA) pencegahan stunting;  

e. Mengadopsi hasil kajian Food and Agriculture Organization / World Health 
Organization 2017 yang telah dikembangkan sebagai kerangka berpikir logis untuk 
membantu sistem nasional keamanan dan mutu pangan di Indonesia;  

f. Pengembangan pedoman pengawasan sesuai kerangka sistem nasional keamanan 
dan mutu pangan yang efektif dan efisien (tidak tumpang tindih);  

g. Pengembangan pedoman monitoring dan evaluasi sesuai kerangka sistem nasional 
keamanan dan mutu pangan;  

h. Pengembangan program pendidikan bagi pembina, pengawas, perumus, negosiator 
kebijakan, dan pelaku usaha, di bidang keamanan, kehalalan, dan mutu pangan. 

3. Aspek Kelembagaan dan Koordinasi 

a. Implementasi amanat Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 membutuhkan 
lembaga yang berperan sebagai “Koordinator Nasional Penjaminan Keamanan dan 
Mutu Pangan”;  

b. Penguatan koordinasi kelembagaan, penegakan hukum; impor–ekspor pangan; 
pemerintah pusat-pemerintah daerah dan peningkatan peran pemerintah daerah 
dalam penjaminan keamanan dan mutu pangan; koordinasi kelembagaan penelitian 
dan pengembangan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan industri. 
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Selain itu, dibutuhkan penguatan koordinasi competence authorities bidang 
keamanan dan mutu pangan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
Kementerian Agama. 

c. Implementasi sistem surveilans keamanan pangan dan sistem penanganan 
kedaruratan keamanan pangan; 

d. Pengembangan sistem saling pengakuan antar-competence authorities (risk 
managers); 

e. Penguatan program dan independesi lembaga pengkaji risiko keamanan pangan 
nasional.  

4. Aspek Pemberdayaan Masyarakat 

a. Mewajibkan penerapan pedoman praktik yang baik produksi pangan olahan tertentu 
misalnya makanan pendamping air susu ibu (MP–ASI) untuk menunjang 1000 hari 
pertama kehidupan; 

b. Konsolidasi implementasi sistem pembinaan dan pengawasan keamanan pangan 
terpadu melibatkan multisektor, baik untuk pangan segar, pangan olahan maupun 
pangan khusus; dan industri pangan terutama di era digital; serta sistem dan skema 
khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah di sepanjang rantai pasok pangan 
dari hulu ke hilir yang melibatkan petani, nelayan, petambak, pengolah, dan lainnya; 

c. Penguatan peran serta masyarakat dalam KIEA keamanan dan mutu pangan 
terutama di era digital; 

d. Pemberdayaan tokoh masyarakat dalam perubahan perilaku untuk membangun 
budaya keamanan dan mutu pangan dengan sumber daya lokal (SDM, sumber daya 
alam, dan pendanaan). 

5. Aspek Riset 

a. Pengembangan National Risk Profilling dan National Risk Ranking; 

b. Penyusunan peta jalan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi bidang keamanan dan mutu pangan;  

c. Penghitungan beban keamanan pangan dan penyakit bawaan pangan (food borne 
diseases); 

d. Pengaruh perubahan iklim terhadap keamanan dan mutu pangan di Indonesia; 

e. Pengkajian isu keamanan dan mutu pangan serta perdagangan global di era digital 
dalam hubungannya dengan SDGs; 

f. Penelitian lebih mendalam tentang stunting yang berkaitan dengan keamanan dan 
mutu pangan, termasuk studi infeksi dan mikrobioma; 

g. Pengembangan riset dan kajian untuk keperluan peningkatan daya saing produk 
pangan Indonesia dalam upaya penyusunan regulasi (standar, pedoman, dan praktik 
baik) secara regional dan internasional, antara lain forum Association of Southeast 
Asian Nations, Codex, International Plant Protection Convention, World Organization 
for Animal Health, dan World Trade Organization.  
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BAB  2 
MAKALAH UTAMA WNPG XI BIDANG 3 

PENINGKATAN PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN: 
untuk Pencegahan Stunting dan Peningkatan Mutu SDM Bangsa dalam 

Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
 

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 
mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda 
lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan 
manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 

masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.  

(UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan, BAB I, Pasal 1, Angka 5) 
 

Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan 
dan kandungan Gizi Pangan 

(UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan, BAB I, Pasal 1, Angka 36) 
 
PENDAHULUAN 

1. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya 
merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia.  Di Indonesia, penyelenggaraan 
pangan sebagai kebutuhan dasar ini, secara jelas dinyatakan bertujuan untuk 
menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, 
mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat (Undang-Undang/UU No. 18 Tahun 2012 
tentang pangan Bab II, pasal 4, butir b).  Karena itu, aspek keamanan dan mutu pangan 
merupakan aspek penting dari pangan; dan bahkan dapat dikatakan sebagai prasyarat 
dasar bagi pangan di Indonesia.  

2. Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2012 itu Pemerintah Republik Indonesia diamanatkan 
untuk menjamin bahwa pangan yang tersedia harus cukup, baik jumlah maupun mutunya, 
aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, 
keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 
berkelanjutan.  Hal ini sesuai dengan deklarasi Organisasi Pangan dan Pertanian (Food 
and Agricultural Organization / FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health 
Organization / WHO) Persatuan Bangsa-Bangsa (1992) yang menekankan bahwa setiap 
individu mempunyai hak atas pangan yang bernilai gizi cukup dan aman. Begitu 
pentingnya aspek keamanan dan mutu ini, maka FAO/WHO pada tahun 2014, kembali 
menekankan bahwa adalah hak bagi setiap individu untuk memperoleh pangan yang 
aman, cukup dan bergizi. Hal ini penting diungkapkan supaya pemerintah mempunyai 
komitmen lebih baik untuk memastikan keamanan pangan. 

3. Keamanan pangan berkaitan erat dengan kesehatan.  WHO (2015) menunjukkan bahwa 
saat ini masih terdapat sekitar 2 juta korban meninggal dunia setiap tahunnya akibat 
makanan dan minuman yang tidak aman. Korban pangan tidak aman ini terutama adalah 
anak-anak, yang mencapai angka 1,5 juta anak meninggal setiap tahunnya yang sebagian 
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besar karena makanan dan minuman yang tercemar (WHO, 2015).  Di Indonesia, menurut 
laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI, 2016) pada 
tahun 2016, kasus kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan yang dilaporkan telah 
menyebabkan 5.673 terpapar, 3.351 orang sakit dan 7 orang meninggal dunia. Karena 
keamanan sebagai prasyarat dasar produk pangan, maka penjaminan keamanan pangan 
harus selalu melekat pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan. 

4. Selain berkaitan erat dengan kesehatan, secara lebih umum keamanan dan mutu pangan 
juga erat berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa.  
Karena itu, upaya peningkatan penjaminan keamanan dan  mutu pangan erat kaitannya 
dengan peningkatan daya saing bangsa, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.   

 

 
 

Gambar 1.  Peningkatan penjaminan keamanan dan mutu pangan akan bermuara pada peningkatan 
daya saing bangsa (Hariyadi, P. 2015). 

 
5. Dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), perhatian khusus perlu 

diberikan pada SDM masa depan; yaitu anak Indonesia yang harus sehat dan cerdas.  
Langkah paling penting untuk hal ini adalah dengan memastikan pemenuhan asupan 
pangan aman dan bergizi pada anak sejak dalam kandungan atau yang dikenal dengan 
1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Bahkan, yang dimaksud dengan 1000 HPK 
ini mencakup masa kehamilan dan dua tahun pertama kehidupan. Diketahui bahwa masa 
ini adalah periode paling rentan dalam perkembangan manusia, ketika asupan pangan 
yang tidak aman dan/atau tidak bergizi cukup akan memberikan konsekuensi jangka 
panjang terhadap pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan manusia. Konsumsi 
pangan tidak aman, akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti diare dan 
infeksi yang akan semakin mempersulit pemanfaatan gizi oleh tubuh. Secara fisik; 
konsekuensi ini akan menghasilkan bayi dengan kondisi “stunting”.  
 

6. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis 
terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Selain gagal tumbuh (berat lahir rendah, 
kecil, pendek, kurus), kondisi kekurangan gizi kronis ini juga akan menyebabkan (i) 
hambatan perkembangan kognitif dan motorik serta (ii) gangguan metabolik pada saat 
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dewasa; sehingga mempunyai risiko lebih tinggi terkena penyakit tidak menular (diabetes, 
obesitas, stroke, penyakit jantung)1. 

 
7. Mengingat pentingnya dan besarnya permasalahan mengenai stunting ini, Pemerintah RI 

telah melakukan berbagai upaya dimana pencegahan stunting ini telah menjadi salah satu 
program utama. Upaya strategis pencegahan dan penanganan stunting ini 
dikoordinasikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 
dibawah Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.  Diantaranya, TNP2K telah 
menyusun rencana aksi yang terkoordinasi, dan menerbitkan buku panduan yang berjudul 
“100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting) (TNP2K, 2017)2. 

 
8. Salah satu langkah intervensi strategis tersebut adalah pada pencegahan stunting, yang 

telah dirumuskan sebagai tiga3 upaya perbaikan yang harus dilakukan; yaitu (i) perbaikan 
pola makan, (ii) perbaikan pola asuh, serta (iii) perbaikan sanitasi dan akses air bersih.  
Perbaikan pola makan dilakukan antara lain untuk memperbaiki akses terhadap makanan 
dari segi jumlah, kualitas gizi, dan keragaman. Dalam hal ini, telah pula diperkenalkan 
istilah ''Isi Piringku'', mengenai pentingnya gizi seimbang. Perbaikan pola asuh bertujuan 
untuk memperbaiki praktik pemberian makan bagi bayi dan balita; mengenai pemahaman 
pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi dan polah asuh lainnya (stimulasi bagi janin, 
pemeriksaan kandungan) bagi pencegahan stunting. Sedangkan perbaikan sanitasi dan 
akses air bersih bertujuan untuk menekan risiko dari ancaman penyakit infeksi.   

 
9. Dengan alasan seperti di atas, maka pelaksanaan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 

ke XI (WNPG XI) Tahun 2018 ini mengangkat tema “Penurunan Stunting melalui 
Revitalisasi Ketahanan Pangan dan Gizi dalam Rangka Mencapai Pembangunan 
Berkelanjutan”. Pembahasan pada WNPG XI ini dikelompokkan menjadi Lima Bidang; 
yang pembagiannya mengacu kepada Lima Pilar Utama Kebijakan Strategis Pangan dan 
Gizi sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2017.  Kelima pilar atau 
bidang tersebut yaitu (1) Perbaikan Gizi Masyarakat, (2) Peningkatan Aksesibilitas 
Pangan yang Beragam, (3) Mutu dan Keamanan Pangan, (4) Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat dan (5) Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi. 
 

PENINGKATAN PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN 

10. Kajian dari WHO menyatakan bahwa kondisi stunting ini dipengaruhi dan disebabkan oleh 
multifaktor yang saling berkaitan secara kompleks (Gambar 2). 

                                                           
1  Bappenas, 2018.  
2 http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Binder_Volume1-1.pdf 
3 http://www.depkes.go.id/article/view/18040700002/cegah-stunting-dengan-perbaikan-pola-makan-pola-
asuh-dan-sanitasi-2-.html 
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Gambar 2. Kerangka konseptual yang merangkum konteks dan penyebab stunting (WHO)4 

 
11. Dari berbagai faktor yang diidientifikasi sebagai penyebab stunting terdapat beberapa 

faktor yang dapat dikelompokkan atau dikategorikan sebagai bagian dari pilar keamanan 
dan mutu pangan. Faktor-fator ini adalah (i) rendahnya keamanan pangan dan air, (ii) 
rendahnya mutu pangan, dan (iii) tingginya kasus infeksi. Pertama (i), faktor rendahnya 
keamanan pangan dan air ini ditunjukkan dengan (a) masih banyaknya makanan dan air 
yang terkontaminasi, (b) praktik kebersihan yang buruk, dan (c) penyimpanan dan 
persiapan pangan yang kurang aman. Kedua (ii), faktor rendahnya mutu pangan ini 
ditandai dengan (a) rendahnya mutu zat gizi mikro, (b) redahnya keragaman diet dan 
tingkat asupan pangan hewani, (c) tingginya kandungan senyawa anti-gizi dan (d) 
rendahnya kandungan energi, khususnya pada makanan pendamping ASI.  Faktor ketiga 
(iii) yaitu tingginya kasus infeksi, (a) infeksi enterik berupa penyakit diare, lingkungan 
enteropati, dan cacing, (b) infeksi pernapasan, (c) malaria, yang dapat menyebabkan (d) 
berkurangnya nafsu makan dan (e) inflamasi. 
 

12. Mengacu kepada perumusan pencegahan stunting yang fokus pada (i) perbaikan pola 
makan, (ii) perbaikan pola asuh, serta (iii) perbaikan sanitasi dan akses air bersih; pilar 
penjaminan keamanan dan mutu pangan ini lebih erat berkaitan dengan perbaikan pola 
makan, dan perbaikan sanitasi dan akses air bersih, Namun demikian, penjaminan 
keamanan dan mutu pangan dapat pula terkait dengan upaya perbaikan pola asuh.  

 
13. Namun demikian, upaya peningkatan penjaminan keamanan dan mutu pangan melalui 

upaya tiga perbaikan ini (perbaikan pola asuh, pola makan, dan sanitasi) yang bermuara 
pada masalah kesehatan (stunting) bersifat intervensi di hilir. Diketahui bahwa akar 
permasalahan stunting secara lebih mendalam sering berkaitan dengan masalah 
ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta 
masalah degradasi lingkungan (Kemenkes, 2018). Hal ini juga sesuai dengan kerangka 
kerja WHO (Gambar 2) yang menyatakan bahwa kondisi-kondisi keamanan pangan dan 
air, mutu pangan, serta infeksi ini juga sangat dipengaruhi oleh sistem pertanian dan 

                                                           
4 WHO, 2013.  Childhood Stunting: Context, Causes and Consequences WHO Conceptual framework. 
http://www.who.int/nutrition/events/2013_ChildhoodStunting_colloquium_14Oct_ConceptualFramework_col
our.pdf 
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pangan, sistem lingkungan, air, dan sanitasi; sistem politik ekonomi, sistem pendidikan; 
sistem budaya masyarakat; serta sistem kesehatan.  

 
14. Karena itu, penanganan permasalahan gizi pada umumnya (stunting pada khususnya) 

memerlukan peran aktif semua sektor dan tatanan masyarakat. Demikian pula, 
penjaminan keamanan dan mutu pangan yang dikonsumsi di level rumah tangga harus 
dilakukan dengan pendekatan penjaminan di setiap titik di sepanjang rantai nilai pangan.  
Dalam hal ini, untuk memberikan jaminan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat 
telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu (Gizi) pangan maka upaya 
penjaminannya perlu dimulai dari lahan sampai siap dikonsumsi, From Farm to Table 
(Gambar 3).  Peran penting penjaminan keamanan dan mutu pangan di sepanjang rantai 
pasok pangan ini dikemukakan oleh Rahayu (2018), Andarwulan (2018), dan Nuraida 
(2018).  
 

 
Gambar 3.  Keamanan dan Mutu Pangan di rumah tangga sangat dipangaruhi oleh rantai pasok pangan 

(from farm to table) 

 

15. Menurut High Level Panel of Experts (HLPE) report #12 Nutrition and food systems (2017), 
rantai pasok hanyalah salah satu dari tiga komponen sistem pangan yang kompleks.  
Dalam hal ini, upaya penjaminan keamanan dan mutu pangan di sepanjang rantai pasok 
harus mempertimbangkan dua komponen yang lain; yaitu lingkungan pangan dan perilaku 
konsumen; serta berbagai faktor lainnya (Gambar 4), yang merupakan kajian di luar 
Bidang 3/WNPG XI ini.   
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Gambar 4. Kerangka konseptual sistem pangan untuk penjaminan pola makan (diet) dan perbaikan 

gizi (HLPE, 2017). 

 

SISTEM PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN  

16. Sistem keamanan pangan nasional Indonesia diatur berdasarkan pada Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2004 (PP ini sedang dalam tahap revisi sesuai dengan 
amanah UU No. 18 Tahun 2012), yang melibatkan beberapa kementerian/lembaga (K/L) 
baik pemerintah pusat dan daerah (multisektor). Berdasarkan hasil Assessment 
FAO/WHO terhadap National Food Control System (NFCS), disimpulkan bahwa Indonesia 
telah banyak menghasilkan inisiatif, aktivitas dan produk peraturan/kebijakan yang 
baik/memadai, namun masih bersifat masing-masing sektor secara paralel, sehingga 
dampaknya menjadi terbatas dan validitas data kurang. Koordinasi masih menjadi hal 
yang sulit dilakukan, dan perlu diperkuat baik dari sisi peraturan maupun praktiknya. 
Komunikasi bersifat top to down (Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah) telah banyak 
dilakukan, namun hanya sedikit timbal balik yang didapatkan. Dari hasil kajian FAO/WHO 
tersebut telah dikembangkan kerangka berpikir logis untuk membantu penguatan NFCS 
di Indonesia. 
 
Beberapa potret implementasi sistem penjaminan keamanan dan mutu pangan di 
Indonesia dengan beberapa keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Kondisi Keamanan dan Mutu Pangan 
Dari data kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan yang dilaporkan oleh BPOM 
(2017), pada tahun 2016 penyebab keracunan KLB yang diidentifikasi, penyebab 
terbanyak adalah mikrobiologi (30% diduga dan 3,33% dikonfirmasi). Dari sisi etiologi 
penyebab yang dikonfirmasi adalah Bacillus cereus dan Staphylococcus aureus. 
Sedangkan bakteri yang termasuk kategori diduga penyebab adalah Salmonella spp, 
Clostridium perfringens, dan Pseudomonas aeruginosa. B. cereus dan S. aureus 
merupakan bakteri yang diduga sebagai penyebab pada sebagian besar KLB. Asal 
pangan penyebab KLB terbanyak adalah masakan rumah tangga (49,15%), pangan 
jajanan (20,34%), jasa boga (15,25%), dan pangan olahan (15,25%). 

Selain itu, cemaran aflatoksin adalah prioritas utama masalah mikotoksin dalam 
komoditas pertanian Indonesia, khususnya jagung dan kacang tanah. Survei cemaran 
aflatoksin telah dilakukan untuk mengetahui besarnya cemaran ini dalam rantai pasok, 
khususnya jagung dan kacang tanah. Sampel jagung dan kacang tanah dan 
produknya diperoleh dari petani, pengecer, grosir, processor, dan pasar. Data 
menunjukkan bahwa kontaminasi aflatoksin pada jagung dan kacang tanah telah 
terjadi mulai dari petani (selama panen dan pascapanen), dan tingkat kontaminasi ini 
meningkat pada pengecer, pedagang kecil, dan pedagang grosir. Beberapa produk 
berbasis kacang juga terkontaminasi aflatoksin lebih dari standar yang diijinkan. 
Penelitian di Afrika menunjukkan bahwa paparan aflatoksin terkait erat dengan 
kejadian stunting (Rahayu, 2018). 

b. Kondisi Kualitas SDM Indonesia, Khususnya Kondisi Sunting di Indonsia 
Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi masalah kekurangan gizi. 
Data Riskesdas tahun 2007, 2010 dan 2013 menunjukkan bahwa di Indonesia 
prevalensi anak balita pendek (stunting) sebesar 36,8%, 35,6% dan 37,2%. 
Sementara itu prevalensi kurus (wasting) anak balita tahun 2007, 2010, 2013 berturut-
turut 13,6%, 13,3% dan 12,1%, sedangkan prevalensi gizi kurang sebesar berturut-
turut 18,4%, 17,9% dan 19.6% (Kemenkes RI 2014). Angka ini menunjukkan belum 
adanya perbaikan masalah kekurangan gizi di Indonesia selama periode waktu 2007 
sampai dengan 2013. Penyebab terjadinya stunting pada anak balita kompleks dan 
saling terkait. 

c. Kondisi Sarana dan Prasarana Keamanan dan Mutu Pangan Saat Ini 
KLB disebabkan oleh praktek sanitasi dan hygiene serta pengolahan pangan yang 
benar belum dilakukan dengan baik pada tingkat rumah tangga.  Hal ini juga relevan 
dengan data hasil pemeriksaan sarana produksi IRTP diketahui bahwa 276 (11,60%) 
sarana telah menerapkan Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPOB) dan 2.104 
(88,40%) belum menerapkan CPPOB. Kondisi sebaliknya untuk sarana industri 
pangan MD yang memperlihatkan bahwa 1.183 sarana (63,50%) sudah menerapkan 
CPPOB, sedangkan 680 sarana (36,50%) belum menerapkan CPPOB secara 
konsisten (BPOM, 2017). 
 

d. Kondisi Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Dikaitkan dengan Lima Pilar 
Penanganan Stunting Saat Ini.  
i. Pilar 1 Komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara: pilar ini telah dilaksanakan 

dengan baik. Pemerintah RI telah melakukan berbagai upaya pencegahan 
stunting dan telah menjadi salah satu program utama Pemerintah RI.  Upaya 
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strategis pencegahan dan penanganan stunting ini dikoordinasikan oleh TNP2K, 
di bawah Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 

ii. Pilar 2 Kampanye nasional berfokus pada pemahaman perubahan perilaku, 
komitmen politik dan akuntabilitas: program kampanye nasional dengan target 
sasaran adalah rumah tangga dan dengan fokus pada aspek (i) perbaikan pola 
makan, (ii) perbaikan pola asuh, serta (iii) perbaikan sanitasi dan akses air bersih. 
Aspek keamanan dan mutu pangan (di sepanjang rantai pasok pangan) pada 
materi kampanye nasional pencegahan stunting belum termasuk dalam program 
tersebut. 

iii. Pilar 3 Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan 
masyarakat: program nasional hingga daerah (provinsi, kabupaten, hingga desa) 
telah disosialisasikan dengan baik untuk pencegahan stunting untuk ketiga aspek 
perbaikan. Berbagai program pemerintah telah dilaksanakan dan aktivitasnya 
telah melibatkan partisipasi masyarakat (Program Kemenkes, kasus Kabupaten 
Klaten-Desa Pandes) (Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan, 
Kabupaten Klaten, 2018). Namun program pencegahan stunting di Indonesia 
dengan program peningkatan keamanan dan mutu pangan merupakan program 
yang terpisah dan dilaksanakan oleh K/L yang berbeda. Belum ada konvergensi, 
koordinasi dan konsolidasi program yang saling berkaitan tersebut. 

iv. Pilar 4 Mendorong kebijakan nutritional food security: kebijakan kampanye 
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan tagline isi piringku telah 
disosialisasikan dengan baik. Kebijakan ini perlu disertai dengan muatan materi 
keamanan dan mutu pangan. 

v. Pilar 5 Pemantauan dan evaluasi: efisiensi dan efektivitas program nasional dapat 
diketahui dengan program pemantauan dan evaluasi. Data prevalensi stunting 
yang disajikan di atas menunjukkan bahwa belum ada penurunan prevalensi yang 
signifikan. Untuk itu, evaluasi program harus dilaksanakan untuk mengetahui akar 
permasalahan prevalensi stunting secara komprehensif. Penyebab utama 
stunting disebutkan adalah masalah malnutrisi. Upaya penyebab malnutrisi 
diselesaikan dengan pendekatan di tingkat rumah tangga dengan (i) perbaikan 
pola makan, (ii) perbaikan pola asuh, serta (iii) perbaikan sanitasi dan akses air 
bersih. Namun, pendekatan terhadap masalah keamanan dan mutu pangan 
belum menjadi prioritas. Beberapa hasil penelitian di tingkat internasional 
menunjukkan bahwa keamanan dan mutu pangan dapat menjadi penyebab 
stunting. Untuk itu, penelitian dan pemetaan penyebab stunting di Indonesia 
menjadi program yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melanjutkan 
program pencegahan, agar strategi penyelesaian masalah tepat sasaran dan 
efektif. 
 

REKOMENDASI : 

 
17. Rekomendasi program peningkatan penjaminan keamanan dan mutu pangan di 

Indonesia, untuk pencegahan stunting dan peningkatan mutu SDM bangsa dalam rangka 
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan pengalaman dan 
lessons learn dari berbagai program yang selama ini telah dilakukan (BPOM RI, 2018; 
BSN RI, 2018; Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2018; Kementerian Perdagangan 
RI, 2018; Kementerian Pertanian RI, 2018) dengan acuan dasar hukum sebagai berikut:  
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a) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
b) UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 
c) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
d) UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 
e) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
f) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan 
g) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025  
h) PP No. 96 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 
i) PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan 
j) PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan; 
k) PP No. 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 
l) Perpres No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Gizi 
m) Perpres No. 59 Tahun 2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan  
n) Perpres No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian 
o) Perpres No. 42 Tahun 2012 tentang Percepatan Perbaikan Gizi 
p) Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM 
q) Instruksi Presiden (Inpres) No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas 

Pengawasan Obat dan Makanan  
r) Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang GERMAS 
s) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan 
t) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 Tahun 2016 tentang 

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan 
SNI Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib 

u) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 54/PERMEN-KP/2014 tentang 
Sistem Logistik Ikan Nasional;  

v) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 52A/MEN/2013 Tentang Persyaratan 
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan 
dan Distribusi 

w) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2010 tentang Sistem 
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 

x) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 74 Tahun 2016 tentang 
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah 
Negara Republik Indonesia; 

y) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 1 Tahun 2018 tentang 
Rencana Aksi Pangan dan Gizi 

z) Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi 
aa) Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 13/A/2018 tentang 

Penyelenggaraan WNPG XI 
bb) Peraturan Kepala (Perka) BPOM No. 1 Tahun 2018 tentang Pangan Keperluan Gizi 

Khusus 
cc) Perka BPOM No. 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi Dalam Pangan 

Olahan 
dd) Perka BPOM tentang Cemaran Logam dan Kimia 
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ee) Perka BPOM tentang Bahan Tambahan Pangan (27 Perka) 
 

18. Rekomendasi ini dikelompokkan dalam lima program besar; yaitu (i) Penguatan Sistem 
Nasional dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan (NFCS), (ii) Penguatan 
Penelitian dan Pengembangan (Research and Development / R&D) dan Pengembangan 
SDM bidang Keamanan dan Mutu Pangan, (iii) Penguatan Pengembangan Regulasi 
(Standar, Pedoman, Praktek Baik, dan Regulasi) Keamanan dan Mutu Pangan (iv) 
Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan,  dan (v) 
Penguatan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi (KIEA) Keamanan dan Mutu 
Pangan. 
 
Lima program yang direkomendasikan ini mempunyai keterkaitan satu-sama lain seperti 
diilustrasikan pada Gambar 5 berikut. 

   
Gambar 5. Keterkaitan program penjaminan keamanan dan mutu pangan di Indonesia 

Program pertama (Program Penguatan Sistem Nasional Keamanan dan Mutu 
Pangan) merupakan program dasar yang akan menjadi acuan dan memberikan arah bagi 
program lainnya. Dengan Sistem Nasional Keamanan dan Mutu Pangan yang efektif dan 
efisien, akan memberikan peta jalan (roadmap) dan sasaran penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi (iptek) dan sekaligus SDM yang 
diperlukan untuk memastikan berfungsinya sistem Nasional Keamanan dan Mutu Pangan 
dengan baik. Program R&D akan menghasilkan data yang relevan yang akan digunakan 
untuk pengembangan regulasi yang bersifat science and evidence based. Atau 
sebaliknya; jika Sistem Nasional Keamanan dan Mutu Pangan mempersyaratkan adanya 
suatu regulasi (standar, pedoman, praktik baik) tertentu maka perlu dilakukan R&D untuk 
menghasilkan data dan kajian yang diperlukan. Selanjutnya, berdasarkan hasil R&D dan 
regulasi yang dikembangkan, dapat disusun program (i) pembinaan dan pengawasan 
keamanan dan mutu pangan dan sekaligus program (ii) KIEA yang lebih tepat. Kerangka 
berpikir logis program penjaminan keamanan dan mutu pangan di Indonesia disajikan 
dalam Gambar 6.  
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19. Program Penguatan Sistem Nasional dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan  
(NFCS) terdiri dari : 

a. Penguatan implementasi amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan 
mengembangkan kelembagaan yang berperan sebagai “Koordinator Nasional 
Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan”, atau “Otoritas Nasional Keamanan 
Pangan”.   

b. Penguatan sistem NFCS dapat dilakukan dengan menggunakan Logical Framework 
Matrix yang sudah disusun berdasarkan Strategic Analysis dari Laporan NFCS 
Assessment (FAO/WHO, 2017). 

c. Penguatan koordinasi kelembagaan, mengikuti kerangka NFCS terpadu, yaitu: 
1) Penguatan Jejaring Risk Manager (Competence Authorities), 
2) Penguatan koordinasi kelembagaan penegakan hukum, 
3) Penguatan koordinasi kelembagaan impor-ekspor pangan, termasuk 

pembentukan ‘joint expert committee’ dan penguatan Komite Nasional Codex 
Indonesia, 

4) Penguatan koordinasi kelembagaan pemerintah pusat – pemerintah daerah dan 
peningkatan peran pemerintah daerah dalam penjaminan keamanan dan mutu 
pangan, dan 

5) Penguatan koordinasi kelembagaan R&D pemerintah, perguruan tinggi, lembaga 
penelitian, dan industri. 

d. Pengembangan/penguatan sistem monitoring dan evaluasi program nasional 
penjaminan keamanan dan mutu pangan. Pengembangan dan implementasi sistem 
ini dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional yang berperan sebagai Koordinator 
Nasional Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan. 

e. Penguatan koordinasi competence authorities bidang keamanan dan mutu pangan 
dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH, Kementerian Agama 
(implementasi JPH; UU No. 33 Tahun 2014).  

f. Pengembangan/penguatan sistem surveilans keamanan pangan dan sistem 
penanganan kedaruratan keamanan pangan. 

g. Pengembangan sistem pengakuan penjaminan keamanan dan mutu pangan yang 
dilaksanakan melalui skema jaminan pihak ke tiga (lembaga akreditasi dan sertifikasi 
independen ; 3rd Party Assurance Scheme). 

h. Penguatan lembaga pengkaji risiko independen (Pusat Kajian Risiko Keamanan 
Pangan Nasional).  
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Gambar 6. Kerangka berfikir logis program penjaminan keamanan dan mutu pangan di Indonesia  
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20. Program Penguatan Penelitian dan Pengembangan (R&D) dan Pengembangan SDM 
Keamanan dan Mutu Pangan terdiri dari : 
a. Penyusunan peta jalan R&D iptek bidang keamanan dan mutu pangan melalui 

penelitian-penelitian: 
1) Pengembangan National Risk Profiling dan National Risk Ranking. 
2) Penghitungan biaya/beban keamanan pangan dan foodborne diseases. 
3) Pengaruh perubahan iklim terhadap keamanan dan mutu pangan di Indonesia. 
4) Antisipasi isu keamanan pangan dan perdagangan global (di era digital). 
5) Pengkajian isu keamanan dan mutu pangan dalam hubungannya dengan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs). 
6) Pengembangan riset dan kajian untuk keperluan peningkatan daya saing produk 

pangan Indonesia dalam upaya penyusunan regulasi (standar, pedoman, dan 
praktik baik) secara regional dan international (forum Association of Southeast 
Asian Nations, Codex, International Plant Protection Convention, World 
Organization for Animal Health, dan World Trade Organization). 

7) Penelitian lebih mendalam tentang stunting: 
i. Stunting dan kaitannya dengan keamanan dan mutu pangan, termasuk studi 

infeksi saluran cerna dan mikrobioma. 
ii. Pemetaan stunting di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek lokalitas, 

kontaminan, mutu pangan, dan lainnya. 
b. Pengembangan SDM: Pengembangan program pendidikan dan pelatihan SDM bagi 

pembina, pengawas, perumus, negosiator kebijakan, pelaku usaha, di bidang 
keamanan, kehalalan, dan mutu pangan. 
 

21. Program Penguatan Pengembangan Regulasi (Standar, Pedoman, Praktik Baik) 
Keamanan dan Mutu Pangan 

 
a. Penguatan dan implementasi program pengembangan regulasi (standar, pedoman 

dan praktek baik produksi pangan) di sepanjang rantai pasok pangan dengan 
menerapkan prinsip Good Regulatory5 Practices (science and evidence-based 
standard development program) : 
1) Sesuai dengan spesialisasi/pembagian mandat lembaga pengawas, 
2) Penguatan tahapan proses pengembangan standar, dan 
3) Implementasi Kajian Dampak Regulasi (Regulatory5 Impact Assessment). 

b. Penguatan program penyusunan dan implementasi pedoman praktek baik produksi 
Pangan Olahan Tertentu (khususnya formula untuk bayi, MPASI, pangan yang 
diperuntukkan bagi ibu hamil atau menyusui untuk menunjang 1000 HPK.  

c. Pengembangan pedoman pengawasan sesuai kerangka NFCS yang efektif dan 
efisien (tidak tumpang tindih).  

d. Pengembangan pedoman khusus untuk pengawasan produk pangan khusus dalam 
kaitannya dengan stunting. 
 

 

                                                           
5 Pengertian regulatory mencakup pengertian policy, law, regulation and guidelines (WHO).  Good practices ini 

mencakup: openess (keterbukaan),transparency (transparansi), consensus and impartiality (konsensus 
dan tidak memihak), effectiveness and relevance (efektivitas dan relevansi), coherence (koherensi), dan 
development dimension (berdimensi pembangunan)  
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22. Program Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan  
 
a. Penguatan sistem pembinaan dan pengawasan keamanan pangan terpadu dan 

implementasinya, melibatkan multi sektor (sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2012 dan 
PP No. 28 Tahun 2004), baik untuk pangan segar, pangan olahan, maupun pangan 
khusus (MPASI dan lainnya).  

b. Pengembangan sistem pembinaan dan pengawasan keamanan pangan terpadu 
dalam mengantisipasi era digital. 

c. Pengembangan sistem dan skema khusus pembinaan dan pengawasan keamanan 
Pangan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM); di sepanjang rantai pasok 
pangan dari hulu ke hilir (petani, nelayan, petambak, pengolahan, dan lainnya).   
1) Pengawasan melibatkan informal leaders berbasis kearifan lokal (local wisdom). 
2) Peningkatan dan penyediaan fasilitas untuk pelaksanaan praktek yang baik, di 

sepanjang rantai pangan; khususnya berfokus pada petani, nelayan dan industri 
kecil, seperti : 
i. Pengadaaan/penyediaan air bersih, fasilitas rantai dingin, pengeringan, 

transportasi, sarana distribusi (penataan/standardisasi pasar rakyat) 
ii. Pengembangan program pembinaan UMKM (pengembangan dan lembagaan 

program yang telah ada; seperti UMKM Hebat, Sentra UMKM, Klinik Mutu, 
Warung Bahan Tambahan Pangan, pengembangan produk pangan aman 
berbasis budaya dan sumber daya lokal, dan lainnya).  

d. Penguatan lembaga penilai kesesuaian (pengadaan/penguatan laboratorium 
uji/kalibrasi, penguatan jejaring, lembaga sertifikasi, lembaga penjamin halal, dan 
lembaga inspeksi).   

e. Penguatan industri pangan di era digital. 
 

23. Program Penguatan KIEA Keamanan dan Mutu Pangan 
 
a. Penguatan program risk communication oleh competence authorities di bidang 

keamanan dan mutu pangan. 
b. Memasukkan pentingnya keamanan pangan (di sepanjang rantai pangan) pada materi 

KIEA pencegahan stunting 
c. Mengangkat budaya dan sumber daya lokal;  
d. Penguatan peran serta masyarakat dalam KIEA keamanan pangan; terutama di era 

digital 
e. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan perubahan perilaku untuk 

membangun budaya keamanan dan mutu pangan. 
1) Pemberdayaan pelaku (aktor) di sepanjang rantai pangan, khususnya UMKM, 
2) Fokus pada konsumen rumah tangga, dan 
3) Fokus pada ibu rumah tangga. 
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 Penanganan Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Kementerian Pertanian 

Kementerian Pertanian 

 

 Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Ikan dan Produk Perikanan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 

 

 Isu Strategis Keamanan dan Mutu (Gizi) Pangan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan 

 

 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam rangka Peningkatan Penjaminan 
Keamanan dan Mutu Pangan dan Peningkatan Mutu SDM Bangsa 
Badan Standardisasi Nasional 

 

 Pengembangan Laboratorium Direktorat Standardisasi Pengendalian Mutu 
sebagai Laboratorium Acuan dalam Kerangka JLPPI 
Kementerian Perdagangan 

 

 Pendampingan Penerapan SNI 8152:2015 Pasar Rakyat 
Kementerian Perdagangan 
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PENANGANAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR 
DI KEMENTERIAN PERTANIAN* 

 
Oleh: 

Kementerian Pertanian 

 
A. KONDISI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN 

1. Dasar Hukum Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar 

Di Indonesia kebijakan keamanan dan mutu pangan secara jelas tertuang 
dalam UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam UU tersebut 
dijelaskan bahwa Pemerintah menetapkan standar keamanan dan mutu pangan. 
Implikasi dari peraturan ini diperlukan adanya upaya pembinaan dan pengawasan 
keamanan dan mutu pangan di setiap rantai pangan. Pembinaan keamanan pangan 
di setiap rantai pangan menjadi tanggung jawab instansi pembina pelaku usaha 
pangan, misalnya keamanan pangan di tingkat budidaya merupakan tanggung jawab 
kementerian teknis sesuai jenis komoditasnya seperti Kementerian Pertanian atau 
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan pengawasan keamanan pangan 
dilakukan oleh instansi yang berbeda berdasarkan jenis pangannya. Untuk pangan 
olahan, pengawasan dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan 
tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, sedangkan untuk 
pangan segar, pengawasannya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan. Namun, mengingat 
bahwa lembaga di bidang pangan belum terbentuk, maka pelaksanaan pengawasan 
keamanan pangan segar masih dilakukan oleh kementerian teknis sesuai jenis 
komoditasnya, dimana Kementerian Pertanian berwenang dalam pengawasan 
keamanan segar asal tumbuhan dan hewan. 

Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 
2015 tentang Kementerian Pertanian, dimana pembinaan keamanan dan mutu 
pangan hasil pertanian tertulis secara implisit menjadi bagian dari fungsi Direktorat 
Teknis seperti Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, 
Direktorat Jenderal Perkebunan dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan. Sedangkan fungsi pengawasan keamanan pangan segar dilakukan oleh 3 
(tiga) unit eselon 1, berdasarkan komoditas dan lokasi pengawasannya, yaitu Badan 
Karantina Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta 
Badan Ketahanan Pangan. Badan Karantina Pertanian melakukan pengawasan 
keamanan pangan segar di pintu pemasukan dan pengeluaran. Sedangkan Badan 
Ketahanan pangan berwenang melakukan pengawasan di luar pintu pemasukan dan 
pengeluaran tersebut untuk komoditas hasil pertanian asal tumbuhan sedangkan 
pengawasan komoditas hasil pertanian asal hewan diselenggarakan oleh Direktorat 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

* Disampaikan pada kegiatan Focos Group Discussion (FGD) I Widyakarya Nasional 
    Pangan dan Gizi (WNPG) XI  Bidang 3 Peningkatan Penjaminan Keamanan dan 
    Mutu Pangan, 8 Maret 2018 di Gedung 2 BPPT - Jakarta 
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Sehubungan adanya reorganisasi lingkup Kementerian Pertanian yang 
melikuidasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Menteri 
Pertanian menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 568 Tahun 2015 tentang 
Pelimpahan Kewenangan dalam Urusan Tugas dan Fungsi di Bidang Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Pertanian. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) dan 
Otoritas Kompeten Pertanian Organik (OKPO) dilimpahkan ke Badan Ketahanan 
Pangan (BKP), sedangkan yang terkait dengan perumusan dan penerapan standar 
dilimpahkan ke instansi teknis. 

OKKP merupakan unit kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang sesuai 
tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan keamanan dan mutu 
Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). OKKP ditingkat pusat disebut dengan OKKP 
Pusat (OKKP-P), sedangkan OKKP di tingkat daerah disebut OKKP Dearah (OKKP-
D). Sementara OKPO merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat 
kebijakan terkait pertanian organik. OKPO dapat melakukan pengawasan terhadap 
Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang beroperasi di Indonesia dengan 
berkoordinasi dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).   

BKP dalam menjalankan fungsi pengawasan keamanan pangan segar hasil 
pertanian melalui 2 (dua) pola pengawasan, yaitu 1) pengawasan pre market dan 2) 
post market. Pengawasan pre market adalah pengawasan keamanan pangan segar 
sebelum pangan beredar di pasaran yang berupa sertifikasi dan registrasi pangan 
segar pada kegiatan budidaya dan penanganan pasca panen, sedangkan 
pengawasan post market adalah pengawasan pangan segar di peredaran. 
Pengawasan ini dalam bentuk inspeksi (penilaian kesesuaian) maupun pemantauan. 
Pengawasan post market ada yang bersifat regular dan insidentil. Pengawasan 
regular dilakukan secara rutin, biasanya mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan 
seperti pemantauan menjelang hari raya keagamaan maupun tahun baru. 
Pengawasan insidentil dilaksanakan jika ada kasus atau isu yang mencuat di 
masyarakat terkait keamanan pangan.   

2. Kondisi Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Lapangan 

Secara umum, kondisi keamanan dan mutu pangan segar dibedakan ke dalam 
2 (dua) kategori, yaitu produk pangan segar tujuan ekspor dan tujuan pasar domestik. 
Untuk pangan segar tujuan ekspor, pelaku usaha akan berupaya untuk memenuhi 
persyaratan yang diminta oleh negara tujuan ekspor, yang salah satunya adalah 
persyaratan keamanan dan mutu pangan. Dengan kata lain, kondisi keamanan dan 
mutu pangan segar tujuan ekspor biasanya sudah sesuai dengan persyaratan yang 
ditetapkan. 

Meskipun demikian, Indonesia masih mendapatkan beberapa kali penolakan 
produk segar di luar negeri terkait dengan adanya kontaminasi. Sebagai contoh 
produk pala yang merupakan hasil pertanian unggulan ekspor Indonesia. BKP 
mencatat bahwa selama tahun 2015, volume pala yang ditolak oleh Uni Eropa 
sebesar 2% dari total volume ekspornya. Sebagian besar penolakan tersebut 
disebabkan oleh adanya kontaminasi aflatoksin. Berdasarkan data Indonesia Rapid 
Alert System for Food and Feed (INRASFF) tahun 2012 – 2017, penyebab penolakan 
produk pala ke Uni Eropa sebagai berikut: aflatoksin 63,64%; tidak ada Health 



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

22 
 

Certificate (HC) 21,82%; infeksi kapang 5,45%; okratoksin 5,45%; serangga 1,82% 
dan improper HC 1,82%.  

Apabila ditinjau dari frekuensi penolakan, maka penolakan pala tersebut 
cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga 2016. Jumlah penolakan 
produk pala tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebanyak 25 kali. Sebagian besar 
penyebab penolakan tersebut disebabkan karena produk pala Indonesia tidak 
dilengkapi dengan Health Certificate, yaitu sebanyak 12 kali penolakan. Hal ini 
dikarenakan pada awal 2016, Uni Eropa menetapkan peraturan baru tentang importasi 
produk pertanian yang masuk ke Uni Eropa, dimana salah satunya adalah mewajibkan 
setiap pengiriman ekspor produk pala Indonesia ke Uni Eropa harus dilengkapi 
dengan Health Certificate (HC) yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten di Indonesia 
(OKKP). 

Adanya kandungan aflatoksin pada pala bermula dari praktek penanganan 
pasca panen yang tidak memenuhi kaidah praktek yang baik, mulai dari pemetikan 
pala yang masih muda hingga pala dibiarkan jatuh ke tanah. Tanah merupakan 
sumber utama Aspergillus flavus, jamur penghasil aflatoksin. Untuk itu Kementerian 
Pertanian telah melakukan berbagai upaya penyelesaian permasalahan aflatoksin 
pada pala ini dengan melakukan berbagai perbaikan di setiap rantai produksi pala 
mulai dari budidaya sampai dengan pendampingan eksportir dalam mengaplikasikan 
cara penanganan produk pertanian yang baik (GHP), serta melaksanakan sosialisasi 
regulasi importasi baru tersebut kepada OKKP-D dan eksportir. Hasil positif upaya ini 
dapat dilihat dari tren penurunan notifikasi ekspor pala Indonesia pada tahun 2017 
yang turun secara signifikan pada level 6 penolakan. 

Untuk kondisi keamanan dan mutu pangan segar di dalam negeri, masih 
memerlukan banyak pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya petani kecil dalam 
hal penerapan Good Agricultural Practices (GAP). Hasil pengawasan kepada petani 
di lapangan, diketahui bahwa biasanya petani menggunakan pestisida sintetik dalam 
pengendalian hama. Namun ada sebagian petani yang menggunakan pestisida 
tersebut tidak berdasarkan aturan pakainya. Hal ini akan menimbulkan dampak negatif 
baik bagi produk hasil pertanian yang dihasilkan hingga bagi lingkungan. Demikian 
pula halnya dalam penanganan hasil pertanian seperti pasca panen, penyimpanan, 
distribusi dan pemajangan produk segar masih memerlukan banyak pembinaan 
kepada pelaku usaha. 

Kegiatan pengawasan keamanan pangan segar terhadap cemaran Salmonella 
sp pada pangan segar asal tumbuhan sudah dilakukan sejak tahun 2010. Hasil 
pengujian laboratorium terhadap cemaran Salmonella pada berbagai contoh produk 
Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) selalu menunjukkan hasil negatif. Pada tahun 
2015, BKP kembali melakukan kajian terhadap dua jenis mikroba patogen, yaitu 
Salmonella sp dan Listeria monocytogenes pada sayuran yang biasa dikonsumsi 
mentah atau yang hanya mengalami penanganan minimal, yaitu kubis, tomat dan 
tauge. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium pada 300 contoh pangan segar yang 
berasal dari 3 (tiga) provinsi lokasi pengambilan contoh, yaitu DKI Jakarta, Banten dan 
Jawa Barat, terdeteksi 9 contoh pangan segar positif mengandung Salmonella. 
Cemaran Salmonella terdeteksi pada kubis (2.5%), tomat (1.67%) dan tauge (6.67%)  

Sedangkan untuk mikroba patogen Listeria monocytogenes tidak ditemukan 
(negatif) pada 300 contoh pangan segar yang diuji. Secara umum kontaminasi 
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Salmonella dan Listeria monocytogenes pada sayuran segar masih tergolong rendah. 
Meskipun demikian, hal ini tidak boleh dianggap remeh, terutama untuk sayuran yang 
dikonsumsi mentah ataupun yang diolah secara minimal.  

Apabila ditinjau dari aspek cemaran kimia, berdasarkan hasil pengawasan 
yang dilakukan oleh BKP pada tahun 2015, masih ditemui adanya pangan segar yang 
terkontaminasi aflatoksin, khususnya pada beras dan jagung. Lokasi pengambilan 
sampel adalah wilayah di sekitar DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, dengan 
pertimbangan jumlah populasi dari ketiga provinsi tersebut mencapai 26,6% dari total 
populasi Indonesia.Berdasarkan hasil pengujian aflatoksin pada 90 sampel, diketahui 
bahwa beras premium dan medium yang dijual di pasar tradisional pada umumnya 
aman dikonsumsi. Sedangkan untuk beras yang kualitasnya di bawah beras medium, 
sebanyak 27,78 % sampel mengandung aflatoksin dengan konsentrasi di bawah 20 
ppb.  

Sedangkan untuk jagung, provinsi yang dipilih berdasarkan wilayah yang 
masyarakatnya banyak mengkonsumsi jagung dan dukungan pemerintah daerah 
terhadap produksi dan konsumsi jagung relatif tinggi yaitu Gorontalo dan Jawa 
Tengah. Berdasarkan hasil pengujian aflatoksin B1 dan aflatoksin total pada jagung 
asal Gorontalo, diketahui bahwa sebanyak 35,56% contoh jagung pecah di tingkat 
pedagang mengandung AFB1 di atas standar dengan rata – rata 70,23 ppb. 
Konsentrasi ini di atas Batas Maksimum yang dizinkan. Tingginya konsentrasi AFB1 
di tingkat pedagang karena pedagang tidak melaksanakan cara penanganan jagung 
pecah yang baik dan benar. Sedangkan hasil pengujian aflatoksin pada jagung asal 
Jawa Tengah menunjukkan bahwa sebanyak 22,22% jagung pecah di tingkat petani 
di Jawa Tengah terdeteksi mengandung aflatoksin dengan konsentrasi rata – rata  
AFB 1 dan aflatoksin total adalah 12,66 ppb dan 12,70 ppb. Konsentrasi ini di bawah 
Batas Maksimum yang diizinkan.  

B. STRATEGI DAN KEGIATAN DALAM PENINGKATAN PENJAMINAN KEAMANAN 
DAN MUTU PANGAN 

Dalam rangka meningkatkan penjaminan keamanan dan mutu pangan, 
Kementerian Pertanian telah dan sedang melaksanakan berbagai kegiatan yang 
dilakukan oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian termasuk BKP sesuai dengan 
tugas dan fungsinya masing – masing. Penjabaran program utama dan kegiatan yang 
dilakukan sebagai berikut: 

1. Kebijakan dan program penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung 
keamanan dan mutu pangan 

 Persiapan lahan, penyediaan pestisida ramah lingkungan, pupuk organik, 
benih bersertifikat, penggunaan alat pertanian yang food grade.  

 Fasilitasi sarana penggilingan padi, pengering, moisture tester dan unit 
pengolahan hasil tanaman pangan (sarana pengolahan jagung dan kedele). 

 Penyediaan sarana prasarana di tempat-tempat Rumah Potong Hewan hingga 
pasar; cold storage di RPH dan kios-kios, mobil box pendingin, gerobak 
berpendingin.  

 Fasilitasi sarana peningkatan mutu produk olahan peternakan berupa: 
revitalisasi bangunan pengolahan, fasilitasi alat dan mesin pengolahan, 
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operasional kegiatan (antara lain uji laboratorium produk akhir dan pendaftaran 
ijin edar), dan pendampingan dari Badan POM. 

2. Kebijakan dan program peningkatan keamanan dan mutu (gizi) pangan. 

Kebijakan dan program peningkatan keamanan dan mutu pangan dibagi ke dalam 
2 (dua) bagian, yaitu: 

a. Penerapan dan pembinaan good practices di sepanjang rantai pangan, 
khususnya industri mikro kecil  

 Pembinaan penerapan GAP, GHP, GMP. 
 Fasilitasi penerapan sistem jaminan mutu untuk pelaku usaha agar 

menghasilkan pangan yang aman dan bermutu (contoh: fasilitasi 
penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan pada pelaku usaha 
penggilingan padi agar mampu menghasilkan beras dalam kemasan 
beregister). 

 Fasilitasi pembinaan dan sertifikasi organik. 
 Fasilitasi pengujian mutu dan keamanan pangan. 
 Bimbingan Teknis Implementasi Standar Mutu dan Keamanan Pangan 

kepada Unit Pengolahan Hasil (UPH) Peternakan, kerjasama dengan 
Badan POM dan akademisi. 

 Pendampingan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 
(CPPOB) kepada UPH hingga mendapatkan ijin edar MD dari BPOM. 

b. Edukasi dan promosi keamanan dan mutu pangan kepada produsen dan 
konsumen dengan mengangkat budaya dan sumber daya lokal 

 Informasi melalui media sosial; komunikasi, informasi edukasi ke anak 
sekolah SD (dokter hewan ciliki untuk mengenal penyakit zoonosis-
penularan penyakit dari hewan ke manusia; pengetahuan tentang 
kesejahteraan hewan) 

 Promosi utuk mengkonsumsi susu segar dalam negeri (ke anak sekolah, 
melalui media cetak dan elektronik) 

 Penyusunan media promosi melalui leaflet, poster, video 

3. Kebijakan pengembangan standar (SNI produk, cara produksi/proses, pedoman) 
tentang keamanan dan mutu (gizi) pangan, yang relevan dengan kondisi ekonomi, 
sosial dan budaya masyarakat lokal dan global (pendekatan Holistik Integratif 
Tematik Spasial) dalam menyelesaikan permasalahan stunting. 

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan tersebut 
adalah: 

 Penyusunan draf permentan tentang keamanan dan mutu pangan segar asal 
tumbuhan 

 Penyusunan draf permentan tentang penerapan jaminan mutu 
 Penyusunan pedoman GAP, GMP dan GHP 
 Melakukan revisi SNI 
 Partisipasi dalam penyusunan standar internasional 
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4. Kebijakan dan program pengawasan yang efektif untuk memastikan keamanan 
dan mutu pangan. 

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan tersebut 
adalah: 

 Pengawasan keamanan pangan secara reguler dan insidentil menjelang 
HBKN 

 Fasilitasi pengujian keamanan dan mutu pangan 
Sedangkan untuk kegiatan surveilan penyakit yang diakibatkan oleh pangan 
(foodborne disease), Kementerian Pertanian tidak banyak terlibat. 

5. Kebijakan pengembangan SDM dan IPTEK terkait keamanan dan mutu pangan. 

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan tersebut 
adalah: 

 Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan keamanan pangan dan 
pengambilan contoh bagi petugas pusat dan daerah. 

 Peningkatan kompetensi SDM dibidang penerapan jaminan mutu bagi 
poktan/gapoktan, penyuluh dan pendamping di tingkat Kabupaten, Provinsi 
dan Pusat 

C. CAPAIAN  

Pengawasan pangan segar yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan di 
Pusat dan Dinas Ketahanan Pangan daerah pada tahun 2017 dilaksanakan terhadap 
pangan segar di peredaran maupun pada proses produksi (On Farm), yaitu dengan 
melakukan sertifikasi prima 1, 2 dan 3 serta surveilen oleh Otoritas Kompeten 
Keamanan Pangan Daerah/Pusat (OKKPD/OKKPP) di 34 provinsi kepada 
petani/kelompok tani/pelaku usaha.  

 Sertifikasi prima 3 diberikan kepada produk pertanian yang memenuhi 
persyaratan dilihat dari aspek keamanan pangan; sedangkan untuk prima 2 dilihat dari 
aspek keamanan dan mutu pangan; dan prima 1 dari aspek keamanan dan mutu 
pangan serta sosial dan lingkungan.  

 Hasil pengawasan pada proses produksi (sertifikat Prima 1, 2, 3), registrasi 
PD/PL, packing house pada tahun 2017 meningkat 13,06% dari target sasaran yang 
telah ditetapkan sebesar 10% bila dibandingkan dengan tahun 2016. Sedangkan hasil 
pengawasan pangan segar di peredaran yang dilakukan melalui monitoring/ inspeksi 
baik dipasar tradisional maupun ritail modern pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 
90,47% aman dikonsumsi.  

 Keberhasilan Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan pusat 
kepada daerah melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, pemantauan dan 
evaluasi. Anggaran yang dialokasikan di pusat pada dasarnya direalisasikan untuk 
mendukung dan melakukan asistensi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan 
keamanan dan mutu pangan di daerah. Selain dukungan anggaran, dukungan sumber 
daya yang lain seperti sumberdaya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan 
fasilitas kantor juga sangat mendukung terlaksananya kegiatan.  
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D. KENDALA DAN TANTANGAN 

Dalam menjalankan kegiatan penanganan keamanan dan mutu pangan segar, 
Kementerian Pertanian menemui kendala dan tantangan sebagai berikut: 

1. Petugas pengawas keamanan dan mutu pangan hasil pertanian masih terbatas 

Untuk menunjang tugas pengawasan keamanan dan mutu pangan, di 
Kementerian Pertanian dan Dinas terkait terdapat personel yang memiliki jabatan 
fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), yaitu Pegawai Negeri Sipil 
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian. 
Hingga tahun 2018, jumlah PMHP di seluruh Indonesia baru sekitar 400 orang. 
Jumlah ini masih jauh dari jumlah ideal pengawas keamanan pangan, dimana saat 
ini jumlah kabupaten/kota di Indonesia sudah 514 kabupaten/kota. Selain di 
Kementerian Pertanian, pejabat PMHP tersebar di Dinas Pangan, Dinas Pertanian, 
Dinas Peternakan dan laboratorium pengujian keamanan pangan. 

Selain itu, secara reguler sejak tahun 2013 BKP menyelenggarakan 
kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar kepada aparat di 
Dinas Pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sejak tahun 2015, kegiatan ini 
dilanjutkan dengan kegiatan sertifikasi profesi sebagai pengawas keamanan 
pangan segar oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian yang berada di 
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Hingga 
saat ini tercatat sekitar 160 orang yang telah memiliki profesi sebagai pengawas 
keamanan pangan segar. 

2. Mutasi personel yang tinggi di daerah 

Salah satu kendala terbesar dalam penanganan pengawasan keamanan 
dan mutu pangan adalah seringnya mutasi personel di daerah. Sebagaimana 
diketahui bahwa dalam pengawasan keamanan pangan, diperlukan personel yang 
memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, seperti kemampuan audit, 
inspeksi dan pengambilan contoh. Secara rutin telah dilakukan pelatihan dan 
pembinaan kepada personel di daerah, namun karena adanya mutasi, maka 
kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar dilakukan oleh personel 
yang berbeda. Hal ini terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. 

3. Laboratorium pengujian belum merata di seluruh Indonesia 

Dari sekitar 500 laboratorium pengujian keamanan dan mutu pangan, 
sebagian besar laboratorium yang terakreditasi dan memiliki peralatan yang cukup 
lengkap berada di Pulau Jawa. Untuk melakukan pengujian keamanan dan mutu 
pangan bagi Dinas di daerah, memiliki konsekuensi pada biaya yang tinggi untuk 
pengiriman sampel.   

4. Jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas dan kepulauan 

Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (sekitar 250 
juta jiwa), 17.000 pulau dengan luas wilayah 5 juta km2 mempunyai tantangan 
tersendiri karena jumlah pengawas dan infrastruktur pengawasan yang tidak 
sebanding. 
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E. STRATEGI KE DEPAN 

Untuk mencapai kondisi capaian keamanan pangan khususnya pangan segar 
yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang, diperlukan dukungan dan peran serta 
aktif seluruh unit institusi pelaksana keamanan pangan baik yang bersifat pembinaan 
maupun pengawasan didukung dengan partisipasi seluruh pemangku kepentingan 
serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam 
pencapaian kinerja penanganan keamanan pangan segar. 

Beberapa hal yang telah diidentifikasi sebagai hambatan telah diupayakan beberapa 
antisipasi dengan melakukan:  

1) Penguatan infrastruktur dalam penanganan pangan segar, baik berupa sarana dan 
prasarana maupun lembaga pengujian keamanan pangan segar; 

2) Penguatan aspek legal dalam pengawasan keamanan pangan melalui revisi 
regulasi terkait pengawasan keamanan pangan, antara lain dengan berperan aktif 
dalam penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, 
pelaksanaan revisi Peraturan Menteri Pertanian yang relevan; 

3) Penguatan koordinasi dan jejaring antar lembaga yang bertanggung jawab dalam 
pembinaan dan pengawasan keamanan pangan baik di tingkat nasional maupun 
daerah. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain melalui penguatan 
Jejaring Keamanan Pangan, pembentukan satuan tugas pangan pembentukan tim 
pengawas terpadu dan sebagainya;  

4) Penguatan kelembagaan pengawas di lingkup pertanian baik di tingkat pusat 
maupun daerah. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain melalui 
kegiatan bimbingan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas, 
pendampingan lembaga pengawas daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis, 
pendampingan penguatan sarana prasarana pengawasan keamanan pangan;  

5) Penguatan kerjasama dan koordinasi antara lembaga pengawas keamanan 
pangan dengan lembaga pengujian (laboratorium) yang terakreditasi;  

6) Peningkatan jumlah personel pengawas keamanan pangan baik di tingkat pusat 
maupun daerah.  
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PENINGKATAN PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU IKAN DAN PRODUK 
PERIKANAN* 

 
Oleh: 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

 
I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Indonesia memiliki banyak wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang 

luas dan bermakna strategis sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Selain 
memiliki nilai ekonomis, sumber daya kelautan juga mempunyai nilai ekologis, di 
samping itu, kondisi geografis Indonesia terletak pada geopolitis yang strategis, yakni 
antara lautan Pasifik dan lautan Hindia yang merupakan kawasan paling dinamis 
dalam arus percaturan politik, pertahanan, dan kemanan dunia. Kondisi geo-ekonomi 
dan geo-politik tersebut menjadikan sektor kelautan sebagai sektor yang penting 
dalam pembangunan nasional. 

Khusus untuk perikanan tangkap potensi Indonesia sangat melimpah sehingga 
dapat diharapkan menjadi sektor unggulan perekonomian nasional. Untuk itu potensi 
tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari, tugas ini merupakan tanggung 
jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan pengusaha guna meningkatkan 
pendapatan masyarakat dan penerimaan negara yang mengarah pada kesejahteraan 
rakyat. 

Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton pada 
tahun-tahun sebelumnya tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona 
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan 
utama Indonesia. KKP menghitung potensi sumber daya ikan dengan metode koleksi 
data dan proses analisis berdasarkan sains dan dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. Sehingga diketahui potensi sumber daya ikan naik menjadi 12,5 juta 
ton di 2016. 

Produk perikanan merupakan salah satu komoditas yang mempunyai nilai 
strategis secara global, terutama ditinjau dari pertumbuhan bisnis dan kebutuhan 
pangan. Total Unit Pengolahan Ikan (UPI) adalah 61.603 unit dengan sebaran Skala 
menengah besar 718 unit (1,2%) dan Skala mikro kecil 60.885 unit (98,8%). Total 
volume produksi yang dihasilkan dari UPI Skala menengah besar adalah 620.819 ton 
sedangkan UPI Skala mikro-kecil adalah 3.742.842 ton. 

Volume produksi perikanan yang selalu mengalami peningkatan harus 
diiringi dengan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu yang baik. Sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-
Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 20 ayat 3 bahwa setiap orang 
yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan 

* Disampaikan pada kegiatan Focos Group Discussion (FGD) I  
   Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)   XI  Bidang 3 Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu        
   Pangan, 8 Maret 2018 di Gedung 2 BPPT - Jakarta 

 



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

29 
 

 

persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil 
perikanan, dan ayat 4 bahwa setiap orang yang memenuhi persyaratan kelayakan 
pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, memperoleh Sertifikat 
Kelayakan Pengolahan. 

Ikan sebagai sumber protein berperan penting dalam Gerakan 
Peningkatan Gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK) dan 
perkembangan otak anak-anak di Bawah Dua Tahun (Baduta). Ikan sebagai sumber 
bahan pangan sehat mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang 
diharapkan berperan dalam mengurangi beban penyakit sehingga dapat mewujudkan 
kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas.  

Persoalannya adalah Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi 
pada Balita, berdasarkan Global Nutrition Report (2014) yaitu 37,2% Balita mengalami 
pertumbuhan kerdil (stunting), 12,1% pertumbuhan kurang dari standar usianya 
(wasting) dan 11,9% mengalami kelebihan berat badan (overweight).   

Harapannya, peningkatan konsumsi ikan nasional menjadi penghela 
industri perikanan nasional dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat dan 
mewujudkan kemandirian ekonomi dalam rangka mendukung percepatan 
pembangunan industri perikanan nasional dan masyarakat yang sehat cerdas dan 
beriman.  

II. PELAKSANAAN 

2.1. Regulasi terkait Keamanan dan Mutu Ikan dan Produk Perikanan 
Pelaksanaan penerapan keamanan dan mutu ikan dan produk perikanan pada 

pelaku usaha perikanan dari hulu - hilir (penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, 
penanganan dan pengolahan serta distribusi) telah berjalan dengan baik.  
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan pembinaan dan pengawasan 
kepada pelaku usaha perikanan hulu – hilir melalui pengukuran, pengontrolan dan 
monitoring di semua rantai pangan sehingga menjamin bahwa ikan dan produk 
perikanan yang dipasarkan baik dalam maupun luar negeri bermutu dan aman untuk 
dikunsumsi. Dalam melaksanakan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu 
ikan dan produk perikanan, telah terbit regulasi dari undang-undang hingga peraturan 
menteri. Adapun regulasi terkait jaminan keamanan dan mutu ikan dan produk 
perikanan sebagai berikut : 

 Undang-undang 45/2009 perubahan atas Undang-undang NO. 31 tahun 2004 
tentang Perikanan;  

 Peraturan Pemerintah No. 57/2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan; 

 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/2010 tentang Sistem 
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 

 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 52A/MEN/2013 Tentang 
Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, 
Pengolahan dan Distribusi; 

 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 54/PERMEN-KP/2014 tentang 
Sistem Logistik Ikan Nasional;  
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 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 72/2016 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 

 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 74/2016 tentang Pengendalian 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara 
Republik Indonesia; 

 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58/2016 tentang Pemberlakuan 
SNI Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel Dalam Kemasan 
Kaleng Secara Wajib. 

 

2.2. Sarana dan Prasarana Keamanan dan Mutu Ikan dan Produk Perikanan 

Sumberdaya perikanan merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi 
masyarakat dan penggerak utama (prime mover) pembangunan daerah karena (1) 
permintaan serta kapasitas suplai produk dan jasa perikanan dinilai sangat besar, (2) 
sub sektor perikanan dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang besar dan (3) dapat 
pula menciptakan multiplier effects bagi sektor ekonomi lainnya. Sumber daya 
perikanan yang besar perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana keamanan dan 
mutu hasil perikanan yang memadai. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing 
Produk Kelautan dan Perikanan, KKP pada tahun 2017 telah mengadakan Chest 
Freezer sejumlah 150 unit untuk 12 Provinsi, 19 Kab/Kota dan 82 kelompok penerima, 
dapat dilihat pada tabel 1,2, dan 3. 

 

Tabel 1. Sebaran Chest Freezer Tahun 2017 
No. Kab/Kota Unit No. Kab/Kota Unit No. Kab/Kota Unit 

1 Kota Batam 10 8 Brebes 3 15 Mamasa 8 

2 Lampung Selatan 9 9 Tulungagung 6 16 Parigi Moutong 7 

3 Pringsewu 8 10 Gresik 8 17 Morowali 8 

4 Lampung Tengah 7 11 Gorontalo 9 18 Sinjai 8 

5 Bengkulu Tengah 9 12 Boalemo 10 19 Biak Numfor 6 

6 Karawang 8 13 Gorontalo Utara 6    

7 Pangandaran 10 14 Buton Selatan 10    

 

Sarana dan prasarana yang lain adalah Integrated Coldstorage (ICS), 11 unit 
dengan kapasitas 30-100 ton dan 6 unit dengan kapasitas 200 ton. Lokasi 
pembangunan ICS sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Sebelas Unit Integrated Coldstorage Kapasitas 30-200 Ton 
Tahun 2016 

No. Lokasi Kapasitas 
(Ton) 

No. Lokasi Kapasitas 
(Ton) 

1. Prov. Aceh (Lampulo)* 200 10. Kab. Kep. Sangihe 200 



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

31 
 

No. Lokasi Kapasitas 
(Ton) 

No. Lokasi Kapasitas 
(Ton) 

2. Kab. Pidie Jaya** 30 11. Kab. Parigi Moutong 30 

3. Kab. Aceh tamiang 30 12. Kab. Morowali 30 

4. Kab. Aceh Selatan 50 13. Kab. Buton Selatan 30 

5. Kab. Musi Banyuasin 30 14. Kab. Pulau Morotai 200 

6. Kab.. Tulang Bawang 30 15. Kota Tidore Kepulauan 80 

7. Kab. Natuna 200 16. Prov. Maluku Utara 
(Bacan) 

100 

8. Kab. Probolinggo 30 17. Kota Tual 200 

9. Kab. Talaud 200    

 
Tabel 3. Delapan Unit Integrated Coldstorage Kapasitas 100-200 Ton  

Tahun 2017 
No Lokasi Kapasitas (Ton) 

1 Kab. Simeuleu 100 

2 Kab. Aceh Selatan 100 

3 Kab Malang 100 

4 Kab. Jember 100 

5 Kab. Sumenep 100 

6 Kab. Flores Timur 100 

7 Prov. Gorontalo 200 

8 Kab. Halmahera Timur 100 

 

Disamping pembangunan ICS, KKP pada tahun 2017 membangun 14 unit 
dengan kapasitas 100-200 ton dengan kapasitas 100 - 200 ton yang dilengkapi dengan 
Air Blast Freezer (ABF) dapat dilihat pada tabel 4. Tujuan dari pembangunan cold 
storage adalah untuk menyediakan fasilitas penyimpanan beku bagi komoditi ikan dan 
hasil perikanan dalam rangka menjamin serapan bahan baku di sentra produksi dan 
ketersediaan pasokan ikan (buffer stock) bagi konsumsi dan industri pengolahan.  

Tabel 4. Lokasi Pembangunan Cold Storage Tahun 2017 
No Nama Pekerjaan Kapasitas (Ton) 

CS ABF 
1. Pembangunan Cold Storage PPS Bungus, Kota Padang Prov. 

Sumatera Barat 
100 12 

2. Pembangunan Cold Storage PPS Cilacap, Kabupaten Cilacap Prov. 
Jawa Tengah 

100 8 

3. Pembangunan Cold Storage PPN Prigi, Kabupaten trenggalek Prov. 
Jawa Timur 

50 16 

4. Pembangunan Cold Storage PPN Kwandang, Kabupaten Gorontalo 
Utara Prov. Gorontalo 

100 12 

5. Pembangunan Cold Storage PPN Kejawanan, Kabupaten Cirebon 
Prov. Jawa Barat 

200 4 
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No Nama Pekerjaan Kapasitas (Ton) 
CS ABF 

6. Pembangunan Cold Storage PPN Ternate, Kota Ternate Prov. Maluku 
Utara 

100 12 

7. Pembangunan Cold Storage PPN Brondong, Kabupaten Lamongan 
Prov. Jawa Timur 

100 8 

8. Pembangunan Cold Storage PPS Jembrana, Kabupaten Jembrana 
Prov. Bali 

200 8 

9. Pembangunan Cold Storage Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara 100 8 
10. Pembangunan Cold Storage Kabupaten Kep. Sula Prov. Maluku Utara 100 4 
11. Pembangunan Cold Storage Kota Kupang Prov. NTT 100 8 
12. Pembangunan Cold Storage PPP Ogotua, Kabupaten Toli-Toli Prov. 

Sulawesi Tengah 
200 8 

13. Pembangunan Cold Storage Tanjung Pandan Kab. Belitung Prov. 
Bangka Belitung 

100 4 

14. Pembangunan Cold Storage Kabupaten Banggai Laut Prov. Sulawesi 
Tengah 

100 8 

 

Penyediaan sarana dan prasarana pembuatan es menjadi hal sangat penting 
dalam rangka penyediaan media pendingin dalam keseluruhan tahapan proses rantai 
nilai hasil perikanan. Sarana dan prasarana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan 
pada masing-masing tahapan proses dan jumlah ikan yang akan diproses, supaya 
dapat bermanfaat secara optimal. Pada tahapan proses pemasaran, distribusi dan 
pengolahan, es curah merupakan bentuk paling optimal. Oleh karena itu penyediaan 
mini Ice Flake Machine (IMF) menjadi penting dalam tahapan tersebut.  

IFM adalah mesin penghasil flake Ice yang bekerja berdasarkan pada proses 
pendinginan dengan sistem siklus kompresi uap yang menggunakan fluida sebagai 
bahan pendingin yang disebut refrigeran.  

Pada tahun 2017, KKP mengalokasikan pengadaan IFM sebanyak 235 unit 
masing-masing berkapasitas 1,5 ton dengan target penerima adalah Koperasi 
/Pemda/Kelompok di 34 Provinsi. Proses pengadaan IFM tahun 2017 dibagi menjadi 
tiga tahap: 1) tahap I 100 unit; 2) tahap II 50 unit; dan 3) tahap III 120 unit. Daftar 
penerima bantuan IFM tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Penerima IFM Kapasitas 1,5 Ton Tahun 2017 
No. Provinsi Unit Keterangan 

1 DI Aceh 19 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

2 Sumatera Utara 7 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

3 Sumatera Barat 3 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

4 Jambi 4 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

5 Raiu 8 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

6 Kepulauan Riau 9 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

7 Bengkulu 9 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

8 Sumatera Selatan 7 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

9 Banga Belitung 6 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

10 Lampung 4 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 
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No. Provinsi Unit Keterangan 

11 Banten 2 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

12 DKI Jakarta 3 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

13 Jawa Barat 14 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

14 Jawa tengah 4 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

15 DI Yogyakarta 2 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

16 Jawa Timur 10 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

17 Kalimantan Timur 4 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

18 Kalimantan Selatan 7 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

19 Kalimantan Barat 4 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

20 Kalimantan Tengah 10 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

21 Kalimantan Utara 5 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

22 Sulawesi Utara 6 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

23 Sulawesi Tengah 9 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

24 Sulawesi Tenggara 17 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

25 Sulawesi Selatan 9 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

26 Sulawesi Barat 5 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

27 Gorontalo 8 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

28 Maluku 14 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

29 Maluku Utara 9 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

30 NTB 5 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

31 NTT 7 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

32 Papua 1  

33 Papua Barat 4 Chip Ice dan Genset 13,5 KVA 

 
2.3      Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Ikan dan Produk Perikanan 

Produk perikanan sebagai salah satu komoditas yang mempunyai nilai 
strategis secara global, terutama bila ditinjau dari pertumbuhan bisnis dan kebutuhan 
pangan. Hal ini secara nyata bisa dilihat permintaan hasil perikanan yang cenderung 
meningkat yang diikuti dengan semakin meningkatnya aktifitas bisnis dan industri 
bidang perikanan. 

Indonesia sebagai negara produsen ikan yang ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan konsumsi dalam negeri maupun ekspor, dituntut untuk mengembangkan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk menjamin keamanan dan mutu ikan 
dan produk perikanan. Sistem jaminan keamanan dan mutu ini telah dikembangkan di 
kementerian Kelautan dan Perikanan dari hulu hingga hilir (Budidaya, penangkapan, 
pengolahan dan distribusi) dengan pemberian sertifikasi terhadap setiap rantai 
pangan, sebagaimana gambar 1. 

Di bidang perikanan budidaya, pengendalian sistem keamanan dan mutu hasil 
perikanan budidaya antara lain melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik 
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(CBIB). Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) adalah pedoman dan tata cara 
budidaya, termasuk cara panen yang baik, untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu 
dan keamanan hasil perikanan budidaya. 

 
Gambar 1. Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Ikan dan Produk Perikanan 

 
CBIB telah dikembangkan dan diterapkan sejak tahun 2007 yang menjadi 

tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam memberikan jaminan 
keamanan dan mutu hasil perikanan budidaya dengan mengacu pada standar Euro-
GAP, yang fokusnya pada mutu dan keamanan pangan. Sementara itu, kelompok 
masyarakat lainnya yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan dan kenyamanan 
hewan, serta sosial masyarakat mengembangkan pula standar budidaya ikan yang 
memenuhi kriteria-kriteria yang dituntut oleh kelompok masyarakat tersebut. Oleh 
karena itu FAO membuat standar yang mengakomodir tuntutan masyarakat global 
dalam bentuk FAO Guidelines on Aquaculture Certification. 

Di bidang perikanan tangkap, pengendalian sistem keamanan dan mutu hasil 
perikanan tangkap Standar antara lain melalui penerapan Cara Penanganan ikan hasil 
tangkapan yang baik (CPIB). CPIB adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan 
hasil tangkapan, termasuk pembongkaran dari kapal yang baik untuk memenuhi 
persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan. Sertifikat CPIB 
diberikan kepada pelaku usaha perikanan tangkap apabila memenuhi cara 
penanganan ikan hasil tangkapan, termasuk pembongkaran dari kapal yang baik 
untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil penangkapan. 
Sertifikat CPIB pada kapal penangkap dan/atau kapal pengangkut ikan dalam 
pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan atau Kepala Dinas atas 
nama Otoritas Kompeten dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 

Sertifikat diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut 
ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan jaminan 
mutu dan keamanan hasil tangkapan saat di atas kapal sampai dengan kegiatan 
pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan. 
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Seiring dengan meningkatnya tuntutan konsumen terhadap jaminan keamanan 
dan mutu ikan dan produk perikanan, beberapa Negara industri maju memperketat 
ketentuan-ketentuan import terutama yang berkaitan dengan persyaratan keamanan 
dan mutu ikan dan produk perikanan. 

Sertifikat kelayakan Pengolahan (SKP) adalah Sertifikat yang diberikan kepada 
Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan yang Baik 
(Good Manufacturing Practices/GMP) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi 
Sanitasi Standar (Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP). 

Kegiatan penerapan SKP memberikan manfaat bagi masyarakat terutama 
yang bergerak dalam usaha pengolahan hasil perikanan karena melalui kegiatan ini 
akan dilakukan pembinaan kepada UPI skala besar/industri maupun skala UMKM 
terkait penerapan GMP dan SSOP dalam rangka proses penerbitan SKP sebagai 
jaminan mutu dan keamanan atas produk perikanan yang dihasilkannya. 

Pengembangan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang 
harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. 
Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan 
mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai 
persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian 
melalui kegiatan inspeksi. Inspeksi dilakukan baik dalam rangka persetujuan oleh 
Otoritas Kompeten melalui sertifikasi penerapan HACCP maupun dalam rangka 
pengecekan efektifitas dan penerbitan sertifikat kesehatan melalui surveilan. 

2.4    Program Pembinaan dan pengawasan Keamanan dan Mutu Ikan dan Produk 
Perikanan 
Pembinaan mutu kepada UKM Pengolahan 

Kegiatan ini bertujuan untuk: 1) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha 
perikanan dalam melakukan kegiatan pra produksi, pengolahan dan distribusi sesuai 
dengan kaidah GMP dan SSOP; 2) Meningkatkan daya saing produk melalui 
peningkatan jaminan mutu, keamanan pangan dan nilai tambah produk; dan 3) 
Mewujudkan UPI yang memiliki kelembagaan yang kuat sehingga tumbuh secara 
berkelanjutan.   

Pembinaan dilakukan ke beberapa lokasi, diantaranya Provinsi Nusa Tenggara 
Barat, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, 
Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi DKI Jakarta. Rangkuman kegiatan tersebut 
adalah sebagai berikut: 

a. Metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan pembinaan kelayakan dasar 
dan utilitas di sentra, miniplant dan UPI adalah melalui pembinaan langsung 
maupun pembinaan tidak langsung yang melibatkan semua pihak yang terlibat 
(Ditjen PDSPKP, DKP Provinsi, DKP Kab/Kota, Pembina Mutu Pusat/Daerah dan 
Penyuluh KP Kab/Kota).  

b. Materi pembinaan meliputi penerapan Standar Nasional Indonesia dan 
penerapan kelayakan dasar (GMP dan SSOP) serta pemenuhan terhadap 
persyaratan Cara Pengolahan yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP) 
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dan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standard Sanitation Operating 
Procedure/SSOP). 

c. Beberapa permasalahan yang dijumpai pada unit pengolahan ikan, sentra 
pengolahan, dan miniplant antara lain : 1) lemahnya pemahaman dan penerapan 
GMP dan SSOP; 2) masih terdapat kontaminasi silang pada alur proses produksi; 
3) minimnya sarana dan prasarana pengolahan yang dimiliki; 4) ketersediaan 
bahan baku yang tidak bisa diperkirakan karena dipengaruhi oleh cuaca, musim, 
sumberdaya ikan dan impor bahan baku ikan; 5) status perijinan usaha, sertifikasi, 
dan ijin edar yang belum dimiliki; dan 6) pembinaan kepada UMKM belum optimal, 
karena kurangnya jumlah pembina mutu di daerah. 

d. Pembinaan dilakukan terhadap UMKM penerima bantuan chest freezer.  
Tahun 2017 Kab Karawang-Jawa Barat memperoleh delapan unit chest freezer 
yang disistribusikan di empat kecamatan yaitu empat unit di Kec. Banyusari, satu 
unit di Kec. Tirta Jaya, dua unit di Kec. Cilamaya Kulon dan satu unit di Kec. Batu 
Jaya 

e. Tahun 2017 juga dilakukan pembinaan ke sentra produksi produk non konsumsi 
yaitu: 1). Pendampingan pembangunan optimalisasi IPAL pabrik tepung ikan di 
Kabupaten Kotawaringin Barat; 2) Pembinaan UKM kerajinan kekerangan dan 
mutiara (Ragenda Mop) di Prov. NTB. 

Tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah pembina mutu prov/kab/kota dan 
penyuluh melakukan pembinaan dan pendampingan secara kontinu bagi UMKM agar 
menerapkan cara pengolahan ikan yang baik (Good Manufacturing Practices) dan 
memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standard Sanitation 
Operating Procedures) dan sosialisasi mekanisme sertifikat bagi UMKM. 

Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan  
KKP telah mengembangkan sentra Pengolahan Hasil Perikanan (PHP) sejak 

tahun 2005. Saat ini telah terdapat 63 sentra PHP. Tujuan dari pengembangan sentra 
adalah: 

1. Pemberdayaan masyarakat pengolah ikan skala UMKM;  
2. Sentralisasi kegiatan pengolahan di lokasi unggulan produk perikanan untuk 

mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi melalui intervensi pemerintah 
dalam pembinaan UMKM pengolahan hasil ikan yang meliputi pra produksi, 
produksi hingga pemasaran produk untuk meningkatkan jaminan mutu dan 
keamanan pangan serta mendukung program ketahanan pangan nasional; 

3. Menghasilkan produk unggulan masing-masing daerah (OVOP/FOVOP) di lokasi 
sentra PHP; dan 

4. Penguatan kerjasama yang terintegrasi dalam rangka fasilitasi SDM/Pengolah terkait 
dengan akses informasi teknologi, kelembagaan, dan pemasaran produk olahan hasil 
ikan. 
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Klinik Mutu Perikanan  

Penyelenggaraan Klinik Mutu merupakan salah satu media penyebarluasan 
informasi terkait jaminan mutu dan keamanan pangan produk perikanan dan 
merupakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kualitas 
produk perikanan kepada pelaku usaha perikanan. Klinik mutu memberikan edukasi 
kepada masyarakat luas tentang jaminan mutu dan keamanan pangan produk 
perikanan berupa konsultasi mutu produk perikanan, publikasi materi tentang mutu 
produk perikanan melalui penyebarluasan leaflet, poster dan penayangan video 
tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk perikanan. Tahun 2017 klinik  
mutu aktif mendukung setiap event Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu : Klinik 
mutu pada Kegiatan Festival Kuliner Ikan Nusantara di Kota Tua, Jakarta Pusat, Klinik 
mutu pada Kegiatan Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu di Pangandaran, Provinsi 
Jawa Barat, Klinik Mutu pada Kegiatan Festival Gerakan Memasyarakatkan Makan 
Ikan (Gemarikan) di Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, 
Jakarta Utara, Klinik Mutu Kegiatan Gemarikan di Sarinah, DKI Jakarta, Klinik mutu 
pada Kegiatan Lomba Inovasi Masakan Berbahan Baku Ikan Tingkat Nasional di 
Parkiran GMB 3, KKP, Klinik Mutu di Kegiatan JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, 
Klinik Mutu di Provinsi DI Yogyakarta, Klinik Mutu di provinsi Nusa Tenggara Barat, 
Klinik Mutu pada Kegiatan IPF di Lippo Mall Kemang Village, Jakarta Selatan, Klinik 
Mutu pada Kegiatan Harkannas di TMII, Jakarta Timur 

Klinik mutu disampaikan melalui metode konsultasi mutu secara langsung 
kepada pelaku usaha dan masyarakat melalui kegiatan pameran, konsultasi mutu 
melalui media social (Twitter :@klinikmutukp, Email: klinikmutu.perikanan@kkp.go.id, 
Fb : klinikmutukp, dan IG : klinikmutukp) serta bahan publikasi mutu. 

Ruang lingkup klinik mutu meliputi : Mutu Produk Perikana, Keamanan 
Pangan, Sertifikat Kelayakan Pengolahan, Kelayakan  Dasar UPI, SNI Produk 
Perikanan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Kemunduran Mutu Produk Hasil 
Perikanan, Kemasan dan Diversifikasi Produk. 

Penyusunan Buku Bedah UPI UKM  

Penyusunan Buku Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil adalah 
untuk memanfaatkan banyaknya organisasi dan pelaku usaha skala besar yang 
menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility – 
CSR) dalam bentuk program bantuan untuk meningkatkan upaya perbaikan mutu dan 
keamanan produk hasil perikanan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah 
pendekatan bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan 
dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku 
kepentingan.  

Tujuan dari penyusunan buku Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan 
Kecil adalah agar potensi program bantuan dalam bentuk CSR dapat dikelola secara 
tepat sasaran, sehingga industri skala mikro dan kecil penerima program CSR dapat 
memanfaatkan bantuan dengan baik. Bantuan dapat diberikan oleh organisasi dan 
pelaku usaha skala besar kepada unit pengolahan ikan yang memiliki potensi dan 
berkomitmen untuk maju dan berkembang dalam bentuk program bedah UPI, 
diantaranya berupa rehabilitasi bangunan, penyediaan sarana prasarana pengolahan 
dan fasilitas sanitasi, pendampingan dan penerapan cara pengolahan ikan yang baik 
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sesuai dengan standar kelayakan pengolahan serta edukasi masyarakat dalam 
meningkatkan konsumsi ikan di daerah-daerah tertentu. 

Buku ini menjelaskan berbagai aspek program bedah UPI diantaranya fasilitasi 
bantuan untuk bedah UPI (pemberi, penerima, fasilitator dan bentuk bantuan), 
penyediaan infrastruktur, penyediaan air bersih, persyaratan peralatan, pengendalian 
sanitasi, hygiene personal, metoda bedah UPI skala mikro kecil, serta beberapa 
lampiran (desain area kotor dan bersih, desain area penjemuran dan pengasapan, 
contoh peralatan, nilai bantuan). 

Buku Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil ini juga dapat menjadi 
salah satu acuan dalam membangun unit pengolahan ikan pindang, ikan asap, ikan 
asin kering dan abon ikan sehingga unit pengolahan ikan skala mikro dan kecil dapat 
menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil 
perikanan.  

Program Bedah UPI Mikro Kecil merupakan kegiatan yang melibatkan unsur 
pemerintah dan swasta untuk berperan serta dalam penyediaan produk olahan ikan 
yang aman dikonsumsi dan berdaya saing tinggi.   

Pembinaan Diversifikasi Produk dan kemasan  
Pengembangan produk merupakan proses yang didesain untuk 

mengembangkan, menguji dan menilai kelayakan produk baru di pasar dalam 
peningkatan usaha. Pengembangan produk akan menghasilkan ragam produk yang 
bervariasi, sehingga konsumen mendapatkan berbagai macam jenis produk untuk 
dipilih dan dikonsumsi sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing.  

Ragam produk hasil kelautan dan perikanan merupakan wujud dari 
pengembangan produk yang dilakukan dengan cara menciptakan produk-produk baru 
melalui kreativitas pengolahan berbagai komoditi hasil kelautan dan perikanan. 
Keragaman produk untuk hasil perikanan sendiri harus diarahkan pada produk yang 
mudah dan cepat dalam penyajian, mudah didistribusikan, serta tetap mengutamakan 
mutu dan keamanan produk. Kegiatan pengembangan diversifikasi produk dan 
kemasan yang dilakukan adalah: 

 Identifikasi ragam produk kelautan dan perikanan adalah kegiatan 
pengumpulan data ragam produk kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui 
survey dan wawancara langsung kepada pengolah, baik UPI skala UMKM ataupun 
skala besar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan memetakan ragam 
produk kelautan dan perikanan yang tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah 
Indonesia, baik produk yang sudah atau belum ber-SNI. 

 Identifikasi ragam produk kelautan dan perikanan dilakukan oleh pembina 
mutu pusat dan daerah yang berada di setiap provinsi dengan didukung oleh penyuluh 
perikanan yang banyak tersebar di provinsi/Kab/Kota. Pembina mutu daerah secara 
periodik melakukan pendataan dan pemetaan langsung di lapangan untuk membina 
dan mengidentifikasi pertumbuhan ragam produk kelautan dan perikanan baru yang 
tumbuh di daerahnya. 

Parameter ragam produk kelautan dan perikanan yang menjadi acuan bagi 
petugas dalam mengidentifikasi ragam baru produk KP adalah sebagai berikut: 
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a. Ragam baru dapat merupakan adopsi dari ragam lama namun berbeda bahan 
bakunya, bahan tambahan khusus, variasi rasa atau variasi bentuk. Selain itu 
ragam produk baru dapat berupa ragam produk yang benar-benar baru dan 
belum pernah ada sebelumnya. 

b. Ragam baru tersebut memiliki nilai tambah yang sama atau lebih tinggi dari 
produk yang telah ada. 

c. Ragam baru tersebut baru muncul untuk pertama kalinya di seluruh wilayah 
Indonesia. 

d. Ragam produk baru tersebut sudah diproduksi dan dipasarkan secara kontinu. 

Ragam produk baru untuk selanjutnya akan dipetakan dan dievaluasi lebih 
lanjut guna melakukan upaya pengembangan ragam produk itu sendiri baik dari segi 
kualitas produk, kemasan, maupun pasarnya. Melalui kegiatan identifikasi ragam 
produk kelautan dan perikanan ini, KKP sekaligus menjaring informasi terhadap jenis 
produk yang belum ber-SNI dan menurut sifat dan kepentingannya perlu segera untuk 
dirumuskan Rancangan SNI-nya.  

Lomba Inovasi Produk Nilai Tambah. Tujuan pelaksanaan lomba adalah: 

 Memotivasi masyarakat/peserta yang tergabung dalam unit usaha skala kecil 
menengah dan umum untuk berkreasi membuat produk olahan nilai tambah baru 
berbahan baku hasil perikanan  

 Mendorong terciptanya diversifikasi produk bernilai tambah berbahan baku hasil 
perikanan     

Lomba inovasi dilaksanakan mulai tahun 2009 s/d 2015, dengan 3 kategori 
peserta yaitu: pelaku usaha pengolahan, pelajar/mahasiswa, dan masyarakat umum. 
Setiap tahun rata-rata menghasilkan 100 s/d 200 formula produk olahan perikanan 
dengan 20 orang finalis lomba. 

Bimtek Pengembangan Produk Olahan Hasil Perikanan Skala UMKM 
Pelaksanaan Bimtek didasarkan atas beberapa hal, yaitu: 

- Lokasi sentra pengolahan (Klungkung, Trenggalek, Bantaeng, Tanah Bumbu, 
Tanjung Jabung Barat, Banggai) 

- Lokasi pulau-pulau terluar (Nunukan, Tarakan, Pontianak, Saumlaki, Natuna, 
Merauke, Mimika, NAD, Tahuna, dan Buton) 

- Lokasi berbasis komoditas: Rumput laut (Ambon, NTB, Sulawesi Selatan), Tuna 
(Jakarta, Bali, Sulawesi Utara), Udang (Sulawesi Selatan, Jawa Timur), Patin 
(Riau, Jambi) dan Bandeng. 

Bimtek Pengemasan Produk Perikanan. Bimtek dilakukan Bandung, Tanjung 
Pinang, Tanah Bumbu, Denpasar, Bintan, dan Palembang. 

Keragaan Pola Pemanfaatan Hasil Kelautan dan Perikanan terdiri atas 
kegiatan: Workshop, Pembinaan dan Identifikasi, dan Monitoring ragam produk hasil 
kelautan dan perikanan 

Training of Trainer (ToT) bagi para pembina daerah yang membidangi 
pengolahan. ToT yang telah dilaksanakan berupa: ToT Ikan dan limbahnya, ToT 
Rumput Laut, ToT Fillet Ikan, ToT Kemasan Produk, ToT Ikan Pelagis. 

Alih Teknologi Pengembangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan. Kegiatan 
ini dilakukan dalam rangka menjembatani dan mensosialisasikan hasil-hasil inovasi 
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produk yang dihasilkan oleh peneliti, perekayasa dan akademisi, untuk dapat 
diaplikasikan oleh para pelaku usaha pengolahan baik pelaku usaha skala besar 
maupun skala UMKM. 

Fasilitasi bantuan bahan kemasan dalam rangka meningkatkan daya saing 
produk. Fasilitasi ini dilakukan kepada para UMKM yang memiliki produk yang baik 
dari segi pengolahan dan pasarnya namun masih terkendala oleh kemasan produk 
yang masih sederhana. 

Kampanye Gerakan “Aku Cinta Produk Perikanan Indonesia (ACPPI)”. 
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menggalakkan dan menarik kecintaan 
masyarakat terhadap produk olahan perikanan yan dihasilkan di dalam negeri. 

Partisipasi Pameran Produk Perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 
rangka memperkenalkan/sosialisasi ragam produk olahan hasil kelautan dan 
perikanan kepada masyarakat. 

Gemarikan  
Hingga saat ini, pola konsumsi masyarakat Indonesia terhadap sumber pangan 

hewani secara umum masih rendah jika dibandingkan dengan pangan nabati. Pada 
tahun 2014, konsumsi protein hewani sebesar 32,1% dari total protein. Sebagai 
pembanding, proporsi konsumsi protein hewani per kapita di beberapa negara 10 
tahun yang lalu sudah jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Di Amerika Serikat 
mencapai 65% dari total protein, Australia 68%, dan Malaysia 52.51%.  

Kasus gizi buruk di masyarakat masih terjadi antara lain bayi lahir pendek 
(stunting), bayi kurus (wasting) dan kasus obesitas atau kelebihan berat badan. 
Indonesia termasuk di dalam 17 negara dari 117 negara yang mempunyai ketiga 
masalah tersebut. Prevalensi bayi lahir pendek (stunting) 37,2%, bayi kurus (wasting) 
12,1% dan kasus obesitas sebesar 11,9%. (Global Nutrition Report (GNR) 2014). 
Masalah balita stunting menjadi beban pembangunan karena akan menurunkan 
kualias SDM khususnya menghambat perkembangan kognitif dan menurunkan 
produktivitas kerja usia dewasa. Begitu juga gizi buruk pada bayi lahir yang akan 
meningkatkan potensi terkena penyakit jantung dan penyakit degeneratif lainnya.  

Dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan melaksanakan program peningkatan konsumsi ikan melaui Safari 
Gemarikan 

Gemarikan yang dicanangkan sejak tahun 2004 merupakan gerakan nasional 
peningkatan konsumsi ikan yang dilaksanakan secara terus - menerus dan 
berkesinambungan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa (seperti instansi 
pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, swasta, LSM, asosiasi, 
lembaga profesional, lembaga/organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan dan 
pelaku usaha) penyebarluasan informasi dan penguatan edukasi kepada masyarakat 
luas tentang ikan dan manfaatnya bagi kesehatan, kekuatan, dan kecerdasan melalui 
berbagai kegiatan promosi antara lain melalui safari Gemarikan.  

FORIKAN memiliki posisi dan peran strategis dalam mendukung 
terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia dan mewujudkan Indonesia 
sebagai negara kepulauan yang berdaulat dan sejahtera melalui upaya peningkatan 
konsumsi ikan oleh seluruh masyarakat  
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Sampai dengan tahun 2017, telah terbentuk kepengurusan FORIKAN 
daerah di 34 Provinsi dan 221 Kab/kota, selanjutnya FORIKAN akan mendorong 
Kabupaten/Kota yang belum terbentuk FORIKAN.  

Dalam rangka optimalisasi kinerja FORIKAN pusat dan daerah akan 
dilakukan revitalisasi organisasi, revitalisasi sistem, revitalisasi personal, dan 
revitalisasi program sehingga mampu membangun sinergi kebijakan dan progam, 
serta kegiatan peningkatan konsumsi ikan pada seluruh lembaga.  

Program utama FORIKAN daerah tahun 2017 yang diusulkan antara lain:  

a) Fish for Baby  

- Pemberian asupan protein bersumber dari ikan sejak 1000 Hari Pertama 
Kehidupan;   

- Program pemberian makanan tambahan berbahan baku ikan;   
- Penyusunan direktori jenis makanan berbahan baku ikan untuk  bayi   

b) Fish for School  

- Pembentukan kader dan relawan motivator FORIKAN  
- Program TOT (Training of Trainer) kader di daerah  
- Implementasi penyediaan makanan berbahan baku ikan di tingkat PAUD, SD 

dan SMP melalui kantin sehat  
- Kampanye makan ikan melalui program parenting sekolah  
- Sosialisasi manfaat ikan melalui OSIS dan kegiatan lainnya (pramuka saka 

bahari) 

Sistem Logistik Ikan Nasional 

Dalam upaya peningkatan daya saing produk perikanan Kementerian Kelautan 
Perikanan telah mencanangkan Sistem Logistik Ikan Nasional melalui PERMEN KP 
no 5 tahun 2014. Pelaksanaan SLIN berbasis pada 4 (empat) komponen yang terdiri 
dari pengadaan, penyimpanan, transportasi dan distribusi. Pengadaan dimaksud 
termasuk penyediaan ikan yang bersumber dari usaha penangkapan ikan dan usaha 
pembudidayaan ikan, sedangkan penyimpanan dilakukan dalam rangka menjaga 
mutu dalam waktu kesiapan serapan dan distribusi.  

Upaya merealisasikan pasokan ikan secara berkelanjutan (khususnya 
komoditas ikan laut), menghadapi kendala mendasar yakni faktor musim, 
keterpencilan (remoteness) dan karakteristik komoditas ikan yang mudah rusak 
(perishable). Pada waktu atau musim panen, produksi ikan tangkap bisa berlimpah, 
namun pada musim paceklik, terjadi kondisi yang sebaliknya. Sementara, di sisi 
konsumen (masyarakat) dan industri menghendaki pasokan ikan harus tersedia 
sepanjang waktu tanpa mengenal musim dalam jumlah yang konstan untuk memenuhi 
konsumsi yang makin meningkat dari tahun ke tahun. 

Pemerintah telah mengamanatkan dalam UU No 7 tahun 2016 bahwa pelaku 
usaha perikanan perlu mendapatkan jaminan kepastian usaha dengan menciptakan 
kondisi kondusif antara lain harga yang layak dan stabil bagi pelaku usaha perikanan 
serta jaminan mutu. Pada pasal 25 kondisi tersebut diciptakan salah satunya dengan 
sistem resi gudang.  Sistem Resi Gudang didasarkan pada UU nomor 9 tahun 2006 
sebagaimanan diubah dalam UU no 9 tahun 2011 yang memiliki definisi sebagai 
kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan 
penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sedangkan Resi Gudang adalah dokumen bukti 



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

42 
 

kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola 
Gudang. 

Penerapan sistem penanganan dan rantai dingin khususnya di pelaku hulu 
belum dapat menjamin mutu ikan sebagai komoditas resi gudang.  Hal tersebut 
dianggap beresiko pada penurunan mutu yang lebih lanjut mempengaruhi nilai jual 
barang yang dijadikan jaminan.   

Jenis komoditas yang dapat diresigudangkan diatur dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan, sehingga untuk komoditas ikan perlu penyiapan dan penataan lebih 
lanjut setelah upaya pemasukkan ikan untuk bisa diresigudangkan dalam permendag 
dimaksud telah terbit. Sebagai komoditas basah ikan memiliki karakter yang cepat 
mengalami penurunan mutu terutama apabila penanganan yang tidak tepat, cepat, 
cermat dan suhu beku/dingin. Penyiapan ikan sebagai komoditas yang dapat 
diresigudangkan perlu melibatkan stakeholder terkait standar komoditas, standar dan 
pengelola gudang, lembaga pembiayaan dan asuransi dengan melihat regulasi dan 
kondisi realitas di lapangan. 

2.5      Sertifikasi Keamanan dan Mutu Ikan dan Produk Perikanan 
Implementasi sistem jaminan keamanan dan mutu ikan dan produk perikanan 

memerlukan komitmen dari semua pihak khususnya yang terkait dengan pelayanan 
sertifikasi keamanan dan mutu ikan dan produk perikanan. Hal ini menjadi dasar untuk 
keberhasilan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang baik yang 
dilakukan oleh pemerintah. Selain komitmen, konsistensi dalam melakukan pelayanan 
seritifkasi yang sesuai dengan sistem yang telah dibangun juga mutlak diperlukan.  

Fungsi dari sistem pembinaan, pengukuran dan pengontrolan serta monitoring 
menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan 
dan Perikanan dalam memberikan jaminan keamanan dan mutu ikan dan produk 
perikanan.  

2.6 Sertifikat Kelayakan Pengolahan  

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 20 ayat 
3 bahwa setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib 
memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan 
mutu dan keamanan hasil perikanan, dan ayat 4 bahwa setiap orang yang memenuhi 
persyaratan kelayakan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, 
memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), serta sesuai Peraturan Menteri 
Kelautan dan Perikanan Nomor: 72/PERMEN-KP/2016 tentang Persyaratan dan Tata 
Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, Pasal 1 ayat (3) bahwa Sertifikat 
Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha 
terhadap setiap Unit Pengolahan Ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan 
yang baik (Good Manufacturing Practices) dan memenuhi persyaratan Prosedur 
Operasi Sanitasi Standar (Standard Sanitation Operating Procedures). Hal ini 
dimaksudkan agar produk yang dihasilkan mempunyai mutu yang baik dan terjamin 
keamanannya pada saat dikonsumsi dalam rangka memenuhi tuntutan pasar dalam 
negeri dan luar negeri. 
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SKP merupakan salah satu bentuk dari penerapan standar produk perikanan 
dan standar kelayakan pengolahan terhadap aspek GMP dan SSOP di Unit 
Pengolahan Ikan (UPI) skala Menengah-Besar dan UPI skala Mikro-Kecil. SKP 
diterbitkan atas dasar hasil pembinaan yang dilakukan oleh Pembina Mutu yang 
bertugas di Dinas Provinsi dan atau Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan 
yang berperan sebagai penanggung jawab terhadap penerapan GMP dan SSOP pada 
UPI di wilayah masing-masing. Selanjutnya Pembina Mutu Pusat akan melakukan 
supervisi dan verifikasi terhadap hasil pembinaan yang telah dilakukan oleh Pembina 
Mutu Daerah. 

Penerbitan SKP merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Pusat dan 
Daerah dalam menjamin keamanan produk perikanan yang diproduksi oleh UPI baik 
dalam kegiatan ekspor, konsumsi dalam negeri maupun impor. Oleh karena itu, 
Direktorat  Pengolahan dan Bina Mutu bersama dengan Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota terus meningkatkan pembinaan pengelolaan 
permutuan kepada UPI baik skala Menengah-Besar maupun skala Mikro-Kecil hingga 
memenuhi persyaratan kelayakan dasar sehingga jumlah UPI yang ber SKP dapat 
meningkat setiap tahunnya. Mulai Tahun 2016, prosedur penerbitan SKP juga telah 
dipercepat melalui mekanisme SKP online. 

Metode penerbitan SKP meliputi : 1) Pembinaan awal (Pra-SKP) pada UPI baik 
skala Menengah Besar maupun skala Mikro Kecil dalam menerapkan persyaratan 
teknis kelayakan pengolahan,  2) Memperkuat kesekretariatan di Dinas Kelautan dan 
Perikanan Propinsi, 3) Melakukan sosialisasi mengenai persyaratan teknis kelayakan 
pengolahan dan pengembangan sistem penerbitan SKP bagi UPI dan Dinas. 

Supervisi kepada UPI dilaksanakan dalam rangka memverifikasi hasil 
pembinaan Pembina Mutu Daerah di 34 Provinsi atas pengajuan SKP baru, 
perpanjangan, atau penambahan ruang lingkup pada kategori UPI skala Menengah 
Besar, UPI skala Mikro Kecil, unit penyimpanan ikan untuk impor, unit penyimpanan 
ikan untuk ekspor dan dalam negeri, unit penanganan ikan hidup, unit penanganan 
rumput laut kering dan non UPI. 

SKP yang diterbitkan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2011 SKP 
yang diterbitkan adalah sebanyak 444 SKP, Tahun 2012 SKP yang diterbitkan 
sebanyak 558, tahun 2013 SKP yang diterbitkan sebanyak 792, tahun 2014 SKP yang 
diterbitkan sebanyak 947, tahun 2015 SKP yang diterbitkan sebanyak 1084, tahun 
2016 SKP yang diterbitkan sebanyak 1933 dan tahun 2017 SKP yang diterbitkan 
adalah sebanyak 2107. Secara rinci jumlah SKP yang diterbitkan bagi UPI tersebut 
dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 9. Jumlah SKP yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan 
 

 
 

 

 

 
 

Tahun Jumlah SKP 
2011 444 
2012 558 
2013 792 
2014 947 
2015 1084 
2016 1933 
2017 2107 

6
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Seiring dengan meningkatnya jumlah SKP yang setiap tahunnya, jumlah UPI 
yang mendapatkan SKP juga selalu meningkat. Tahun 2011 UPI yang mendapatkan 
SKP adalah sebanyak 254 unit, tahun 2012 UPI yang mendapat SKP sebanyak 275 
unit, tahun 2013 sebanyak 319 unit, tahun 2014 sebanyak 358 unit, tahun 2015 
sebanyak 384 unit,, tahun 2016 sebanyak 612 unit, dan tahun 2017 sebanyak 630 
unit. Secara rinci jumlah UPI yang mendapatkan SKP tersebut dapat dilihat pada Tabel  
di bawah ini. 

Tabel 10. Jumlah UPI yang mendapatkan SKP (unit) 

 
 

Pengembangan dan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan  
Produk perikanan merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis 

secara global, terutama bila ditinjau dari pertumbuhan bisnis dan kebutuhan pangan. 
Hal ini secara nyata bisa dilihat dari permintaan produk perikanan baik di pasar 
internasional maupun pasar dalam negeri yang terus meningkat, yang diikuti dengan 
semakin meningkatnya aktivitas bisnis perikanan baik di industri skala besar maupun 
skala UMKM.  

Sebagai komoditas global yang mempunyai nilai strategis, pengelolaan dan 
pemanfaatan hasil perikanan diatur secara internasional oleh FAO/WHO/WTO melalui 
Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), Codex, SPS dan lain-lain.  
Demikian pula dengan negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Uni 
Eropa dan Australia yang merupakan negara tujuan ekspor sangat aktif dalam 
membuat dan memberlakukan peraturan yang berkaitan dengan jaminan mutu dan 
keamanan produk perikanan, yang dituangkan dalam persyaratan standar yang tinggi 
dan ketat dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumennya yang 
dimasukkan dalam persyaratan impor.  

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing 
Produk Kelautan dan Perikanan selalu berupaya untuk menyediakan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) produk perikanan yang mengacu pada standar dan persyaratan 
internasional tentang pangan antara lain Codex, Europe Union Council Directive, 
BAM, AOAC, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar SNI produk perikanan yang 
dihasilkan harmonis dengan standar internasional.  

Penyusunan RSNI Produk Perikanan dilakukan oleh Komite Teknis 65-05 
Produk Perikanan dan RSNI Produk Perikanan Nonpangan Komite Teknis 65-08 
Produk Perikanan Nonpangan. Anggota Komite Teknis ditetapkan oleh BSN. RSNI 
yang disusun harus harmonis dengan standar internasional dan dapat digunakan oleh 
pelaku usaha dan konsumen dan tidak memberatkan. Dalam upaya mempercepat 
proses penyusunan RSNI, selain dibantu oleh anggota komite teknis dan BSN, Ditjen 
PDS bekerja sama dengan instansi lingkup KKP dan instansi lainnya khususnya 

Tahun Jumlah SKP 

2011 254 

2012 275 

2013 319 

2014 358 

Tahun Jumlah SKP 

2015 384 

2016 621 

2017 630 

Tabel 7.
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sebagai konseptor RSNI antara lain BBP2HP, BRSDM KP, Balai Uji Standar Karantina 
Ikan (BUSKI) BKIPM, Universitas (IPB, UNDIP dan UNSRAT), 38 LPPMHP 
(Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan) di seluruh Indonesia. 

Pembahasan usulan RSNI produk kelautan dan perikanan dengan 
kementerian/lembaga, stakeholders terkait ditujukan untuk menjaring masukan dari 
pemangku kepentingan (kementerian/lembaga, stakeholders terlait) dengan 
mempertimbangkan : kebijakan nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; 
perlindungan konsumen; kebutuhan pasar; perkembangan Standardisasi 
internasional; kesepakatan regional dan internasional; kemampuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi; kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup; kemampuan dan kebutuhan 
industri dalam negeri; keyakinan beragama; dan budaya dan kearifan lokal. 

Target Penyusunan RSNI 15 RSNI rata-rata adalah 15 RSNI setiap tahunnya. 
Hingga tahun 2017, penyusunan SNI Produk Kelautan dan Perikanan dengan 
pelaksanaan kaji ulang SNI setiap tahunnya telah menghasilkan sejumlah 203 SNI 
sebagaimana tabel 8. Atas kinerjanya yang dinilai sangat baik maka Komite Teknis 
65-05 Produk Perikanan berhasil meraih penghargaan tertinggi Herudi Technical 
Committee Award secara berururtan sebanyak 3 x (tahun 2015, 2016 dan 2017), yang 
diikuti oleh 145 Komite Teknis yang ada di Kementerian/ Lembaga. Untuk Komite 
Teknis 65-08 Produk Perikanan Nonpangan meraih nominasi penghargaan tertinggi 
HTCA. 

Tabel 8. Katalog SNI Produk Perikanan dan Kelautan Tahun 2017 

No SNI Produk Kelautan Jumlah 

1 Ikan hias 15 

2 Mutiara 3 

3 Tanaman hias air 7 

4 Rumput laut 3 

5 Crustacea dan bagiannya 3 

6 Ikan dan bagiannya 6 
7 Pengemasan dan metode uji 3 
 Total 40 

 
 

 

 

 

SNI produk perikanan dan kelautan/ nonpangan yang telah disusun, dalam 
penerapannya bersifat sukarela. Penerapan standar bertujuan untuk mendukung 
terwujudnya jaminan mutu barang, jasa, proses, sistem, atau personel sehingga dapat 
memberikan kepercayaan kepada pelanggan dan pihak terkait bahwa suatu 
organisasi, individu, barang dan/atau jasa yang diberikan telah memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan. Selain itu penerapan standar juga dimaksudkan untuk menjamin 

No SNI Produk Perikanan Jumlah 

1 Produk beku 36 
2 Produk kering 23 

3 Produk rebus 3 
4 Produk fermentasi 4 
5 Produk segar dingin 7 
6 Produk kaleng 8 

7 Produk hidup 5 
8 Surimi/lumatan daging 6 
9 Pengemasan 6 
10 Pengujian sensori 1 
11 Cara uji kimia 34 
12 Cara uji mikrobiologi 18 
13 Cara uji fisika 8 
14 Cara uji pada rumput laut 2 
 Total 163 
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peningkatan produktivitas, daya guna dan hasil guna serta perlindungan terhadap 
konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat.  

Beberapa contoh produk perikanan yang telah diterapkan SNI secara sukarela 
seperti: bakso ikan, bandeng presto, bandeng cabut duri, kerupuk ikan, ikan asin 
kering, abon ikan, otak-otak ikan, siomay ikan, naget ikan, pempek ikan rebus beku, 
amplang ikan dll. Kedepan ruang lingkup produk perikanan dan produk kelautan akan 
semakin dikembangkan seiring dengan bertambahnya jumlah LSPro di setiap provinsi. 

SNI dapat diterapkan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, 
keamanan, kesehatan dan kelestarian, fungsi lingkungan hidup. Dalam penerapan 
secara wajib tentunya KKP bersama Komite Teknis 65:05 Produk Perikanan dan 
Komite Teknis 65:08 Produk Perikanan Nonpangan/ Kelautan sebelumnya telah 
melakukan kajian manfaat dan resiko jika SNI diberlakukan wajib, seperti :  

 Tujuan pemberlakuan SNI secara wajib serta permasalahan yang ingin diatasi 
termasuk tingkat risiko barang dan/atau jasa terhadap keamanan, keselamatan 
dan kesehatan konsumen;  

 Analisa sumberdaya yang mungkin akan diinvestasikan untuk penerapan regulasi, 
termasuk infrastruktur penilaian kesesuaian; 

 Antisipasi dampak pemberlakuan SNI secara wajib bagi perkembangan pelaku 
usaha termasuk UMKM serta kelancaran perdagangan; 

 Ketidakcukupan peraturan perundang-undangan yang ada dan kecukupan SNI 
untuk mengatasi permasalahan; 

 Potensi hambatan perdagangan internasional yang ditimbulkan, termasuk 
ketidakselarasan SNI terhadap standar internasional; 

 Tenggang waktu pemberlakuan regulasi teknis tersebut secara efektif dengan 
memperhitungkan kesiapan pihak-pihak yang terikat oleh regulasi teknis dan 
persyaratan perjanjian TBT WTO; 

 Reaksi pasar yang diharapkan terjadi dalam pencapaian tujuan tersebut. 

Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang 
pemberlakuan standar nasional Indonesia tuna dalam kemasan kaleng dan standar 
nasional Indonesia sarden dan makerel dalam kemasan kaleng secara wajib, menjadi 
contoh pemberlakuan SNI wajib untuk produk Perikanan. Adapun SNInya adalah SNI 
8222:2016 Sarden dan Makerel dalam kemasan kaleng  dan SNI 8223:2016 Tuna 
dalam kemasan kaleng.   

Kegiatan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan SNI Produk Perikanan 
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan (LSPro-HP). Saat ini telah 
terdapat 11 LSPro Hasil Perikanan di Indonesia, yaitu : BBPPHP Jakarta LPPMHP  
Bali, LPPMHP Semarang, LPPMHP DKI, LPPMHP Medan, LPPMHP Lampung, 
LPPMHP Cirebon, LPPMHP Pontianak, LPPMHP Surabaya, LPPMHP Banyuwangi 
dan  LPPMHP  Makasar. Saat ini KKP bekerjasama dengan BSN mengembangkan 
LSPro di 23 propinsi lainnya. 
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III. PENUTUP 

Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan melalui Tugas dan 
Fungsi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. 
Tahun 2018 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi semua pihak yang 
terkait serta berkontribusi dalam Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu 
Pangan yang disusun dalam Prosiding kegiatan Widyakarya Nasional Pangan dan 
Gizi (WNPG) XI Bidang 3. Diharapkan tujuan dan sasaran kegiatan Peningkatan 
Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan dapat tercapai sesuai dengan yang telah 
ditetapkan. 
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ISU STRATEGIS KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN 
 

Oleh: 
Badan Pengawas Obat Dan Makanan 

 

I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan 
pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 
komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. 
Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan 
konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada 
tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh 
wilayah Indonesia (UU No.18 Tahun 2012). 

Keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan 
sehari-hari. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 
mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang 
dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta 
tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga 
aman untuk dikonsumsi (UU No.18 Tahun 2012). Penyelenggaraan keamanan 
pangan dilakukan melalui aspek sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan 
tambahan pangan, produk pangan rekayasa genetik, iradiasi pangan, kemasan 
pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, serta jaminan 
produk halal bagi yang dipersyaratkan. 

1.2 Permasalahan 

Adanya kemajuan teknologi dan entry barrier yang semakin tipis dalam 
perdagangan internasional, membuat produk-produk tersebut dapat menyebar ke 
berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu 
menjangkau seluruh strata masyarakat dalam waktu yang amat singkat. Konsumsi 
masyarakat terhadap berbagai macam produk terus meningkat seiring dengan 
perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu, 
pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan 
menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan 
promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara 
berlebihan dan seringkali tidak rasional. Maka dari itu, peran pemerintah sangat 
diperlukan agar konsumen mendapatkan pangan yang aman untuk dikonsumsi. 

 

* Disampaikan pada kegiatan Focos Group Discussion (FGD) I Widyakarya Nasional Pangan  
   dan Gizi (WNPG) XI Bidang 3 Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan,  
   8 Maret 2018 di Gedung 2 BPPT - Jakarta 
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Di sisi lain, dengan adanya perkembangan teknologi, era globalisasi dan 
adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, pelaku usaha Indonesia juga dituntut harus 
mampu bersaing, utamanya pasar di Indonesia. Pelaku usaha mikro, kecil dan 
menengah (UMKM), termasuk UMKM di bidang pangan, merupakan barometer 
perekonomian nasional Indonesia. Oleh karena itu daya saing pelaku usaha 
pangan Indonesia, terutama UMKM, juga harus ditingkatkan, terutama untuk 
penerapan Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.  

Dalam rangka penyelenggaraan keamanan pangan, perlu adanya proses 
pengendalian keamanan yang mampu memastikan bahwa seluruh rangkaian 
proses sudah sesuai dengan ketentuan, dan produk yang dihasilkan aman untuk 
dikonsumsi. Proses pengendalian keamanan pangan pada rantai pangan tidak 
sederhana. Upaya penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan dengan 3 hal, 
yaitu dengan melakukan pengendalian proses mulai dari ladang hingga sampai ke 
tangan konsumen, bekerja sama dengan berbagai instansi dalam rangka 
penyelenggaraan keamanan pangan dan memberikan pemahaman bersama 
bahwa diperlukan tanggung jawab keseluruhan komponen yang berperan dalam 
proses pengadaan pangan. 

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa 
penyelenggaraan urusannya pemerintah pusat di daerah dibantu oleh pemerintah 
daerah termasuk pada bidang kesehatan. Kesehatan menurut pasal 12 ayat 1, 
merupakan salah satu dari 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 
pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan terkait 
sediaan farmasi, alat kesehatan serta makanan dan minuman adalah sebagai 
berikut: 

Pemerintah Pusat Daerah Kabupaten/Kota 

Pengawasan pre-market obat, obat 
tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT 
dan makanan minuman 

Penerbitan izin produksi makanan dan 
minuman pada industri rumah tangga 

Pengawasan post-market obat, obat 
tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT 
dan makanan minuman 

 Pengawasan post-market produk makanan 
dan minuman pada industri rumah tangga 

 

Berdasarkan pasal 12 ayat 2, pangan adalah salah satu dari 18 urusan 
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian 
urusan pemerintah bidang pangan terkait keamanan pangan adalah sebagai 
berikut: 

Pemerintah pusat Daerah Provinsi Daerah Kab/Kota 

Pengawasan keamanan 
pangan segar distribusi lintas 
negara dan distribusi daerah 
provinsi 

Pengawasan 
keamanan pangan 
segar distribusi lintas 
daerah kabupaten/kota 

Pengawasan keamanan 
pangan segar 

 

Keamanan pangan dalam kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia 
sesuai dengan UU No.17 tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025 yang 
menyatakan bahwa pembangunan dan perbaikan gizi lintas sektor di sepanjang 



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

50 
 

rantai pangan untuk gizi yang cukup, seimbang serta terjamin keamanannya. Hal 
ini sesuai dengan Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, mengenai 
arahan kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan No:9 yaitu meningkatkan 
pengawasan obat dan makanan. 

Penyelenggaraan keamanan pangan di Indonesia dilakukan melalui 
peningkatan/penguatan: 

1. Pengawasan berbasis risiko 
2. SDM pengawas 
3. Kemitraan dengan pemangku kepentingan 
4. Kemandirian masyarakat dan pelaku usaha 
5. Kapasitas dan inovasi pelaku usaha 
6. Kapasitas dan kapabilitas pengujian 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan lima 
prioritas nasional dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (PKP) tahun 
2019. Prioritas Nasional (PN) tersebut sebagai berikut: 

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan 
Pelayanan Dasar; 

2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan 
Kemaritiman; 

3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa 
Produktif; 

4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; 
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum. 

Prioritas Nasional (PN) No.1 memiliki beberapa program prioritas, salah 
satunya adalah peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat dengan 
kegiatan prioritas sebagai berikut: 

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan 
reproduksi 

Kegiatan ini memiliki proyek prioritas sebagai berikut: 

a. Penurunan kematian ibu dan anak di fasyankes 
b. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 
c. Imunisasi dasar lengkap 

2. Percepatan penurunan Stunting 

Kegiatan ini memiliki proyek prioritas sebagai berikut: 

a. Peningkatan pendidikan gizi 
b. Penguatan surveilans gizi 
c. Pemberian suplementasi gizi 
d. Penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak 

3. Penguatan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” dan pengendalian penyakit 

Kegiatan ini memiliki proyek prioritas sebagai berikut: 
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a. Peningkatan kualitas lingkungan sehat 
b. Peningkatan konsumsi pangan sehat 
c. Peningkatan aktivitas fisik 
d. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular 
e. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular 

4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 

Kegiatan ini memiliki proyek prioritas sebagai berikut: 

a. Penyediaan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan berkualitas 
b. Pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan 
c. Penyediaan dan peningkatan mutu farmasi dan alat kesehatan 

5. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan 

Kegiatan ini memiliki proyek prioritas sebagai berikut: 

a. Penguatan pengawasan obat dan makanan 
b. Penegakan hukum pengawasan obat dan makanan 

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang 
kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai 
dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai dari dalam kandungan dan 
baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Keadaan tubuh penderita ditandai 
dengan keadaan tubuh yang pendek dan sangat pendek. Permasalahan ini harus 
ditangani dengan sigap oleh pemerintah, mengingat banyak anak-anak di berbagai 
daerah di Indonesia yang mengalami status gizi buruk. 

Badan POM sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dibidang 
pengawasan obat dan makanan sangat terkait dengan isu-isu kebijakan terkait 
pangan dan gizi. BPOM melaksanakan pengawasan pangan full spectrum yang 
komprehensif dan sistematik, mulai dari standardisasi, evaluasi pre-market, hingga 
pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian 
laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan 
distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara 
Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan 
penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai 
dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. 

II. KEBIJAKAN REGULASI PANGAN 

Kebijakan regulasi pangan adalah upaya mengamanahkan penyusunan 
regulasi terkait keamanan pangan, dan mutu pangan kepada 
Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal ini 
didasarkan pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, PP No. 28 Tahun 2004 
tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, serta RPP tentang Keamanan Pangan. 

Regulasi pangan olahan yang perlu diatur dan bersifat wajib yaitu: 

1. Sanitasi Pangan yang mengacu pada Pedoman Cara yang Baik 
2. Cemaran Pangan 
3. Bahan Tambahan Pangan 
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4. Pangan Produk Rekayasa Genetik 
5. Iradiasi Pangan 
6. Kemasan Pangan 
7. Bahan Penolong 
8. Standar Mutu Pangan 

 

Daftar Pedoman Cara yang Baik (Good Practices): 
No Pedoman Cara Yang Baik K/L 

1. Cara Budidaya Tanaman Yang Baik Kementerian Pertanian 
(Kemtan) 

2. Cara Budidaya Ternak Yang Baik Kemtan 

3. Cara Budidaya Ikan Yang Baik Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) 

4. Cara Pengelolaan Pakan Yang Baik Kemtan dan KKP 

5. Cara Penangkapan Ikan Yang Baik KKP 

6. Cara Penanganan Paska Panen Pangan Yang 
Baik Kemtan dan KKP 

7. Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, Kementerian Perindustrian 
(Kemenperin) 

8. Cara Penyimpanan Pangan Yang Baik Kemtan/KKP/Badan POM 

9. Cara Transportasi Pangan Yang Baik Kemtan/KKP/Badan POM 

10. Cara Distribusi Pangan Yang Baik Kemtan/KKP/Badan POM 

11. Cara Ritel Pangan Yang Baik, Kemtan/KKP/Badan POM 

12. Cara Produksi Pangan Olahan Siap Saji Yang 
Baik 

Kementerian Kesehatan 
(Kemkes) 

13. Cara Penjajaan Pangan Jajanan Yang Baik Kemkes 

14. Cara Pengelolaan Restoran Yang Baik Kemkes 

15. Cara Produksi Yang Baik Untuk Pangan 
Olahan Tertentu Badan POM 

 

Standar Mutu Pangan adalah suatu spesifikasi nilai yang telah ditentukan dan 
dibakukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar 
perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman, dengan 
memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan 
hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seluruh persyaratan 
keamanan dari mutu pangan diamanahkan untuk diatur dalam regulasi teknis 
karena berkaitan dengan kesehatan manusia. Standar mutu pangan ada yang 
bersifat voluntary (sukarela) dan mandatory (wajib). Standar mandatory merupakan 
regulasi teknis untuk pangan yang mempunyai tingkat resiko keamanan pangan 
yang tinggi, seperti Pangan Olahan Tertentu. Contoh produk pangan olahan 
tertentu yaitu formula untuk bayi, makanan pendamping air susu ibu (ASI), pangan 
yang diperuntukkan bagi ibu hamil atau menyusui, dan pangan khusus bagi 
penderita penyakit tertentu. Keamanan dan mutu pangan olahan tertentu 
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merupakan produk yang sangat menunjang dalam 100 HPK untuk menunjang 
stunting. Sedangkan standar voluntary merupakan regulasi teknis untuk pangan 
yang mempunyai tingkat resiko rendah. Pemenuhan terhadap regulasi keamanan 
dan mutu pangan dibuktikan berdasarkan: 

1. Sertifikasi oleh Pemerintah, lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau yang 
ditunjuk oleh Pemerintah; dan/atau  

2. Hasil Analisa laboratorium terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Pemerintah. 

Sertifikat dan hasil analisa laboratorium tersebut, merupakan salah satu 
persyaratan dalam rangka pendaftaran sarana produksi maupun dalam rangka 
mendapatkan izin edar produk. Apabila keseluruhan berkas dan data penunjang 
sudah lengkap, selanjutnya dilakukan analisis dampak regulasi/Regulatory Impact 
Analysis (RIA) kepada regulator, pelaku usaha dan LS. 

III. ISU STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN 
PANGAN 
 

Isu Strategis dan Tantangan Pengawasan Badan POM sebagai berikut: 
Isu Strategis Tantangan 

1. Perlindungan Masyarakat 1. Maraknya peredaran obat dan makanan 
ilegal di sarana distribusi dan media 
online 

2. Peningkatan taraf ekonomi masyarakat 
dan perubahan gaya hidup 

3. Penegakan hukum belum menimbulkan 
efek jera 

4. Beragamnya modus kejahatan Obat dan 
Makanan 

2. Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) 

1. Masih rendahnya daya saing produk dan 
inovasi produk dalam negeri 

2. Pemberantasan obat dan makanan illegal 

3. Globalisasi, persaingan dagang & 
perkembangan teknologi informasi 

4. Layanan Publik Kecepatan, kepastian, transparansi, 
kualitas, akuntabilitas 

5. Pengawalan JKN Mutu obat 

6. Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan kesadaran dan partisipasi 
aktif masyarakat 

2. Perlindungan diri dari obat dan makanan 
tidak memenuhi syarat 

3. Kemudahan akses informasi 

7. Koordinasi pengawasan Obat 
dan Makanan 

1. Perlu sistem pengawasan yang tidak 
terfragmentasi 

2. Perlu komitmen lintas sektor yang tinggi 
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Strategi Badan POM terhadap isu dan tantangan tersebut dalam rangka 
penjaminan keamanan dan mutu pangan sebagai berikut: 

1. Perlindungan masyarakat melalui pengawasan keamanan pangan 

a. Rutin, yaitu penilaian keamanan, khasiat/manfaat dan mutu (pre market 
control), pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan 
pengujian serta pengawasan label dan iklan. 

b. Intensifikasi dengan melakukan pengawasan di bulan Ramadhan dan 
menjelang hari raya (Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru) 

c. Target Khusus dengan melakukan operasi terpadu dan operasi gabungan 
(daerah, nasional dan internasional 

Hasil kegiatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan akan menghasilkan 
output berupa keputusan Memenuhi Ketentuan (MK) atau Tidak Memenuhi 
Ketentuan (TMK). Hasil putusan dari tindak lanjut sarana yang Tidak Memenuhi 
Ketentuan (TMK) selanjutnya akan diberikan sanksi berupa peringatan, 
peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, sanksi administrasi 
ataupun Pro Justicia kepada pelaku usaha yang berkaitan. Produk yang tidak 
memenuhi syarat/illegal/palsu/rusak/kadaluwarsa akan diberikan sanksi berupa 
penarikan produk (recall), pencabutan izin edar, sanksi administrasi ataupun 
Pro Justicia. Pengadaan iklan yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) dapat 
diberikan sanksi berupa penarikan/penghentian iklan. 

Eradikasi Penyalahgunaan Bahan Berbahaya dalam Pangan 
No Isu/Masalah BB Kegiatan Untuk Mengurai Masalah 

1.  
Ketergantungan pada Bahan 
Berbahaya yang disalahgunakan 
dalam pangan tinggi 

1. Intensifikasi KIE komprehensif 
melalui program Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat Sadar 
Pangan Aman (GERMAS SAPA) 

2. Mengembangkan BTP baru 
Pengganti Bahan Berbahaya 

2.  Regulasi Bahan Berbahaya  
tersebar di beberapa K/L 

1. Pengawalan RPP Pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan Konkuren 
(PUPK) Bidang Perdagangan dan 
Kodifikasi Anggaran 

2. Menyusun NSPK 

3.  
Kebocoran peredaran Bahan 
Berbahaya  ke rantai pangan 

 

1. Mengembangkan kebijakan 
penambahan zat 
penanda/marker(zat pemahit) pada 
bahan berbahaya 

2. Intensifikasi pengawasan Bahan 
Berbahaya 

 

Untuk menghadapi tantangan dalam perubahan paradigma pengawasan, 
melakukan transformasi pengawasan, dari pengawasan watch dog (pengawasan 
bergantung pada hasil inspeksi) menjadi pengawasan pro-active control, dimana 
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pelaksanaan pengawasan berbasis risiko dan industri pangan diharapkan 
mampu melakukan pengawasan secara mandiri (self regulatory control) 

Sejak tahun 2014, Badan POM mengembangkan Program Manajemen 
Risiko (PMR) yang menekankan kemandirian pelaku usaha dalam penjaminan 
penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan. Konsep ini menekankan 
kepada upaya-upaya preventif oleh pelaku usaha dan pemberian kepercayaan 
kepada industri sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk Keamanan 
Pangan dan pelaksanaannya diverifikasi oleh Pemerintah sebagai regulator. 
Pelaksanaan PMR ini untuk tahap sekarang, difokuskan pada industri pangan 
yang memproduksi pangan berisiko tinggi, dan dilaksanakan secara bertahap, 
sebagai berikut: 

 Pada tahun 2015 – 2016 diterapkan secara wajib untuk seluruh industri 
pangan yang memproduksi pangan formula bayi, formula lanjutan dan 
formula pertumbuhan 

 Pada tahun 2017 – 2018 diterapkan bagi industri pangan yang memproduksi 
pangan steril komersial yang disterilisasi akhir (Low Acid Canned Food in 
container sterilization), misal: ikan dalam kaleng, susu steril dalam kaleng 

 Pada tahun 2019 dan selanjutnya akan dikembangkan untuk produk lainnya.  
 

2. Pengawalan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan menipisnya entry 
barrier, adanya kompetisi yang tinggi dan pertumbuhan perekonomian yang 
pesat. Untuk menanggulanginya Badan POM berupaya untuk meningkatkan 
daya saing produk, meningkatkan kemandirian pelaku usaha khususnya UMKM, 
serta melakukan pemberantasan terhadap produk ilegal. 

Penyebab ketidaksiapan UMKM pangan dalam menghadapi MEA 2015, 
disebabkan oleh beberapa faktor seperti: 

a. Rendahnya sanitasi dan higiene karyawan 
b. Rendahnya lingkungan produksi 
c. Kurangnya pengendalian proses produksi 
d. Masalah pelabelan pangan 

Untuk mendukung UMKM agar dapat bersaing dalam MEA 2015, maka 
terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Memperluas akses terhadap modal, dan bahan baku, serta pengelolaan 
keuangan yang baik. 

b. Memperluas akses, dan penguasaan pasar, serta peluang promosi. 
c. Penggunaan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan teknis serta memiliki spirit kewirausahaan. 
d. Pemenuhan standar ASEAN & Internasional (termasuk label), hygiene 

sanitasi, inovasi dan teknologi serta akses dan transfer teknologi. 

Pengadaan kegiatana terpadu 8 K/L dapat dilakukan oleh beberapa 
lembaga seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Kelautan, Badan POM, UMKM Hebat dll. 
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Dalam mendukung kegiatan UMKM Hebat dan Berdaya Saing, Badan POM 
memiliki program untuk membantu pencapaiannya, yaitu: 

a. Peningkatan Manajemen, termasuk keuangan, SDM/tenaga kerja, 
administrasi, dan lain-lain 

b. Peningkatan Kompetensi SDM dengan mengadakan pelatihan /bimtek 
terkait regulasi mengenai cara produksi yang baik dll. 

c. Peningkatan kapasitas produksi, termasuk fasilitasi peizinan produk. 
d. Peningkatan keamanan dan kualitas produk dengan memberikann 

pendampingan/bimbingan teknis terkaitcara produksi yang baik, 
melaksanakan audit dalam rangka sertifikasi produk, serta pengujian 
produk dalam rangka pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu. 

e. Penetrasi pasar produk dengan mengembangkan produk unggulan dan 
kemasan yang inovatif/kreatif, mengadakan pameran gratis dalam rangka 
memfasilitasi promosi produk, serta pengembangan subsite terpadu bagi 
UMKM/IKM. 

3. Pelayanan publik 

Proses pelayanan publik yang diharapkan adalah cepat, kepastian waktu, 
transparansi, berkualitas dan akuntabel. Untuk mewujudkannya dilakukan 
percepatan perizinan melalui: 

 Simplifikasi peraturan dan proses registrasi (penerapan e-registration, proses 
e-monitoring registrasi, e-penilaian, penerapan e-payment dan perbaikan 
berkelanjutan berdasarkan hasil survey indeks kepuasan pelanggan) 

 Penyederhanaan persyaratan izin usaha bagi industri skala mikro 
 Keberpihakan pada UMKM dengan pemberlakukan penurunan biaya 

pendaftaran 50% dari tariff PNBP 
 Pemberian pendampingan (loket khusus konsultasi, pengujian, dan 

pengawalan penerapan cara produksi yang baik) 

Selain itu Badan POM juga telah memiliki Export Consulation Desk 
(ECD), yaitu layanan berbasis web tentang informasi pokok regulasi dan 
persyaratan Obat dan Makanan di 55 negara tujuan ekspor. Diharapkan dengan 
adanya ECD ini juga dapat meningkatkan ekspor komoditi Obat dan Makanan. 

4. Pemberdayaan masyarakat 

Program pemberdayaan masyarakat yang disediakan oleh Badan POM yaitu: 

a. Layanan Informasi dan pengaduan HaloBPOM 
b. Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat yang 

dicanangkan Presiden RI pada tanggal 3 Oktober 2017 di Buperta Cibubur 
c. Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) yang 

dicanangkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan pada tanggal 23 November 2017 di Taman Mini Indonesia 
Indah 

d. Gerakan keamanan pangan desa (GKPD) 
e. Aksi nasional PJAS yang aman, bermutu dan bergizi 
f. Pengadaan pasar aman dari bahan berbahaya 
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IV. POTRET PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI INDONESIA 
 Hasil Pengawasan Keamanan Pangan  

Hasil pengawasan keamanan pangan yang dilakukan tiga tahun terakhir 

sebagai berikut: 

1. Hasil Pengawasan Sarana Produksi Pangan 

Pada pemeriksaan terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang 
Baik (CPPOB) di sarana produksi pangan yang terdaftar di Badan POM dan 
industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dilakukan selama tiga tahun terakhir, 
yaitu 2015 - 2017, didapatkan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan MD pada 
tahun 2015 sebesar 58,67% memenuhi ketentuan dengan jumlah sarana 1.759, 
pada tahun 2016 sebesar 63,50% memenuhi ketentuan dengan jumlah sarana 
1863, dan pada tahun 2017 sebesar 57,13% memenuhi ketentuan dengan jumlah 
sarana 1.705. Pada hasil pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP pada tahun 
2015 sebesar 33,01% memenuhi ketentuan dengan jumlah sarana 2.411, pada 
tahun 2016 sebesar 11,60% memenuhi ketentuan dengan jumlah sarana 2.380 
dan pada tahun 2017 sebesar 10,97% memenuhi ketentuan dengan jumlah sarana 
2.352. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ketidakkonsistenan penerapan 
CPPOB lebih banyak terjadi pada industri rumah tangga pangan (IRTP). 

Temuan Mayoritas terhadap penyimpangan CPPOB, antara lain terkait: 

a. Fasilitas dan implementasi higiene dan sanitasi sarana yang masih kurang 
b. Personal hygiene yang kurang, terutama hygiene karyawan yang bersentuhan 

langsung dengan produk  
c. Konstruksi sarana yang belum sesuai dengan aspek GMP 
d. Sistem Quality Assurance/ Quality Control yang belum optimal  
e. Belum ada sistem dokumentasi yang memadai (terutama untuk sarana Industri 

Rumah Tangga) 

2. Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Pangan 

Pada pemeriksaan sarana distribusi pangan yang dilakukan selama tiga 
tahun terakhir, didapatkan hasil pada tahun 2015 sebesr 62,10% memenuhi 
ketentuan dengan jumlah sarana 10.309, pada tahun 2016 sebesar 67,26% 
memenuhi ketentuan dengan jumlah sarana 9.487, dan pada tahun 2017 sebesar 
67,01% memenuhi ketentuan dengan jumlah sarana 9.087. 

Temuan Mayoritas pelanggaran yang terjadi di sarana distribusi/ritel pangan, 
antara lain sarana menjual:  

a. Produk pangan tidak terdaftar (Tanpa Ijin Edar/TIE) 
b. Produk pangan yang dijual labelnya TMK 
c. Produk kadaluwarsa 
d. Produk rusak 
e. Bahan Kimia yang dilarang ditambahkan pada pangan, misal: Boraks, Formalin 
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Selain itu, ditemukan juga sarana ritel pangan yang penataan produknya tidak 
sesuai dengan ketentuan, misal: 

 penempatan produk pangan bercampur dengan produk non-pangan (misal: Air 
Minum Dalam Kemasan ditempatkan berdekatan dengan Obat Nyamuk, 
Deterjen), dan  

 penempatan produk mengandung babi dengan produk tidak mengandung babi 

3. Hasil Sampling dan Pengujian 

Pada pengawasan sampling pengujian produk pangan MD/ML selama tiga 
tahun terakhir, pada tahun 2014 sebesar 92,04% memenuhi syarat dengan jumlah 
sampel 13.084, pada tahun 2015 sebesar 89.03% memenuhi syarat dengan 
jumlah sampel 13.974 dan pada tahun 2016 sebesar 91.51% memenuhi syarat 
dengan jumlah sampel 15.706. Penyebab sampel tersebut tidak memenuhi syarat 
diantaranya karena Angka Kapang dan Khamir, MPN Coliform, Angka Lempeng 
Total dan Pemanis Buatan Siklamat. 

Pada pengawasan sampling pengujian produk pangan PIRT selama 2 tahun 
terakhir, pada tahun 2015 sebesar 73,30% memenuhi syarat dengan jumlah 
sampel 3.707 dan pada tahun 2016 sebesar 71.60% memenuhi syarat dengan 
jumlah sampel 3.615. 

4. Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 

Hasil evaluasi PJAS pada tahun 2014 menunjukkan bahwa dari 10.429 sampel 
PJAS, terdapat 23.82% PJAS tersebut tidak memenuhi ketentuan. Berdasarkan 
hasil evaluasi terhadap pangan jajanan anak sekolah (PJAS), diketahui 4 jenis 
pangan paling bermasalah, yaitu es, minuman berwarna dan syrup, jelly/agar dan 
bakso. Selanjutnya pengawasan Badan POM terhadap PJAS lebih difokuskan pada 
4 jenis pangan tersebut.  

Hasil pengawasan PJAS pada tahun 2015 – 2017 menunjukkan adanya 
penurunan PJAS yang tidak memenuhi syarat, yaitu pada tahun 2015 terdapat 47% 
sampel pangan tidak memenuhi syarat (dari 526 sampel), pada tahun 2016 sampel 
pangan tidak memenuhi syarat menurun menjadi 39% (dari total sampel 627 
sampel), dan pada tahun 2017 sampel pangan tidak memenuhi syarat menurun 
menjadi 19% (dari 1449 sampel).  

Penyebab PJAS tidak memenuhi syarat antara lain karena: 

 Hygiene dan sanitasi yang tidak terpenuhi (ditunjukkan dengan data Angka 
Kapang dan Khamir, Angka Lempeng Total bakteri, dan MPN Coliform melebihi 
batas),  

 Mengandung pemanis buatan siklamat yang melebihi batas 
 Mengandung bahan yang dilarang ditambahkan di pangan, misal: Rhodamin – 

B di sirup, Boraks di bakso 
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5. Hasil Pengawasan Pangan Fortifikasi 

A. Garam 

Pengujian garam beryodium tahun 2014 dan 2015 mengacu pada SNI 
3556:2001 tentang Garam Konsumsi Beryodium. Hasil yang didapatkan 
berdasarkan kadar fortifikan (KIO3) yaitu pada tahun 2014 sebesar 75,03% 
memenuhi syarat dengan jumlah sampel 2.379, dan pada tahun 2015 sebesar 
79,18% memenuhi syarat dengan jumlah sampel 2.747. Berdasarkan 
parameter SNI pada tahun 2014 sebesar 66.79% memenuhi syarat dengan 
jumlah sampel 2.379, dan pada tahun 2015 sebesar 73,28% memenuhi syarat 
dengan jumlah sampel 2.747. Sedangkan pengujian tahun 2016 mengacu 
pada SNI 3556:2016 tentang Garam Konsumsi beryodium. Hasil yang 
didapatkan berdasarkan kadar fortifikan yaitu sebesar 75,13% memenuhi 
syarat dengan jumlah sampel 2.525. Berdasarkan parameter SNI sebesar 
67,84% memenuhi syarat dengan jumlah sampel 2.525. Parameter uji yang 
dilakukan yaitu kandungan KIO3, kadar air dan NaCl. 

B. Terigu 

Pengujian tahun 2014 dan 2015 mengacu pada SNI 3751:2009 tentang 
Tepung terigu dengan parameter pengujian kandungan fortifikan (Zn, Vitamin 
B1, Vitamin B2, Fe), mikrobiologi ( E.coli, ALT, AKK), proksimat (Kadar air, 
kadar protein, kadar abu, keasaman). Hasil yang didapatkan berdasarkan 
kadar fortifikan pada tahun 2014 sebesar 86.09% memenuhi syarat dengan 
jumlah sampel 345 dan pada tahun 2015 sebesar 78,49% memenuhi syarat 
dengan jumlah sampel 172. Berdasarkan parameter SNI pada tahun 2014 
sebesar 85.22% memenuhi syarat dengan jumlah sampel 345, dan pada tahun 
2015 sebesar 77,33% memenuhi syarat dengan jumlah sampel 172. 
Sedangkan, pada tahun 2016 mengacu pada SNI 3556:2016 tentang Tepung 
terigu dengan parameter pengujian kandungan Fortifikan (Zn, Vitamin B1, 
Vitamin B2, Fe, Asam folat), kehalusan, kapang, APM E.coli. Pada tahun 2016 
didapatkan hasil sebesar 86,64% memenuhi syarat dengan jumlah sampel 
232. Kandungan fortifikan yang diambahkan yaitu  Zn, Vitamin B1, Vitamin B2, 
Fe. 

C. Kejadian luar biasa keracunan pangan dan perkiraan kerugian yang 
ditimbulkan.  

Selama tahun 2016 BPOM telah mencatat 110 berita keracunan pangan 
yang diperoleh dari media online. Sementara di tahun yang sama, sebanyak 
60 kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan dilaporkan oleh 31 BB/BPOM 
di seluruh Indonesia. Laporan tersebut diperoleh dari Dinas Kesehatan 
Propinsi maupun Kabupaten/Kota di 34 Propinsi.  

Ditinjau dari jenis pagan, penyebab KLB Keracunan tahun 2016 adalah 
masakan rumah tangga sebanyak 29 (49,15%) kejadian, pangan jajanan/siap 
saji sebanyak 12 (20,34%) kejadian, diikuti pangan olahan dan pangan jasa 
boga masing-masing sebanyak 9 (15,25%) kejadian.  Masakan rumah tangga 
memiliki persentase tertinggi sebagai jenis pangan penyebab KLB keracunan 
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pangan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa masyarakat masih belum 
memahami dan menerapkan praktek-praktek keamanan pangan. 

Jika dilihat dari perkiraan kerugian ekonomi akibat KLB keracunan pangan: 
Negara (Tahun 

Publikasi) 
Perkiraaan Jumlah Kasus Perkiraan Kerugian 

USA (2012) 46 juta, 31 patogen Meningkat : US$ 77.7 Milyar (Rp 1,033 
trilyun) 
Awal : US$ 51 milyar (Rp 678.3 trilyun) 

Belanda (2009) 690.000, 11 patogen € 65.5 juta (Rp 983 milyar) 

Selandia Baru 
(2010) 

187.000, 6 patogen NZD 161.9 juta (Rp 1.54 trilyun) 

Indonesia (2014)(*) 411.500 Rp 2.9 trilyun 

Catatan: (*) perkiraan kerugian menggunakan rata-rata jumlah kasus tahun 2009-2013, multiplier 
100/ kasus. Tidak dikategorikan berdasarkan patogen 

 

Biaya tersebut termasuk biaya kesehatan langsung seperti UGD, konsultasi 
dokter, rawat inap, dan uji laboratorium. Kemudian biaya non kesehatan langsung: 
biaya transportasi ke dan dari dokter, dan Biaya non kesehatan tidak langsung: 
kehilangan produktivitas korban dan yang menjaga (jika korban sakit), investigasi KLB, 
penarikan produk, pemulihan citra, penggantian produk. 

 Sumber Daya Manusia 

Dalam melakukan tugasnya, Badan POM memiliki sumber daya manusia (SDM) 
lebih dari 200 Food Inspector dan lebih dari 1000 Sarana Produksi yang tersebar di 
seluruh Indonesia. 

Pengawas pangan dibagi ke dalam 3 (tiga) jenjang, sebagai berikut: 

a. Asistem Pengawas Pangan, yang sudah mengikuti pelatihan Food Inspector Dasar 
(Pengawas Pang an Pratama). 

b. Pengawas Pangan Muda, yang sudah mengikuti pelatihan Food Inspector Muda 
(Pengawas Pangan Madya). 

c. Pengawas Pangan Madya, yang sudah mengikuti pelatihan keahlian khusus/On 
The Job Training (Pengawas Pangan Utama). 

 Hasil Assessmen FAO/WHO terhadap National Food Control System (NFCS) 

    Berdasarkan hasil Assessment FAO/WHO terhadap National Food Control 
System (NFCS), dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah banyak menghasilkan 
inisiatif, aktivitas dan produk peraturan/kebijakan yang baik/memadai, namun masih 
bersifat masing-masing sektor secara parallel, sehingga berdampaknya menjadi 
terbatas dan validitas data kurang. Koordinasi masih menjadi hal yang sulit dilakukan, 
dan perlu diperkuat baik dari sisi peraturan maupun prakteknya. Dan komunikasi 
bersifat top to down (Pemerintah Pusat ke Pemda) telah banyak dilakukan, namun 
hanya sedikit timbal balik yang didapatkan. 

Tahap selanjutnya yang dilakukan terkait kesimpulan hasil tersebut, yaitu 
melakukan pembelajaran dari praktek yang saat ini dilakukan, membangun visi yang 
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sama, menyususn prosedur perencanaan, implementasi dan pelaporan serta integrasi 
terhadap semua komponen yang berwenang. 

Analisis strategi yang dilakukan untuk meningkat kan kinerja Badan POM yaitu: 

a. RISK-based NFCS yang dapat digunakan oleh K/L. 
b. National Risk-Based Guidelines untuk kegiatan inspeksi, monitoring, penanganan 

cepat KLB dll. 
c. Pedoman dan Sistem Informasi Pengumpulan Data untuk mendukung Risk-based 

NFCS. 
d. Pilot Project penerapan Risk-based NFCS, NRBG di Provinsi, Kabupaten, dan 

Kota. 
e. Dokumen Pengkajian NFCS dan penerapannya. 

Alternatif solusi sebagai strategi kedepan yang dilakukan untuk memperkuat 
pengawasan keamanan pangan melalui penerbitan regulasi sebagai berikut: 

a. Peraturan Presiden No. 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan 
Makanan. 

b. Inpres No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan 
Makanan  

c. SOTK Baru. 
d. RUU Pengawasan Obat dan Makanan. 
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STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA 
PENINGKATAN PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN DAN 

PENINGKATAN MUTU SDM BANGSA* 
 

Oleh: 
Badan Standardisasi Nasional 

 
 

I.         PENDAHULUAN 

Tema besar yang telah ditentukan dalam Widyakarya Nasional Pangan dan 
Gizi (WNPG) XI adalah terkait dengan upaya untuk mengatasi stunting di Indonesia.  
Berdasarkan data Riskesdas (2013), prevalensi stunting di Indonesia masih cukup 
tinggi yaitu 36.8%, 35.6% dan 37.2% untuk tahun 2007, 2010 dan 2013.  Pada tahun 
2012 World Health Assembly menyetujui rencana pelaksanaan gizi untuk ibu hamil, 
bayi dan anak dengan menetapkan 6 target gizi, yang salah salah satunya adalah 
pengurangan 40% jumlah anak dibawah 5 tahun yang mengalami stunting. Beberapa 
tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi stunting, diantaranya dengan 
meningkatkan cakupan kegiatan pencegahan stunting, peningkatan gizi dan 
kesehatan ibu, meningkatkan pemberian ASI ekslusif dan pratik pemberian makanan 
lengkap, serta meningkatkan kualitas air, sanitasi dan hygiene. 

Beberapa permasalahan terkait mutu, diantaranya adalah Poor macronutrient 
quality, Low dietary diversity and intake of animal source food, Antinutrient content, 
Low energy content of complementary food sedangkan terkait keamanan pangan 
adalah Contaminated food and water, poor hygiene practices dan unsafe storage and 
preparation of foods. Bidang III WNPG ditugaskan untuk mendiskusikan dan 
memformulasikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait 
penjaminan keamanan dan mutu pangan. Forum yang terdiri dari lintas pemangku 
kepentingan ini dapat berperan secara strategis dalam upaya mempertemukan dan 
mensinkronisasikan berbagai program dan kebijakan di bidang keamanan dan mutu 
pangan dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.  

Pemilihan tema bidang III terkait keamanan dan mutu pangan sangat relevan 
karena faktor penyebab terjadinya stunting sangat kompleks, yang diantaranya terkait 
dengan pentingnya penjaminan keamanan dan mutu pangan. Diperlukan berbagai 
langkah diantaranya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat 
terhadap keamanan dan mutu pangan, meningkatkan pertumbuhan industri pangan 
yang memproduksi pangan yang aman dan bermutu, meningkatkan budaya 
keamanan dan mutu pangan di tingkat rumah tangga. Oleh karena itu adanya 
kebijakan dari pemerintah yang terkait pengembangan standar dan regulasi di bidang 
keamanan dan mutu pangan, program pembinaan yang terarah serta pengawasan 
yang efektif menjadi sangat relevan sebagai pendukungnya. 

 

*Disampaikan pada kegiatan Focos Group Discussion (FGD) I Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)  
 XI Bidang 3 Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan, 8 Maret 2018 di Gedung 2 BPPT - Jakarta 
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Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan 
Penilaian Kesesuaian, tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian adalah untuk 
meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan 
usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan 
kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi; serta untuk 
meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan 
masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, 
kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan untuk meningkatkan 
kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di 
dalam negeri dan luar negeri.  Oleh karena itu, standardisasi dan penilaian kesesuaian 
memiliki peran strategis dalam mendukung upaya peningkatan penjaminan keamanan 
dan mutu pangan 

BSN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan 
bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.  Kegiatan 
standardisasi mencakup proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, 
menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang 
dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku pepentingan, 
sedangkan penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, 
sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan.  

II.        PERUMUSAN DAN PENERAPAN SNI 

SNI dirumuskan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, 
kepentingan nasional, hasil penelitian, inovasi, dan/atau pengalaman. Dalam hal 
terdapat standar internasional, SNI dirumuskan selaras dengan standar internasional 
melalui adopsi standar internasional dengan mempertimbangkan kepentingan 
nasional untuk menghadapi perdagangan global; atau modifikasi standar internasional 
disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan 
teknologi, dan kondisi spesifik lain. Meskipun demikian, untuk kepentingan naisonal 
SNI dapat dirumuskan tidak selaras dengan standar internasional.   

Indonesia telah menjadi anggota badan standar internasional seperti 
International Organization for Standardization (ISO), Codex Alimentarius Commission 
(CAC) dan International Electrotechnical Commission (IEC) yang dapat dijadikan 
referensi dalam perumusan SNI.  Untuk sektor pangan, standar, pedoman, code of 
practice yang ditetapkan oleh CAC menjadi acuan dalam perumusan SNI dan 
penyusunan regulasi. 

Perumusan SNI dilaksanakan oleh Komite Teknis yang dibentuk BSN yang 
terdiri atas unsur Pemerintah, pelaku usaha, konsumen dan pakar/akademisi.  Dalam 
proses perumusan SNI, dilakukan jajag pendapat atas rancangan SNI sehingga 
masyarakat dapat memberikan masukan untuk dipertimbangkan oleh Komite Teknis.  
Setelah ditetapkan oleh Kepala BSN, SNI akan dipublikasikan melalui sistem informasi 
standardisasi dan penilaian kesesuaian. 

Berdasarkan statistik SNI (Desember 2017) terdapat 9759 SNI yang telah 
ditetapkan oleh BSN dan masih berlaku, yang diantaranya terkait dengan bidang 
pertanian dan teknologi pangan (1985 SNI yang masih berlaku) serta transportasi dan 
distribusi pangan (508 SNI yang masih berlaku).  Proses perumusan SNI didasarkan 
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pada Program Nasional Perumusan SNI (PNPS) yang dilakukan setiap tahun oleh 
BSN bersama-sama dengan pemangku kepentingan.   

SNI tidak memiliki makna bila tidak ada pihak yang menerapkannya.  
Penerapan SNI dilaksanakan secara sukarela (tidak diregulasi) atau dapat 
diberlakukan secara wajib (diregulasi) oleh Menteri/Kepala Lembaga terkait.  SNI yang 
diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha memerlukan edukasi dan insentif dari 
pemerintah sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing di pasar nasional 
maupun internasional.  Bila berkaitan dengan perlindungan keamanan, kesehatan, 
keselamatan dan fungsi lingkungan hidup, atau kepentingan nasional lainnya, 
pemerintah dapat memberlakukan secara wajib sehingga penerapannya memerlukan 
pengawasan dan penegakkan hukum baik untuk produk domestik maupun impor. 

Dengan mempertimbangkan bahwa SNI dirumuskan dan ditetapkan melalui 
konsensus pemangku kepentingan, maka pemberlakuannya secara wajib melalui 
regulasi teknis diharapkan lebih mudah dimengerti dan diterapkan.  Ketentuan dalam 
regulasi merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi bila pelaku usaha akan 
mengedarkan barang dan/atau jasa sehingga merupakan intervensi pasar yang 
berdampak pada kegiatan usaha. Oleh karena itu sebelum memutuskan 
pemberlakuan SNI secara wajib, di dalam prinsip Good Regulatory Practice (GRP) 
pemerintah perlu melakukan analisa manfaat dan risiko agar kebijakan yang diambil 
tidak berbalik menjadi bumerang bagi dunia industri dan perdagangan di dalam negeri.  
Sebagai acuan, BSN telah menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 
Nomor 301 tahun 2011 tetang Pedoman Pemberlakuan SNI secara Wajib. 

Analisis manfaat dan resiko terhadap pemberlakuan SNI secara wajib antara lain 
mencakup: 

a) tujuan pemberlakuan SNI secara wajib serta permasalahan yang ingin diatasi 
termasuk tingkat risiko barang dan/atau jasa terhadap keamanan, keselamatan 
dan kesehatan konsumen; apabila diidentifikasi ada alternatif cara yang lebih 
efektif untuk mencapai tujuan tersebut maka sebaiknya dipilih alternatif tersebut;  

b) analisa sumberdaya yang mungkin akan diinvestasikan untuk penerapan 
regulasi, termasuk infrastruktur penilaian kesesuaian; 

c) antisipasi dampak pemberlakuan SNI secara wajib bagi perkembangan pelaku 
usaha termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta kelancaran 
perdagangan; 

d) ketidakcukupan peraturan perundang-undangan yang ada dan kecukupan SNI 
untuk mengatasi permasalahan; 

e) potensi hambatan perdagangan internasional yang ditimbulkan, termasuk 
ketidakselarasan SNI terhadap standar internasional; 

f) tenggang waktu pemberlakuan regulasi teknis tersebut secara efektif dengan 
memperhitungkan kesiapan pihak-pihak yang terikat oleh regulasi teknis dan 
persyaratan perjanjian TBT WTO; 

g) reaksi pasar yang diharapkan terjadi dalam pencapaian tujuan tersebut. 
Pelaksanaan analisis manfaat dan risiko diharapkan dapat memberikan 

gambaran khususnya kepada instansi teknis mengenai kebijakan yang akan diambil 
dalam memberlakuan SNI secara wajib. 
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III.        KONDISI PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN 

Untuk mendukung penerapan standar sukarela maupun wajib, diperlukan 
infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang terdiri dari laboratorium 
pengujian, laboratorium kalibrasi, lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi yang 
terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). LPK merupakan prasarana 
penting yang dapat berperan dalam pelaksanaan pengawasan pra pasar terhadap 
pelaku usaha dalam menerapkan standar dan regulasi.   

LPK perlu dijamin ketersediaan jumlah dan ruang lingkupnya sesuai dengan 
persyaratan standar dan regulasi yang ditetapkan.  Berdasarkan data KAN (Desember 
2017), terdapat 8 lembaga sertifikasi organik, 8 lembaga sertifikasi sistem HACCP, 8 
lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan.  Selain itu terdapat 1170 
laboratorium uji, 249 laboratorium kalibrasi, 59 lembaga sertifikasi produk dan 40 
lembaga sertifikasi sistem manajemen, yang diantaranya juga mempunyai ruang 
lingkup terkait produk pangan.  Pemberian akreditasi oleh KAN menjadi semakin 
penting agar hasil uji, kalibrasi dan sertifikasi yang diterbitkan oleh LPK juga diakui 
ditingkat regional maupun internasional melalui perjanjian saling pengakuan antara 
KAN dengan badan-badan akreditasi Negara lain anggota Asia Pacific Laboratory 
Accreditation Cooperation (APLAC), Pacific Accreditation Cooperation (PAC), 
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) dan International 
Accreditation Forum (IAF). 

Pelaku usaha yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan pangan 
sekitar 198 sedangkan penerap SNI HACCP berjumlah 157.  SNI yang terkait produk 
pangan yang diterapkan oleh pelaku usaha antara lain adalah yang telah diberlakukan 
secara wajib maupun sukarela seperti AMDK, tepung terigu, garam konsumsi 
beryodium, gula kristal putih, gula kristal rafinasi, kakao bubuk, kopi instan, ikan 
kaleng, biskuit, minyak goreng, mi instan, margarin, teh dalam kemasan, produk 
olahan perikanan, dll. 

Penerapan standar pada umumnya masih didorong dengan pemberlakuan 
regulasi oleh Menteri/Kepala Lembaga karena adanya mekanisme sanksi bagi yang 
melanggar.  Hal ini disatu sisi dapat memberikan perlindungan kepada konsumen, 
namun disisi lain ketika analisis manfaat dan risikonya tidak dilakukan dengan baik, 
regulasi tersebut dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi pelaku usaha 
khususnya mikro dan kecil.   

Selain melalui cara pemberlakuan regulasi, pemerintah perlu mendorong 
pelaku usaha untuk menerapkan standar secara sukarela melalui program 
pembinaan, pemberian insentif dan/atau fasilitasi sertifikasi.  Penerapan standar 
sukarela secara luas, selain akan memberikan piihan lebih banyak kepada konsumen 
untuk mendapatkan pangan yang aman dan bermutu, juga akan menumbuhkan 
jumlah dan sebaran LPK yang mempunyai ruang lingkup akreditasi sesuai standar 
yang diacu tersebut.  Dengan demikian, ketika pemerintah memutuskan untuk 
memberlakukan produk pangan tersebut secara wajib, pelaku usaha dan LPK telah 
siap untuk mendukung kebijakan ini.  
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IV.       PEMBINAAN PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN 

Jumlah penerap SNI tentu saja masih belum seberapa dibandingkan dengan 
jumlah industri pangan mulai dari skala mikro, kecil menengah hingga besar.  
Permasalahan umum yang sering ditemui khususnya pada pelaku usaha mikro dan 
kecil adalah masih terbatasnya pemahaman dan kemampuan dalam memenuhi 
persyaratan keamanan dan mutu pangan. Selain itu, jumlah dan sebaran infastruktur 
LPK yang belum merata dan lengkap ruang lingkupnya terhadap seluruh persyaratan 
keamanan dan mutu pangan juga menjadi kendala dalam penerapan SNI 

Dalam Undang-undang No. 20/2014, BSN bekerja sama dengan kementerian, 
lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah dapat 
melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI 
serta dapat melakukan pembinaan dan pengembangan LPK dengan memperhatikan 
kebutuhan pasar dan masyarakat. Selama tahun 2017 BSN telah melakukan 
pendampingan penerapan SNI sektor pangan kepada 65 UMKM untuk dapat 
memperoleh sertifikat SNI produk olahan ikan, tempe, kopi, biskuit, sari buah.  
Kegiatan pembinaan terhadap pelaku usaha maupun LPK juga dilakukan oleh 
Kementerian/Lembaga lain maupun pemerintah daerah sesuai dengan tugas 
fungsinya. 

Mengingat jumlah pelaku usaha mikro dan kecil sangat besar sedangkan 
kemampuan anggaran pemerintah terbatas, diperlukan strategi dan sinergi dalam 
program pembinaan untuk menciptakan role model yang dapat memberikan pengaruh 
dan dijadikan contoh pelaku usaha lain.  Dalam melakukan program pendampingan 
ini, beberapa hal yang didentifikasi menjadi permasalahan pelaku usaha mikro dan 
kecil di bidang pangan adalah: 

- keterbatasan pemahaman terhadap standar dan regulasi di bidang keamanan dan 
mutu pangan  

- fasilitas bangunan dan mesin/peralatan proses produksi yang tidak sesuai 
persyaratan  

- pemahaman dan penerapan sanitasi dan hygiene karyawan yang masih rendah 

- biaya pengujian dan sertifikasi yang mahal 

- kelengkapan ijin usaha atau merk dagang 

- konsistensi pemilik usaha dalam mengikuti program pendampingan 

- pemeliharaan setelah program pendampingan dan sertifikasi 

- aturan yang diberlakukan oleh Kementerian/Lembaga yang berbeda tentang 
standar dan regulasi di bidang keamanan dan mutu pangan 

Permasalahan diatas perlu diatasi bersama antar instansi teknis dan pelaku 
usaha untuk memberikan jaminan ketersediaan produk pangan yang aman dan 
bermutu bagi konsumen.  Pemerintah umumnya dapat memberikan bantuan dalam 
hal memberikan pelatihan dan pendampingan hingga biaya sertifikasi kepada pelaku 
usaha mikro dan kecil, namun untuk bantuan yang sifatnya pengadaan alat atau 
perbaikan bangunan, tidak semua instansi pemerintah dapat melakukannya. Pelaku 
usaha mikro dan kecil masih banyak yang belum memiliki fasilitas bangunan dan 
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mesin/peralatan proses produksi sesuai persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan 
yang Baik (CPPOB). Untuk mengganti atau memperbaikinya sesuai persyaratan, 
diperlukan komitmen kuat dari pemilik usaha karena terkait dengan pengeluaran 
anggaran untuk investasi usaha. 

Selain pendampingan kepada pelaku usaha, juga dilakukan pembinaan 
terhadap LPK dalam menerapkan standar.  Pembinaan yang selama ini dilaksanakan 
oleh BSN bekerjasama dengan pihak terkait dilakukan melalui pelatihan, konsultasi 
dan pembimbingan diantaranya untuk laboratorium medik, lembaga sertifikasi person, 
lembaga sertifikasi produk, laboratorim pengujian dan laboratorium kalibrasi.   

Pertumbuhan jumlah LPK saat ini umumnya masih sejalan dengan kebijakan 
pemerintah dalam memberlakukan standar secara wajib.  Pemerintah dapat 
meningkatkannya melalui penerapan standar sukarela melalui program pembinaan ini.  
Sebagai contoh, ketika pemerintah melakukan pendampingan kepada pelaku usaha 
tempe, maka disaat yang sama akan ada laboratorium dan lembaga sertifikasi produk 
yang akan mengajukan akreditasi kepada KAN untuk ruang lingkup pengujian dan 
sertifikasi produk SNI tempe karena ada permintaan sertifikasi.   

V.        KESIMPULAN DAN TATANGAN KE DEPAN 

Standar dan penilaian kesesuaian memiliki peranan penting dalam upaya 
penjaminan keamanan dan mutu pangan.  Standar dapat memberikan petunjuk atau 
indikasi bagi terpenuhinya kelayakan suatu produk, yang dimulai sejak disain dalam 
perencanaan, proses produksi, pengendalian mutu, distribusi dan pemasaran.  
Standar yang ketika ditetapkan bersifat sukarela dapat diberlakukan secara wajib 
apabila terkait dengan kepentingan kesehatan, keamanan, keselamatan dan fungsi 
lingkungan hidup, atau kepentigan nasional lainnya. 

Penerapan standar tidak dapat dilepaskan dari kegiatan penilaian kesesuaian 
sebagai pembuktian bahwa suatu produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
dalam standar. Lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian dipastikan 
kompetensinya melalui proses akreditasi. 

Ketika standar pangan tertentu telah ditetapkan dan diterapkan dengan baik 
melalui rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian, maka produk yang dihasilkan oleh 
pelaku usaha yang telah menerapkan standar lebih dapat dijamin tingkat keamanan 
dan mutunya. 

Meskipun demikian, beberapa tantangan yang perlu diatasi oleh berbagai 
pihak yang terkait dengan ini adalah: 

- kemampuan pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan standar 

- koordinasi antar kementerian/lembaga dalam melakukan pendampingan 
penerapan standar kepada pelaku usaha mikro dan kecil  

- meminimalkan atau menghilangkan perbedaan standar dan regulasi di bidang 
pangan yang berpotensi menghambat pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan 

- pemerataan sebaran dan ruang lingkup kemampuan LPK untuk mendukung 
penerapan standar 
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- mendorong penerapan standar untuk produk unggulan daerah 

- penggunaan standar untuk alih teknologi  

- membantu meringankan beban birokrasi dalam pengontrolan produk di pasar 
dalam rangka perlindungan konsumen 
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PENGEMBANGAN LABORATORIUM DIREKTORAT STANDARDISASI DAN 
PENGENDALIAN MUTU SEBAGAI LABORATORIUM ACUAN DALAM 

KERANGKA JEJARING LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN INDONESIA 
 

Oleh: 
Kementerian Perdagangan 

 
1.       Latar Belakang Pembentukan JLPPI 

Dalam rangka menghadapi Asean Single Market, sektor pangan merupakan 
salah satu sektor yang dipercepat proses integrasinya dalam Asean Economic 
Community (AEC). Untuk menindaklanjuti hal tersebut, ASEAN telah membentuk 
ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality - Prepared Foodstuff 
Product Working Group (ACCSQ – PFPWG). Salah satu tugas ACCSQ – PFPWG 
adalah membantu ACCSQ untuk mengimplementasikan standar dan penilaian 
kesesuaian pada sektor Agro-based Products (salah satu  dari 12 sektor prioritas 
ASEAN), khususnya produk pangan olahan. Kelompok kerja Indonesia untuk ACCSQ-
PFPWG dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Industri Agro Cq. Direktorat Industri 
Minuman dan Tembakau, Kementerian Perindustrian. 

Salah satu komponen penting dalam proses integrasi AEC khususnya dalam 
sistem pengawasan pangan adalah laboratorium pengujian pangan melalui pelayanan 
data analitik ilmiah tentang keamanan dan mutu suatu produk pangan yang akan 
beredar di pasar. Untuk itu, ACCSQ – PFPWG membentuk ASEAN Food Testing 
Laboratory Committee (AFTLC) pada tanggal 12 Juli 2011. AFTLC bertugas 
memonitor dan mengkoordinasikan kegiatan pengujian mutu pangan di ASEAN serta 
peningkatan dan penyetaraan kemampuan pengujian pangan laboratorium-
laboratorium di negara ASEAN lewat sarana kerjasama antar laboratorium pangan di 
negara anggota ASEAN. Kerjasama antar laboratorium pangan ini diwujudkan dengan 
pembentukan ASEAN Food Reference Laboratories (AFRLs). 

Sampai saat ini, kemampuan laboratorium pengujian mutu pangan di 
Indonesia belum merata khususnya untuk parameter-parameter yang sulit dan penting 
untuk menjamin keamanan dan mutu pangan, seperti mikotoksin, mikrobiologi dan 
residu pestisida. Sehubungan dengan hal tersebut, kelompok kerja Indonesia untuk 
ACCSQ-PFPWG menginisiasi untuk membentuk Jejaring Laboratorium Pengujian 
Pangan Indonesia (JLPPI).  

JLPPI bertujuan untuk memadukan kemampuan seluruh laboratorium 
pengujian pangan dalam mendukung perdagangan pangan nasional, regional, 
maupun global. Tujuan yang lebih khusus adalah untuk mendukung kesiapan 
laboratorium pengujian pangan dalam menghadapi Pasar Tunggal ASEAN.  

 

* Disampaikan pada kegiatan Focos Group Discussion (FGD) I Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi  
   (WNPG) XI Bidang 3 Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan,  
   8 Maret 2018 di Gedung 2 BPPT - Jakarta 
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Pembentukan Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI) 
diresmikan pada tanggal 12 Maret 2014 dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor: 12/M-IND/PER/3/2014 tentang Jejaring Laboratorium Pengujian 
Pangan Indonesia. Kepengurusan kesekretariatan JLPPI berganti setiap 2 (dua) tahun 
(secara bergiliran) di antara Kementerian/Lembaga anggota JLPPI.  

Salah satu rencana kerja JLPPI adalah penetapan Laboratorium Rujukan 
Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) dan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian 
Mutu diminta untuk mempersiapkan menjadi kandidat LRPPI untuk ruang lingkup 
residu pestisida. 

Ruang lingkup kegiatan LRPPI adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai penghubung antar institusi/organisasi nasional dalam membantu 
permasalahan-permasalahan teknis yang berkaitan dengan pengujian pangan dan 
pengujian yang terkait pangan di Indonesia. 

b. Legalitas perkuatan Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN). 

c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari Program Pengawasan Nasional 
(INRASFF/ KLB). 

d. Memberikan bantuan teknis kepada laboratorium pangan dan laboratoium yang 
terkait pangan di Indonesia. 

e. Memberikan bantuan teknis dan transfer ilmu pengetahuan kepada laboratorium 
pangan dan laboratorium yang terkait pangan di Indonesia. 

f. Membentuk jejaring dengan laboratorium-laboratorium rujukan regional dan 
internasional lain untuk pertukaran informasi teknis dan meningkatkan kerjasama 
(berhubungan dengan Laboratorium Rujukan Pengujian Pangan ASEAN/AFRLs 
sesuai dengan bidang kompetensinya). 

2.       Penyiapan Laboratorium Rujukan Pengujian Residu Pestisida 

Dalam mempersiapkan laboratorium residu pestisida Direktorat Standardisasi 
dan Pengendalian Mutu sebagai kandidat LRPPI untuk ruang lingkup residu pestisida, 
Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu sejak tahun 2015 telah 
melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain: 

a. Workshop Pembentukan Laboratorium Acuan 

Kegiatan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun dengan topik 
berbagai informasi terkait residu pestisida antara lain ketersediaan dan pentingnya 
penggunaan Certified Reference Material (CRM) dalam pengujian residu pestisida.  

b. Bimbingan Teknis Pengujian Residu Pestisida 

Kegiatan ini dilaksanakan sekali dalam setahun sebagai persiapan 
sebelum dilaksanakannya uji profisiensi residu pestisida. Setiap tahun tema 
bimbingan teknis berkaitan dengan parameter dan matriks yang akan digunakan 
dalam uji profisiensi. Selain pemberian materi, peserta juga melakukan praktek 
pengujian dan perhitungan ketidakpastian hasil pengujian. 
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c. Uji Profisiensi Residu Pestisida 

Uji profisiensi (laboratorium) adalah penentuan unjuk kerja laboratorium 
dengan cara uji banding antar laboratorium (interlaboratory comparisons), 
sehingga uji profisiensi digunakan untuk melihat kompetensi laboratorium peserta 
dengan evaluasi statistik dari data pengujian yang didapatkan dari bahan uji yang 
didistribusikan. Tentu saja bahan uji ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan 
tertentu misal homogenitas dan stabilitas bahan. Kegiatan uji profisiensi 
dilaksanakan sekali setahun dengan matriks antara lain sayur dan buah berkadar 
air tinggi, berkadar asam tinggi, dan berpigmen.  

Peserta dalam ketiga kegiatan tersebut berasal dari sekitar 15 (lima belas) 
laboratorium pengujian residu pestisida milik pemerintah dan swasta di seluruh 
Indonesia. 

3. Capaian 
Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Direktorat Standardisasi dan 

Pengendalian Mutu yang membantu peningkatan kompetensi SDM dan kemampuan 
pengujian residu pestisida yang dimiliki oleh laboratorium jejaring, antara lain: 

a. Workshop Pembentukan Laboratorium Acuan dan Bimbingan Teknis Pengujian 
Residu Pestisida 

Laboratorium yang mengikuti kedua kegiatan tersebut adalah: 

No. Laboratorium 
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

Workshop Bimtek  Workshop Bimtek  Workshop Bimtek  Workshop Bimtek  

1. BBKP Tanjung 
Priok 

√ √ √ - - - - - 

2. Balai Besar 
Penelitian 
Veteriner Bogor 

√ √ √ √ - √ √ √ 

3. Balai Pengujian 
Mutu Produk 
Tanaman 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

4. Pusat Pengujian 
Mutu dan Promosi 
Hasil Pertanian 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

5. Balai Pengujian 
Mutu Sertifikasi 
Produk Hewan 

 √ √ √ - - - - 

6. Balai Besar Industri 
Agro 

√ √ √ - - - √ - 

7. Labkesda Prov. 
DKI 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

8. UPT PSMB – LT 
Jember 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

9. PT Sucofindo √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. PT. Saraswanti 
Indo Genetech 

√ √ √ √ √ √ √ √ 



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

72 
 

No. Laboratorium 
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

Workshop Bimtek  Workshop Bimtek  Workshop Bimtek  Workshop Bimtek  

11. PT. Mutu Agung 
Lestari 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

12. PT. Angler 
BioChemlab 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

13. PT. Mbrio Food 
Lab 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

14. PT. SGS - √ - √ √ √ √ √ 

15. PT. Indofood CBP 
Sukses 
MakmurTbk. 

- √ √ √ √ √ √ - 

16. PPOMN - - √ √ √ √ √ √ 

17. Balai Besar POM 
Jakarta 

√ - √ - - - - - 

18. BB Uji Standar 
Karantina, 
Rawamangun 

- - - √ √ √ √ √ 

19. Balai Penelitian 
dan 
Pengembangan 
Lingkungan 
Pertanian Pati dan 
Bogor 

- - - √ √ √ √ √ 

20. BB Litbang Pasca 
Panen Pertanian 

- - - √ √ √ √ √ 

21. BB Uji Standar 
Karantina, 
Soekarno Hatta 

- - - - - √ √ √ 

22. UPTD 
Laboratorium 
Keamanan Pangan 
Badan Ketahanan 
Pangan dan 
Penyuluhan Aceh 

- - - - - √ √ √ 

23. Pusat Penelitian 
Kimia LIPI 

- - - - - √ √ - 
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Gambar 1. Workshop Pembentukan Laboratorium Acuan. 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Bimbingan Teknis Residu Pestisida. 

 
b. Uji Profisiensi Residu Pestisida 

Hasil Pelaksanaan Uji Profisiensi Residu Pestisida 

 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 

Matriks 
bahan uji 

Tomat (juice) Tomat (puree) Jeruk (puree) 

Parameter 
uji 

Carbaryl, Chlorpyrifos-
methyl, Diazinon dan 

Methomyl 

Carbaryl, Chlorpyrifos-
methyl, Diazinon, 

Methomyl, Carbofuran 

Bifenthrin, Carbaryl, 
Carbendazim, Chlorpyrifos 
Methyl, Chlorpyrifos Ethyl, 
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 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 

Myclobutanil, dan 
Pemethrin 

Peserta 9 Laboratorium 17 Laboratorium 14 Laboratorium 

Hasil Tidak dapat dilakukan 
perhitungan karena 

jumlah data yang terlalu 
sedikit dan bersifat 
sangat heterogen. 

Sebanyak 90%  
laboratorium peserta 

mendapatkan hasil yang 
memuaskan(|z| ≤ 2). 

Lebih dari 70% 
laboratorium peserta 
mendapatkan hasil 

memuaskan (|z| ≤ 2). 

 

c. Website JLPPI 

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu ditunjuk sebagai pengelola 
website JLPPI. Pada bulan Mei 2017, website JLPPI telah dapat diakses oleh 
laboratorium dan masyarakat dengan alamat www.jlppi.or.id. 

4. Kendala dan tantangan 
Beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi untuk memperkuat kemampuan 

laboratorium pengujian residu pestisida di Indonesia adalah: 

a. Anggaran  
Dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk meningkatkan kompetensi SDM 
maupun kemampuan pengujian laboratorium melalui pelatihan-pelatihan dan 
pengadaan instrumen, standar serta CRM. 

b. Laboratorium yang tergabung dalam jejaring laboratorium pengujian residu 
pestisida belum mempunyai instrumen dan SDM yang memadai. 

c. Ketersediaan laboratorium pengujian residu pestisida belum merata di seluruh 
Indonesia, sebagian besar berada di Pulau Jawa. 

d. Website JLPPI belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal.  

5. Strategi ke depan 
Untuk ke depan, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu akan 

melanjutkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 
sebagai LRPPI untuk pengujian residu pestisida, yaitu: 

a. Penetapan Laboratorium Pengujian Residu Pestisida Direktorat Standardisasi dan 
Pengendalian Mutu sebagai LRPPI yang dijadwalkan pada bulan Agustus 2018. 

b. Mempersiapkan laboratorium pengujian residu pestisida Direktorat Standardisasi 
dan Pengendalian Mutu untuk akreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010 tentang 
Persyaratan Umum Uji Profisiensi Laboratorium. 

c. Pada bulan September 2018, kepengurusan sekretariat JLPPI akan beralih dari 
PPOMN, Badan POM kepada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, 
Kementerian Perdagangan selama 2 (dua) tahun ke depan (2019-2020). Untuk itu, 
Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu mengagendakan beberapa 
kegiatan pertemuan dan kegiatan kesekretariatan yang terkait. 
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d. Pengembangan website JLPPI untuk memudahkan pertukaran informasi antar 
anggota JLPPI maupun pemberian informasi kepada masyarakat umum terkait isu 
pangan terkini dan kegiatan JLPPI. 

e. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu akan melaksanakan program 
rutin (setiap tahun) untuk pengembangan kompetensi SDM laboratorium pengujian 
residu pestisida, yaitu: 

1. Workshop Pembentukan Laboratorium Acuan 

2. Bimbingan Teknis Pengujian Residu Pestisida 

3. Uji Profisiensi Residu Pestisida 
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PENDAMPINGAN PENERAPAN SNI 8152:2015 PASAR RAKYAT 
 

Oleh: 
KEMENTERIAN PERDAGANGAN 

 

1. Kondisi pasar rakyat sebelum penerapan SNI Pasar Rakyat 

Pasar rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan 
penjual, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar 
menawar. Pasar rakyat terdiri atas toko, kios, los, dan/atau tenda yang dimiliki/dikelola 
oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi serta 
usaha mikro, kecil dan menegah. Selain memiliki peran yang sangat penting dalam 
perekonomian, pasar rakyat juga memberikan kontribusi penting dalam proses 
distribusi bahan pangan masyarakat. 

Umumnya pasar rakyat telah berdiri sejak zaman dahulu dan masih bertahan 
hingga sekarang, tetapi eksistensi pasar rakyat pada saat ini mulai menurun karena 
kondisi bangunan dan fasilitas pasar yang tidak memenuhi harapan masyarakat. 
Untuk memperbaiki pengelolaan pasar rakyat menjadi lebih baik lagi, khususnya pada 
saat revitalisasi/peremajaan pasar yang sudah ada maupun pada saat pembangunan 
pasar baru, maka SNI 8152:2015 Pasar Rakyat disusun dan telah ditetapkan oleh 
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Surat Keputusan Nomor 
84/KEP/BSN/4/2015 tanggal 6 April 2015. 

Gambar 1. Kondisi Pasar Tanggul, Surakarta, pada bulan Mei 2017. 

SNI Pasar Rakyat merupakan pedoman dalam mengelola dan membangun 
pasar rakyat, serta memberdayakan komunitas Pasar Rakyat, sehingga Pasar Rakyat 
dapat dikelola secara profesional, memiliki kualitas dan fasilitas yang memadai untuk 
terciptanya pasar rakyat yang bersih, sehat, aman dan nyaman, yang pada akhirnya 
meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan meningkatkan pendapatan para 
pedagangnya. Di dalamnya terdapat setidaknya 44 parameter yang menentukan 
kriteria pasar rakyat berkategori SNI, termasuk zonasi, area bongkar muat barang, 
toilet, ruang menyusui dan pengelolaan air limbah yang terjamin. 

*Disampaikan pada kegiatan Focos Group Discussion (FGD) I Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi  
 (WNPG) XI Bidang 3  Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan,  
 8 Maret 2018 di Gedung 2 BPPT – Jakarta 
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Secara spesifik, untuk memastikan mutu dan keamanan pangan, SNI Pasar 
Rakyat mengatur parameter terkait kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi 
oleh pasar rakyat. Parameter tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Fasilitas pasar harus memenuhi ketentuan kebersihan yaitu bebas dari binatang 
penular penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti: 
lalat, kecoa, tikus dan nyamuk. 

b. Fasilitas dan peralatan ruang dagang harus memenuhi ketentuan kesehatan 
antara lain: 

1) Tempat penjualan makanan siap saji harus menyajikan makanan secara 
tertutup. 

2) Tersedia tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah (4 – 
10)oC, khusus untuk ruang dagang bahan pangan basah. 

3) Penyajian karkas daging harus digantung. 
4) Penggunaan alas pemotong (talenan) yang tidak mengandung bahan beracun, 

kedap air dan mudah dibersihkan, dibedakan untuk bahan mentah dan 
matang. 

5) Pisau untuk memotong bahan mentah dan matang harus berbeda dan tidak 
berkarat. 

6) Tersedia tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan. 
7) Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir, 

khususnya di tempat penjualan bahan pangan basah. 
8) Tersedia ruang disinfektan. 

2. Kegiatan yang dilakukan 

a. Kegiatan Pendampingan Penerapan SNI Pasar Rakyat 
Sejak tahun 2015, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat 

Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan 
Konsumen dan Tertib Niaga telah melaksanakan kegiatan Pendampingan 
Penerapan SNI Pasar Rakyat dalam rangka sertifikasi SNI Pasar Rakyat. 

Pelaksanaan kegiatan pendampingan penerapan SNI Pasar Rakyat 
dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali atau sesuai kebutuhan. Pelaksanaan dalam 
bentuk kunjungan pasar rakyat, dimana setiap kunjungan dilakukan minimal 2 
(dua) hari. Bentuk kegiatan pendampingan berupa sosialisasi, inventarisir dan 
pelaksanaan pemenuhan persyaratan SNI Pasar Rakyat. Selain itu, juga dilakukan 
koordinasi secara intensif Tim Pendamping dengan Pengelola Pasar melalui 
email/telepon/surat pasca kegiatan kunjungan pasar rakyat.     

Tim Pendamping bertugas melakukan koordinasi dengan pihak terkait 
(bupati/walikota, Dinas yang membidangi perdagangan/kepala PD Pasar, kepala 
pasar, perwakilan pedagang dan pihak terkait lainnya) mengenai komitmen untuk 
mendukung kegiatan pendampingan. Pendampingan dilaksanakan oleh minimal 3 
(tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut: 

1) 1 (satu) orang Ketua Tim      
Berperan sebagai Koordinator serta pengambil keputusan.  

2) 1 (satu) orang Penanganan Fisik  
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Berperan menginventarisir kelengkapan dan pemenuhan fisik.  
3) 1 (satu) orang Pembuat Dokumen 

Berperan mendampingi, memeriksa, dan membantu dalam pembuatan dokumen 
(Panduan Mutu, Legalitas dokumen pasar, checklist GAP analysis, 
SOP/Instruksi Kerja , dan Prosedur kerja). 

Pada tahun 2016 sudah terdapat 10 (sepuluh) pasar yang telah mendapatkan 
sertifikasi SNI Pasar Rakyat, dimana 5 (lima) pasar merupakan pasar hasil 
kegiatan Pendampingan Penerapan SNI Pasar Rakyat oleh Kementerian 
Perdagangan, sementara 5 (lima) pasar lainnya adalah pasar yang mendapatkan 
sertifikasi SNI Pasar Rakyat secara mandiri. 

Pada Tahun 2017 terdapat 8 (delapan) pasar yang mendapatkan kegiatan 
pendampingan oleh Kementerian Perdagangan dan 6 (enam) dari pasar-pasar 
tersebut direkomendasikan serta berhasil mendapatkan sertifikat SNI Pasar 
Rakyat. 

b. Kegiatan Sosialisasi SNI 8152:2015 Pasar Rakyat dan Penyusunan Pedoman 
Pendampingan SNI Pasar Rakyat 

Mulai tahun 2018, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu 
memprogramkan kegiatan Sosialisasi SNI 8152:2015 Pasar Rakyat dan 
Penyusunan Pedoman Pendampingan SNI Pasar Rakyat. Kegiatan Sosialisasi 
SNI Pasar Rakyat telah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2018 di Surabaya, Jawa 
Timur dengan peserta sebanyak 32 orang auditor dari Lembaga Sertifikasi Produk 
(LSPro) dan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB). Tujuan 
dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk mendorong penambahan ruang lingkup 
LSPro dan meningkatkan pemahaman auditor SNI 8152:2015 Pasar Rakyat di 
Indonesia. 

Pedoman Pendampingan SNI Pasar Rakyat disusun untuk mengatur tata cara 
dan tahapan pelaksanaan pendampingan kepada pasar rakyat agar mendapatkan 
sertifiaksi SNI 8152:2015 Pasar Rakyat. 

Selain itu, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu menjadi 
narasumber dengan materi tentang penerapan SNI Pasar Rakyat dalam program 
pendidikan dan pelatihan bagi pedagang dan pengelola pasar yang 
diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perdagangan 
pada tahun 2018. 

3. Capaian 
Sampai tahun 2017, sejumlah 17 pasar telah tersertifikasi SNI 8152:2015 Pasar 

Rakyat. Tujuh belas pasar tersebut tersebar di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 
Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. 

Pasar rakyat yang telah mendapat Sertifikat SNI 8152:2015 Pasar Rakyat melalui 
program pendampingan: 

1. Pasar Manggis, Provinsi DKI Jakarta; 
2. Pasar Pondok Indah, Provinsi DKI Jakarta; 
3. Pasar Cibubur, Provinsi DKI Jakarta; 
4. Pasar Sukatani, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat; 
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5. Pasar Legi Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah; 
6. Pasar Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; 
7. Pasar Tanggul, Kota Surakarta, Jawa Tengah; 
8. Pasar Manis, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah; 
9. Pasar Agung, Kota Denpasar, Bali; 
10. Pasar Gunung Sari, Kota Cirebon, Jawa Barat; 
11. Pasar Oro-oro Dowo, Kota Malang, Jawa Timur; 
 

Pasar rakyat yang telah mendapat Sertifikat SNI 8152:2015 Pasar Rakyat secara 
mandiri: 

1. Pasar Glodok, Provinsi DKI Jakarta; 
2. Pasar Pesanggrahan, Provinsi DKI Jakarta; 
3. Pasar Enjo, Provinsi DKI Jakarta; 
4. Pasar Koja Baru, Provinsi DKI Jakarta; 
5. Pasar Baru , Provinsi DKI Jakarta. 

 

 

 
Gambar 2. Kondisi Pasar Tanggul, Surakarta, setelah menerapkan SNI 8152:2015 Pasar Rakyat 

 
4. Kendala dan tantangan 

Dengan diterapkannya SNI Pasar Rakyat, diharapkan Pasar Rakyat di Indonesia 
menjadi terstandar dan memiliki kualitas pengelolaan dan fasilitas yang memadai. 
Akan tetapi, dalam penerapan SNI ini masih terdapat beberapa kendala, antara lain: 

a. Pengelola pasar 

- Masih kurang memahami maksud dan tujuan penerapan SNI Pasar Rakyat. 

- Tidak menjalankan SOP yang ada. 

- Berorientasi pada pendapatan dan tidak mementingkan kualitas pelayanan. 
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b. Sarana dan prasarana 

- Bangunan pasar sudah tua/lama, tidak terurus dan tidak memiliki kelengkapan 
sarana dan prasarana yang sesuai SNI Pasar Rakyat. 

- Kurangnya dukungan dan komitmen dari PD Pasar / Dinas yang terkait, baik 
berupa penyediaan sarana prasarana maupun koordinasi antar instansi terkait 
untuk penerapan SNI Pasar Rakyat. 

c. Regulasi atau perangkat kerja 

- Belum memiliki SOP. 
- Sudah memiliki SOP tetapi tidak mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja 

setiap jabatan. 

Adapun demikian terdapat beberapa alternatif untuk menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan tersebut, seperti: 

a. Pengelola pasar 

- Menyelenggarakan pelatihan terkait SNI Pasar Rakyat agar pengelola 
memahami maksud dan tujuan penerapan SNI Pasar Rakyat. 

- Menyelenggarakan sosialisasi SNI Pasar Rakyat untuk meningkatkan 
kesadaran dan komitmen dalam penerapan SNI Pasar Rakyat. 

b. Sarana dan prasarana 

- Saat pembangunan pasar (baru) disesuaikan dengan syarat – syarat fisik SNI 
Pasar Rakyat. 

- PD Pasar / Dinas yang terkait mendukung dan memberikan komitmen penuh 
penerapan SNI Pasar Rakyat, baik berupa penyediaan sarana prasarana 
maupun koordinasi antar instansi terkait. 

c. Regulasi atau perangkat kerja 

- Menyusun SOP (Pasar baru/lama). 

- Menentukan struktur organisasi pasar berikut tusi dari masing – masing 
bagian. 

- Pengembangan kompetensi SDM pengelola pasar. 

5. Strategi ke depan 

Untuk ke depan, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dan Direktorat 
Sarana Distribusi dan Logistik, Kementerian Perdagangan akan melaksanakan 
Sosialisasi SNI Pasar Rakyat secara rutin dengan harapan dapat mendorong 
penerapan SNI 8452:2015 Pasar Rakyat dan meningkatkan jumlah pasar rakyat di 
Indonesia yang tersertifikasi SNI tersebut.  

Selain itu, setiap tahunnya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian 
Perdagangan mengagendakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terkait SNI 
Pasar Rakyat untuk pedagang dan pengelola pasar. Beberapa jenis pelatihan tersebut 
meliputi: 
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a. Pelatihan teknik pengelolaan pasar dengan materi: 

- Persyaratan Umum Pasar SNI 8152:2015 
- Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar (K3) 
- Teknik Pelayanan Pelanggan 
- Penataan dan Display Produk 
- Kunjungan Lapangan ke Pasar  
- Tertib Ukur dalam Transaksi Perdagangan 
- Perlindungan Konsumen di Bidang Keamanan Pangan 
- Pembukuan dan Pengelolaan Keuangan 
- Mengelola Persediaan Barang 
- Action Plan 

b. Pelatihan teknis pengelolaan pasar bagi aparatur daerah dengan materi: 

- Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Penataan Pasar Rakyat 
- Pengelolaan Pasar Rakyat 
- SOP Pengelolaan Pasar Rakyat 
- Persyaratan Umum Pasar SNI 8152:2015 
- Perlindungan Konsumen di Bidang Kemetrologian 
- Inovasi Pemberdayaan Pasar Rakyat 
- Teknik dan Konsep Revitalisasi Pasar 
- Penyusunan Action Plan Revitalisasi Pasar 

c. Pelatihan teknik pengelolaan usaha untuk pedagang pasar dengan materi: 

- Kebijakan Pemda terkait Penataan Pasar Rakyat 
- Persyaratan Umum Pasar SNI 8152:2015 
- Perlindungan Konsumen 
- Kebersihan, Ketertiban, Keamanan Pasar 
- Teknik Pelayanan Pelanggan 
- Penataan dan Display Produk 
- Tertib Ukur dalam Transaksi Perdagangan 
- Pembukuan dan Pengelolaan Keuangan 
- Mengelola Persediaan Barang 
- Action Plan 

d. Pelatihan teknis manajemen pasar bagi aparatur daerah dengan materi: 

- Profesionalisme Pengelolaan Pasar Rakyat 
- Penerapan SNI Pasar dalam Mendukung Kebijakan Perpasaran 
- SOP Pengelolaan Pasar Rakyat 
- Kebijakan Perlindungan Konsumen di Bidang Kemetrologian 
- Pengantar Manajemen Pasar Tradisional 
- Teknik dan Konsep Revitaslisasi Pasar 
- Penyusunan Action Plan Revitalisasi Pasar 
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B. HUBUNGAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN DENGAN KEJADIAN STUNTING 
 
 Review: Tingkat paparan aflatoksin dan dampaknya pada pertumbuhan dan 

kesehatan manusia khususnya pertumbuhan anak (stunting), serta upaya 
penanggulangannya 
Oleh: Endang S Rahayu – Universitas Gadjah Mada 

 

 Tingkat paparan cemaran kimia dan dampaknya pada pertumbuhan dan 
kesehatan manusia, khususnya pertumbuhan anak (stunting), serta upaya 
penanggulangannya 
Oleh: Nuri Andarwulan – Institut Pertanian Bogor 

 
 Penerapan good practices pada rantai pangan sebagai upaya pencegahan dan 

penanggulangan stunting di Indonesia 
Oleh: Lilis Nuraida - Institut Pertanian Bogor 

 

 Potret penjaminan keamanan & mutu pangan di provinsi lampung dan kaitannya 
dengan kondisi stunting serta alternatif solusi di bidang keamanan & mutu 
pangan 
Oleh: Azhari Rangga - Universitas Lampung 
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REVIEW: TINGKAT PAPARAN AFLATOKSIN DAN DAMPAKNYA PADA 
PERTUMBUHAN DAN KESEHATAN MANUSIA KHUSUSNYA PERTUMBUHAN 

ANAK (STUNTING), SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA 

Oleh: 
Endang S Rahayu 

Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada 

 endangsrahayu@ugm.ac.id 

 

Abstrak 

Indonesia sebagai negara tropis tidak dapat terhindar dari serangan jamur benang 
(mold) beserta mikotoksin yang dihasilkan, diantaranya adalah aflatoksin. Toksin yang banyak 
mencermari produk pertanian kita ini tetap stabil dengan berbagai proses pengolahan 
termasuk dengan panas.  Penerapan pasca panen, penggudangan, serta rantai pasok yang 
baik merupakan kunci untuk meminimalkan toksin ini di dalam produk pangan. Pada mulanya 
toksin ini hanya dinyatakan sebagai penyebab kanker hati pada manusia, namun kini, 
berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, senyawa toksik ini diduga juga menyebabkan 
terhambatannya pertumbuhan pada anak-anak, sehingga menyebabkan stunting.  Penelitian 
pada hewan coba, telah terbukti secara signifikan bahwa aflatoksin dapat menganggu 
pertumbuhan, dan selama dekade terakhir ini, mulai dibuktikan apakah aflatoksin juga dapat 
mengganggu pertumbuhan anak-anak.  Kasus yang banyak terjadi di Afrika, dengan produk 
pangan utama jagung yang tercemar dengan aflatoksin ternyata memiliki korelasi positif 
dengan malnutrisi yang terjadi di daerah tersebut, dan apakah memang aflatoksin yang 
mencemari makanan tsb sebagai penyebabnya, perlu kajian dan pembuktian ilmiah.   Tujuan 
dari tulisan ini adalah mengulas tingkat paparan aflatoksin dan dampaknya terhadap 
kesehatan, khususnya stunting, sebaran cemaran aflatoksin pada produk pangan, serta 
upaya penanggulangannya. 

Pendahuluan 
Aflatoksin adalah salah satu jenis mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus 

flavus dan A. parasiticus. Istilah aflatoksin, a berasal dari kata Aspergillus dan fla dari kata 
flavus. Aspergillus flavus dikenal sebagai penghasil aflatoksin yang utama. Gambar 1 
merupakan struktur kimia aflatoksin. Terdapat empat jenis aflatoksin yang penting, yaitu 
Aflatoksin B1, B2, G1 dan G2.  Penggolongan ini didasarkan pada warna yang dimunculkan 
saat toksin disinari UV, B (blue) apabila memberikan flouresensi biru dan G (green) apabila 
berwarna hijau, namun adapula M1 yang juga penting, yaitu derivat aflatoksin pada susu 
(milk).  Aflatoksin merupakan molekul kecil, senyawa bifuran non polar atau tidak larut dalam 
air, tidak berwarna, tahan terhadap perlakuan fisik, kimia dan biologis, serta tahan terhadap 
suhu tinggi.  Dengan sifat-sifat ini aflatoksin yang sudah mencemari bahan pangan sulit untuk 
dihilangkan.  Bahkan aflatoksin B1 yang mencemari pakan dan terkonsumsi oleh sapi perah 
juga tidak hilang sama sekali tetapi berubah menjadi aflatoksin M1 yang muncul pada susu. 
Aflatoksin M1 memiliki toksisitas mirip dengan aflatoksin B1. Paparan aflatoksin serta 
dampaknya pada kesehatan menjadi bahasan utama dalam artikel ini. 
*Disampaikan pada kegiatan Focos Group Discussion (FGD) II Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)  
 XI  Bidang 3 Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan,  
 5 April 2018 di Bappeda – Klaten 
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Aspergillus flavus atau A. parasiticus, kedua jamur penghasil aflstoksin ini banyak 
menyerang hasil pertanian kacang-kacangan, biji-bijian, serealia, bahkan bumbu-bumbu yang 
memiliki kadar air tinggi (di atas 12%). Penanganan pasca panen serta penggudangan bahan 
pertanian seperti halnya serealia dan kacang-kacangan perlu dilakukan dengan baik dan tepat 
untuk mengendalikan cemaran aflatoksin. Biji-bijian yang kurang kering (dengan kadar air 
>12%), akan ditumbuhi oleh berbagai jenis jamur yang diantaranya berpotensi menghasilkan 
mikotoksin, termasuk aflatoksin. Cemaran aflatoksin pada berbagai produk pertanian di 
Indonesia tidak dapat dihindari.  Dari berbagai data yang ada telah diketahui bahwa kontainasi 
telah terjadi sejak pasca panen, yang selanjutnya berkembang saat di penggudangan, 
akibatnya cemaran aflatoksin terdeteksi pada berbagai produk pangan, khususnya biji2an dan 
kacang2an. Cemaran aflatoksin pada berbagai produk pangan serta upaya pengendalian 
cemaran ini akan dibahas lebih lanjut dalam paper ini.  

 
Gambar 1: Molekul aflatoksin 

 

Tingkat paparan dan dampak aflatoksin pada kesehatan tubuh 

Akumulasi toksin di dalam tubuh manusia ataupun hewan ternak memiliki efek 
hepatotoksik (kerusakan hati), hepatokarsinogenik (kanker hati), mutagenik, teratogenik, 
maupun immunosupresif.  Aflatoxin B1 yang bersifat hepatokarsinogen, dapat menginduksi 
kanker hati pada manusia.  Toksin yang terbawa ke dalam saluran pencernaan akan ikut 
terserap oleh darah dan terbawa sampai liver dan merusak liver.  Bahkan pada pasien 
hepatitis B, risiko terserang kanker hati lebih tinggi.  Terpaparnya toksin ini dalam diet dengan 
dosis tinggi dapat menyebabkan pendarahan, kerusakan hati akut, edema, dan kematian 
(FDA, 2004).   Pada tahun 2004 dan 2005, ratusan kasus aflatoksikosis akut terjadi di Kenya 
dan 125 kematian dikaitkan dengan konsumsi jagung yang terkontaminasi (Strosnider et al., 
2006). Paparan aflatoksin juga telah dikaitkan dengan imunotoksik pada manusia (Turner et 
al., 2003; Williams et al., 2004), serta gangguan pertumbuhan pada anak-anak (Khlangwiset 
et al., 2011) 

Menurut JECFA (1998) estimasi untuk kanker hati akibat paparan aflatoksin per ng 
AFB1/kgbb/hari untuk yang tidak memiliki hepatitis B (HBsAg-) adalah 0,01 - 0,30 
kasus/tahun/100.000 orang, sedang untuk pasien hepatitis B (HbsAg+), estimasi kejadian bisa 
lebih besar 30x nya.  Sementara Liu dan Wu (2010) melaporkan bahwa Indonesia (dan 
negara-negara ASEAN lainnya) menempati wilayah tertinggi kedua, setelah Africa, 
didasarkan pada jumlah kasus karsinoma hepatoseluler (HCC/kanker hati) oleh aflatoksin di 
seluruh dunia.  Paparan aflatoksin untuk masyarakat Indonesia adalah sekitar 9-122 
ng/kgbb/hari dengan perkiraan kanker hati setiap tahun (per 100.000 penduduk) adalah 0,09-
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1,22 (HBsAg-) dan 2,7-36,6 (HBsAg+).  Kondisi yang terburuk adalah Nigeria, dengan 
paparan sekitar 139-227 ng/kgbw /hari, perkiraan kejadian kanker hati per tahun (per 100.000) 
adalah 1,39-227 (HBsAg-) dan 41,7-68,1 (HBsAg+). Sebagai perbandingan, paparan 
aflatoksin untuk Eropa (secara umum) adalah 0-4 ng/kgbb/hari dengan perkiraan kejadian 
kanker per tahun (per 100.000) adalah 0-0,04 (HBsAg-) dan 0-1,2 (HBsAg+). Hepatocellular 
carcinoma (HCC), atau kanker hati, adalah penyebab utama ketiga kematian akibat kanker di 
seluruh dunia (WHO 2008).  

Dua tahun terakhir ini, risk assessment untuk paparan aflatoksin pada kacang tanah 
dan jagung telah menjadi fokus studi oleh ARAC (ASEAN Risk Assessment Center), sedang 
INARAC (Indonesian Risk Assessment Center) hanya focus pada aflatoksin pada produk 
berbasis kacang tanah. Saat ini, data khusus untuk Indonesia yang tersedia adalah dari 
Ambarwati et al., (2011) untuk paparan aflatoksin pada kacang tanah dan Mahdy et al., (2013) 
pada jagung.   Ambarwati, et al., 2011, telah melakukan studi paparan aflatoksin yang berasal 
dari produk berbasis kacang tanah, yaitu kacang kulit, kacang atom, dan bumbu kacang.  Dari 
hail uji AFB1 menggunakan TLC diperoleh hasil tertinggi AFB1 pada kacang kulit, yaitu 43.2 
g/kg dengan jumlah sampel tercemar 42% dari total 33 sampel, sedang kacang atom 
cemaran tertinggi 34,3 g/kg dengan sampel tercemar 30% dari total 33 sampel, sedang 
bumbu kacang cemaran paling tinggi adalah 17.1 g/kg dengan sampel tercemar 21% dari 
total 33 sampel.  Dari hasil perhitungan diperoleh hasil paparan untuk anak-anak adalah 15.2 
ng/kgbw dan pada persentil adalah 38.9 ng/kgbw; sedang untuk dewasa adalah 9.0 ng/kgbw 
dan pada persentil 95 adalah 27 ng/kgbw.  Risiko kanker yang disebabkan oleh paparan AFB1 

untuk anak-anak dan dewasa penduduk Bogor adalah masing-masing 193 dan 115 kanker 
setiap tahunnya.  Hal ini perlu mendapat perhatian agar dapat dilakukan upaya berkelanjutan 
di dalam mengatasi bahaya aflatoksin ini. 

Kami juga telah melakukan studi awal risk assessment aflatoksin melalui konsumsi 
jagung di daerah penghasil dan pengkonumsi jagung, di wilayah Temanggung, Jawa Tengah. 
Hampir setiap hari, masyarakat di daerah ini mengkonsumsi jagung, yang disebut sekelan 
(beras jagung) sebagai sumber karbohidrat.  Hasil analisa AFB1 dalam nasi jagung yang siap 
dikonsumsi adalah sekitar 0,96-0,98 ppb (lebih rendah dari LOD 1,75 ppb, menggunakan 
metode ELISA). Dengan tingkat konsumsi harian sekelan sekitar 117,1 - 358,7 g/orang/hari, 
diperkirakan nilai paparan AFB1 adalah 79 ng/kgbb/hari.  Berdasarkan perhitungan maka 
estimasi untuk kejadian kanker hati dengan jumlah populasi di Temanggung 8.000 orang 
adalah sekitar 0,06 -1,80 kasus/Y/populasi untuk yang tidak memiliki hepatitis B dan 10-30 
kali lebih besar untuk penderita hepatitis B (Mahdy et a.l, 2013). 

Aflatoksin juga memiliki berbagai dampak pada sel eukariot, yaitu menyebabkan 
apoptosis, menghambat sintesis nukleotida (DNA dan RNA), menurunkan sintesis protein, 
serta mengganggu stabilitas membrane sehingga sel mengalami kematian.  Bagaimana 
mekanisme aflatoksin terhadap stunting?  Paparan aflatoksin kronis dosis tinggi pada anak-
anak dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan, melalui 3 mekanisme, yaitu defisiensi 
Zinc, penghambatan sintesis protein berakibat pada gangguan metabolism, serta terjadinya 
kerusakan eritrosit yang menyebabkan perubahan pada jaringan mukosa intestine. 
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Gangguan aflatoksin pertumbuhan pada anak-anak (stunting) 

Stunting merupakan salah satu, diantara 3 (tiga) indek yang digunakan untuk 
mengukur status gizi menurut WHO-NCHS.  Stunting diartikan sebagai tinggi badan menurut 
umur, sedang dua indek yang lain adalah berat badan menurut umur, dan berat badan 
menurut tinggi badan.  Ketiga indek ini dapat digunakan untuk menentukan status gizi anak-
anak, baik status gizi lebih, normal, atau kurang bahkan buruk.  Pada paper ini, akan 
difokuskan pada masalah stunting, untuk mendukung program pemerintah sebagai upaya 
menguatkan kembali komitmen bersama dalam mengatasi masalah terkait dengan 
kekurangan gizi pada balita yang berlangsung lama dan berdampak pada perkembangan otak 
(kognitif). 

Masalah stunting tidak hanya dihadapi Indonesia, namun juga merupakan masalah 
dunia, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Berdasarkan data UNICEF 
(2017),  sekitar 22.9% balita di dunia dengan jumlah 155 juta menderita stunting; dari jumlah 
yang ada ini, stunting paling banyak di derita oleh anak-anak Asia 87 juta, dan Afrika 59 Juta. 
Diantara anak-anak Asia, sekitar 15 juta adalah dari anak-anak ASEAN, dimana dari jumlah 
ini sekitar 9 juta berasal dari anak-anak Indonesia.  Artinya, bahwa diantara negara negara 
ASEAN prevalensi stunting tertinggi adalah di Indonesia.  Sehingga sangat tepat kalau tahun 
ini pemerintah Indonesia fokus pada program untuk mengatasi masalah kekurangan gizi.   

Penyebab stunting pada balita terutama adalah kekurangan gizi kronis, yang terutama 
disebabkan kemiskinan.  Orang tua tidak mempunyai cukup nafkah untuk memberikan 
makanan yang bergizi pada balitanya. Kekurangan gizi pada anak-anak yang berkepanjangan 
dapat menyebabkan stunting dan berdampak pula pada perkembangan kognitif.   Penyebab 
berikutnya adalah terdapatnya infeksi atau intoksikasi, patogen dan toksin yang terdapat pada 
makanan. Makanan yang tidak aman dapat mengganggu saluran pencernaan dan 
menyebabkan nutrisi tidak secara efisien terserap.  Bahkan beberapa toksin yang masuk ke 
dalam tubuh juga dapat berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan anak.  Walaupun menurut 
data terkini prevalensi stunting turun baik di dunia termasuk Indonesia, namun masalah 
stunting tetap harus mendapat perhatian.  Perlu disusun program terintegrasi untuk mengatasi 
masalah kemiskinan, kekurangan gizi, dan keamanan pangan sebagai penyebab utama 
malnutrisi yang berakibat pada stunting. Beberapa penyebab malnutrisi, sehingga 
menyebabkan stunting perlu dievaluasi, tidak hanya masalah kekurangan gizi, tapi juga 
keamanan pangannya.  

Apakah ada hubungan antara stunting dan aflatoksin? Stunting pada anak-anak 
sangat menonjol di daerah-daerah di mana makanan utama terkontaminasi aflatoksin 
sehingga paparan toksin ini berlangsung terus menerus, sebagai contoh Asia Selatan dan 
Timur, dan Afrika sub-Sahara.  Aflatoksin dan gangguan pertumbuhan anak di Afrika, telah 
dilaporkan di dalam beberapa publikasi.  Gong et al., 2002 di dalam studinya yang melibatkan 
480 anak dengan usia 9 bulan s/d 5 tahun, dilaporkan bahwa 98% diantara mereka kadar 
aflatoksin dalam darahnya meningkat setelah disapih.  Kadar aflatoksin darah ternyata sangat 
berkaitan dengan jagung yang dikonsumsi sebagai makanannya.  Ternyata jagung yang 
dikonsumsi ini juga telah tercemar dengan aflatoksin.  Laporan berikutnya menyebutkan 
bahwa 33% anak dalam studi ini mengalami gangguan pertumbuhan dan 29% berat badannya 
kurang.  Ternyata pada anak-anak tersebut kadar aflatoksin dalam darahnya 30%-40% lebih 
tinggi dari yang anak-anak lain.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa makanan yang tercemar 
aflatoksin tanpa disadari telah dan selalu dikonsumsi, yang dampaknya adalah pertumbuhan 
anak-anak terganggu.   



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

87 
 

Paparan aflatoksin terjadi sejak awal kehidupan, yaitu sejak janin masih berada dalam 
kandungan ibu (Smith et al., 2017).  Paparan toksin ini pada ibu ternyata memiliki dampak 
yang signifikan pada janin yang dikandungnya (Turner et al., 2007).  Disebutkan pada paper 
ini bahwa ibu hamil yang terpapar aflatoksin menghambat pertumbuhan janin.  Khlangwiset 
et al., (2011) menyampaikan bahwa dari hasil review beberapa publikasi, ternyata bayi yang 
panjangnya lebih pendek (di Iran dan Afrika) berkorelasi positif dengan ibu-ibu yang dalam 
darahnya tercemar aflatoksin. Sedang pada ibu-ibu yang darahnya bersih dari cemaran 
afltoksin ternyata panjang bayi yang dilahirkan memiliki kategori normal.  Paparan berikutnya 
adalah saat bayi disusui, terutama pada ibu-ibu yang terpapar AFB1 pada dietnya. Paparan 
atoksin meningkat paling tajam pada saat anak-anak disapih, yang disebabkan makanan 
padat khususnya jagung dan kacang yang terkontaminiasi aflatoksin yang digunakan sebagai 
makanan pendamping (Gong et al., 2003, 2004). Paparan aflatoksin sejak bayi dalam 
kandungan sampai dengan saat disampih dan mengkonsumsi makanan pendamping ASI, 
perlu mendapat perhatian yang serius. Walaupun kurang gizi pada anak-anak disebabkan 
oleh beberapa factor, terutama kurangnya nutrisi, maupun infeksi intestinal. Namun dari 
publikasi telah dijelaskan bahwa ada hubungan positif antara paparan aflatoksin dengan 
kejadian stunting pada anak-anak, khususnya di Afrika dan Asia Selatan. 

Paparan aflatoksin, terutama melalui konsumsi jagung dan kacang tanah, merupakan 
kasus serius di Afrika dan Asia, yang diikuti dengan anak-anak stunting dan kurus. Hal ini bisa 
disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, seperti penyakit enterik, status 
sosial ekonomi, dan nutrisi yang kurang optimal. Ulasan ini menunjukkan bahwa paparan 
aflatoksin dan hubungannya dengan gangguan pertumbuhan pada anak-anak dapat 
memberikan kontribusi beban kesehatan masyarakat yang signifikan di negara-negara yang 
sedang berkembang.   

Bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Studi yang mengkaitkan antara paparan 
aflatoksin dengan pertumbuhan anak di Indonesia sampai dengan saat ini belum ada. 
Informasi yang banyak tersedia adalah data cemaran aflatoksin pada berbagai jenis pangan 
di Indonesia. Risk assessment untuk konsumsi aflatoksin juga sedang dilakukan, namun 
datanya masih dalam persiapan publikasi. Di Indonesia memang belum ada laporan yang 
menghubungkan antara cemaran aflatoksin pada makanan dengan pertumbuhan pada anak-
anak. Sehingga laporan atas kejadian stunting yang berasal dari negara Afrika dapat 
digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi apakah paparan aflatoksin melalui 
makanan ini juga merupakan penyebab kasus stunting di Indonesia.   

Cemaran aflatoksin pada bahan pangan 

Aflatoksin adalah prioritas utama masalah mikotoksin dalam komoditas pertanian 
Indonesia, khususnya jagung dan kacang tanah. Menurut standar yang ada di Indonesia, 
tingkat maksimum cemaran aflatoksin yang diperbolehkan dalam jagung dan kacang, atau 
produk berbasis keduanya adalah 15 ppb untuk AFB1 dan 20 ppb untuk total aflatoksin, 
sedang untuk produk susu, batas maksimum AFM1 adalah 0,5 ppb (BPOM, 2009 dan SNI, 
2009). Survei cemaran aflatoksin telah dilakukan untuk mengetahui besarnya cemaran ini 
dalam rantai pasok, khususnya jagung dan kacang tanah. Sampel jagung dan kacang tanah 
dan produknya diperoleh dari petani, pengecer, grosir, prosesor, dan pasar. Data 
menunjukkan bahwa kontaminasi aflatoksin pada jagung dan kacang tanah telah terjadi mulai 
dari petani (selama panen dan pascapanen), dan tingkat kontaminasi ini meningkat pada 
pengecer, pedagang kecil, dan pedagang grosir. Beberapa produk berbasis kacang juga 
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terkontaminasi aflatoksin lebih dari standar yang diijinkan. Data yang ada juga menunjukkan 
bahwa kontaminasi aflatoksin telah terjadi pada bubuk cabai kering dan ikan asin kering.  Pala, 
yang merupakan komoditi ekspor utama juga sering terkontaminasi oleh aflatoksin yang 
menyebabkan penahanan dan penolakan produk ini oleh Uni Eropa. Konsentrasi AFB1 dan 
AFM1 yang sangat rendah juga terdeteksi pada daging dan hati sapi, ayam dan hati ayam, hal 
ini berkaitan dengan aflatoksin dan mikotoksin lainnya yang juga terdeteksi pada pakan.  
Berikut ini disampaikan lebih detail kontaminasi aflatoksin pada berbagai produk pangan. 
(Tabel untuk masing-masing komoditi disajikan dalam lampiran) 

Kacang tanah dan produk berbasis kacang tanah. Laporan pertama tentang 
kontaminasi aflatoksin pada kacang tanah dan produknya disampaikan oleh Roedjito 1971 
(Fardiaz, 1995). Dari data-data cemaran aflatoksin pada kacang tanah dan produknya, bumbu 
kacang merupakan produk dengan jumlah sampel terkontaminasi yang tertinggi, demikian 
pula konsentrasi cemaran AFB1 nya, bahkan lebih tinggi dari tingkat yang diizinkan (Roedjito 
1971 dan Muhilal 1986 dalam Fardiaz,1995, Noviandi et al., 2001, Agus et al., 2001, Razzazi-
Fazeli et al., 2004, Rahayu et al, 2008). Bumbu kacang digunakan untuk saus beberapa 
masakan Indonesia, seperti sate, gado-gado, dan pecel. Produk ini terbuat dari kacang tanah 
yang dicampur dengan rempah-rempah, termasuk cabai dan gula merah dan biasanya 
diproduksi oleh industri kecil (rumah tangga). Untuk alasan ekonomi, kadang-kadang, 
produsen menggunakan bahan baku berkualitas rendah dan murah tanpa 
mempertimbangkan masalah mikotoksin dan aspek keamanan. Karena dalam prosesnya, 
kacang yang dihancurkan akan dicampur dengan bahan-bahan lainnya, sehingga 
penggunakan kacang berkualitas rendah sebagai bahan dasar, tidak memberikan pengaruh 
signifikan pada karakteristik sensoris produk akhir. 

Selai kacang, enting-enting gepuk, gula kacang umumnya diproduksi dengan 
mencampurkan kacang tanah dengan komponen lain, seperti gula, gula merah dan perisa. 
Beberapa dari produk ini juga terkontaminasi aflatoksin dengan konsentrasi tinggi, terutama 
yang dilaporkan sebelum tahun 2001 (Roedjito 1971 dan Muhilal 1986 dalam Fardiaz, 1995, 
Noviandi et al., 2001); sementara jumlah kontaminasi aflatoksin dari dua publikasi baru-baru 
ini menunjukkan penurunan yang signifikan (Lilianny, et al, 2005 dan Rahayu et al., 2008). 
Kasus yang serupa dengan bumbu kacang, selai kacang dan produk pangan berbasis kacang 
yang lain diproduksi oleh industry kecil (rumah tangga). Survey di lapangan juga menunjukkan 
bahwa kacang yang berkualitas rendah terkadang masih digunakan sebagai bahan baku.  

Survei yang terkait dengan aflatoksin pada kacang tanah juga telah dilakukan oleh 
beberapa peneliti, baik di tingkat petani, pengecer, pedagang, pasar. Data menunjukkan 
bahwa kontaminasi AFB1 telah terjadi di tingkat petani dan konsentrasinya meningkat di 
pengecer, pedagang sampai ke tingkat pasar. Ini mendukung data bahwa produk makanan 
berbasis kacang yang dihasilkan oleh beberapa industry kecil (UMKM) memiliki kontaminasi 
di atas batas yang diizinkan (Haryadi dan Setiastuty, 1994; Dharmaputra et al., 2005; 
Rahmianna et al., 2007; Rahayu et al., 2008).  Namun, menurut data terbaru, kontaminasi 
aflatoksin lebih rendah, seperti yang disampaikan oleh Ambarwati et al., (2011) pada 
paragraph sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena meningkatnya kesadaran produsen di 
dalam implementasi pengolahan pangan yang baik termasuk pemilihan bahan baku yang 
berkualitas. 

Kacang tanah (berkulit) yang diproduksi oleh pabrik, seperti kacang panggang, 
memiliki kontaminasi aflatoksin yang sangat rendah. Pabrik yang memproduksi produk 
kacang pada umumnya telah menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard 
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Analysisi Critical Control Point (HACCP). Setelah panen oleh petani, kacang tanah mentah 
langsung dikirim ke pabrik untuk penanganan lebih lanjut. Pertama, dilakukan sortasi, dan 
hasil sortasi selanjutnya dicuci dan direbus atau dipasteurisasi. Kemudian, kacang 
dikeringkan dan disimpan sebelum ke proses selanjutnya. Kebanyakan pabrik besar telah 
menerapkan GMP dan HACCP, yang diawali dengan pemilihan bahan baku berkualitas dan 
penanganan bahan yang baik untuk menghambat pertumbuhan jamur dan sintesa aflatoksin 
selama penyimpanan sebelum diproses.  Bahkan juga telah dilakukan kerjasama yang baik 
antra industri dan petani, untuk memastikan petani melakukan Good Agricultural Practices 
(GAP) dan Good Post Harvest Parctices (GPHP) agar dapat mensuplai bahan dasar yang 
berkualitas ke pabrik. 

Jagung dan produk berbasis jagung. Jagung merupakan sumber karbohidrat kedua 
setelah beras di Indonesia, bahkan di beberapa daerah jagung dijadikan makanan pokok 
utama. Jagung sangat mudah terkontaminasi dengan jamur penghasil mikotoksin, terutama 
dengan fasilitas yang sangat terbatas di tingkat petani, bahkan kontaminasi jamur dapat 
berlangsung saat tanaman jagung dikeringkan di lahan. Kontaminasi mikotoksin pada jagung 
Indonesia telah dilaporkan oleh Rahayu et al., (2003). Penelitian dilakukan untuk mengetahui 
tingkat kontaminasi aflatoksin pada jagung pada petani, kolektor dan pedagang kecil di 
wilayah Jawa Timur dengan total 115 unit sampel jagung. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kontaminasi telah terjadi di tingkat petani, beberapa di antaranya bahkan 
terkontaminasi dengan aflatoksin yang tinggi (353 ppb).  Hal ini menunjukkan cemaran jamur 
Aspergillus penghasil aflatoksin yang tinggi yang dapat berkembang pada tahap 
penggudangan terutama apabila tidak dikontrol dengan baik. Jagung dari petani ini banyak 
yang digunakan sebagai pakan ternak, namun ada pula yang dikirim ke industry pangan.  
Rubak (2011) juga telah melakukan penelitian serupa, dengan lokasi di Nusa Tenggara Timur, 
sebagai daerah penghasil jagung. Hasil yang diperoleh juga sejalan, bahwa kontaminasi 
aflatoksin telah terjadi di tingkat petani, namun jumlah sampel yang terkontaminasi dan 
konsentrasi jauh lebih rendah daripada yang dilaporkan oleh Rahayu et al., (2003), dengan 
tingkat maksimum cemaran adalah 42,3 ppb.  

Rahayu et al., 2008 melaporkan kontaminasi AFB1 pada produk makanan berbasis 
jagung.  Dari 87 sampel produk berbasis jagung, yaitu marning, emping jagung, pop corn, 
beras jagung, dll, sampel dengan kontaminan aflatoksin melebihi batas yang diperbolehkan 
relatif sedikit (kurang dari 20%), namun hal ini masih tetap harus menjadi perhatian. 
Kesadaran tentang bahaya aflatoksin yang rendah dari produsen, sehingga mereka masih 
menggunakan bahan dasar tidak berkualitas, memerlukan perhatian khusus oleh otoritas 
terkait.  Studi kami di Laboratorium menunjukkan bahwa proses perendaman kapur (seperti 
pada pembuatan marning dan emping jagung) secara signifikan mengurangi kandungan 
aflatoksin dalam biji jagung, dan pengurangan aflatoksin tergantung pada konsentrasi kapur 
dan durasi perendaman. Meskipun perendaman tidak mampu menghilangkan semua 
aflatoksin, tetapi ada penurunan yang signifikan.  Mahdy et al., (2013) melaporkan bahwa 
cemaran aflatoksin B1 pada sekelan di daerah Temanggung konsentrasi aflatoksinnya sangat 
rendah, yaitu dibawah LOD (limit of detection), seperti yang telah diuraikan di paragraph 
sebelumnya.  Warga Temanggung melakukan proses penyimpanan jagung utuh kering 
berklobot sampai saat diproses dan melakukan proses perendaman jagung dengan kapur, 
diperkirakan mampu menghasilkan sekelan yang rendah aflatoksin.  

Ikan asin kering dan udang yang difermentasi. Penggaraman ikan adalah salah satu 
cara pengawetan yang sangat umum di Indonesia. Kandungan air yang rendah dari ikan asin 



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

90 
 

akan menghambat pembusukan ikan. Namun, ikan asin dapat terkontaminasi oleh jamur 
khususnya jamur mikotoksigenik. Studi kami menunjukkan bahwa 4 dari 20 sampel 
terkontaminasi dengan aflatoksin B1 lebih dari tingkat yang diizinkan, kontaminasi tertinggi 
adalah 75,81 ppb (Rahayu1 et al., 2016). Aflatoksin B1 juga terdeteksi pada 4 sampel petis 
udang yang diperoleh dari pasar dan salah satunya tingkat 18,2 ppb, lebih dari tingkat yang 
diizinkan (Handajani dan Setyaniningsih, 2006).  

Cabai kering. Cabai adalah salah satu bumbu paling penting di Indonesia. Konsumsi 
produk-produk ini umumnya menunjukkan kecenderungan yang meningkat seiring dengan 
meningkatnya permintaan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri makanan. Saat ini, di 
pasaran tersedia produk cabai dalam berbagai bentuk awetan, seperti cabai kering utuh dan 
cabe bubuk. Deteksi AFB1 dan OTA telah dilakukan pada 6 sampel cabai kering dan bubuk 
cabai yang dibeli di pasar di Yogyakarta (Rahayu2, et al., 2016). Data menunjukkan bahwa 3 
dari 6 sampel yang diambil terkontaminasi dengan AFB1 (23-84 ppb) dan OTA (23-84 ppb), 
konsentrasi ini lebih besar dari tingkat yang diizinkan. Data ini menunjukkan bahwa proses 
produksi cabai kering belum dilakukan dengan baik. Di Yogyakarta, cabai kering biasanya 
diproduksi oleh industri skala kecil yang mengandalkan pengeringan matahari. Proses 
pengeringan yang lama dengan suhu di bawah 60 C justru menstimulasi produksi mikotoksin. 

Produk berbasis hewani. Residu aflatoksin dalam bentuk AFB1, AFM1, aflatoxicol (Ro) 
yang ditemukan dalam telur, daging ayam dan hati ayam pertama kali dilaporkan oleh Maryam 
et al., 1995, 1996.  Hal ini sejalan dengan data sebelumnya yang dilaporkan oleh Purwoko 
(1991), Bahri et al., 1994 bahwa bahan pakan jagung mengandung kontaminan AFB1 yang 
tinggi. 

Residu aflatoksin juga ditemukan pada daging dan hati sapi dalam bentuk AFB1 dan 
AFM1, sementara aflatoxicol tidak terdeteki, seperti yang dilaporkan oleh Widyastuti 1999. 
Walaupun kandungan residu aflatoksin yang terdapat dalam daging dan hati sapi berada di 
bawah batas maksimum yang diizinkan oleh FDA dan WHO yaitu 0,5 ppb, tetapi kasus ini 
tetap perlu menjadi perhatian, karena aflatoksin bersifat akumulatif, konsumsi berkelanjutan 
akan memberikan risiko, oleh karena itu pengawasan pakan diperlukan.    

Agus et al., 2013 telah melaporkan kontaminasi pakan sapi perah serta yang terbawa 
ke dalam susu.  Karena sapi menyusui yang mengkonsumsi pakan terkontaminasi AFB1 akan 
mengeluarkan residu AFB1 (AFM1) ke dalam susu.  Kontaminasi AFB1 pada susu merupakan 
ancaman serius baik untuk hewan atau kesehatan manusia. Hasil menunjukkan, bahwa 
semua sampel susu sapi terdeteksi positif untuk AFM1.  Penelitian serupa juga telah dilaporkan 
oleh Sumantri et al., (2017), yang menganalisis AFM1 hati, daging dan telur dari alabio duck, 
yang merupakan hewan paling sensitif.  Hasil menunjukkan bahwa semua sampel positif 
terdeteksi AFM1.  Berdasarkan publikasi ini, perlu dilakukan upaya yang serius, terintegrasi 
serta berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mencegah, mengendalikan, dan mengurangi 
kontaminasi dan transfer AFB1 ke produk hewani, sebagai contoh adalah pengurangan 
mikotoksin menggunakan adsorben pada pakan. 

Upaya penanggulangan cemaran aflatoksin  

Rekomendasi untuk upaya penanggulangan cemaran aflatoksin yang berkelanjutan, 
di sepanjang rantai pasok memerlukan partisipasi dari berbagai pihak yaitu Akademisi, bisnis, 
Government, dan Community (ABGC). Rekomendasi ini didasarkan pada pengamatan di 
lapangan saat dilakukan survey. Rekomendasi yang kami kumpulkan ini dikelompokkan untuk 
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masing-masing stakeholder, namun demikian, kolaborasi untuk menyusun program 
berkelanjutan yang terintegrasi tetap perlu dilakukan. Berikut ini adalah beberapa 
rekomendasi: 

Rekomendasi untuk petani, pengepul, industri kecil yang perlu pendampingan dari pemerintah 

 Implementasi praktek pertanian yang baik (GAP, Good Agricultural Practices) untuk 
mencegah kontaminasi mold mulai dari persiapan lahan, pemilihan varietas tahan 
serangan jamur, irigasi dan manajemen tanah dan pupuk yang tepat, rotasi tanaman, 
pengendalian serangga dan manajemen gulma secara mekanis atau dengan menerapkan 
fungisida dan herbisida, termasuk biokontrol. 

 Panen pada saat yang tepat dengan menggunakan peralatan bersih untuk menghindari 
infestasi serangga dan kontaminasi jamur. 

 Implementasi praktek pasca panen yang baik: metode pengeringan yang ditingkatkan, 
penyortiran, penggunaan agen alami dan kimia untuk menghambat pertumbuhan jamur, 
iradiasi. 

 Implementasi cara-cara penggudangan yang baik dengan menjaga kelembaban ruangan 
yang tepat, dan kebersihan, agar pertumbuhan jamur penghasil aflatoksin dapat ditekan. 

Rekomendasi untuk industri 

 Implementasi Good Manufacturing Practices (GMP), serta Hazard Analysis and Critical 
Control Point (HACCP) untuk menjamin keamanan produk sampai di tangan konsumen 

 Implementasi Good Practices di sepanjang rantai pasokan produk pertanian (di lahan 
pertanian, panen, pengeringan, penyimpanan) dibantu oleh Pemerintah melalui spesialis 
pertanian. 

 Program insentif: harga yang lebih baik untuk kualitas komoditas pertanian yang lebih 
baik, untuk memotivasi petani dalam meningkatkan praktik yang baik untuk memenuhi 
standar kualitas dan keselamatan. 

 

Rekomendasi untuk Pemerintah berkolaborasi dengan pihak yang lain 

 Peningkatan kesadaran terkait kontaminan mikotoksin dan efek kesehatan bagi 
masyarakat (petani, produsen, konsumen), secara konsisten dan berkesinambungan. 

 Penegakan peraturan yang ada tentang keamanan pangan 
 

Rekomendasi untuk Akademisi berkolaborasi dengan pihak lain 

 Pengembangan kultivar benih tahan terhadap serangan mold, seperti kultivar kacang 
tanah tahan terhadap infeksi oleh A. flavus atau A. parasiticus yang dikembangkan oleh 
Balitkabi, Malang 

 Penelitian yang berkaitan dengan kontrol mikotoksin dalam kolaborasi antara universitas 
dan pemerintah, pihak internasional. 

 Meningkatkan deteksi mikotoksin, pemanfaatan metode yang sensitif dan dapat 
diandalkan 

 Mengorganisir konferensi dan lokakarya internasional untuk meningkatkan pengetahuan 
dan kemampuan teknis untuk masyarakat terkait. 
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Kesimpulan 

 Indonesia, sebagai negara tropis dengan kelembaban tinggi dan suhu yang hangat 
memiliki kondisi yang cocok untuk pertumbuhan jamur pangan (mold) yang 
mengkontaminasi bahan pangan dan pakan, serta produksi aflatoksin. 

 Beberapa makanan di Indonesia terkontaminasi dengan aflatoksin, melebihi batas 
maksimum yang telah ditetapkan oleh BPOM atau SNI. 

 Kandungan aflatoksin dalam produk pertanian meningkat di sepanjang rantai pasokan. 
Pencegahan dan pengendalian toksin ini harus dilakukan secara terus menerus, konsisten 
serta terintegrasi di sepanjang rantai pasok. 

 Network antara universitas, lembaga penelitian, lembaga pemerintah, petani, pedagang, 
industri harus terus menerus dijaga dalam rangka penerapan strategi terpadu untuk 
pencegahan dan pengendalian terkait aflatoksin. 

 Beberapa indikator kinerja dapat digunakan sebagai target, yaitu peningkatan 
produktivitas, kualitas dan keamanan (rendah aflatoksin) pada komoditas pangan, 
peningkatan kesadaran atas bahaya aflatoksin, peningkatan pangsa pasar, dan 
pendapatan petani dan pedagang kecil. 
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Tabel 1. AFB1 and AFT contamination profile of peanut-based food products 

No Peanut-based 
products AF 

Total 
Number 

of 
Samples 

Number of 
toxin 

detected 
samples 

Range of toxins 
(ppb) Reference 

1 Peanut sauce 
(bumbu kacang) AFB1 No Data 

(ND) ND 66-600 Roedjito 1971a 

2 Peanut sauce 
(bumbu kacang) AFB1 5 ND 83 Muhilal 

1986(2)a 

 

3 
Peanut sauce 
(bumbu kacang) AFB1 16 

4 2.0 – 4.0 Noviandi et al, 
2001 12 > 4 (highest 230.0) 

 

4 
Peanut sauce 
(bumbu kacang) AFB1 11 11 36.5 (highest 

230.0) 
Agus et 
al,(2001) 

5 Peanut sauce 
(bumbu kacang) 

AFT 12 9 46 (7-613) Razzazi-Fazeli 
et a., 2004 AFB1 12 7 40 (8-207) 

6 Peanut sauce 
(bumbu kacang) AFT 12 11 41.6 (highest 

220.9) 
Lilieanny, et al, 
(2005) 

7 Peanut sauce 
(bumbu kacang) AFB1 14 

5 0.5 – 19.5 Rahayu et al, 
2008 8 20 – 100 

8 Peanut butter AFB1 ND ND 30 – 134 Roedjito 1971a 

 

9 
Peanut butter AFB1 8 

1 <2.0 
Noviandi et al, 
2001 1 2.0 – 4.0 

6 >0.4 (highest 249) 

10 Peanut butter 
AFT 10 4 45 (7-118) Razzazi-Fazeli 

et al, 2004 AFB1 10 4 27 (5-61) 

11 Peanut sweet AFB1 ND ND 0 -566 Roedjito 1971a 

12 Peanut sweet AFB1 5 ND 170 Muhilal 
1986(2)a 

13 Peanut cake 
AFT 10 3 11 (5-302) Razzazi-Fazeli 

et al., 2004 AFB1 10 3 7 (4-117) 

14 
Sweet peanut 
cake (enting-
enting gepuk) 

AFT 4 
3 20.8 (0-41.7) Lilieanny, et al, 

(2005) 1 >35 

15 

 

Sweet peanut 
cake (enting-
enting gepuk) 

AFB1 9 
8 <20 Rahayu et al, 

2008 1 21.2 

16 
Peanut brown 
sugar cake 
(ampyang) 

AFB1 6 
2 <2.0 Noviandi et al, 

2001 4 2.0 – 4.0 

17 
Peanut brown 
sugar cake 
(ampyang) 

AFB1 4 4 1.5 – 2.8 Rahayu et al, 
2008 

18 Fried battered 
peanut (peyek) AFB1 2 2 1.2 – 4.4 Rahayu et al, 

2008 
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No Peanut-based 
products AF 

Total 
Number 

of 
Samples 

Number of 
toxin 

detected 
samples 

Range of toxins 
(ppb) Reference 

19 Flour coated 
peanut AFB1 20 

6 <2.0 
Noviandi et al, 
2001 4 2.0 – 4.0 

10 >0.4 (highest 61.7) 

20 Flour coated 
peanut AFB1 18 13 24.2 Agus et al, 

(2001) 

21 Flour coated 
peanut AFT 22 

3 5.2 (0-62.5) Lilieanny, et al, 
(2005) 1 >35 

22 

 
Egg coated 
peanut AFB1 13 

2 <2.0 
Noviandi et al, 
2001 6 2.0 – 4.0 

5 >0.4 (highest 7) 

23 Egg coated 
peanut AFB1 11 9 4.7 Agus et al 

(2001) 

24 

 
Egg coated 
peanut AFB1 3 3 0.5 – 2.9 Rahayu et al, 

2008 

25 

 
Roasted peanut AFB1 ND ND 0 - 100 Roedjito 1971a 

26 Roasted peanut AFB1 11 

6 <2.0 
Noviandi et al, 
2001 3 2.0 – 4.0 

2 >0.4 (highest 50) 

27 
Roasted peanut 

Unshelled 
roasted peanut 

AFT 47 6 1.8 (0-21) Lilieanny, et al, 
(2005) 

 21 
20 <2.0 Noviandi et al, 

2001 1 2.0 – 4.0 

28 Oven peanut AFT 3 0 0 Lilieanny, et al, 
(2005) 

29 Cooked peanut AFB1 21 3 24 Agus et al, 
(2001) 

30 Peanut oil AFB1 20 ND 61 Muhilal 
1986(2)a 

31 Peanut press 
cake AFB1 20 ND 126 Muhilal 

1986(2)a 

32 

Fermented 
peanut 
presscake 
(oncom) 

AFB1 39 ND 67 Muhilal 
1986(2)a 

33 Fried oncom AFB1 16 ND 41 Muhilal 
1986(2)a 

a = reported by Fardiaz (1995) 
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Table 2. Aflatoxin contamination on corn obtained from farmer, collector and trader in 
East-Java, Indonesia (Rahayu et al., 2003) 

Source of 
sample 

Total Not detected 
(%) 

< 20 ppb 
(%) 

20-100 ppb 
(%) 

> 100 ppb 
(%) 

Farmer 70 30 50 11 9 

Collector, 
small trader 

45 13 29 40 18 

 

Table 3. AFB1 contamination profile of corn-based food products (Rahayu et al., 2008) 
No Food samples Total 

Samples 
Number of samples contaminated bu AFB1 (ppb) 

< 20 20 – 50 50 – 100 >100 

1 Marning (fried corn 
snack) 

44 39 3 2 0 

2 Corn flakes 24 22 1 1 0 

3 Other corn snack 
(popcorn, corn-
puff, gritted corn) 

19 9 5 5 0 

 

Table 4. Animal based products 
No Animal-Based 

Products 
Total 

Number 
of 

Samples 

Aflatoxin
s 

Number of 
toxin 

detected 
samples 

Range of toxins  Reference 

1 Egg 20 AFB1 ND (no 
data) 

<0.1 ppb Maryam, et al., 
1995 

 AFM1 ND 0.12 ppb 

 Ro ND - 

2 Broiler chicken 
meat 

31 AFB1 ND 0-0.012 ppb Maryam, 1996 

 AFM1 ND 0.449-65.465 ppb 

 Ro ND 0.001-2.693 ppb 

3 Broiler chicken 
liver 

31 AFB1 ND 0.001-0.019 ppb Maryam, 1996 

 AFM1 ND 0.665-33.665 ppb 

 Ro ND 0.440-10.623 ppb 

4 Cow beef (West 
Java) 

30 AFB1 13.39% 0.754 ppb  

(max 1.139) 

Widyastuti, 
1999 

 AFM1 10% 0.010 

(max 0.013) 

 Ro - - 

5 Cow liver (West 
Java) 

20 AFB1 60% 0.840 ppb 

(max 1.438) 

Widyastuti, 
1999 

 AFM1 30% 0.010 
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No Animal-Based 
Products 

Total 
Number 

of 
Samples 

Aflatoxin
s 

Number of 
toxin 

detected 
samples 

Range of toxins  Reference 

 (max 0.020) 

 Ro - - 

6 Cow milk 63 AFB1 100% 75.47 ppt   
(14.59-220.72) 

Agus et al, 
(2013) 

7 Liver Alabio 
duck 

48 AFB1 100% 65 (53-77) ppb Sumantri et al. 
(2017)   AFM1 100% 304 ppt          

(105-1215) 

8 Meat Alabio 
duck 

42 AFM1 100% 91 ppt              
(71-128) 

9 Egg Alabio duck 38 AFM1 100% 19 ppt              
(10-36) 
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TINGKAT PAPARAN CEMARAN KIMIA DAN DAMPAKNYA PADA 
PERTUMBUHAN DAN KESEHATAN MANUSIA, KHUSUSNYA PERTUMBUHAN 

ANAK (STUNTING), SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA* 
 

Oleh: 
Nuri Andarwulan 

South East Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFAST) Center, 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Pertanian Bogor 

Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian 
Bogor 

 

“Improvements should be made to food safety along the entire food chain, from production, 
and processing.  It is important to recognize, however, that if improving food safety raises 

the cost of food, it may threaten the food security of the poorest people” 

Per Pinstrup-Andersen, Professor Emeritus, 

Cornell University 

 
Pendahuluan 

Pangan dapat menjadi tidak aman untuk dikonsumsi manusia jika menyebabkan sakit, 
menurunkan status gizi, menghambat pertumbuhan dan kematian.  Di Indonesia, hingga saat 
ini diketahui masih banyak masyarakat yang terpapar pangan tidak aman setiap hari. 
Mengetahui bahwa pangan tidak aman tidaklah mudah.  Mikroorganisme penyebab penyakit 
(bakteri dan virus patogen), toksin alami dan bahan kimia berbahaya dapat terkandung dalam 
pangan, namun masyarakat tidak dapat mengetahuinya secara langsung.  Oleh karena itu, 
kebijakan keamanan pangan yang diimplementasikan sebagai regulasi dan program surveilan 
sangat penting untuk menjamin keamanan pangan di Indonesia. 

Keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 
mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat 
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan 
dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (UU 
No. 18/2012). Keamanan pangan merupakan upaya yang komprehensif dan kompleks pada 
rantai pasok pangan yaitu mulai dari saat bahan pangan diproduksi (lahan pertanian, tambak, 
laut, peternakan), penanganan pasca panen, pengangkutan, pengolahan, distribusi hingga 
dikonsumsi. 

Penerapan program keamanan pangan sangat diperlukan untuk menjamin mutu 
pangan yang dihasilkan dan menjamin kehidupan masyarakat yang sehat, aktif dan produktif. 
Untuk itu, makalah ini membahas tentang bahaya bawaan pangan yang dapat berpengaruh 
pada kesehatan dan pertumbuhan anak serta usulan program peningkatan keamanan pangan 
dan gizi di Indonesia. 

 
*Disampaikan pada kegiatan Focos Group Discussion (FGD) II Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)  
 XI  Bidang 3 Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan,  
 5 April 2018 di Bappeda – Klaten 
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Pengaruh Bahaya Bawaan Pangan (Foodborne Hazards) dengan Status Gizi dan 
Kesehatan 

Malnutrisi dan penyakit infeksi merupakan penyebab dominan terjadinya sifat mudah 
terkena penyakit (morbidity) dan kematian di negara sedang berkembang seperti Indonesia. 
Asupan pangan yang tidak cukup dan serangan penyakit adalah penyebab awal kejadian 
malnutrisi, dan keduanya saling menguatkan satu sama lainnya secara sinergis. Keadaan 
malnutrisi akan menyebabkan individu lebih mudah terinfeksi dan menurunkan sistem 
imunnya (Calder dan Jackson, 2000). 

Defisiensi zat gizi atau malnutrisi makro (protein dan kalori) dan malnutrisi mikro 
(vitamin dan mineral) sangat nyata menurunkan sistem dan respon kekebalan/imun individu.  
Cunningham-Rundles et al. (2005) menunjukkan data hubungan tersebut.  Individu yang 
kurus (wasting) dan pendek (stunting) erat berhubungan dengan defisiensi zat gizi utama 
protein dan kalori–disebut KKP (kurang kalori protein, marasmus), defisiensi zat gizi mikro 
seng (Zn), magnesium (Mg), selenium (Se), tembaga/copper (Cu), zat besi (Fe) dan vitamin 
A. Malnutrisi tersebut menurunkan sistem dan respon imun. 

Akibat dari infeksi secara langsung adalah diare dan kerusakan saluran pencernaan 
(Owino et al., 2018) yang menyebabkan malabsorpsi zat gizi.  Kejadian ini dapat 
mengakibatkan kehilangan asupan zat gizi dan menurunnya absorpsi zat gizi. Infeksi juga 
dapat menyebabkan peningkatan respon inflamasi dan sistem imun serta peningkatan 
kecepatan metabolisme yang membutuhkan peningkatan kebutuhan zat gizi. Kedua kejadian 
tersebut saling sinergis untuk menurunkan status gizi dan kesehatan individu.  Data-data 
penelitian yang dikumpulkan oleh Calder dan Jackson (2000) menunjukkan bahwa 
berkurangnya berat badan sebagai indikator infeksi dan/atau malnutrisi berhubungan dengan 
peningkatan kejadian diare dan penyakit saluran pernapasan. 

Studi beban global penyakit (The Global Burden of Disease) yang dilakukan oleh 
Lopez pada tahun 1997 (Calder dan Jackson, 2000) telah menghitung potensi waktu (tahun) 
kehidupan seseorang kehilangan masa produktifnya karena disabilitas (DALY, disability-
adjusted life years).  Dari hasil evaluasi faktor risiko utama, malnutrisi merupakan kontributor 
utama di dunia penyebab DALY, yaitu menyebabkan sekitar 16% beban global penyakit di 
tahun 1990. Malnutrisi adalah penyebab utama kematian (sekitar 11.7% dari total kematian), 
diikuti oleh buruknya sanitasi dan kondisi air bersih (Tabel 1). Perhitungan biaya negara baik 
biaya langsung dan tidak langsung (termasuk pendapatan keluarga dan produktivitas 
nasional) yang timbul karena malnutrisi tidak mudah untuk dihitung.   

Dari penjelasan diatas, malnutrisi dan infeksi adalah faktor utama penyebab 
penurunan status gizi dan kesehatan individu.  Keduanya secara nyata berpengaruh pada 
kejadian anak pendek (stunting) terutama di negara sedang berkembang. Adakah faktor lain 
yang perlu ditelaah lebih dalam dan berkaitan erat dengan status gizi dan kesehatan individu? 
Pangan selain menyediakan zat gizi, dapat pula secara tidak langsung menjadi penyebab 
sakit jika faktor keamanan pangan tidak diperhatikan. 

Tabel 1. Beban global penyakit dan cedera yang disebabkan oleh faktor risiko terpilih 

Faktor Risiko Total kematian 
(juta) 

Total kematian 
(%) 

DALY (juta) Total DALY 
(%) 

Malnutrisi 5.9 11.7 219.6 15.9 
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Faktor Risiko Total kematian 
(juta) 

Total kematian 
(%) 

DALY (juta) Total DALY 
(%) 

Air, sanitasi dan 
kebersihan yang buruk 

2.7 5.3 93.4 6.8 

Sex tidak aman 1.1 2.2 48.7 3.5 
Rokok 3.0 6.0 36.2 2.6 
Alkohol 0.8 1.5 47.7 3.5 

DALY: disability-adjusted life years 
Data dari Muray dan Lopez, 1996 dikutip oleh Calder dan Jackson (2000) 
 

Bahaya bawaan pangan (foodborne hazards) dikelompokkan sebagai: (1) 
mikroorganisme penyebab penyakit diare, (2) mikroorganisme penyebab penyakit infeksi 
yang invasive, (3) cacing, (4) toksin alami, dan (5) zat kimia pada pangan (WHO, 2015; 
Beddington et al., 2016). Tabel 2 menunjukkan contoh bahaya bawaan pada pangan.  
Berhubungan dengan beban global penyakit bawaan pangan yang diukur dengan DALY, 
mikroorganisme penyebab diare merupakan penyebab utama diikuti oleh mikroba penyebab 
penyakit infeksi, cacing dan zat kimia pada pangan. Untuk perkiraan global, tiga puluh satu 
bahaya bawaan pangan menyebabkan 32 penyakit meliputi 11 mikroorganisme penyebab 
penyakit diare (1 virus, 7 bakteri, 3 protozoa), 7 mikroorganisme penyebab penyakit infeksi 
invasif (1 virus, 5 bakteri, 1 protozoa), 10 cacing/parasit dan 3 zat kimia (WHO, 2015). 

Bahaya keamanan pangan berpengaruh pada mutu asupan pangan.  Pangan sumber 
zat gizi mikro seperti sayuran, buahan, susu, daging dan lainnya merupakan pangan yang 
mudah rusak dan tercemar.  Sakit saluran pencernaan dan diare merupakan masalah 
keracunan pangan global dan sering disebabkan oleh makanan yang dimasak kurang 
matang.  Selain asupan zat gizi berkurang (defisien), keracunan pangan terbukti menurunkan 
sistem dan respon kekebalan.   

Mikroorganisme penyebab diare dan infeksi invasif pada pangan erat kaitannya 
dengan penyakit infeksi dan sebagai penyebab turunnya status gizi dan kesehatan individu.  
Cacingan sebagai bahaya bawaan pangan merupakan faktor risiko yang serius di Indonesia. 
Penanganan cacingan pada masyarakat menjadi program yang terus dilaksanakan oleh 
Kementerian Kesehatan.  

Bagaimana dengan bahaya toksin alami dan zat kimia pada pangan? Toksin alami, 
misal aflatoksin telah diketahui berpengaruh pada penghambatan pertumbuhan anak 
(stunting).  Pengaruh tersebut tidak hanya pada keadaan tubuh secara fisik yang pendek, 
namun juga berpengaruh pada produktifitas serta munculnya penyakit degeneratif dikemudian 
hari.   

Tabel 2. Contoh bahaya keamanan pangan (food safety hazards) 
Jenis Bahaya Contoh 

Mikroorganisme penyebab diare Bakteri (Shigella, E. coli) 

Virus (Norovirus) 

Protozoa (Cryptosporidium) 

Mikroorganisme penyebab penyakit 
infeksi yang invasif 

Bakteri (Salmonella) 

Virus (Hepatitis A) 

Helminths (Cacing) Cacing parasit 

Ascaris (cacing gelang) 
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Jenis Bahaya Contoh 

Toksin alami Mikotoksin (Aflatoksin) 

Racun sianida di singkong 

Zat kimia pada pangan Bahan tambahan pangan 

Residu pestisida 

Residu obat hewan 

Kontaminan (logam berat) 

 
Pangan yang tidak aman/tercemar dapat mempengaruhi status gizi dan kesehatan 

individu baik langsung maupun tidak langsung. Gambar 1 menunjukkan lintasan kemungkinan 
bahaya bawaan pada pangan dapat berpengaruh terhadap status gizi. Bahaya toksin alami 
dan zat kimia pada pangan dapat menyebabkan stress oksidatif, inflamasi, atau 
penghambatan sintesis protein yang dapat berakibat pada kerusakan sistem imun sehingga 
berpengaruh pada status gizi dan kesehatan individu. Perubahan mekanisme biokimia di 
dalam tubuh tersebut tidak hanya disebabkan oleh bahaya zat kimia, namun dapat pula oleh 
bahaya bawaan pangan lainnya. 

Dampak Paparan Cemaran Kimia pada Pertumbuhan Anak (Stunting) 

Zat kimia pada pangan oleh WHO (1009) dikelompokkan sebagai zat yang sengaja 
ditambahkan pada pangan untuk mempengaruhi bentuk dan sifat pangan (bahan tambahan 
pangan), residu pestisida, residu obat hewan dan kontaminan.  Kontaminan dapat masuk ke 
dalam tubuh melalui pangan termasuk polutan lingkungan seperti logam berat dan limbah 
industri, mikotoksin (misal aflatoksin), senyawa kemasan yang bermigrasi dalam pangan dan 
bahan kimia berbahaya yang digunakan untuk pangan.  Keempat kelompok zat kimia pada 
pangan tersebut dikendalikan keberadaannya pada pangan melalui regulasi pemerintah 
dalam bentuk standar atau peraturan lainnya. Pengaturan dan pengawasan keamanan 
pangan menunjukkan pentingnya pengaruh zat kimia pada pangan terhadap status kesehatan 
masyarakat.  

Indonesia melalui Kementerian Kesehatan pada tahun 2014-2015 melaksanakan 
Studi Diet Total (SDT) untuk mengetahui status kesehatan masyarakat melalui tingkat 
paparan zat kimia pada pangan, yaitu residu pestisida (17 jenis), logam berat (5 jenis), 
aflatoksin (5 jenis), bahan tambahan pangan (4 jenis) dan mineral (10 jenis).  Kajian paparan 
zat kimia di Indonesia masih sangat terbatas. Horton et al. (2013) melakukan review artikel 
ilmiah dan menemukan data Indonesia untuk paparan logam berat timbal pada anak-anak 
dan merkuri pada remaja. Kedua data menunjukkan paparan yang lebih tinggi dari Amerika. 
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Gambar 1. Diagram konseptual hubungan bahaya bawaan pangan dengan status gizi dan kesehatan 
(Beddington et al., 2016) 

 

Hasil analisis data SDT menunjukkan bahwa nilai paparan residu pestisida 
dikategorikan aman, sedangkan paparan aflatoksin secara keseluruhan (B1, B2, G1, G2 dan 
M1) diestimasi akan menyebabkan kejadian kanker hati sebesar 0.29 – 1.90 per 100.000 
populasi per tahun (estimasi tinggi).  

Data SDT untuk 5 jenis logam berat yang dianalisis, tingkat paparannya berbeda 
menurut jenis logam berat. Paparan kadmium and merkuri di semua kelompok umur tidak 
melebihi nilai standar kesehatan, sehingga dikaterogikan aman. Paparan rata-rata arsen tidak 
melebihi nilai BMDL0.5 kanker paru, yaitu nilai yang menyebabkan kenaikan 0.5% kejadian 
kanker paru pada populasi. Paparan timbal terhadap balita memiliki potensi memengaruhi 
penurunan nilai IQ sebesar 1.64 – 5.43 poin, dan terhadap orang dewasa berpotensi 
meningkatkan tekanan darah sistolik sebesar 0.52 – 1.99 mmHg.  

Identifikasi jenis pangan yang berkontribusi dominan pada nilai paparan zat kimia 
dapat digunakan untuk upaya mitigasinya. Pangan yang paling berkontribusi pada paparan 
timbal adalah air minum. Masyarakat memperoleh air minum terutama dari air tanah atau air 
sumur. Dari data SDT ini, upaya pemerintah untuk menyediakan air minum yang aman harus 
menjadi prioritas. 

Toksisitas timbal telah diketahui berhubungan dengan penghambatan perkembangan 
sistem syaraf dan dikenal sebagai neurotoksikan. Kejadian stunting pada anak usia dini dan 
paparan timbal menunjukkan hubungan dengan adanya penurunan perkembangan sistem 
syaraf. Beberapa studi telah dilakukan untuk menunjukkan hubungan tersebut. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Gleason et al. (2016) di Banglades menunjukkan bahwa 
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terdapat hubungan yang signifikan antara stunting dengan paparan timbal pada anak usia 20-
40 bulan.  Data lainnya menyebutkan bahwa kandungan timbal dalam darah tali pusat saat 
bayi dilahirkan tidak berhubungan dengan keadaan stunting saat anak berusia 20-40 bulan.  
Hubungan antara paparan timbal dengan stunting ditemukan tidak linier, dengan 
kecenderungan semakin tinggi paparan timbal maka kemungkinan stunting akan naik. 

Studi lainnya yang mendukung keterkaitan paparan timbal dengan stunting pada anak 
usia dini di Banglades dilakukan oleh Lee et al. (2017).  Peneliti melakukan pengukuran 
antropometri, lintasan pertumbuhan (growth trajectory) dan perkembangan syaraf pada anak 
usia 20-40 bulan. Pengukuran parameter pertumbuhan tersebut saling berasosiasi.  

Program Terpadu untuk Peningkatan Keamanan Pangan dan Gizi 

Upaya untuk menurunkan prevalensi infeksi dengan perbaikan asupan zat gizi –
termasuk menyusui bayi secara ekslusif- terbukti mampu menurunkan dampak infeksi 
terhadap pertumbuhan anak. Namun demikian, upaya tersebut belumlah cukup karena 
pangan sebagai sumber zat gizi harus aman. Keamanan pangan harus merupakan program 
untuk menjamin bahwa asupan zat gizi terpenuhi tanpa ditambah akibat sampingan karena 
mengandung bahaya bawaan pangan. Program peningkatan keamanan pangan dan gizi di 
Indonesia seharusnya juga merupakan tindakan/aksi terpadu pemerintah-produsen dan 
masyarakat sebagai pilarnya.   

Keterpaduan program keamanan pangan pada sepanjang rantai pasok pangan 
memerlukan perhatian pemerintah karena PP 28/2004 tentang keamanan, mutu dan gizi 
pangan (saat ini dalam pembahasan RPP) menunjukkan bahwa beberapa Kementerian 
mempunyai wewenang dalam hal pembinaan, penyusunan peraturan hingga pengawasan 
keamanan pangan.   Rekomendasi oleh Global Panel on Agriculture and Food Systems for 
Nutrition perihal  keterpaduan program keamanan pangan untuk dilaksanakan oleh regulator 
sebagai aksi terpadu di sepanjang rantai pasok pangan adalah (Beddington et al. 2016): (a) 
Mengintegrasikan kebijakan keamanan pangan dengan kebijakan pertanian, pangan dan gizi 
untuk mencapai koherensi kebijakan, (b) Memperkuat program penelitian nasional yang 
berhubngan dengan penyakit bawaan pangan dan dampaknya terhadap malnutrisi, (c) 
Memperkuat sistem informasi keamanan pangan, dengan mempertimbangkan 
segmen/bidang dan lembaga yang berbeda dari sistem pangan, (d) Penguatan kapasitas 
sumberdaya manusia, kelembagaan dan sistem untuk pengendalian keamanan pangan di 
tingkat nasional dan daerah. 

Program regulator untuk produsen pangan dalam penerapan sistem keamanan 
pangan diantaranya dapat berupa: (a) Memfasilitasi dan mendukung penerapan cara 
pengolahan pangan yang baik (CPPB) dan juga untuk mendapatkan mutu bahan baku hasil 
pertanian yang berkualitas tinggi, (b) Pemerintah berupaya untuk lebih memahami tingkat dan 
sifat sumber kontaminasi pasokan pangan, misalnya mikotoksin dan pestisida berbahaya, (c) 
Peningkatan pengetahuan dan praktik yang terkait dengan penyimpanan produk pertanian 
yang diketahui rentan terhadap bahaya keamanan pangan. 

Selanjutnya, beberapa tindakan dalam ranah perdagangan dan pasar untuk 
mendukung program keamanan pangan dan gizi, regulator diharapkan dapat: (a) 
Meningkatkan ketepatan waktu perdagangan pangan yang mudah rusak melalui investasi 
dalam infrastruktur jalan, sarana pergudangan dan sistem informasi yang lebih baik terkait 
dengan harga pasar, (b) Mendukung formalisasi pasar yang inklusif dan progresif, 
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menyediakan sumber daya dan tenaga yang diperlukan sambil meningkatkan insentif pasar 
untuk keamanan pangan dan manajemen mutu pangan, (c) Meningkatkan fasilitas 
penyimpanan, mengurangi kerusakan pangan melalui rantai dingin dan teknologi 
penyimpanan lainnya serta kontrol kualitas yang efektif. 

Pada ranah konsumen, tindakan terpadu oleh regulator diusulkan untuk dapat: (a) 
Mendukung peningkatan kesadaran konsumen akan pentingnya keamanan pangan dan untuk 
memastikan asupan gizi dari pangan yang bermutu dan aman, (b) Mempromosikan dan 
mendukung program diversifikasi pangan dengan informasi ilmiah untuk mengurangi paparan 
beberapa kontaminan pangan, selain untuk  meningkatkan mutu asupan pangan dan gizi, (c) 
Melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penanganan dan 
penyimpanan pangan, khususnya pangan dengan kandungan gizi yang tinggi namun mudah 
rusak seperti daging, susu, buah-buahan, dan sayuran. 

Keterpaduan program untuk peningkatan keamanan pangan sepanjang rantai pasok 
pangan membutuhkan komitmen regulator yang kuat dalam perencanaan, implementasi 
program, monitoring dan evaluasinya. Sistem kelembagaan pangan di Indonesia yang 
melibatkan beberapa Kementerian membutuhkan keterpaduan program keamanan pangan 
untuk menjamin asupan pangan yang bermutu dan aman untuk masyarakat. 

Penutup 

Paparan bahaya bawaan pangan telah terbukti menurunkan status gizi, kesehatan dan 
produktifitas. Upaya penanggulangan akibat bahaya bawaan pangan akan lebih mahal 
dibandingkan dengan upaya pencegahannya. Penerapan sistem keamanan pangan nasional 
sepanjang rantai pasok pangan harus diterapkan secara terpadu dalam kelembagaan dan 
implementasinya untuk tujuan akhir ketahanan pangan yaitu individu yang sehat, aktif dan 
produktif. 
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Abstrak 
 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi masalah stunting anak balita.  
Berbagai faktor menjadi penyebab stunting.  Penyebab langsung stunting adalah kekurangan 
gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Penyebab kekurangan gizi, tidak hanya karena 
kurangnya asupan makanan bergizi, namun juga terkait dengan keamanan pangan yang 
dikonsumsi, sehingga secara tidak langsung keamanan pangan berkontribusi terhadap 
stunting.  Diare yang berulang akibat pangan yang tidak aman dan kondisi sanitasi dan 
hygiene yang buruk menyebabkan penyerapan gizi anak buruk.  Stunting juga diasosiakan 
dengan paparan terhadap aflatoksin baik terhadap ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.  
Penyediaan pangan bergizi dan aman untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita merupakan 
satu keharusan dalam pencegahan dan penanggulangan stunting. Oleh karena itu 
pencegahan dan penanggulangan stunting perlu dilakukan dengan pendekatan multifaktor 
dan multitarget, yang mencakup pemenuhan gizi dan penyediaan pangan yang aman bagi 
populasi rentan sebagai penentu stunting dan praktek sanitasi dan hygiene pada tingkat 
individu.  Penjaminan keamanan pangan dilakukan dengan penerapan good practices atau 
praktek yang baik sepanjang rantai pangan, mulai dari produksi primer sampai ke konsumen, 
yang implementasinya perlu didukung dengan kebijakan pemerintah dalam menyediakan 
panduan, standard dan melakukan edukasi masyarakat. 

 

Pendahuluan 
Berdasarkan data WHO pada tahun 2014 hampir dari 25% (atau sekitar 162 juta) anak 

berumur di bawah lima tahun mengalami stunting atau pendek (Mupunga et al. 2017) yaitu 
kondisi di mana seorang anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Data 
terakhir menunjukkan bahwa 38% anak-anak usia 0-59 bulan di Asia Selatan mengalami 
stunting (Aguayo dan Menon 2016). Tingkat anak yang mengalami stunting di Asia Selatan 
sebanding dengan jumlah di sub-Sahara Africa (37%) dan tiga kali lebih tinggi dibandingkan 
dengan Asia Timur dan Pasific (12%) atau Amerika Latin (11% (Aguyo dan Menon 2016).  
Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi masalah kekurangan gizi. Data 
Riskesdas tahun 2007, 2010 dan 2013 menunjukkan bahwa di Indonesia prevalensi anak 
balita pendek (stunting) sebesar 36,8%, 35,6% dan 37,2%. Sementara itu prevalensi kurus 
(wasting) anak balita tahun 2007, 2010, 2013 berturut-turut 13,6%, 13,3% dan 12,1%, 
sedangkan prevalensi gizi kurang sebesar berturut-turut 18,4%, 17,9% dan 19.6% (Kemenkes 
RI 2014).  Angka ini menunjukkan belum adanya perbaikan masalah kekurangan gizi di 
Indonesia selama periode waktu 2007 sampai dengan 2013. 

* Disampaikan pada kegiatan Focos Group Discussion (FGD) III Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi  
  (WNPG) XI  Bidang 3 Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan, 14 Mei 2018 di Hotel Novotel - Lampung   
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Penyebab terjadinya stunting pada anak balita kompleks dan saling terkait. Pada saat 
ini disepakati bahwa kebanyakan stunting terjadi karena kekurangan gizi pada 1000 hari 
pertama kehidupan, dari mulai konsepsi sampai dengan usia anak 2 tahun pertama. Stunting 
disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian 
makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama 
kehidupan. Selain karena kurangnya asupan gizi pada anak-anak, stunting juga diakibatkan 
oleh kekurangan gizi ibu sebelum dan ketika kehamilan.  Penelitian terbaru juga menunjukkan 
bahwa stunting diasosiakan dengan buruknya sanitasi dan hygiene pada tingkat rumah 
tangga, kurangnya akses terhadap air bersih, kualitas dan keamanan pangan. Kondisi ini 
memicu terjadinya infeksi yang menyebabkan diare sehingga asupan dan penyerapan gizi 
oleh anak terhambat.  Penyebab stunting terkait dengan status kesehatan ibu, ketersediaan 
pangan, kemiskinan dan faktor-faktor sosial, sehingga stunting penyebab stunting merupakan 
multifactor yang saling terkait, mulai dari factor biologis, social dan lingkungan (Cumming dan 
Cairncross, 2016). 

Kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan meningkatkan risiko kesakitan, 
kematian, perkembangan fisik, berpengaruh terhadap kognitif sehingga menurunkan 
ketangkasan dan kecerdasan anak serta berpengaruh terhadap produktivitas kerja. 
Kekurangan gizi pada masa ini juga dikaitkan dengan risiko terjadinya penyakit kronis pada 
usia dewasa, yaitu kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, hipertensi, stroke dan 
diabetes. Karena stunting sangat berpengaruh terhadap kualitas sumberdaya manusia, pada 
tahun 2030 secara global ditargetkan stunting dapat turun sebesar 40% (Owino et al. 2016). 

Infeksi dan Penyakit Bawaan Pangan Sebagai Penyebab Stunting 

Infeksi enterik dan sistemik meningkatkan risiko stunting pada anak-anak (Cumming 
dan Cairnscross 2016).  Beberapa penelitian mengaitkan mikroorganisme patogen penyebab 
diare (Escherichia coli, Shigella, Giardia dan Cryptosporidium) dengan malnutrisi. Stunting 
juga dikaitkan dengan infeksi helmint melalui tanah (Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, 
Ancylostoma duodenale dan Necator americanus). Baru-baru ini stunting juga dikaitkan 
dengan kondisi kondisi saluran pencernaan sub-klinis: enterophaty dan Environmental Enteric 
Dysfunction (EED) yaitu gangguan struktur dan fungsi usus kecil. Prevalensi EED tinggi pada 
anak-anak yang hidup pada kondisi tidak saniter (Owino et al., 2016). 

Masuknya mikroba patogen ke dalam saluran pencernaan menyebabkan terjadinya 
penurunan area permukaan untuk absorpsi gizi dan hilangnya enzim-enzim saluran 
pencernaan sehingga menyebabkan tidak tercernanya makanan dan tidak terserapnya zat 
gizi (Mbuya et al. 2016). Selian itu, mikroba patogen dan hasil metabolitnya menyebabkan 
kebocoran permukaan saluran pencernaan sehingga isi dari luminal bertranslokasi ke dalam 
sirkulasi sistemik. Kondisi ini menyebabkan aktivasi imun kronis yang menyebabkan 
pengalihan gizi dan energi untuk mengatasi infeksi daripada digunakan untuk pertumbuhan, 
menekan hormone pertumbuhan- IGF dan menghambat pertumbuhan tulang sehingga 
pertumbuhan anak terhambat dan menyebabkan kerusakan mukosa lebih lanjut. Rusaknya 
integritas saluran pencernaan dan inflamasi mukosa menyebabkan berkurangnya 
penyerapan zat gizi oleh tubuh. 

Di Sub-Sahara Afrika, 1 dari 7 anak meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun yang 
setengahnya disebabkan karena kurang gizi yang dicerminkan dengan stunting, wasting, 
kurang gizi dan kekurangan gizi mikro (Mupunga et al. 2017).  Lebih dari seperlima populasi 
di dunia hidup dalam kemiskinan dimana tidak memiliki akses terhadap air bersih dan kondisi 
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sanitasi yang buruk yang menyebabkan terjadinya infeksi dan diare terus menerus (Guerrant 
et al. 2013). Infeksi enterik, terganggunya kemampuan saluran pencernaan untuk 
mengabsorp gizi dan fungsi barrier saluran pencernaan menyebbakan terjadinya stunting 
pada anak-anak.  Diare berulang pada anak-anak selama kehidupan 2 tahun pertama di 
daerah miskin dapat menyebabkan lebih pendek 8 cm dan IQ lebih rendah 10 point ketika 
mereka berusia 7-9 tahun (Guerrant et al. 2013). Diare dan malnutrisi merupakan “double 
burden” terhadap pengembangan SDM.  Penelitian-penelitian terbaru menunjukkan bahwa 
anak-anak yang mengalami stunting dan infeksi saluran pencernaan berulang meningkat 
risikonya untuk menderita kegemukan dan penyakit tidak menular (PTM) sehingga 
menciptakan “triple burden”. 

Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Torlesse et al. (2016) pada tahun 2011 
dengan survey cross-sectional di 3 daerah (Sikka, Jayawijaya dan Klaten) terhadap total 1366 
anak balita menunjukkan bahwa sanitasi rumah tangga dan ketersediaan air minum yang 
aman merupakan prediktor yang kuat untuk stunting pada anak-anak usia 0-23 bulan di 
Indonesia. Faktor risiko untuk stunting yang parah adalah jenis kelamin laki-laki, usia, tingkat 
kesejahteraan pada kuintil rendah, tidak ada fasilitas pemeriksaan kehamilan dan keputusan 
ibu dalam memilih makanan yang akan dimasak. Hasil penelitian ini sejalan dengan kondisi 
sanitasi di tingkat rumah tangga Indonesia berdasarkan data Riskesdas 2013 yang disajikan 
pada Tabel 1 di bawah ini. Data Riskesdas 2013 juga menunjukkan insiden diare balita 
sebesar 5.2%. 

Secara global diestimasi 50% anak kurang gizi terkait dengan buruknya sanitasi dan 
higiene serta ketersediaan air bersih (Rah et al. 2015). Paparan terhadap sejumlah besar 
bakteri fekal dari manusia dan binatang melalui tangan dan peralatan merupakan hal yang 
umum pada masyarakat dengan penghasilan rendah. Paparan terhadap bakteri penyebab 
menyebabkan infeksi saluran pencernaan yang mempengaruhi status gizi, kehilangan napsu 
makan, terhambatnya absorpsi nutrisi dan kehilangan nutrisi. Pada Tabel 2 disajikan contoh-
contoh penyakit yang disebabkan oleh patogen yang berapa pada air. 

Tabel 1. Kondisi sanitasi di tingkat rumah tangga di Indonesia (Riskesdas, 2013) 
Kondisi Persentase 

Akses terhadap air mium 66.8% 

Rumah tangga yang melakukan 
pengolahan air minum 

70.1% 

Pembuangan tinja di septik tank 66% 

Akses terhadap fasilitas sanitasi 50.8% 

 

Tabel 2. Penyakit yang disebabkan oleh patogen yang berada pada air 
Penyakit Patogen penyebabnya 

Kolera Vibrio cholerae, serovarieties O1 and O139 

Demam tipoid, 
gastroentetiris dan 
salmonelosis lainnya 

Salmonella enterica subsp. enterica serovar Paratyphi; 
serovar Typhi; serovar Typhimurium 

Disentri basiler Shigella dysenteriae dan Shigella lainnya 
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Penyakit Patogen penyebabnya 

Diare akut Escherichia coli, terutama serotype O148, O157 dan 
O124 

Disentri Protozoa: Giardia lambla, Cryptosporidium parvum 

 

Paparan mikroba patogen penyebab diare dan infeksi tidak saja melalui air dan 
lingkungan, namun dapat juga melalui makanan yang terkontaminasi patogen dari lingkungan, 
tanah, air, peralatan dan manusia.  Pada Tabel 3 disajikan contoh bakteri penyebab penyakit 
bawaan pangan (foodborne diseases). Selain menyebabkan infeksi, beberapa 
mikroorganisme patogen dapat tumbuh pada pangan dan menghasilkan racun (intoksikasi).  
Sebagai contoh, Staphylococcus aureus yang habitatnya pada kulit, tenggorokan dan hidung 
manusia dapat menghasilkan enterotoksin pada makanan dan menyebabkan mual, muntah 
dan sakit perut.  Contoh lain penyebab intoksikasi adalah Bacillus cereus yang menghasilkan 
toksin penyebab diare dan muntah. 

Tabel 3. Contoh bakteri patogen pangan dan jenis pangan yang diasosiakan dengan kejadian 
sakit 

Kelompok 
mikroorganisme 

Contoh Mekanisme Sakit dan 
penyakit 

Pangan pembawa pada 
Kejadian Luar Biasa 
Keracunan Pangan 

Bakteri Salmonella,  Infeksi: Demam tipoid, 
gastroentetiris dan 
salmonelosis lainnya  

Daging, daging ungags, telur, 
sayur, buah, kacang, butter 
kacang 

 E. coli O157,  Infeksi: diare akut, diare 
berdarah 

daging giling, air, susu, jus 
apel, selada, bayam, 
kecambah alfalfa, kecambah 
fenugreek 

 Shigella Infeksi: disentri basiler Salad, sayur mentah, susu, 
produk susu, daging ungags 

 Vibrio 
parahaemolyticus 

Infeksi: sakit perut, 
demam dan diare 

Makanan laut yang tidak 
dimasak matang 

 Bacillus cereus,  Intoksikasi: gastroenteritis 
dan muntah 

Serealia, pudding beras, nasi 
goreng 

 S. aureus Intoksikasi: mual, muntah, 
sakit perut 

Daging dan hasil olahannya, 
pastry isi krim, susu telur,  

Virus Hepatitis, Rotavirus, 
Norovirus 

Infeksi 

Hepatitis: sakit kuning 

Rotavirus, Norovirus: 
gastroenterisits 

Salad, susu mentah, kerang 
yang tidak dimasak dengan 
panas yang cukup  

Parasit Anisakis simplex Infeksi usus halus Ikan 

Kapang Aspergillus flavus, A. 
parasiticus, 
penghasil aflatoksin 

Intoksikasi: kanker hati Kacang-kacangan dan 
serealia. 

 

Dari data kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan yang dilaporkan oleh BPOM 
(2017), pada tahun 2016 penyebab keracunan KLB yang teridentifikasi, penyebab terbanyak 
adalah mikrobiologi (30% diduga dan 3.33% terkonfirmasi).  Dari sisi etiologi penyebab yang 
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terkonfirmasi adalah Bacillus cereus dan Staphylococcus aureus. Sedangkan bakteri yang 
termasuk kategori diduga penyebab adalah Salmonella spp, Clostridium perfringens, 
Pseudomonas aeruginosa. B. cereus dan S. aureus merupakan bakteri yang diduga sebagai 
penyebab pada sebagian besar KLB.  Asal pangan penyebab KLB terbanyak adalah masakan 
rumah tangga (49.15%), pangan jajanan (20.34%), jasa boga (15.25%) dan pangan olahan 
(15.25%).  Kondisi ini menunjukkan bahwa praktek sanitasi dan hygiene serta pengolahan 
pangan yang benar belum dilakukan dengan baik pada tingkat rumah tangga.  Hal ini juga 
relevan dengan data hasil pemeriksaan sarana produksi IRTP diketahui bahwa 276 (11,60%) 
sarana telah menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Yang Baik) dan 2.104 (88,40%) 
belum menerapkan CPPOB. Kondisi sebaliknya untuk sarana industri pangan MD yang 
memperlihatkan bahwa 1.183 sarana (63,50%) sudah menerapkan CPPOB, sedangkan 680 
sarana (36,50%) belum menerapkan CPPOB secara konsisten. 

Aflatoksin sebagai Penyebab Stunting 

Aflatoxins merupakan toksin yang dihasilkan oleh kapang tertentu yang efek toksinnya 
dapat mengancam kehidupan, merupakan karsinogen dan menyebabkan penyakit kronis 
lainnya. Paparan aflatoksin melalui makanan merupakan permasalahan kesehatan 
masyarakat di negara-negara Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan dimana pangan seperti 
kacang tanah dan jagung sering terkontaminasi aflatoksin (Gong et al. 2016).  Kontaminasi 
aflatoksin terjadi akibat buruknya penanganan pasca panen dan tingginya suhu dan 
kelembaban, sementara masyarakat masih belum waspada terhadap bahaya paparan 
aflatoksin.  Jenis aflatoksin utama yang sering ditemukan pada pangan adalah aflatoksin B1 
(AFB1), aflatoksin B2 (AFB2), aflatoksin G1 (AFG1) dan aflatoksin G2 (AFG2).  Aflatoksin M1 
(AFM1) dan aflatoksin M2 (AFM2) yang merupakan AFB1 dan AFB2 yang terhidroksilasi 
ditemukan pada susu. Keberadaan aflatoksin pada susu ternak akibat pakan yang 
mengandung aflatoksin dalam jumlah tinggi. 

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aflatoksin merupakan penyebab stunting dan 
menurunkan imunitas sehingga meningkatkan kerentanan anak (Smith et al. 2015; Gong et 
al. 2016). Paparan aflatoksin melalui jagung dan kacang tanah banyak terjadi di negara Afrika 
dan Asia dimana prevalensi stunting dan underweight tinggi. Mekanisme aflatoksin dalam 
menyebabkan stunting melalui environmental enteric dysfunction (EED) dan penghambatan 
terhadap insulin-like growth factor 1 (IGF-1) (Smith et al. 2015). Paparan terhadap aflatoksin 
pre- dan pasca kelahiran dapat berkontribusi terhadap EED dan penghambatan IGF-1.  Gong 
et al. (2016) menjelaskan mekanisme paparan aflatoksin terhadap anak-anak yang dapat 
terjadi dalam uterus, melalui ASI (Air Susu Ibu) dan melalui MP-ASI (Makanan Pendamping 
ASI).  Paparan aflatoksin pada saat anak dalam uterus terjadi melalui placenta.  Paparan yang 
tinggi dalam uterus diasosiakan dengan BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) dan stunting. ASi 
dapat menjadi perantara paparan terhadap aflatoksin. AFM1, produk hidroksilasi AFB1, 
dideteksi pada ASI setelah 12-2 jam mngkonsumsi pangan yang mengandung AFB1 (Gong 
et al. 2016).  Magoha et al. (2014) mengevaluasi hubungan antara AFM1 yang diukur pada 
143 ibu menyusui dengan hambatan pertumbuhan pada bayi di bawah 6 bulan di Tanzania 
Utara. Hasil studi menunjukkan adanya potensi paparan terhadap AFM1 dari ASI terhadap 
hambatan pertumbuhan anak.  Namun demikian, hasil penelitian awal ini masih memerlukan 
penelitian lanjut.  Rekomendasi WHO untuk memberikan ASI ekslusif selama 6 bulan dan 
melanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun penting untuk pertumbuhan anak dan 
imunitas anak.  Oleh karena itu makanan untuk ibu menyusui dan ibu hamil yang perlu 
dilindungi dari kontaminasi aflatoksin. Potensi anak-anak yang telah diberi MP-ASI untuk 
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terpapar aflatoksin tinggi apabila bahan pangan yang digunakan untuk membuat MP-ASI 
terkontaminasi aflatoksin. Jagung dan kacang tanah merupakan pangan yang sering 
terkontaminasi aflatoksin jika penanganan pasca panen tidak dilakukan dengan baik. 

Ngure et al. (2013) melakukan survey cross sectional di Zimbabwe dan Ethiopia 
menunjukkan bahwa sanitasi lingkungan yang buruk berasosiasi dengan terhambatnya 
pertumbuhan anak 24-59 bulan. Paparan aflatoksin pada ibu berasosiasi dengan stunting 
parah pada anak 6-59 bulan. Peneliti menyimpulkan bahwa sanitasi lingkungan yang buruk 
dan paparan terhadap aflatoksin merupakan dua penyebab utama stunting pada anak-anak 
di Afrika.  Sementara itu Mupunga et al. (2017) dalam reviewnya menyampaikan bahwa di 
Afrika Barat paparan kronis terhadap aflatoksin pada anak balita berasosiasi dengan 
hambatan pertumbuhan (underweight and stunted) dan buruknya status imun. Paparan 
terhadap aflatoksin tersebut melalui MPASI yang mengandung aflatoksin. Hasil penelitian di 
Gambia menunjukkan paparan aflatoksin pada saat kehamilan berkorelasi dengan 
terhambatnya pertumbuhan anak.  Tingginya aflatoksi pada ibu menyusui secara nyata 
berkorelasi pada underweight dan stunting.  Sedangkan di Ghana, risiko berat lahir rendah 
berkorelasi dengan meningkatnya paparan aflatokin pada ibu hamil.  Paparan aflatoksin 
kronis berkorelasi dengan kwashiorkor (urang Kalori dan Protein).  Kandungan aflatoksin pada 
darah dan urin pada anak kwashiorkor lebih tinggi daripada anak normal. Klangwiset et al. 
(2011) menunjukkan paparan aflatoksin di berbagai negara dengan persentase stunting 
(Tabel 4). Secara umum paparan terhadap aflatoksin yang tinggi berkorelasi dengan 
persentase stunting yang tinggi. 

Tabel 4. Paparan aflatoksin dan hambatan pertumbuhan di berbagai negara  

(Klawingset et al. 2011) 
Negara Paparan Aflatoksin 

(ng/kg bb/hari) 
% anak stunting 

(WHO, 2010) 

Argentina 0-4 8 

China 17-37 22 

Perancis 0.3-1.3 NA 

Gambia 4-115 28 

India 4-100 48 

Kenya 3.5-133 36 

Nigeria 139-227 43 

Philippina 45-54 34 

Spanyol 0.3-1.3 NA 

Tanzania 0.02-50 44 

Thailand 53-73 16 

USA 0.26 4 

Good Practices dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting 
Sebagaimana diuraikan di atas, multifaktor yang saling terkait menjadi penyebab 

stunting sehingga pencegahan dan pengendalian stunting harus didekati dari berbagai factor.  
Stunting juga terkait dengan kondisi ekonomi, namun pendekatan ekonomi saja tidak akan 
mencukupi untuk mencegah dan menanggulangi stunting. Secara konvensional, pencegahan 
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dan penanggulangan stunting dilakukan dengan intervensi nutrisi dan memperkenalkan 
program sanitasi dan hygiene terutama sanitasi lingkungan dan air.  Namun hasil-hasil 
penelitian terbaru menunjukkan bahwa keamanan pangan juga berkontribusi terhadap 
stunting. Pangan yang tidak aman akan menjadi sumber infeksi yang menyebabkan diare dan 
infeksi saluran pencernaan lainnya, merusak integritas mukosa usus dan menyebabkan 
inflamasi yang menghambat penyerapan gizi. Keberadaan mikotoksin terutama aflatoksin 
pada pangan menjadi pemicu terjadinya stunting. Pangan yang aman akan mendukung 
keberhasilan pencegahan dan penanggulangan stunting dengan intervensi gizi. Oleh karena 
itu strategi pencegahan dan penanggulangan stunting harus mengisi gap antara nutrisi dan 
keamanan pangan terutama untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui.  Pendekatan yang 
dilakukan harus bersifat multifaktor dengan multitarget, lebih jauh dari intervensi nutrisi 
(beyond nutrition intevension approach) untuk 1000 hari pertama kehidupan. Pangan untuk 
populasi yang rentan harus dijamin keamanan pangannya baik dari cemaran patogen maupun 
toksin (mikroba dan kimia). Penerapan good practices yang mencakup pengendalian patogen 
dan pencegahan pembentukan mikotoksin sepanjang rantai pangan diperlukan untuk 
menjamin keamanan pangan untuk populasi yang rentan terhadap stunting yang mencakup 
ibu hamil, ibu menyusui dan balita (Gambar 1). Pada tingkat individu dan rumah tangga 
praktek sanitasi dan hygiene yang baik harus dilakukan secara konsisten.  

 

 

 

 

 
Gambar 1. Integrasi Good Practices pada program pencegahan dan penanggulangan stunting 

Kontaminasi oleh mikroorganisme patogen, bahan kimia berbahaya dapat terjadi di 
sepanjang rantai pangan.  Pertumbuhan mikroorganisme patogen sepanjang rantai pangan 
dapat menghasilkan toksin.Tidak semua toksin yang dihasilkan oleh mikroba dapat 
dihilangkan dengan proses pemanasan atau pemasakan.  Aflatoksin yang menjadi salah satu 
factor penyebab stunting dihasilkan oleh kapang setelah pemanenan dan pada saat 
penggudangan, tidak dapat dihilangkan dengan pemanasan. Oleh karena itu penjaminan 

Edukasi 
Kebijakan, Regulasi, Standar dan 

Pedoman 

Good Practices: 
Pengendalian Patogen Sepanjang 

Rantai Pangan 
Pengendalian Mikotoksin 

Penyediaan Air Bersih 
Penerapan Sanitasi dan Higiene 

Intervensi Gizi 1000 hari pertama kehidupan 
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keamanan pangan tidak bisa dilakukan hanya pada produk akhir atau pada pengolah terakhir, 
namun harus berkesinambungan dari produksi primer sampai ke konsumen. Pengendalian 
keamanan pangan dari ladang sampai ke meja (konsumsi) sebagai upaya untuk mencegah 
dan menanggulangi stunting merupakan tanggung bersama antara pemerintah, produsen dan 
masyarakat. Produsen primer, distributor, pengecer, jasa boga perlu menerapkan Good 
Practices sepanjang rantai pangan (Gambar 3). Dukungan dan fasilitas dari Pemerintah 
berupa penetapan Kebijakan, Regulasi, Standar, Pedoman dan Edukasi.  Edukasi sangat 
penting dalam mengendalikan keamanan pangan.  Sebagai contoh intervensi air bersih dan 
penerapan sanitasi dan higiene pada uji coba di beberapa daerah/negara kurang berhasil 
karena kurangnya kepatuhan (Cumming dan Cairncross 2016), sehingga perlu penyadaran 
terhadap masyarakat pentingnya keamanan pangan dan praktek sanitasi dan higiene pangan 
yang baik untuk mencegah dan mengendalikan stunting.   

Pengendalian Patogen Pangan  

Lingkungan, air, peralatan, pekerja dan binatang merupakan sumber kontaminasi 
patogen pada pangan. Pangan yang sudah terkontaminasi dapat menjadi sumber 
kontaminasi terhadap pangan lainnya, sehingga pangan berpotensi bahaya.  Patogen pada 
pangan dapat tumbuh dan mencapai jumlah yang dapat menyebabkan sakit.  Apabila pangan 
yang mengandung patogen dalam jumlah yang cukup untuk menyebabkan infeksi 
dikonsumsi, maka akan menyebabkan keracunan pangan atau penyakit bawaan pangan. 
Pertumbuhan beberapa bakteri patogen pada pangan juga dapat menghasilkan toksin dan 
jika pangan tersebut dikonsumsi menyebbakan keracunan (intoksikasi). Penderita keracunan 
pangan atau penyakit bawaan pangan ini dapat menjadi sumber kontaminasi dan sumber 
infeksi.  Siklus terjadinya penyakit bawaan pangan disajikan pada Gambar 2.  Siklus tersebut 
harus diputus sehingga tidak menyebabkan penyakit bawaan pangan. Pengendalian patogen 
pada masing-masing titik pada siklus tersebut disajikan pada Tabel 4. Pada tingkat rumah 
tangga perlu disosialiasaikan lima kunci keamanan pangan dari Organaisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) yaitu: (1) Menjaga Kebersihan, (2) Memasak dengan benar, (3) Memisahkan Pangan 
Mentah dan yang telah diolah/dimasak, (4) Menyimpan pangan pada suhu yang benar, (5) 
Menggunakan air dan bahan baku yang aman.   
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Gambar 3. Penerapan Good Practices sepanjang rantai pangan   
Gambar 3. Penerapan Good Practices sepanjang rantai pangan
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Gambar 1. Siklus terjadinya penyakit bawaan pangan 

 

Tabel 4. Pengendalian patogen pangan penyebab diare dan infeksi 
Titik pada rantai 
penyakit bawaan 

pangan 

Pengendalian 

Sumber kontaminasi 
patogen 

Penerapan sanitasi dan higiene: Pekerja, Peralatan, Bahan Baku, Air 
dan Lingkungan 

Kontaminasi (silang) Praktek Penanganan Pangan yang baik. Sanitasi dan higiene: Pekerja, 
Peralatan. 

Pangan berpotensi 
bahaya 

Praktek Pengolahan Pangan yang Baik, Pengendalian Titik Kritis pada 
Pengolahan Pangan (Pada tingkat Rumah Tangga: memasak dengan 
benar), Penerapan HACCP. 

Pertumbuhan patogen Penyimpanan pada suhu aman, hindari zona suhu bahaya (5-60oC) 
yaitu suhu yang mendukung pertumbuhan bakteri dan produksi toksin.  
Pada tingkat rumah tangga: memakan makanan segera setelah diolah 

Konsumsi pangan Tidak mengkonsumsi pangan yang tidak diolah dan ditangani dengan 
benar (Praktek Konsumsi Pangan Yang baik) 

Penderita penyakit 
bawaan pangan 

Tidak menangani makanan 

 

Sumber
kontamin
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Pengendalian Aflatoksin 

Aflatoksin pada pangan dihasilkan oleh kapang Aspergillus flavus, A. parasiticus ,A. 
Nomius, terutama pada pangan kaya lemak dan protein seperti jagung, kacang tanah, 
gandum, beras dan lain sebagainya. Pengeringan tradisional kacang tanah dan jagung tanpa 
alas merupakan sumber kontaminasi kapang yang utama. Kapang tumbuh dan memproduksi 
aflatoksin optimal pada kondisi hangat dan lembab.  Faktor utama yang mempengaruhi 
pertumbuhan kapang dan produksi toksin adalah kadar air, suhu, pH dan kelembaban 
lingkungan, kerusakan fisik karena serangga dan burung, kekeringan, stres dan curah hujan 
yang berlebihan, dan penanganan pasca panen dan penyimpanan yang buruk.  Komoditas 
pertanian yang telah ditumbuhi kapang penghasil aflatoksin dan dijadikan pakan ternak dapat 
menyebabkan keberadaan aflatoksin pada susu. Demikian juga bahan baku yang 
mengandung aflatoksin dapat menyebabkan makanan mengandung aflatoksin.  Aflatoksin 
yang berada pada pangan, tidak bisa dihilangkan dengan pemanasan, sehingga 
pengendalian yang tepat adalah dengan menghindari tumbuhnya kapang penghasil aflatoksin 
dan penggunaan bahan baku dengan kandungan aflatoksin yang diperkenankan.  Praktek-
praktek yang baik harus dilakukan sejak kacang tanah, jagung, beras dan serealia lainnya 
berada di ladang sampai dengan digunakan sebagai bahan baku pangan olahan (Tabel 5). 

Tabel 5. Pengendalian aflatoksin pada pangan 
Tahapan Pengendalian 

Ladang dan Pemanenan Praktek Bertani Yang Baik (Good Agricultural Practices): 
penggunaan varietas tahan, mengurangi deraan lingkungan. 
Praktek Pemanenan Yang Baik: Waktu pemanenan yang tepat 

Penanganan Pasca Panen Praktek Penanganan Yang Baik, Pengeringan (kadar air di 
bawah 14%), Sortasi, Praktek Sanitasi Pangan dan Higiene 
Pangan Yang Baik (Good Hygiene Practices) 

Penyimpanan Praktek Penyimpanan Yang Baik (Good Storage Practices): 
Pengemasan yang baik, Pengendalian Suhu, RH dan Waktu. 

Pengolahan Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPOB), Spesifikasi bahan 
baku, Praktek Sanitasi dan Higiene Pangan yang Baik, HACCP 

Penutup 
Bukti-bukti yang dipaparankan di atas menunjukkan bahwa stunting disebabkan oleh 

interaksi multifaktor yang kompleks, yaitu akibat kurangnya asupan gizi  baik jumlah maupun 
ragamnya, paparan terhadap mikroba patogen melalui pangan, sumber air dan lingkungan, 
paparan terhadap aflatoksin melalui ibu dan makanan serta praktek sanitasi dan higiene yang 
buruk di tingkat individu dan rumah tangga.  Pencegahan dan penanganan stunting harus 
mencakup multifaktor yang mencakup intervensi gizi, penyediaan pangan yang pangan, 
praktek sanitasi dan higiene, serta edukasi dengan sasaran multitarget, yaitu ibu hamil, ibu 
menyusui dan balita. 

Upaya penyediaan pangan aman untuk multitarget dilakukan dengan pengendalian 
patogen dan toksinnya, khususnya aflatoksin sepanjang rantai pangan dari ladang sasmpai 
ke konsumen dengan melakukan praktek-praktek yang baik (Good Practices) untuk menjamin 
keamanan pangan, penyediaan air bersih dengan melakukan sanitasi air, penerapan sanitasi 
dan higiene di tingkat rumah tangga. Implementasi good practices untuk menjamin keamanan 
pangan dalam rangka mengatasi dan mengendalikan stunting perlu dukungan pemerintah 
dalam bentuk kebijakan, regulasi, penetapan dan penerapan standar dan pedoman serta 



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

119 
 

edukasi masyarakat perlu dilakukan untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap keamanan 
pangan. 
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POTRET PENJAMINAN KEAMANAN & MUTU PANGAN DI PROVINSI LAMPUNG 
DAN KAITANNYA DENGAN KONDISI STUNTING SERTA ALTERNATIF SOLUSI 

DI BIDANG KEAMANAN & MUTU PANGAN* 
 

Oleh: 
Azhari Rangga 

Universitas Lampung 

 
PENDAHULUAN 
 

Keamanan pangan diartikan bahwa setelah konsumsi makanan maka tidak 
terganggunya kesehatan dan tidak menyebabkan ataupun timbulnya penyakit pada tubuh 
manusia, sedangkan mutu pangan menerangkan bahwa makanan yang dikonsumsi sesuai 
dengan kebutuhan aktivitas sehari-hari dan sesuai dengan persyaratan kesehatan serta 
cukup guna pertumbuhan tubuh secara normal. 

Terjadinya Stunting pada anak usia di bawah lima tahun (BALITA) biasanya banyak 
terjadi di berbagai negara Asia Selatan seperti India, Banglades, Afghanistan dan lain-lain. 

Untuk penanggulangannya, UNICEF-WHO telah melakukan berbagai kegiatan di 
negara tersebut. Secara global, sekitar 25% Balita Dunia rentan menderita Stunting dan hal 
ini menjadi penyebab kurang lebih sejuta Balita mengalami kematian. 

Dalam hubungan dengan aktivitas pertanian dalam arti luas serta konsumsi makanan 
oleh anak dan juga ibu rumah tangga, maka terdapat hubungan yang sangat erat antara hal-
hal tersebut sebelumnya dengan keamanan&ketahanan pangan keluarga, ketersediaan 
berbagai zat gizi, kuantitas dan kualitas air, timbulnya berbagai penyakit infeksi, yang akhirnya 
bermuara kepada terjadinya kondisi Stunting pada Balita. Selain dari pada itu, juga masalah 
kemiskinan, lingkungan yang tercemar, pengetahuan tentang kesehatan dan tingkat 
pendidikan anggota keluarga yang rendah. 

Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa stunting meruipakan masalah yang 
sangat kompleks, penyebabnya berbagai faktor yang saling terkait, merupakan gradual 
process dan muncul setelah adanya malnutrisi yang akut dan kronik dalam jangka waktu 
cukup lama serta terjadinya infeksi pada anak yang berulang kali. 

Dalam uraian berikut ini, secara keseluruhan dicoba pembahasan mengenai faktor 
penyebab stunting, area atau daerah yang sangat mungkin adanya kejadian stunting pada 
balita, dan yang penting bagaimana penanggulangan stunting serta berbagai upaya 
pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya kasus stunting balita. 
 

*Disampaikan pada kegiatan Focos Group Discussion (FGD) III Widyakarya Nasional  Pangan dan Gizi  
 (WNPG) XI Bidang 3  Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan,  
14 Mei 2018 di Hotel Novotel - Lampung   
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FAKTOR PENYEBAB STUNTING 
Sebagaimana telah disebut teredahulu bahwa penyebab stunting adalah multifaktor 

yang saling berkaitan satu sama lain. Ketersediaan pangan dan zat-zat gizi di tingkat keluarga 
dapat mengakibatkan malnutrisi pada anak dan orang tua, terutama ibu yang sedang hamil 
dan menyusui. 

Hal ini karena keluarga tersebut tingkat sosial ekonominya yang rendah (miskin). 
Kimiskinan dapat menyebabkan terjadinya malnutrisi, selanjutnya ketahanan tubuh/imunitas 
menjadi rendah yang akibatnya mudah terganggu kesehatannya ataupun timbul penyakit 
infeksi pada bayi dan anak.  Kemiskinan menyebabkan malnutrisi dan seterusnya malnutrisi 
menyebabkan kemiskinan. 

Malnutrisi yang boleh jadi akut dan kronis ini dapat merupakan indikator dari pada 
munculnya stunting, wasting dan underweight. Dengan demikian, adanya hubungan yang erat 
antara ketiga faktor di atas, yaitu ketahanan pangan, ketahanan gizi dan kemiskinan dapat 
mengakibatkan stunting dalam masyarakat. 

Status gizi dan kesehatan ibu terutama saat hamil dan menyusui sangat menentukan 
pengembangan bayi dan anaknya kelak di kemudian hari menjelang balita. 

Air yang secara umum menentukan kehidupan menjadi sangat penting dalam 
hubungan mengurangi stunting. Ketersediaan air dan kualitas air minum di tingkat keluarga 
menjadi sangat penting. Kondisi air yang tidak cukup apalagi kualitasnya yang buruk (tidak 
aman) dapat berpengaruh akan adanya stunting. Selain dari pada itu, kondisi sanitasi dan 
higiene keluarga yang baik sangat berpengaruh positif kepada tingkat kesehatan masyarakat 
terutama ibu, bayi dan balita. Dalam hubungan dengan keamanan pangan maka kontaminasi 
pada makanan yang dikonsumsi dapat berasal antara lain dari tanah, serangga & rodentia, 
tangan yang tidak bersih saat konsumsi, dan lingkungan yang kotor akibat aktivitas pertanian 
dalam arti luas. Berbagai masalah ini dapat menyebabkan infeksi cacing, schistosomiasis, 
trachoma, infeksi saluran pernafasan dan maternal serta reproductive infectious.  

Faktor lain yang juga penting adalah tingkat pengetahuan tentang kesehatan keluarga 
secara keseluruhan dan tingkat pendidikannya. 

AREA TERJADINYA STUNTING 

Dari berbagai survai ataupun penelitian, terjadinya stunting umumnya di daerah 
pedesaan apalagi yang terpencil dan infrastrukturnya sangat terbatas, poor urban area, dan 
daerah pemukiman dengan kerapatan populasinya sangat tinggi. Biasanya pada berbagai 
daerah ini mempunyai fasilitas MCK yang tidak memenuhi standard kesehatan yang mana 
merupakan faktor penyebab lingkungan domestik buruk, sehingga akan munculnya berbagai 
penyakit infeksi oleh mikroba patogen dan cacing serta childhood undernutrition.  

Dengan kondisi dan lingkungan seperti tersebut akan berdampak pada kesehatan 
anak dan balita, misalnya penyakit infeksi yang berulang kali pada khususnya individual balita 
yang berakibat kepada terjadinya stunting. Pemilihan sumber air yang jauh dari area MCK 
misalnya dapat mencegah kontaminan yang tidak diinginkan. 

Cara-cara pertanian yang kurang baik juga dapat mengakibatkan terjadinya stunting.    
Sebagai contoh tempat/lokasi kandang ternak yang sangat dekat dengan lokasi dapur 
keluarga akan mengakibatkan kontaminasi fekal terhadap makanan dan sumber air dan lain 
sebagainya 
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BEBERAPA ALTERNATIF SOLUSI TERJADINYA KONDISI STUNTING 

Dalam upaya menanggulangi, mengurangi dan mencegah masalah terjadinya stunting 
khususnya pada balita maka alternatif solusinya adalah sebagai berikut: 

1. Strategi dan kebijakan kesehatan dan gizi masyarakat perlu melekatkan keamanan& mutu 
pangan yang berkelanjutan sebagai satu kesatuan 

2. Perlu adanya penegasan dalam kebijakan nasional bahwa tidak hanya ketahanan pangan 
yang diperlukan, akan tetapi juga kebijakan dalam ketahanan gizi keluarga 

3. Adanya program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang berhubungan dengan 
stunting pada kelompok masyarakat rawan stunting 

4. Perlunya survai demografi dan kesehatan 

5. Penggunaan/adopsi metode WASH dalam kebijakan keamanan & mutu pangan 

6. Intervensi pemerintah terhadap terjadinya kondisi stunting bersesuaian dengan kondisi 
masyarakat dan lingkungan domestik setempat 

7. Terjaminnya kebersihan dan sanitasi yang baik di dalam pemukiman penduduk 

8. Pencegahan terjadinya kontaminasi terhadap makanan konsumsi keluarga dan transmisi 
penyakit infeksi 

9. Terjaganya praktek pertanian yang baik dalam mengendalikan tersebarnya penyakit 
infeksi 

10. Perlunya pengembangan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan 
kesehatan tingkat keluarga dan peluang ekonomi untuk pendapatan keluarga 

11. Adanya sosial safety net berupa suplai pangan padat gizi kepada daerah yang rawan 
stunting 

12. Perlunya kebijakan nasional dalam hal mencegah dan mengobati penyakit infeksi oleh 
cacing dan tersedianya berbagai obat infeksi saluran pencernaan serta vitamin B 
kompleks di daerah rawan stunting yang dilakukan secara berkelanjutan.   
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C. PEMBELAJARAN PENCEGAHAN STUNTING OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN 
INDUSTRI PANGAN 
 
 BUDIDAYA DAN PENANGGULANGAN PASCAPANEN PRODUK PERTANIAN 

DAN DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN DAN KESEHATAN SERTA UPAYA 
PENANGGULANGANNYA 
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 MARI MEMAHAMI STUNTING 
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BUDIDAYA DAN PENANGANAN PASCAPANEN PRODUK PERTANIAN DAN 
DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN DAN KESEHATAN SERTA UPAYA 

PENANGGULANGANNYA* 
 

Oleh: 
Iwan Kurniawan, SP, MSc 

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten 

 

BAB I   

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang  

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan 
pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk 
mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas seperti diamanatkan oleh Undang 
Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa 
negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan 
konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat 
nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, 
kelembagaan, dan budaya lokal.  

Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dalam rangka mewujudkan penganekaragaman 
konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan 
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), 
diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi. Penganekaragaman 
konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, yang dicirikan 
oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya 
peran pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan.  

Untuk mendukung percepatan konsumsi pangan masyarakat yang sehat yaitu 
dengan Sistem Budidaya Tanaman yang baik, adanya berbagai sumberdaya alam nabati 
yang jenisnya beraneka ragam dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, 
oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secari lestari, selaras, serasi, dan 
seimbang bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

Di samping itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan diversifikasi 
pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal melalui 
peningkatan teknologi pengolahan dan produk pangan dan peningkatan kesadaran 
masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang 

*Disampaikan pada kegiatan Focos Group Discussion (FGD) II Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi  

 (WNPG) XI Bidang 3 Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan, 5 April 2018 di Bappeda – Klaten 

 



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

126 
 

Di samping itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan diversifikasi 
pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal melalui 
peningkatan teknologi pengolahan dan produk pangan dan peningkatan kesadaran 
masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang.  

Dalam bidang pertanian istilah pasca panen diartikan sebagai berbagai tindakan 
atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komoditas 
berada di tangan konsumen. Istilah tersebut secara keilmuan lebih tepat disebut Pasca 
produksi (Post production) yang dapat dibagi dalam dua bagian atau tahapan, yaitu pasca 
panen (postharvest) dan pengolahan (processing). Penanganan pasca panen 
(postharvest) sering disebut juga sebagai pengolahan primer (primary processing) 
merupakan istilah yang digunakan untuk semua perlakuan dari mulai panen sampai 
komoditas dapat dikonsumsi “segar” atau untuk persiapan pengolahan berikutnya. 
Penanganan pasca panen bertujuan agar hasil tanaman tersebut dalam kondisi baik dan 
sesuai/tepat untuk dapat segera dikonsumsi atau untuk bahan baku pengolahan.  

1.2 Permasalahan  

Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Klaten berkaitan dengan kurangnya 
asupan pangan bergizi yaitu balita Stunting (bertubuh pendek) dan Kabupaten Klaten 
masuk dalam lokus 100 Kabupaten prioritas penurunan Stunting di Indonesia, sedangkan 
di Jawa Tengah masuk dalam 11 Kabupaten prioritas. Pencegahan Stunting salah 
satunya melalui Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat yaitu salah satunya 
pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). 

Sistem budidaya tanaman yang tidak tepat atau kurang baik juga menjadi 
penyebab pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat menjadi berkurang. Pada awalnya 
penggunaan pupuk kimia mampu meningkatkan hasil panen, akan tetapi lama kelamaan 
hasil panen makin merosot dan kondisi tanah makin lama makin tidak subur. Pupuk kimia 
mengandung berbagai zat – zat yang dapat merusak kesehatan manusia seperti timbal, 
benzea, merkuri, PCB dan siklodiena, Organofosfat dan karmabat, serta klorin. Timbal 
yang terkandung dalam pupuk kimia sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan 
kerusakan otak, serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Pemakaian pupuk kimia 
yang mengandung benzena secara terus - menerus pada konsentrasi tertentu dapat 
meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. Merkuri (air raksa) dan siklodiena dikenal 
dapat menyebabkan kerusakan ginjal, beberapa bahkan tidak dapat diobati. PCB dan 
siklodiena terkait pada keracunan hati. Organofosfat dan karmabat dapat menyebabkan 
gangguan pada saraf otot. Berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang 
perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat.  

Penanganan pasca panen yang kurang baik, akan menyebabkan kehilangan 
(losses), baik dalam kualitas maupun kuantitas, yaitu mulai dari penurunan kualitas 
sampai komoditas tersebut tidak layak pasar (not marketable) atau tidak layak dikonsumsi. 
Pada proses penyimpanan bahan makanan yang tidak tepat, suhu ruangan yang tidak 
sesuai akan berdampak munculnya jamur pada bahan makanan sehingga akan 
menyebabkan munculnya Aflatoxin yang sangat berbahaya bagi kesehatan.  
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BAB II   

STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN 

  

2.1 STRATEGI   

Pembangunan ketahanan pangan merupakan langkah awal yang sangat strategis 
untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. 
Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan program dan kegiatan yang didasarkan 
pada sistem ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang 
kompleks yang terdiri atas sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi.   

Sub sistem Ketersediaan Pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk 
memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan 
keamanannya. Acuan kuantitatif untuk ketersediaan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG) 
rekomendasi Widya Karya Pangan Dan Gizi VII Tahun 2004, dalam satuan rata-rata 
perkapita perhari untuk energi sebesar 2200 kilo kalori dan untuk protein 57 gram. Angka 
tersebut merupakan standar kebutuhan energi bagi setiap individu agar mampu 
menjalankan ketersediaan pangan, yaitu Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 
sebagai PPH ideal. Kinerja keragaman ketersediaan pangan pada suatu waktu dpat dinilai 
dengan metode PPH. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) 
produksi dalam negeri, (2) import pangan (3) pengelolaan cadangan pangan.   

Sub sistem Distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan 
efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh 
pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang 
terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim 
menuntut kecermatan dalam mengeola sistem distribusi, sehingga pangan tersedia 
sepanjang waktu di seluruh wilayah. Kinerja sub sistem distribusi dipengaruhi oleh kondisi 
prasarana dan sarana, kelembagaan dan peraturan perundangan serta harga di daerah 
lain apakah lebih menguntungkan atau tidak.   

Sub sistem Konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan 
secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan 
kehalalan serta efisiensi untuk mencegah pemborosan. Sub sistem konsumsi juga 
mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh dapat optimal dengan peningkatan 
kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup 
energi, protein, vitamin dan mineral, pemeliharaan sanitasi dan higienis serta pencegahan 
penyakit infeksi dalam lingkungan rumah tangga. Hal ini dilakukan melalui pendidikan dan 
penyadaran masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan 
menerapkan kaidah-kaidah tersebut dalam pengelolaan konsumsi.  

2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN  

Program dan kegiatan pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian 
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten dibiayai dari APBD Kabupaten 
Klaten dan dari Dana Tugas Pembantuan (APBN).  
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2.2.1 SEKSI PENGEMBANGAN DAN KETERSEDIAAN PANGAN  
a. Dana Tugas Pembantuan  

DIPA Program Peningkatan Ketahanan Pangan   

Kegiatan : Pengembangan Desa Mandiri Pangan  

Sasaran :  

1.  Desa rawan pangan transien.  
2.  Daerah bencana alam.  
3.  Membentuk kelompok afinitas di desa untuk memberdayakan masyarakat dan 

mengurangi tingkat kemiskinan.  

DIPA Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.  

Kegiatan: Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian 
Daerah Konflik, Bencana Alam dan Pulau Terluar.  

Sasaran : 

- Daerah rawan pangan transien  

- Daerah bencana alam  

b. Dana dari APBD : Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan Outcame : 1. 
Pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi rawan pangan di daerah. 2. 
Pembinaan kelompok – kelompok usaha pangan di daerah. 3. Memberikan 
pelatihan kepada kelompok – kelompok usaha pangan. 4. Mengikuti kegiatan 
Lomba Cipta Menu Tingkat Propinsi.  c. Dana Dekonsentrasi Pembangunan 
Lumbung Pangan Masyarakat Outcame: Membangun cadangan pangan 
dimasyarakat pada saat paceklik atau tidak ada panen.  

2.2.2  SEKSI DITRIBUSI  

Kegiatan Pendampingan Kemitraan Stabilitas Harga Gabah dan DPM LUEP  

Outcome : Membangun lembaga cadangan pangan pemerintah kabupaten Klaten.  

2.2.3  SEKSI PENGANEKARAGAMAN DAN KONSUMSI PANGAN  

a.  Dana Tugas Pembantuan   

DIPA Program Peningkatan Ketahanan Pangan  

Kegiatan: Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Gizi (P2KP) 
bagi Kelompok Wanita  

Sub Kegiatan:  

1. Sosialisasi P2KPG   

2. Demontrasi pengolahan pangan B2SA   

3. Pengadaan alat peraga  

4. Pemanfaatan Pekarangan (Pekarangan anggota & Kebun kelompok)  
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Outcome :  

1. Terbentuknya kelompok wanita dan tersalurnya bantuan sosial ke kelompok 
wanita.  

2. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran kelompok wanita akan pentingnya 
mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman berbasis 
sumber daya lokal.  

3. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, motivasi & ketrampilan kelompok 
wanita dalam mengolah dan menyajikan pangan Beragam, Bergizi, Seimbang 
dan aman.  

4. Meningkatnya pengetahuan dan motivasi kelompok wanita untuk memanfaatkan 
pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.   

b.  APBD Provinsi Jawa Tengah (Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 
Tengah)  

1.  Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan Melalui Uji Dapur (PMKPMUD)   

Kegiatan :  

- Bantuan alat peraga  

- Bantuan Stimulan pemasaran 

1. Bantuan uji lab dan organoleptik produk makanan olahan dari BKP Provinsi 
Jawa Tengah 

Kelompok sasaran : UKM   

- Bantuan alat peraga  

- Bantuan Stimulan Pemasaran  

Outcome:  

1. Anggota UKM mengetahui komposisi/kandungan zat gizi dari produk 
makanan olahan yang dihasilkan.  

2. Bantuan peralatan dimanfaatkan sebagai alat peraga saat praktek dalam 
pertemuan kelompok dan untuk anggota, mendukung dalam proses 
pengolahan/produksi  

3. Penentuan peralatan mendukung pemasaran terutama dalam 
pengemasan, sablon dan etalase.  

2. Stimulan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Kegiatan : Pemanfaatan 
Pekarangan Out come : 1. Termanfaatkannya lahan dipekarangan masing-
masing anggota kelompok dengan tanaman buah, sayur, empon-empon, 
ternak dan ikan. 2. Meningkatnya potensi pekarangan dengan menghasilkan 
bahan pangan yang bergizi untuk keluarga. 3. Bertambahnya pendapatan 
keluarga dengan hasil dari pekarangan  

3. Percontohan Pengembangan Pangan Organik  

Kegiatan : Pembelian kassa untuk membuat rumah kasa pertanaman organik 
Kelompok Sasaran : Kelompok Tani   
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Outcome :  

1. Terlaksananya pembuatan rumah kassa untuk percontohan pengembangan 
tanaman hortikultura dengan perlakuan tanpa pupuk kimia dan 
pestisida/fungisida  

2. Terciptanya demplot percontohan rumah kassa yang meindungi tanaman 
dari hama dan cuaca ekstrim  

3.  Diperolehnya tanaman hortikultura yang pertumbuhannya bagus dan bebas 
residu kimia.  

2.2.4  KEGIATAN RUTIN  

1. Pemantauan Ketersediaan Pangan. Memantau ketersediaan pangan setiap 
bulan untuk padi dan palawija.  

2.  Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Mengidentifikasi daerah 
rawan pangan dengan 3 indikator dan 14 indikator rawan pangan.  

3. Pembinaan dan evaluasi lumbung pangan.  

4. Pembinaan dan evaluasi lumbung pangan binaan.  

5. Pemantauan Harga Pangan Strategis. Memantau kestabilan harga pangan 
strategis di tingkat produsen dan konsumen dengan 17 komoditas. 

6. Analisa Pola Pangan Harapan ( PPH ) Merupakan analisa konsumsi pangan 
masyarakat melalui pendekatan Pola Pangan harapan ( PPH ).  

2.3 CAPAIAN  

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan 
sumberdaya wilayah untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan 
masyarakat dengan Pengembangan Program Aksi Desa Mandiri Pangan yang sampai 
tahun 2017 kemarin telah dilaksanakan di 54 kelompok yang berada di 30 Desa 
Mandiri Pangan dan Desa Replikasi Desa Mandiri Pangan.  

Ketersediaan pangan di masyarakat juga diupayakan untuk mewujudkan 
cadangan pangan masyarakat dengan pembangunan lumbung pangan desa 
sebanyak 29 lumbung di 29 desa dan stimulant bantuan gabah untuk mengisi lumbung 
dari anggaran Pusat maupun Propinsi. Bantuan untuk daerah rawan pangan yang 
berupa pangan pokok yang telah dialokasikan di daerah banjir atau puso, juga pada 
daerah desa merah atau desa miskin di Kabupaten Klaten.  

Sub sistem Distribusi Pangan yang efektif dan efisien adalah prasyarat untuk 
menjamin distribusi pangan sampai ketingkat rumah tangga dan menjaga stabilitas 
harga di tingkat petani melalui kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan 
Masyarakat (LDPM) melalui Tunda Jual Gabah dan Kegiatan Pengembangan Usaha 
Pangan Masyarakat (PUPM) yang bekerjasama dengan Toko Tani Indonesia.  

Sub sistem Konsumsi Pangan difokuskan pada gerakan percepatan 
Penganekaragaman konsumsi pangan yang dilaksanakan melalui kegiatan 
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dengan upaya Sosialisasi 
P2KP kepada masyarakat, pemberdayaan kelompok wanita untuk optimalisasi 
pemanfaatan terpadu, pengembangan pengolahan pangan lokal serta pengembangan 
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tepung tepungan dari umbi umbian. Dengan adanya gerakan P2KP skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) di Kabupaten Klaten pada tahun 2017 bisa mencapai 90,9 % melebihi 
skor PPH Nasional sebesar 86 %, meskipun demikian masih perlu upaya untuk 
menurunkan konsumsi kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak serta perlu 
upaya menaikkan konsumsi kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, kacang-
kacangan, sayur dan buah agar sesuai dengan Angka Kecukupan gizi (AKG).  

  

BAB III  

PENUTUP 

Diversifikasi pangan tidak hanya sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap 
beras dan terigu tetapi juga upaya peningkatan perbaikan gizi menuju Pola Pangan Harapan 
(PPH) untuk mendapatkan manusia berkualitas dan memiliki daya saing, serta penyediaan 
lapangan kerja untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.  

Seiring dengan semangat pencapaian target swasembada pangan, maka setiap level 
di daerah menyusun strategi dan kebijakan ketahanan pangan yang paling sesuai dengan 
karakter wilayah dan ekologinya.  

Perlunya Proses pembelajaran dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya 
mengonsumsi pangan non-konvensional yang secara esensi kandungan gizinya tidak kalah 
dengan pangan yang selama ini dikonsumsi dan bahkan saling melengkapi menuju pola 
pangan harapan.  

Edukasi Masyarakat terkait diversifikasi pangan antara lain:  

a) cara budidaya dan pascapanen yang baik,  

b) metode pengolahan yang tepat; serta  

c) kandungan gizi pangan yang baik.   

 

  Sasaran utama pengedukasian masyarakat adalah mengembalikan peran bahan 
pangan lokal yang selama ini telah tereduksi nilainya karena pencitraan beras dan beredarnya 
bahan baku/makanan impor.  
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MARI MEMAHAMI STUNTING* 
 

Oleh: 
Dr. Sri Sundari Indriastuti 

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 

 

PENDAHULUAN 

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita sebagai akibat dari kekurangan 
gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi 
dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru 
nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely 
stunted) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut 
umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference 
Study) 2006. Sedangkan definisi stunting menurut Kementerian Kesehatan (KEMKES) adalah 
anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -2SD/standar deviasi (stunted) dan kurang 
dari – 3SD (severely stunted).  

Di Indonesia, sekitar 37% (hampir 9 Juta) anak balita mengalami stunting (Riset 
Kesehatan Dasar/ Riskesdas 2013) dan di seluruh dunia, Indonesia adalah negara dengan 
prevalensi stunting kelima terbesar. Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang 
mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak 
menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya 
tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat 
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. 

Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat 
pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan 
hilangnya 11% GDP (Gross Domestic Products) serta mengurangi pendapatan pekerja 
dewasa hingga 20%. Selain itu, stunting juga dapat berkontribusi pada melebarnya 
kesenjangan/inequality, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan 
juga menyebabkan kemiskinan antar-generasi. 

Pembangunan kesehatan dalam periode tahun 2015-2019 difokuskan pada empat 
program prioritas yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi 
balita pendek (stunting), pengendalian penyakit menular dan pengendalian penyakit 
tidak menular.  Upaya peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi 
balita pendek menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum di dalam 
sasaran pokok Rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2015 – 2019.  Target 
penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 
tahun) adalah menjadi 28% (RPJMN, 2015 – 2019).  

 

 
*Disampaikan pada kegiatan Focos Group Discussion (FGD) II Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi  
 (WNPG) XI Bidang 3 Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan, 5 April 2018 di Bappeda – Klaten 
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Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang 
Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, pengertian pendek dan sangat pendek 
adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau 
Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunted (pendek) dan 
severely stunted (sangat pendek). Balita pendek (stunting) dapat diketahui bila seorang balita 
sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya 
berada di bawah normal. Balita pendek adalah balita dengan status gizi yang berdasarkan 
panjang atau tinggi badan menurut umurnya bila dibandingkan dengan standar baku WHO-
MGRS (Multicentre Growth Reference Study) tahun 2005, nilai z-scorenya kurang dari -2SD 
dan dikategorikan sangat pendek jika nilai z-scorenya kurang dari -3SD. 

Masalah balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari 
kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/balita, termasuk penyakit yang diderita 
selama masa balita. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, 
namun juga dipengaruhi berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi  

Oleh karenanya upaya perbaikan harus meliputi upaya untuk mencegah dan 
mengurangi gangguan secara langsung (intervensi gizi spesifik) dan upaya untuk 
mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung (intervensi gizi sensitif). 
Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan di sektor kesehatan, namun hanya berkontribusi 
30%, sedangkan 70% nya merupakan kontribusi intervensi gizi sensitif yang melibatkan 
berbagai sektor seperti ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, 
penanggulangan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan sebagainya. 

PERSENTASE BALITA PENDEK 

Diperkirakan terdapat 162 juta balita pendek pada tahun 2012, jika tren berlanjut tanpa 
upaya penurunan, diproyeksikan akan menjadi 127 juta pada tahun 2025. Sebanyak 56% 
anak pendek hidup di Asia dan 36% di Afrika (www.who.int).   

Selama kehamilan dan 730 hari pertama setelah bayi yang dilahirkan telah dibuktikan secara 
ilmiah merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan. Oleh karena itu periode ini 
ada yang menyebutnya sebagai "periode emas", "periode kritis", dan Bank Dunia (2006) 
menyebutnya sebagai "window of opportunity". Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh 
masalah gizi pada periode tersebut, dalam jangka pendek adalah terganggunya 
perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme 
dalam tubuh.  Sedangkan dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah 
menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh 
sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, 
penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta 
kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi 

Di Indonesia, sekitar 37% (hampir 9 Juta) anak balita mengalami stunting (Riset 
Kesehatan Dasar/ Riskesdas 2013) dan di seluruh dunia, Indonesia adalah negara dengan 
prevalensi stunting kelima terbesar. Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang 
mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak 
menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya 
tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat 
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. 
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Anak balita pendek yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak hanya dialami oleh 
rumah tangga/keluarga yang miskin dan kurang mampu, karena stunting juga dialami oleh 
rumah tangga/keluarga yang tidak miskin/yang berada di atas 40 % tingkat kesejahteraan 
sosial dan ekonomi.  

Ada Upaya intervensi gizi untuk balita pendek yaitu intervensi gisi spesifik dan 
sensitive. Upaya intervensi gizi spesifik difokuskan pada kelompok 1.000 Hari Pertama 
Kehidupan (HPK), yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak 0-23 bulan, karena 
penanggulangan balita pendek yang paling efektif dilakukan pada 1.000 HPK. Periode 1.000 
HPK meliputi yang 270 hari yaitu selama dalam kandungan 

 

PENYEBAB STUNTING 

Gagal Tumbuh 
masa Janin

Kekurangan 
GiziMikro

Kekurangan 
GiziMakro

Pemberian ASI 
jelek

Kemiskinan

Kestabilan
sosial politik

Meningkatnya
paparan
penyakit

Ketahanan
pangan rendah

Akses
pelayanan
kurang

Infeksi

Infeksi

STUNTING
“pendek”

WASTING

CACAT

Meninggal

PM
BA

GIZI IBU

 
Kerangka Konsep Penyebab Stunting 
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 Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor 
gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan 
untuk dapat mengurangi pervalensi stunting oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari 
Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Secara lebih detil, beberapa faktor yang menjadi 
penyebab stunting dapat digambarkan sebagai berikut2: 

1. Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai   
kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. 
Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan 
tidak  mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara ekslusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan 
tidak menerima Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). MP-ASI diberikan/mulai 
diperkenalkan ketika balita   berusia diatas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan 
jenis makanan baru pada bayi, MP-  ASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh 
bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan 
perkembangan sistem imunologis anak terhadap   makanan maupun minuman. 

2. Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care 
(pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) Post Natal Care dan 
pembelajaran dini yang   berkualitas. Informasi yang dikumpulkan dari publikasi Kemenkes 
dan Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak di Posyandu semakin 
menurun dari 79% di 2007 menjadi 64% di   2013 dan anak belum mendapat akses yang 
memadai ke layanan imunisasi. Fakta lain adalah 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi 
sumplemen zat besi yang memadai serta masih terbatasnya akses ke layanan 
pembelajaran dini yang berkualitas (baru 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun belum terdaftar di 
layanan PAUD/Pendidikan Anak Usia Dini).  

3. Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan 
harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Menurut beberapa sumber 



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

136 
 

(RISKESDAS   2013, SDKI 2012, SUSENAS), komoditas makanan di Jakarta 94% lebih 
mahal dibanding dengan   di New Delhi, India. Harga buah dan sayuran di Indonesia lebih 
mahal daripada di Singapura.   Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga 
dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia. 

4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Data yang diperoleh di lapangan 
menunjukkan bahwa   1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air besar (BAB) 
diruang terbuka, serta 1 dari 3   rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. 

Beberapa penyebab seperti yang dijelaskan di atas, telah berkontribusi pada masih 
tingginya pervalensi stunting di Indonesia dan oleh karenanya diperlukan rencana intervensi 
yang komprehensif untuk dapat mengurangi pervalensi stunting di Indonesia. 

KERANGKA INTERVENSI STUNTING DI INDONESIA  

 
Pada 2010, gerakan global yang dikenal dengan Scaling-Up Nutrition (SUN) 

diluncurkan dengan prinsip dasar bahwa semua penduduk berhak untuk memperoleh akses 
ke makanan yang cukup dan bergizi. Pada 2012, Pemerintah Indonesia bergabung dalam 
gerakan tersebut melalui perancangan dua kerangka besar Intervensi Stunting.  Kerangka 
Intervensi Stunting tersebut kemudian diterjemahkan menjadi berbagai macam program yang 
dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait.  

Kerangka Intervensi Stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi 
dua, yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif. 

 

 

 

 

 

KERANGKA PENANGANANSTUNTING

Intervensi Gizi Spesifik

(berkontribusi 30%)

Intervensi yang ditujukankepadaanakdalam1.000 Hari
PertamaKehidupan(HPK). Kegiatanini umumnya
dilakukanolehsektorkesehatan. Intervensi spesifik
bersifat jangkapendek, hasilnyadapatdicatatdalam
wakturelatif pendek.

IntervensiGizi

Sensitif
(berkontribusi70 %)

Intervensi yang ditujukanmelalui berbagai kegiatan
pembangunandiluarsektorkesehatan. Sasarannya
adalahmasyarakatumum, tidakkhususuntuk1.000 
HPK.

1

2
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A. Kerangka pertama adalah Intervensi Gizi Spesifik.  

 
Kerangka Ini merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari 

Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Kerangka 
kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini 
juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek.  

Intervensi Program Gizi Spesifik dilakukan oleh Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan 
Terpadu (Posyandu) melalui Gerakan 1.000 Hari Pertama Kegiatan (HPK). Berikut ini 
adalah identifikasi beberapa program gizi spesifik yang telah dilakukan oleh pemerintah: 
Kegiatan yang idealnya dilakukan untuk melaksanakan Intervensi Gizi Spesifik dapat 
dibagi menjadi beberapa intervensi utama yang dimulai dari masa kehamilan ibu hingga 
melahirkan dan balita: 

Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Hamil. Intervensi ini meliputi kegiatan 
memberikan makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan 
energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat, mengatasi 
kekurangan iodium, menanggulangi kecacingan pada ibu hamil serta melindungi ibu hamil 
dari Malaria. 

1. Program terkait Intervensi dengan sasaran Ibu Hamil, yang dilakukan melalui   
beberapa program/kegiatan berikut:  

a) Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan 
energi dan protein   kronis. Memperbaiki gizi dan kesehatan Ibu hamil merupakan 
cara terbaik dalam mengatasi stunting. Ibu hamil perlu mendapat makanan yang 
baik, sehingga apabila ibu hamil dalam keadaan sangat kurus atau telah 
mengalami Kurang Energi Kronis (KEK), maka perlu diberikan makanan 
tambahan kepada ibu hamil tersebut.  

b) Program untuk mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat, setiap ibu hamil 
diberikan tablet tambah darah (TTD), minimal 90 tablet selama kehamilan, 
pemberiannya dengan diberikan konseling mengenai manfaat dari TTD tersebut,  

4. Usia sekolah

3.Bayi & Balita

5. Remaja & Usia produktif

2.Ibu Menyusui

1. Ibu hamil
6. Lansia

 Promosi dan Konseling menyusui
 Kawal ASI
 Komunikasi perubahan perilaku

untuk memperbaiki pemberian
makanan pendamping ASI

 Pemberian Vit. A dan TTD saat nifas

 Posbindu
 Promosi dan

Konseling menyusui
 Konseling Gizi

 Posyandu/Posbindu Remaja
 Suplementasi TTD untuk remaja putri
 Penyuluhan kespro
 Pembentukan konselor sebaya
 Promosi Gizi Seimbang
 Skrining kesehatan utk Calon Pengantin
 Promosi IMD-ASI untuk Calon Pengantin
 Imunisasi utk Calon Pengantin

 Penjaringan Anak Sekolah
 BIAS
 Upaya Kesehatan Sekolah
 Promosi PMJAS

 Penyuluhan Gizi Seimbang

 ANC Terpadu
 Suplementasi besi folat
 PMT pada ibu hamil Kurang Energi

Kalori (KEK)
 Suplemen kalsium
 Kelas Ibu Hamil

 Promosi dan Konseling IMD-ASI

Intervensi Gizi Spesifik, dampak : 20-30 %

 IMD
 ASI Eksklusif
 PMBA setelah 6 bulan
 Menyusui s/d 2 tahun
 Suplementasi zink
 Suplemen vitamin A
 Imunisasi

 Pemberian garam iodium
 Pemantauan Tumbang
 Pencegahan kurang gizi akut
 Pemberian obat cacing
 PMT Penyuluhan dan Pemulihan
 Rujukan BGM/2T
 Kelas Ibu Balita

Sudah dilakukan
di KAB. KLATEN
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c) Program untuk mengatasi kekurangan iodium. Program fortifikasi makanan 
kerjasama dengan dinas perdindustrian dan oerdaganagan unutuk selalu 
memantau makanan fortifikasi khusunya untuk garam beriodium, monitoring 
kualitas garam yang dipakai rumah tangga. Bebrapa monitoring untuk deteksi 
awal kekurangan iodium dilakukan pada ibu hamil dan bayi baru lahir. 

d) Pemberian obat cacing untuk menanggulangi kecacingan pada ibu hamil. 
Pemberian obat cacing secara gratis dilakukan pada ibu hamil 

e) Memberikan dukungan kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan 
kehamilan minimal 4 kali, 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester 
kedua dan 2 kali pada trimester ketiga 

f) Memberikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT),  

g) Memberikan kelambu serta pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria. 

h) Pelayanan Ibu hamil dengan ANC terpadu, dimana pelayanan akan diberikan 
beberapa pemeriksaan. Antara lain pemeriksaan kehamilannya, pemeriksaan 
HB, golongan darah, gula darah sewaktu, HBsAg, test HIV, pemeriksaan gigi. 

2. Program yang menyasar Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 bulan termasuk 
diantaranya   

a) Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Pada saat bayi lahir 
Persalinan ditolong oleh bidan atau dokter terlatih dan begitu bayi lahir dilakukan 
Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Selanjutnya bayi sampai dengan usia 6 bulan diberi 
Air Susu Ibu (ASI) saja (ASI Eksklusif)  

b) Edukasi kepada ibu untuk terus memberikan ASI Eksklusif kepada anak 
balitanya.    

c) Pemberian Imunisasi dasar segera setelah lahir Immunisasi Hb.umur 1 bulan 
(BCG dan polio 1), umur 2 bulan (penta 1 dan polio 2, umur 3 bulan ( penta 2 dan 
polio 3),umur 4 bulan (penta 3 dan polio 4 dan IPV, umur 9 bulan MR. 

d) Pantau tumbuh kembang secara rutin setiap bulan, baik dilakukan di posyantu 
ataupun di Puskesmas atau layanan kesehatan lain. Tumbuh kembang akan 
dipantau dengan dicatat pada buku ibu hamil, buku hamil ini akan dilanjutkan 
untuk memantau tumbuh kembang balita dan catatan pemberian immunisasi 
maupun lainnya buku ini akan berguna sampai anak umur 5 tahun bahkan sampai 
umur remaja. 

e) penanganan bayi sakit secara tepat. Bayi sakit akan diberlakukan pelayanan 
dengan Manajemen Terpadu Balita Sakit maupun dengan manajemen terpadu 
bayi muda. 

3. Program Intervensi yang ditujukan dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 
7-23 bulan: 

a) Mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh 
pemberian   MP-ASI. Mulai usia 6 bulan, selain ASI bayi diberi Makanan Pendamping 
ASI (MP-ASI). Pemebrian makanan pendamping ASI dengan metode Pemberian 
Makan Bayi dan Anak dengan menu 4 bintang Pemberian ASI terus dilakukan 
sampai bayi berumur 2 tahun atau lebih.  
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b) Pemberian vit. A pada umur 6 bulan, pada masa balita akan diberikan vitamin A pada 
bulan februari dan agustus. 

c) Menyediakan obat cacing  

d) Menyediakan suplementasi zink  

e) Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan  

f) Memberikan perlindungan terhadap malaria bagi daerah yang endemis. 

g) Memberikan imunisasi lengkap (sudah dijelas diatas) 

h) Melakukan pencegahan dan pengobatan diare.  

i) Memantau pertumbuhan Balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis 
untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan. Monitoring tumbuh 
kembang akan dikawal oleh bidan desa. Edukasi kepada orang tua sangat 
diperlukan utuk upaya pencegahan kurang gizi. Pengetahuan dasar mengenai 
pemberian makan bayi dan balita untuk orang tua hal yang wajib, sehingga 
penyiapan makan sehari hari dirumah diharapkan sesuai dengan kebutuhan anak 
tersebut. Permasalahan yang ditemukan mengenai gangguan pertumbuhan segera 
di konsultasikan ke tingkat puskesmas akan ditangani secara komprehensif dari 
berbagai layanan, layanan dokter, petugas gizi, bahkan petugas kesehatan 
ligkungan berperan serta. 

Walaupun remaja putri secara eksplisit tidak disebutkan dalam 1.000 HPK, 
namun status gizi remaja putri atau pra nikah memiliki kontribusi besar pada kesehatan 
dan keselamatan kehamilan dan kelahiran, apabila remaja putri menjadi ibu.  

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk pencegahan stunting di 
kabupaten Klaten menggalakkan program pendampingan kesehatan remaja. Kader 
sebaya dimana para remaja sebagai pengampu merupakan kebijakan yang strategis 
dalam memotivasi sesama remaja untuk hidup sehat. Pelatihan kader remaja perlu 
dilakukan dalam rangka untuk kegiatan kegiatan yang diadakan di Posyandu remaja, 
Berbagai materi akan disampaikan pada saat pelatihan maupun pertemuan koordinasi 
remaja, antara lain adalah Perilaku hidup bersih dan sehat, reproduksi sehat, makanan 
sehat. Pemberian tablet tambah darah sudah dilakukan seminggu sekali setiap hari 
Jum’at, di pendidikan SLTA dan SLTP. Upaya pencegahan kurang gizi kebijakan untuk 
makan bersama pada saat istirahat pelajaran di sekolah sangan diperlukan, sehingga 
asupan gizi yang dimakan para remaja bisa dipersiapkan sesuai kebutuhan. Dalam 
perubahan perilaku remaja berpedoman pada hidup sehat, perlu upaya dan motivasi 
secara komprehensif dan berkesinambungan. 
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B. Kerangka Kedua Intervensi Gizi Sensitif.  

 
Kerangka ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar 

sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% Intervensi Stunting. Sasaran dari 
intervensi gizi sensitive adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus ibu hamil 
dan balita pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan/HPK. Kegiatan terkait Intervensi Gizi 
Sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan 
dilakukan secara lintas Kementerian dan Lembaga.  

Ada 12 kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan stunting melalui Intervensi 
Gizi Sensitif sebagai berikut:  

1. Menyediakan dan Memastikan Akses pada Air Bersih melalui program 
PAMSIMAS (Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi berbasis Masyarakat). Program 
PAMSIMAS dilakukan lintas K/L termasuk Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas/Kementerian PPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (KemenPUPERA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri). Selain pemerintah pusat, PAMSIMAS juga dilakukan 
dengan kontribusi dari pemerintah daerah serta masyakart melalui pelaksanaan 
beberapa jenis kegiatan seperti dibawah:  

 Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat.  Menyediakan 
dan memastikan akses terhadap air bersih. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) harus diupayakan oleh setiap rumah tangga termasuk meningkatkan 
akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan 
lingkungan. PHBS menurunkan kejadian sakit terutama penyakit infeksi yang 
dapat membuat energi untuk pertumbuhan teralihkan kepada perlawanan 
tubuh menghadapi infeksi, gizi sulit diserap oleh tubuh dan terhambatnya 
pertumbuhan. 
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 Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi 
yang berkelanjutan. Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi. 
Di kabupaten Klaten masih terus diupayakan untuk ODF tingkat kabupaten, 
yang dimulai dari ODF tingkat desa dan kecamatan. Perlu upaya yang serius 
untuk program ini, mengingat ada hubungannya denga perubahan perilaku, 
sehingga perlu kerja sama semua pihak,  

 Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah 
daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan 
sanitasi berbasis masyarakat  

 Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan 
sarana dan   prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.  

2. Menyediakan dan Memastikan Akses pada Sanitasi melalui Kebijakan 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang pelaksanaanya dilakukan 
oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama dengan Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPERA).   Kegiatan ini 
meliputi gerakan peningkatan gizi/Scaling Up Nutrition (SUN) Movement yang 
hingga 2015 telah menjangkau 26.417 desa/kelurahan. 

3. Melakukan Fortifikasi Bahan Pangan (Garam, Terigu, dan Minyak Goreng), 
umumnya dilakukan   oleh Kementerian Pertanian. 

4. Menyediakan Akses kepada Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana 
(KB) melalui dua   program: 

A. Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga) oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional) bekerjasama dengan   Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). 
Kegiatan yang dilakukan meliputi:  

- Penguatan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terkait 
Program    KKBPK 

- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata  

- Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan 
reproduksi dan    penyiapan kehidupan berkeluarga  

- Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan 
pembangunan    bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB)  

- Penguatan data dan informasi kependudukan, KB dan KS 

B. Program Layanan KB dan Kesehatan Seksual serta Reproduksi (Kespro) oleh 
LSM (Lembaga   Swadaya Masyarakat) Perkumpulan Keluarga Berencana 
Indonesia (PKBI). Kegiatan yang   dilakukan adalah:   

- Menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi yang terjangkau 
oleh seluruh    lapisan masyarakat, termasuk difabel (seseorang dengan 
kemampuan berbeda) dan    kelompok marjinal termasuk remaja 

- Menyediakan pelayanan penanganan kehamilan tak diinginkan yang 
komprehensif yang    terjangkau. 
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- Mengembangkan standar pelayanan yang berkualitas di semua strata 
pelayanan, termasuk    mekanisme rujukan pelayanan kesehatan seksual 
dan reproduksi  

- Melakukan studi untuk mengembangkan pelayanan yang berorientasi pada 
kepuasan    klien, pengembangan kapasitas dan kualitas provider.  

- Mengembangkan program penanganan kesehatan seksual dan reproduksi 
pada situasi    bencana, konflik dan situasi darurat lainnya.  

- Mengembangkan model pelayanan KB dan Kesehatan Produksi (Kespro) 
melalui    pendekatan pengembangan masyarakat. 

Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana 
(KB). Layanan keluarga berencana ada di berbagai tingkat pada fasilitas 
kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Upaya sosialisasi dan 
motivasi kepada masyarakat terutama kepada Wanita usia subur, ibu hamil tidak 
henti henti, alat kontrasepsi sudah disediakan secara lengkap. Bahkan pada saat 
teretntu hari besar misalnya, diadakan pelayanan keluarga berencana secara 
masal ditempat tempat layanan kesehatan di kabupaten klaten telah dilakukan 
pemebrian alat kontrasepsi pasca melahirkan, sehingga ibu ibu setelah 
melahirkan sudah tidak berfikir lagi tentang kapan harus memakai alat kontra 
sepsi, hal ini merupakan upaya yang efektif dan effisien. 

5. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) telah melakukan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-
Penerima Bantuan Iuran (PBI) berupa   pemberian layanan kesehatan kepada 
keluarga miskin dan saat ini telah menjangkau sekitar    96 juta individu dari 
keluarga miskin dan rentan. 

6. Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal) yang dilaksanakan 
oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan memberikan layanan 
kesehatan kepada ibu hamil dari keluarga/ rumah tangga miskin yang belum 
mendapatkan JKN-Penerima Bantuan Iuran/PBI. Program jampersal dengan 
anggaran DAK telah dilaksanakan, beberapa ibu melahirkan sudah dilindungi 
dengan program jampersal baik melahirkan secara normal maupun melahirkan 
dengan risiko di rumah sakit. 

7. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua. Program ini dilakukan di 
posyandu dengan kegiata BKB ataupun SDIDTK, sasarannya adalah ibu balita, 
akan diberikan edukasi bagaimana cara pengasuhan anak menurut umur, 

8. Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal yang dilakukan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Program 
Pendidikan Anak Usia Dini   (PAUD). 

9. Memberikan Pendidikan Gizi Masyarakat Program Perbaikan Gizi 
Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan (melalui 
Puskesmas dan Posyandu) Kegiatan yang dilakukan berupa : Pemantauan 
tumbuh kembang balita di posyandu dengan dilakukan penimbangan dan 
pengukuran tinggi badan, serta edukasi pemberian makanan pada bayi dan anak. 
Permasalahan tentang gizi yang ditemukan di tingkat posyandu akan dirujuk ke 
tingkat puskesmas selanjutnya akan ditangani secara komprehensif. 
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10. Memberikan Edukasi Kesehatan Seksual dan Reproduksi serta Gizi pada 
Remaja, berupa   Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja yang dilaksanakan 
oleh Kementerian Kesehatan  (Kemenkes) melalui Pelayanan Kesehatan Peduli 
Remaja (PKPR) termasuk pemberian layanan   konseling dan peningkatan 
kemampuan remaja dalam menerapkan Pendidikan dan Keterampilan   Hidup 
Sehat (PKHS). 

11. Menyediakan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin, misalnya 
melalui Program   Subsidi Beras Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(Raskin/Rastra) dan Program Keluarga   Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh 
Kementerian Sosial (Kemensos). Kegiatannya berupa   pemberian subsidi untuk 
mengakses pangan (beras dan telur) dan pemberian bantuan tunai   bersyarat 
kepada ibu Hamil, Menyusui dan Balita. 

12. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui Program Ketahanan 
Pangan dan Gizi yang   dilaksanakan Lintas K/L yaitu Kementerian Pertanian, 
Kementerian Koperasi, Kemendagri.   Kegiatan yang dilakukan berupa 

Berdasarkan identifikasi kebijakan dan program yang seharusnya potensial 
untuk membantu mengurangi pervalensi stunting seperti penjelasan diatas, 
pertanyaan selanjutnya adalah mengapa hingga saat ini Intervensi Stunting belum 
efektif dan prosentase prevalensi stunting masih cukup tinggi di Indonesia? (berkisar 
di 37%). 

Kedua kerangka Intervensi Stunting diatas sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh 
Pemerintah kabupaten klaten sebagai bagian dari upaya daerah  untuk mencegah dan 
mengurangi pervalensi stunting.  

Selain upaya 12 program diatas, kerja sama yang sinergis dan integrative dari 
beberapa institusi telah dilaksanakan, 

1. TP-PKK 
- Penggerakan masyarakat  

- Pengawasan Perawatan masalah gizi  

- Penemuan kasus  

- Distribusi PMT  

- Pendidikan Gizi/Kesehatan  

2. Bapermasdes  
- Pemantapan kelembagaan Posyandu di desa  

- Penggunaan dana desa dalam bidang kesehatan dan yg terkait 

- Penggerakan potensi desa 

- Memantapkan peran Pemerintah Daerah dalam Posyandu  

- Akomodasi, termasuk peran-peran LSM, Dinas terkait, dll 

3. DPKPP  
- Pemberdayaan Keluarga  

- Ketersediaan Pangan di Wilayah  
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- Penyuluhan  

- Bantuan Pangan, Dll  

4. DISOSP3AKB 
- Mendukung intervensi, khususnyan terkait masalah-masalah sosial  

- Pemberdayaan Keluarga 

- Membantu kemudahan dalam pelayanan kontrasepsi secara gratis  

- Membantu memberikan paket pemberdayaan keluarga  

- Penggerakkan masyarakat 

- Bimbingan dan pembinaan posyandu  

- Penguatan program KB  

- Pendidikan reproduksi remaja 

5. Disperindag  
- Bantuan Paket pangan dalam keluarga miskin  

- Fortifikasi makanan 

6. Kemenag  
- Mendukung program gizi melalui sektor agama 

- Edukasi calon  pengantin 

- Pemberdayaan keluarga 

7. Pemda  
- Membuat kebijakan dalam penanggulangan masalah gizi  

- Dukungan politis dan dana 

- Koordinasi  

- Instruksi, dll  

Beberapa hal yang kemungkinan menjadi penyebab belum efektifnya kebijakan 
serta program Intervensi Stunting yang ada dan telah dilakukan upaya perbaikan 
adalah:  

a. Kebijakan dan regulasi terkait Intervensi Stunting belum secara maksimal dijadikan 
landasan   bersama untuk menangani stunting, contohnya bisa dilihat pada grafik 2 
yang menunjukkan   belum maksimalnya fungsi alokasi anggaran kesehatan. 

b. Kementerian/Lembaga (K/L) melaksanakan program masing-masing tanpa koordinasi 
yang   cukup. 

c. Program-program Intervensi Stunting yang telah direncanakan belum seluruhnya 
dilaksanakan.  

d. Program/intervensi yang ada (baik yang bersifat spesifik gizi maupun sensitif gizi) 
masih perlu   ditingkatkan rancangannya, cakupannya, kualitasnya dan sasarannya. 

e. Program yang secara efektif mendorong peningkatan pengetahuan gizi yang baik dan 
perubahan   perilaku hidup sehat masyarakat belum banyak dilakukan.  
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f. Program-program berbasis komunitas yang efektif di masa lalu tidak lagi dijalankan 
secara   maksimal seperti sebelumnya misalnya akses ke Posyandu, PLKB, kader 
PKK, Dasawisma, dan   lainnya, serta;  

g. Pengetahuan dan kapasitas pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menangani 
stunting   perlu ditingkatkan. 

12

KEKURANGAN 
GIZI

KELEBIHAN GIZI

KVA

GAKI

Gizi Kurang

Stunting

Anemia

Gizi Lebih

PTM

SITUASI GIZI DI KLATEN

controlled

un-finished

18%
27,2%

16.06% bumil

2.8%

hipertensi, DM, 
jantung, stroke

 

  

REKOMENDASI RENCANA AKSI BERSAMA DAN TEROBOSAN UNTUK MENANGANI 
STUNTING 

 Pada Rapat Terbatas tentang Intervensi Stunting yang dipimpin oleh Wakil Presiden 
Republik Indonesia, Jusuf Kalla, selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan (TNP2K) mengundang jajaran menteri dan kepala lembaga yang memiliki dan 
melaksanakan kebijakan dan program sebagai upaya untuk menangani stunting pada hari 
Rabu, 12 Juli 2017 (baik secara langsung maupun tidak), diusulkan beberapa rekomendasi 
rencana aksi untuk menangani masalah stunting.  

Berdasarkan identifikasi kebijakan dan program yang seharusnya potensial untuk 
membantu mengurangi pervalensi stunting seperti penjelasan diatas, pertanyaan selanjutnya 
adalah mengapa hingga saat ini Intervensi Stunting belum efektif dan prosentase prevalensi 
stunting masih cukup tinggi di Indonesia? (berkisar di 37%)  

 
SUMBERDAYA PETUGAS DI KABUPATEN KLATEN 

Pelatihan Petugas Catatan 
PMBA  MOT: 18 (9 diantaranya 

Fasilitator Nasional) 
 Fas PMBA : 79 Nakes 
 Konselor: Bidan 422 

 Seluruh nutrisionis & bikor di 
puskesmas sudah dilatih 

 Seluruh bidan desa sudah dilatih. 
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Pelatihan Petugas Catatan 

 PLKB : 34 
 PPL : 212 

 Setiap posyandu minimal ada 1 
kader terlatih (2.469 kader PMBA) 

 PLKB di tiap kecamatan dilatih 
PMBA 

 Semua PPL (pertanian) terlatih 
PMBA 

PAUD HI  Bunda PAUD : 96 (PAUD 
HI) 

 Fas PAUD : 14 

Pengembangan Anak Usia Dini 
Holistik Integratif 

Kader Remaja Anak SMU : 51 Knselor sebaya dipadukan dengan 
PMBA 

 
Pelatihan Petugas Catatan 
ASI 40 jam IBCLC : 1 

Fasilitator ASI : 23 ( 5 
Dokter, 12 Bidan, 4 Ahli gizi, 
2 Perawat) 
Konselor : 519 

Minimum 2 konselor di 
Puskesmas 

Pemantauan Pertumbuhan Bidan : 470 
Ahli gizi : 37 

 Setiap ahli gizi 
puskesmas sudah dilatih 

 Setiap bidan di desa 
dilatih mengenai 
pemantauan 
pertumbuhan sederhana 

PLA ( Participatory Learning 
& Action) 

19 org ( 6 orang Dinkes, 13 
orang Linsek) 

PKK, Bappeda, Bapermas , 
Dinas Pendidikan, Dinas 
Pertanian, KKP, Kantor PP 
& KB, Dinsosnakertrans, 
Kantor Kemenag, LSM. 

 

UPAYA PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN KLATEN 

Tahun 2006-2010 

1. Membentuk motivator ASI (kader): membantu meningkatkan pengetahuan ibu 
menyusui tentang manfaat ASI Eksklusif, cara menyusui yang benar dan tempat 
konsultasi bila mengalami kesulitan 

2. Meningkatkan kompetensi NAKES : 

- Pelatihan Konseling Laktasi 40 jam 

- Pelatihan Fasilitator Laktasi 40 jam 

- Pelatihan MPASI 

- Pelatihan PMBA pada Masa Darurat 

3. Meningkatkan keterlibatan dan komitmen nakes di luar Dinkes 

- Worskhop ASI bagi dokter spesialis (DSA, Obsgin) 

- Worskhop ASI bagi IDI 
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- Worskhop ASI bagi IBI 

4. Promosi ASI 

- Materi ASI di Pagelaran Wayang (limbukan) 

- Siaran radio, dan siaran interaktif 

- Billboard ASI di alun-alun 

- Pembuatan video dokumenter proses IMD, ASI eksklusif 

- Lealet, poster, sticker bagi angkutan umum dan mobil dinas 

5. MobilisasiSosial yang menjadikan masyarakat mudah mengingat:  

- Lomba: Lagu ASI,  

- Lomba Cipta Menu MPASI,  

- Lomba Ruang Laktasi, Klinik Laktasi, 

- Lomba ceramahreproduksisehatolehremaja 

- Lomba konselinglaktasinakes, 

- Lombakonseling PMBA kader. 

- Ikrar Bumil. 

- Jambore kader. 

- Sertifikat ASI Eksklusif 

6. Melarang sponsor susu formula  

7. Menyusun PERDA IMD dan ASI Eksklusif nomor 7 tahun 2008 

8. Mewajibkan penyediaan ruang/klinik laktasi di fasilitas kesehatan (Dinas Kesehatan, 
RS, Puskesmas) 

9. Bidan menandatangani surat pernyataan mendukung program IMD &ASI Eksklusif 
untuk perizinan BPM 

10. Kawal ASI dengan 8 kontak di puskesmas 

11. Pembentukan Kelompok Pendukung ASI 

12. Pembentukan 4 Kecamatan Sayang Bayi (Jatinom, Prambanan, Karangdowo, 
Gantiwarno) 

13. Pembentukan Rumah Sakit Rujukan Laktasi (RSI dan RSST) 

14. Membentuk Ikatan Konselor Laktasi Klaten (I-Klan) 

Tahun 2011-2015 

1. Membentuk motivator PMBA: kader dilatih PMBA (Pemberian Mmakan pada Bayi dan 
Anak), membantu  pengetahuan dan keterampilan ibu/pengasuh dalam memberi 
makan pada usia baduta (mulai dari IMD, ASI eksklusif makanan bagi anak usia 6 
bulan-2 tahun, gizi ibu hamil, gizi bu menyusui, sanitasi, KB, dll) 
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2. Meningkatkan kompetensi NAKES : 

- Pelatihan Fasilitator PMBA 

- Pelatihan Konselor PMBA 

- Pelatihan Pemantauan Tumbang Balita 

- Pelatihan PMBA pada Masa Darurat 

- Pelatihan Supportive Supervision (Penyeliaan Fasilitatif) 

3. Meningkatkan kompetensi LINSEK : 

- Pelatihan PMBA bagi PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dengan Pemanfaatan 
Pekarangan 

- Pelatihan PMBA bagi PLKB 

- Pelatihan Participatory Learning Action (PLA) dengan melibatkan masyarakat 
dalam deteksi dini balita gizi buruk 

- Pelatihan PAUD HI (Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif), materi 
PMBA dan hak anak 

- Pelatihan Konselor Remaja 

- Perluasan PMBA di kecamatan Minapolitan 

4. Pengembangan Program Pelayanan: 

- Kelas Ibu hamil 

- Kelas Ibu Balita 

- Posyandu BGM/2T 

- Peningkatan suplemen (vitamin A bagi balita dan ibu nifas, TTD bagi bumil, bufas 
dan remaja putri) 

- Kawal PMBA di puskesmas 

- Pemberian PMT Penyuluhan di posyandu dan PMT Pemulihan bagi balita gizi 
kurang dan bumil/bufas KEK/anemi 

- Penanggulangan kecacingan 

- Pemantauan Tumbang dengan pengukuran serentak (bulan Pebruari dan 
Agustus) 

- Supportive supervision (menjaga kualitas konselor dalam melakukan konseling) 

- Monitoring garam beriodium di SD/posyandu oleh puskesmas dan inspeksi garam 
di pasar oleh Tim GAKI Kabupaten 

- Perawatan gizi buruk, mulai dari pelaporan, pelacakan/kunjungan rumah, 
perawatan, tindak lanjut pasca perawatan dan pemberian formula (F100) 

5. Pengembangan Simpus GizKIA, keterpaduan data antara pelayanan bagi ibu, 
pelayanan bagi balita dan pemberian imunisasi 

6. Pembentukan Rumah Sakit Rujukan Laktasi (RSUD Bagas Waras) 
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7. Reorganisasi I-Klan, dengan tugas: 

- Melakukan pendidikan dan pelatihan  konselor laktasi, pemberian makan pada bayi 
dan anak  (PMBA) dan PMBA pada situasi darurat 

- Memonitor pelaksanaan ASI Eksklusif  dan PMBA di Kabupaten Klaten 

- Mengoptimalkan konselor laktasi dan PMBA di masyarakat 

- Membantu pemerintah dalam menyukseskan gerakan 1.000 hari pertama 
kehidupan 

- Membantu pelaksanaan pemberian makan pada bayi dan anak pada situasi 
darurat. 

8. Mengawal penyediaan ruang/klinik laktasi di fasilitas non kesehatan (perusahaan, 
SKPD lain dan tempat-tempat umum) 

9. Pembentukan Baby Cafedi Desa Pandes, Kecamatan Wedi oleh bidan, kader dan 
perangkat desa 

10. Menyusun PERBUP tentang Pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif nomor 12 tahun 
2013 

11. Menyusun Surat Edaran Bupati No. 011/0093/12 tahun 2014 tentang Penyediaan 
Ruang Laktasi 

Tahun 2016- sekarang, melanjutkan kegiatan 2011-2015 ditambah: 

1. Workshop 3 hari untuk Nakes dalam Tatalaksana Gizi Buruk 

2. Sosialisasi Pemberian Tablet Tambah Darah untuk Remaja Putri di sekolah dan desa 

3. Gerakan Serentak Minum Fe bagi remaja putri 

4. Survey Pemantauan Status Gizi di 30 klaster (desa)  

5. Survey Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan 
dan Perikanan 

6. Peningkatan wilayah ODF (linprog) perluasan desa ODF  

7. Pembinaan pedagang bubur bayi oleh penyelenggara Baby Cafe 

8. Membentuk Kelas PMBA 

9. Pembinaan ke perusahaan yang memperkerjakan perempuan 

10. Kegiatan Pendampingan di Perusahaan 

- Pemeriksaan Kesehatan Awal, Berkala dan Khusus 

- Kelas ibu hamil di perusahaan 

- Senam Bumil 

- Bantuan praktis konselor di perusahaan 

- Menyediakan Ruang Memerah ASI  

- Menyediakan kulkas penyimpan ASI perah dan labelnya 
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11. Memfasilitasi Kegiatan-kegiatan Inovatif 

- Aplikasi Posyandu-Qu: membantu pengolahan data di Posyandu 

- Cafe Baby: menyediakan makanan sehat dg kualitas empat  BINTANG (4) bagi 
baduta   

- Juwita 1000 Harta: Juwiring Tanggap 1.000 Hari Pertama Kehidupan 

- Pergiwo cantik : pemeriksaan gigi catin diteruskan sampai ibu hamil 

- Religi (Remaja Peduli Gizi): mencegah anemi remaja 

- Gemas Ganti Canting: Gerakan Masyarakat Gantiwarno Cegah Stunting 

- Kelas Catin 

- Geri Gemes Me (Gerakan Ibu Gemar Memberi Tabur Gizi Mix Me) 

- Repelita: Remaja Peduli Kesehatan bersama konselor Sebaya 

- Antar Bumil Minta AMPO (ANC Terpadu Bumil dilanjut Minum TTD dan PMO)  

- Klaten WASKITA (klaten awasi bersama kesehatan ibu,bayi dan balita). 

12. Pengawalan Kesehatan remaja 

- Pemberian tablet tambah darah padasiswa SLTP dan SLTA seminggu sekali pada 
hari jumat 

- Pelatihan berjenjang untuk pengawalan gizi remaja, pelatihan tingkat kabupaten 
dan kecamatan untuk TP UKS dan tenaga kesehatan, pelatihan guru sbg 
pendamping siswa, pelatihan siswa di masing masing sekolah. 

- Pembentukan posyandu remaja bagi remaja diluar sekolah, dengan melatih kader 
sebaya yang akan melakukan kegiatan di posyandu remaja 

13. Pemberian obat cacing bagi ibu hamil yang terdeteksi menderita kecacingan dengan 
pemeriksaan faeces.dan pemberian obat cacing pada balita dan anak sekolah secara 
serentak pada bulan februari dan agustus bersamaan pemberian vit A. 

14. Pemberian bibit tanaman dan unggas dari dinas pertanian tanaman pangan untuk 
masyarakat, dimana hasil tanaman akan diperbantukan sebagian ke posyandu sebagi 
PMT penyuluhan maupun pemulihan 

15. Memberikan jaminan persalinan kepada ibu melahirkan  
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KECENDERUNGAN STATUS GIZI KAB KLATEN 
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TANTANGAN 

1. Stunting merupakan issue baru dalam program gizi. 

2. Stunting belum masuk dalam pelayanan kesehatan dan gizi reguler.  

3. Belum adanya sanksi untuk penegakan perda/perbub yang berhubungan dengan 
pencegahan dan penanggulangan stunting 

4. Belum adanya kepedulian / awareness dari lintas sector utk penanganan stunting 

5. Hasil output kegiatan pencegahan stunting jangka panjang 

 

HARAPAN 

1. Penguatan kelembagaan di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun desa 

2. Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam pencegahan dan 
penanggulangan stunting di Kabupaten Klaten  

3. KOMUNIKASI, INFORMASI dan EDUKASI yang cukup untuk masyarakat melalui 
berbagai media.  

4. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan gizi  dengan pendekatan masyarakat  

5. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan dilakukan secara integrasi mulai dari 
perencanaan 

6.  Pengembangan inovasi intervensi Gizi  
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9 PESAN 1000 HPK 

1. Selama hamil, makan makanan bervariasi. 

2. Memeriksa kehamilan minimal 4 x. 

3. Minum tablet tambah darah  

4. Bayi yang baru lahir Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 

5.  Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan  

6. Timbang BB bayi secara rutin setiap bulan  

7. Berikan imunisasi dasar wajib  

8. Lanjutkan pemberian ASI hingga berusia 2 tahun  

9. Berikan MP ASI secara bertahap pada usia 6 bulan dan tetap memberikan ASI. 

 
INTERVENSI YANG TELAH 
TERBUKTI

REMAJA
MASA KEHAMILAN KELAHIRAN USIA 0-5

BULAN
USIA

6-23 BULAN

• Peningkatan
pemanfaatan
makanan lokal
• Fortifikasi

makanan, 
termasuk iodisasi
garam
• Pemberian

suplemen
mikronutrien dan
obat cacing
• Suplemen

makanan
fortifikasi bagi
ibu yang kurang
gizi
• Pemeriksaan

kehamilan, 
termasuk tes HIV

• Inisiasi
menyusui
dini dalam
waktu satu
jam setelah
persalinan
(termasuk
kolostrum)
• Praktek yang 

tepat dalam
pemberian
makan
kepada bayi-
bayi yang 
terpapar HIV 
dan antivirus 
(ARV)

• ASI eksklusif
• Praktek yang tepat

dalam pemberian
makan kepada bayi-
bayi yang terpapar
HIV dan ARV
• Pemberian suplemen

vitamin A dalam
delapan minggu
pertama setelah
persalinan
• Suplemen multi-

mikronutrien
• Peningkatan

pemanfaatan
makanan lokal, 
makanan fortifikasi, 
suplemen
mikronutrien/ 
fortifikasi di rumah
unt ibu kurang gizi

• Penerapan tepat waktu untuk MPASI 
yang memadai, aman dan tepat

• Lanjutkan ASI hingga 2 tahun
• Praktek yang tepat dalam pemberian

makan bayi yang terpapar HIV dan ARV
• Suplementasi vit & mineral tmasuk vit.

A, multi-mikronutrien; pemberian zinc 
untuk pengobatan diare; obat cacing

• Penanggulangan berbasis masyarakat
terhadap malnutrisi akut berat; 
penanggulangan malnutrisi akut
sedang

• Fortifikasi mak., termasuk iodisasi
garam

• Pencegahan dan pengobatan penyakit
menular; cuci tangan dengan sabun
dan praktek air minum dan sanitasi
yang baik

• Peningkatan pemanfaatan makanan
lokal, makanan fortifikasi, suplemen
mikronutrien/ fortifikasi di rumah
untuk ibu kurang gizi, cuci tangan
dengan sabun

 

KEBIJAKAN DAN PROGRAM TERKAIT INTERVENSI STUNTING YANG TELAH 
DILAKUKAN  

Terkait upaya untuk mengurangi serta menangani pervalensi stunting, pemerintah 
daerah kabupaten Klaten   kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan serta regulasi selain 
ditingkat nasional sudah ada kebijakan kebijakan yang diharapkan dapat berkontribusi pada 
pengurangan pervalensi stunting, termasuk diantaranya: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 (Pemerintah 
melalui program pembangunan nasional ‘Akses Universal Air Minum dan Sanitasi 
Tahun 2019’, menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan 
layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia).  
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2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 (target penurunan 
prevalensi   stunting menjadi 28% pada 2019). 

3. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, Bappenas, 2011.  

4. Undang-Undang (UU) No. 36/2009 tentang Kesehatan. 

5.  Peraturan Pemerintah (PP) No.33/2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif.  

6. Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan 
Perbaikan Gizi.  

7. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang 
Pemberian   Ais Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia. 

8. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.15/2013 tentang Tata Cara 
Penyediaan Fasilitas   Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.  

9. Permenkes No.3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).  

10. Permenkes No.23/2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.  

11. Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka Seribu Hari 
Pertama   Kehidupan (Gerakan 1.000 HPK), 2013.  

12. Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK), 2013. 

13. Perda no 7 tahun 2008 tentang inisiasi menyusu dini dan air susu ibu eksklusif 

14. Perbup no 12 tahun 2013 tentang pelaksanaan program inisiasi menyusu dini dan air 
susu ibu eksklusif 

15. Keputusan bupati no 441.3/380/2014 tentang pembentukan tim distrik tim problem 
solving perencanaan kesehatan ibu,bayi batu lahir dan anak. 

16. Keputusan bupati no 441.8/378/2014 tentang pembentukan tim Pembina dan 
pengawas pelaksanaan pelayanan obstetric neonatam essensial dasar. 

17. Keputusan bupati no 441.9/379/2014 tentang pembentukan tim audit maternal 
perinatal 

18. Perbup no 44 tahun 2017 tentang program STBM di kabupaten klaten 

19. Perbub no 7 tahun 2018 tentang gerakan masyarakat hidup sehat di kab klaten 

PENUTUP 

Dengan adanya penjelasan diatas dalam rangka percepatan perbaikan perbaikan gizi 
pada 1000 hari pertama kehidupan diharapkan semua pemangku kepentingan mempunyai 
persepsi,komitmen dan langkah nyata yang terkoordinasi dalan penyusunan perencanaan 
dan penganggaran di berbagai tingkat administrasi baik kabupaten,kecamatan maupun desa. 

 

 

  



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

160 
 

UPAYA PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR HASIL PERTANIAN  

DI PROVINSI LAMPUNG* 

Oleh : 

Oktovia Hafid 

 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung  

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang dan Masalah 
 

 Indonesia menduduki peringkat keempat negara dengan populasi tertinggi, 
sehingga menjadikan Indonesia potensial bagi pasar pangan dan olahannya sebagai 
konsumen pangan terbesar. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang merupakan 
negara kepulauan, dengan beragam budaya serta dengan beragam sumber daya dan 
karakteristik pola konsumsi pangan membawa konsekwensi bagi Indonesia untuk 
memberikan perhatian lebih terhadap masalah pangan. 

 Adanya pemanasan global dan perubahan iklim yang dapat mengancam 
ketersediaan pangan, termasuk pangan aman, serta tantangan keamanan pangan di 
setiap rantai pangan (produksi, penanganan, distribusi, pemasaran, konsumsi), maka 
masalah pangan ini tidak bisa terlepas dari perhatian sehari-hari Pemerintah Indonesia.  

Adanya perdagangan internasional dengan berbagai komoditas perdagangan, 
termasuk komoditas pangan, yang sifat perdagangannya lintas negara menuntut 
pemenuhan persyaratan keamanan pangan. Dan dengan era globalisasi saat ini yang 
memungkinkan perpindahan barang, hama dan penyakit dengan mudah, maka faktor 
keamanan pangan menjadi penting. 

 Atas dasar hal-hal di atas, dipandang perlu adanya kebijakan yang mengatur 
penjaminan keamanan pangan, khususnya pangan segar, pada masyarakat disertai 
upaya untuk melaksanakannya. Terkait dengan hal tersebut, berikut disajikan Upaya 
Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Hasil Pertanian di Provinsi Lampung 
oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. 

B. Tujuan Penulisan 

Penulisan makalah dengan judul “UPAYA PENJAMINAN KEAMANAN DAN MUTU 
PANGAN SEGAR HASIL PERTANIAN DI PROVINSI LAMPUNG” ini bertujuan: 
1. menjelaskan pengertian pangan, pangan segar, keamanan pangan, mutu pangan, 

serta hal-hal yang terkait dengan regulasi atau landasan hukum penanganan 
keamanan pangan segar; 

2. menjelaskan kondisi atau keadaan keamanan pangan segar, khususnya pangan 
segar asal tumbuhan di provinsi lampung, dan perkembangannya beberapa tahun 
terakhir; 

* Disampaikan pada kegiatan Focos Group Discussion (FGD) III Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi  
  (WNPG) XI  Bidang 3 Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan, 14 Mei 2018 di Hotel Novotel - Lampung   
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3. menjelaskan masalah-masalah dan issue strategis keamanan pangan serta 
rencana strategis pengawasan keamana pangan segar; 

4. menjelaskan kebijakan pengawasan keamanan pangan segar dan jenis-jenis 
pengawasan yang dilakukan; serta, 

5. menjelaskan rencana tindak lanjut pengawasan keamanan pangan segar. 

C. Kerangka Penulisan 

Makalah ini ditulis dengan kerangka penulisan sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang dan Masalah 
B. Tujuan Penulisan 
C. Kerangka Penulisan 

II. PENGERTIAN PANGAN DAN KEAMANAN PANGAN 
A. Pengertian Pangan, Keamanan Pangan, dan Mutu Pangan 
B. Regulasi/Dasar Hukum Penanganan Keamanan Pangan Segar 

III. KEADAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DI PROVINSI 
LAMPUNG 

 
IV. ISSUE STRATEGIS KEAMANAN PANGAN DAN RENCANA STRATEGIS 

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR 
A. Masalah-masalah Keamanan Pangan 
B. Issue Strategis Keamanan Pangan 
C. Rencana Strategis Pengawasan Keamana Pangan Segar 

V. KEBIJAKAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR 
A. Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan Segar 
B. Jenis-jenis Pengawasan Keamanan Pangan Segar 

VI. RENCANA TINDAK LANJUT PENGAWASAN 

VII. PENUTUP 
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II. PENGERTIAN PANGAN DAN KEAMANAN PANGAN 

 

A. Pengertian Pangan, Keamanan Pangan, dan Mutu Pangan 

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang dimaksud 
dengan Pangan adalah: segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang 
diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi 
konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan 
lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan 
makanan dan minuman.  Sedangkan yang dimaksud dengan Pangan Segar adalah: 
pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau 
yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. 

Adapun yang dimaksud dengan Keamanan Pangan, berdasarkan Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yaitu: kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 
mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat 
mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak 
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk 
dikonsumsi. Dari pengertian tersebut, mengandung maksud bahwa keamanan pangan 
merupakan jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya terhadap konsumen 
bila disiapkan dan atau dimakan sesuai maksud penggunaannya. Dan, semua kondisi dan 
tindakan yang diperlukan selama produksi, prosesing, penyimpanan, distribusi dan 
penyiapan makanan sehingga ketika dimakan tidak menyebabkan resiko terhadap 
kesehatan. 

Mutu Pangan diartikan sebagai hal yang terkait pada karakteristik, sifat dan keadaan 
pangan lainnya yang mempengaruhi penilaian dari konsumen terhadap pangan tersebut, 
seperti: mutu organoleptik (ukuran, warna, bau, etc); mutu fungsional (kesegaran, shelf 
life, etc); mutu nutritional; dan mutu hygienik. 

B. Regulasi/Dasar Hukum Penanganan Keamanan Pangan Segar 

a). Undang-undang 
1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian 

Kesesuaian. 
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.  
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.  
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan.  
8. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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10. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan 
Tumbuhan.  

11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 

b) Peraturan Pemerintah 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk 

Rekayasa Genetika.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi 

Pangan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan 

Berbahaya dan Beracun.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang  Penyelenggaraan 

Perlindungan Konsumen.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional 

Indonesia. 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, 

Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida. 

c) Peraturan Menteri 
1. Permentan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan 

Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan. 
2. Permentan Nomor 22 Tahun 2015 tentang  Pedoman Penanganan Pasca Panen 

Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik.  
3. Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BPOM Nomor 43 Tahun 2013 dan 

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang 
Disalahgunakan Dalam Pangan.  

4. Permentan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.  
5. Permenkes Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.  
6. Permentan Nomor 62 Tahun 2010 tentang Tatacara Penerapan dan Registrasi 

Kebun/Lahan Usaha dalam Budidaya Buah dan Sayur yang Baik.  
7. Permentan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil 

Pertanian.  
8. Permentan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur 

yang Baik (GAP). 
9. Permentan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran 

Pangan Segar Asal Tumbuhan. 
10. Permentan Nomor 35 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara 

Pengolahan Hasil Pertanian Asal tumbuhan yang Baik (GMP).  
11. Permentan Nomor 58 Tahun 2007 tentang  Pelaksanaan Sistem Standardisasi 

Nasional Bidang Pertanian.  
12. Permentan Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengawasan Pestisida.  
13. Permentan  Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan 

yang Baik (GAP). 
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14. Permenkes Nomor 1350 Tahun 2001 tentang  Pengelolaan Pestisida. 
 

III. KEADAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  DI PROVINSI 
LAMPUNG 

   
Berdasarkan data pengawasan keamanan pangan segar yang dihimpun oleh Bidang 

Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dari tahun 2015 - 2018 
(Tabel 1), persentase pangan segar yang dikonsumsi menunjukkan tren meningkat setiap 
tahunnya. Pada tahun2015, pangan segar yang dikonsumsi sebesar 82,08% yang meningkat 
pada tahun 2016 menjadi 83,52%, pada tahun 2017 menjadi 95,16%, sedangkan pada tahun 
2018 sampai dengan bulan Agustus dari hasil pengawasan pangan segar hasil uji cepat 
formalin dan residu pestisida adalah sebesar  96,88%. 

Tabel 1. Keragaan Hasil Uji Cepat Formalin dan Residu Pestisida Pangan Segar Provinsi 
Lampung Tahun 2015 - 2018 (Sampai Bulan Agustus 2018). 

 

NO TAHUN PERSENTASE AMAN KONSUMSI 

1 2015 82.08% 

2 2016 83,52% 

3 2017 95,16% 

4 2018 96,88% 

 
Data keragaan hasil uji cepat formalin pada pangan segar tahun 2015 - 2018 (Tabel 

2), menunjukkan persentase yang fluktuatif. Pada tahun 2015, dari 104 jumlah sampel yang 
diuji, 11,5% positif mengandung formalin. Kenaikan persentase pangan segar yang positif 
mengandung formalin terjadi pada tahun 2016 sebesar 21,56% atau 22 sampel dari 102 
sampel. Pada tahun 2017, dari 113 sampel yang diuji, yang positif terdeteksi mengandung 
formalin sebesar 6,19% dan pada tahun 2018 dari 80 pangan segar yang diuji didapatkan 5 
sampel yang positif terdeteksi mengandung formalin (6,25%). 

Tabel 2. Keragaan Hasil Uji Cepat Formalin Pangan Segar Provinsi Lampung Tahun 2015 - 
2018 (Sampai Bulan Agustus 2018). 

 

NO TAHUN JUMLAH 
SAMPEL 

POSITIF 
TERDETEKSI 

PERSENTASE 

1 2015 104 12 11,5% 

2 2016 102 22 21,56% 

3 2017 113 7 6,19% 

4 2018 80 5 6,25% 
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Untuk data keragaan hasil uji cepat residu pestisida pada pangan segar di Provinsi 
Lampung dari tahun 2015 - 2018 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan setiap 
tahunnya, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 2. Keragaan Hasil Uji Cepat Residu Pestisida pada Pangan Segar Provinsi Lampung 
Tahun 2015 - 2018 (Sampai Bulan Agustus 2018). 

 

NO TAHUN JUMLAH 
SAMPEL 

POSITIF 
TERDETEKSI 

PERSENTASE 

1 2015 136 31 22% 

2 2016 153 22 13,07% 

3 2017 73 2 2,74% 

4 2018 80 0 0% 

Berdasarkan data-data tersebut diatas, untuk terus meningkatkan pengawasan 
keamanan pangan yang beredar, Tim Jejaring Keamanan Pangan Pangan Daerah 
berdasarkan : (1) Pergub No.36 Tahun 2013 tentang Sistem Keamanan Pangan Terpadu 
Provinsi Lampung, (2) SK Gubernur Lampung No.G/564/II.06/HK/2015 tentang Pembentukan 
Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) Provinsi Lampung, akan terus 
berkoordinasi untuk melaksanakan sidak pasar-pasar tradisionil maupun pasar modern 
secara bersama-sama agar terjamin keamanan pangan di Provinsi Lampung. 
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IV. ISSUE STRATEGIS KEAMANAN PANGAN DAN RENCANA STRATEGIS 
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR 

 
A. Masalah-masalah Keamanan Pangan 
 

Terdapat beberapa permasalahan dalam hal keamanan pangan segar hasil pertanian 
yang dapat dirangkum sebagai berikut: 
1. SDM pengawas keamanan pangan segar sangat terbatas;  
2. Kegiatan inspeksi dan monitoring yang belum merata di setiap wilayah dan belum 

terintegrasi antar instansi yang berwenang;  
3. Rendahnya kesadaran masyarakat (produsen/petani/pedagang dan konsumen) 

tentang keamanan pangan; 
4. Belum memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung pengawasan keamanan 

pangan (Laboratorium, mobil pengawas keliling di kab/kota, Rapid Tes Kit, dan lain-
lain). 

B. Issue Strategis Keamanan Pangan 

Issue Strategis Keamanan Pangan di Provinsi Lampung, yaitu: 
 Beredarnya bahan pangan segar maupun makanan siap saji yang beredar 

mengandung bahan kimia berbahaya (formalin, borax, rodhamin, methanil yelow, dan 
lain-lain), baik di pasar tradisional pedesaan  maupun pasar modern perkotaan.  

 Beredarnya jajanan anak sekolah yang mengandung bahan kimia (borax, rodhamin, 
methanil yelow), baik sekolah yang ada di kota maupun di desa.  

 Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat/ konsumen, produsen 
(166ndustry kecil dan menengah) terhadap  keamanan pangan. 

 Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan, 
untuk itu usaha-usaha pencegahan keamanan pangan harus dilakukan. 

C. Rencana Strategis Pengawasan Keamana Pangan Segar 

Rencana Strategis Pengawasan Keamana Pangan Segar di Provinsi Lampung 
sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1. 
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• Bimtek Pengawas Keamanan Pangan
Segar

• Bimtek Petugas Pengambil Contoh (PPC)
• Bimtek Audit Internal
• Fasilitas OKPO
• Temu Teknis OKKPD
• Sinkronisasi Komtek
• Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan

Nasional (JKPN/JKPD)
• Koordinasi Penanganan KPS
• Harmonisasi dan Kerjasama KPS

• Pengawasan keamanan
pangan segar

• Promosi KPS
• Pengawalan Regulasi

Teknis
• Fasilitasi OKKPP/OKKPD

PENGAWASAN KEAMANAN 
PANGAN SEGAR

Tersedianya PANGAN SEGAR 
YANG AMAN dikonsumsi

KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN 
KEAMANAN PANGAN SEGAR -

RENCANA STRATEGIS PENGAWASAN 
KEAMANAN PANGAN SEGAR

 

Gambar 1. Rencana Strategis Pengawasan Keamana Pangan Segar di Provinsi 
Lampung 
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V. KEBIJAKAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR 
 

A. Kebijakan Pengawasan Keamanan Pangan Segar 

1. Penguatan Regulasi dan Legalitas 
a. Penguatan Regulasi dan Legalitas Skala Nasional 

Penguatan Regulasi dan Legalitas Skala Nasional, yaitu: 
1) Partisipasi aktif penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yaitu 

RPP Label dan Iklan Pangan, serta RPP Mutu dan Keamanan Pangan; 
2) Revisi Permentan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tatacara 

Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;  
3)  Revisi Permentan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu 

Pangan Hasil Pertanian. 

b. Penguatan Regulasi dan Legalitas Skala Daerah 
Penguatan Regulasi dan Legalitas Skala Daerah, yaitu: 
1) Pembuatan Peraturan  Gubernur No. 36  Tahun 2013  Tentang Sistem 

Keamanan Pangan Terpadu  Lampung; 
2) Pembuatan Surat Keputusan Gubernur Lampung No. 564/II.06/HK/2015 

Tanggal 2 Desember 2015 Tentang  Pembentukan Tim Koordinasi  Jejaring  
Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung 

2. Penguatan SDM Pengawas Keamanan Pangan Segar 
a. Bimbingan Teknis Petugas Pengambil Contoh (PPC); 
b. Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar; 
c. Sertifikasi Pengawas Keamanan Pangan Segar; 
d. Pemantauan/pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan. 

3. Pembinaan dan Pengawasan 
a. Pembinaan kepada produsen, konsumen dan pedagang dilakukan oleh Dinas 

instansi yang menangani keamanan pangan. 
b. Pemantauan dilakukan secara rutin dengan mengambil sample ke lapangan dan 

melakukan pengujian. 
c. Pengawasan dilakukan secara berkala dan pada waktu menjelang hari besar 

keagamaan nasional oleh Dinas instansi yang menangani pangan (Pangan segar, 
pangan kemasan, olahan tertentu dan pangan siap saji). 

d. Sidak bersama oleh Tim Terpadu Jejaring Keamanan Pangan yang dilakukan 
menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. 

4. Promosi dan Edukasi 
a. Pembuatan Baliho, Banner, Leaflet dan publikasi media massa.  
b. Pelatihan untuk Petugas. 
c. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat (produsen, pedagang, 

masyarakat). 
d. Pemasyarakatan Penggunaan Rapid Test Kit (Uji Cepat). 

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan Segar 
a. Mengoptimalkan Penggunaan Mobil Fungsional Pengawasan Keamanan Pangan 

Segar. 
b. Pengadaan Rapid Test Kit untuk Uji Residu Pestisida dan Formalin. 
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6.  Pemberian Sanksi 
a. Pemberian Sanksi Administratif (Pemanggilan Pemberian surat teguran, 

pencabutan izin). 
b. Penuntutan secara Hukum (Dilakukan oleh BPOM) 

B. Jenis-jenis Pengawasan Keamanan Pangan Segar 

1. Pengawasan Terjadwal 
Pengawasan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Penetapan 
biasanya dilakukan diawal tahun. Pengawasan ini merupakan kegiatan rutin, dapat 
berupa: 
• Pengawasan di hari besar keagamaan  
• Melakukan surveilen kepada pelaku usaha yang sudah di sertifikasi/ registrasi 
• Melakukan penilaian kepada pelaku usaha yang melakukan permohonan 

registrasi/sertifikasi 

Registrasi Produk: 
Penjaminan keamanan produk berdasarkan Permentan Nomor 51 tahun 2008 tentang 
Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan. 
- No registrasi PD : pangan dalam negeri  
 Contoh produk registrasi PD :  beras,  ketumbar,  kacang-kacangan  
- No registrasi PL :  pangan asal pemasukan  

Contoh produk regitrasi PL :  sayuran beku 

Registrasi Rumah Kemas: 
Penjaminan terhadap instalasi pengemasan  (contoh rumah kemas salak, manggis) 

Serifikasi Prima: 
a) Prima 1 

 Aspek Keamanan Pangan; 
 Aspek Mutu; 
 Aspek Lingkungan dan Sosial. 

b) Prima 2 
 Aspek Keamanan Pangan; 
 Aspek Mutu. 

c) Prima 3 
 Aspek Keamanan Pangan 

2. Pengawasan TidakTerjadwal 
Pengawasan yang tidak dijadwal dan pelaksanaannya dilakukan dengan 
pertimbangan tertentu seperti : 
a) Penanganan kasus : kasus beras plastik (2015) 
b) Kejadian luar biasa : cemaran Listeria pada apel (2014) kandungan formalin pada 

jeruk impor asal China (2009) 
c) Penugasan khusus : pengawasan beras PUPM pemasok TTI 
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VI. RENCANA TINDAK LANJUT PENGAWASAN 
 

Rencana Tindak Lanjut (RTL) Pengawasan Keamanan Pangan Segar sebagai upaya 
penanganan keamanan pangan segar asal tumbuhan di Provinsi Lampung adalah sebagai 
berikut: 
1. Menyusun rencana kerja pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam 

Pangan. 
2. Melakukan Bimtek Peningkatan Kemampuan Petugas Pengawas Keamanan Pangan. 
3. Melakukan pengawasan rutin/berkala keamanan pangan ke Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung. 
4. Melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke pasar tradisional dan pasar modern yang ada 

di Bandar Lampung. 
5. Melakukan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan keamanan pangan. 
 

VII. PENUTUP 
 

• Keamanan pangan merupakan aspek yang luas, melibatkan beberapa stakeholder 
sehingga perlu koordinasi antar instansi:  pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, 
pengusaha (produsen, distributor/retailer) dan konsumen.  

• Untuk menjamin keamanan pangan diperlukan: penguatan legislasi di bidang pangan, 
sistem kelembagaan keamanan pangan, sistem pengawasan keamanan pangan, sarana 
dan prasarana (laboratorium pengujian keamanan pangan), SDM yang berkompeten, 
promosi, edukasi, serta ketersediaan dana yang memadai. 

• Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), kita harus mampu bersaing 
dalam segala bidang termasuk kemampuan SDM, perlu dilakukan penguatan SDM yang 
berkompeten. 
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PERANAN INDUSTRI PANGAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING* 

 
Oleh: 

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia 
 
Latar Belakang 

Industri Makanan dan Minuman biasa disebut juga sebagai Industri Pangan 
merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi si sector non migas, yaitu 
sebesar 34,95% pada triwulan III tahun 2017 berdasarkan data dari BPS. Kinerja industri 
pangan setiap tahun cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan di atas pertumbuhan sector 
manufaktur. Pada triwulan III tahun 2017, pertumbuhan Industri Pangan sebesar 9.46 persen 
atau naik dibanding capaian triwulan II tahun 2017 sekitar 7.19 persen. Berdasarkan data ini, 
dapat dikatakan bahwa Industri Pangan merupakan salah satu penopang ekonomi nasional 

Berdasarkan Global Nutrition report 2017 dan UN report, di seluruh dunia sekitar 155 
juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting, 52 juta wasted dan 41 juta mengalami 
overweight. Pada laporan yang sama juga dinyatakan bahwa 2 milyard penduduk dunia 
mengalami defisiensi micronutrient dan 2 milyard lainnya mengalami overweight. Menjadi 
tantangan dunia untuk mengatasi permasalahan tersebut terutama dengan berkurangnya 
sumber daya dan makin sempitnya lahan pertanian. Bahan pangan, terutama protein harus 
diproduksi lebih banyak sebagai bahan konsumsi utama untuk populasi yang berkembang 
cepat. Juga diperlukan metode produksi yang berkelanjutan dan dapat berdaptasi dengan 
perubahan iklim. Indonesia termasuk di dalam 17 negara diantara 117 negara yang 
mempunyai sekaligus masalah stunting (37.2%), wasting (12.1%) dan overweight (11.9) pada 
anak balitanya. Permasalahan tersebut menjadi masalah gizi di Indonesia selain kegemukan 
pada penduduk di atas usia 18 tahun dan anemia pada ibu hamil. Sementara saat ini 
permasalahan defisiensi vitamin A dan iodium sudah bisa dikontrol, masalah stunting belum 
selesai dihadapi. 

Peran dan Program Industri Pangan 
Diperlukan kerjasama semua pemangku kepentingan agar upaya penurunan stunting 

dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pemerintah 
melalui Rencana pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-2019 (RPJMN, 2015-2019) 
telah menargetkan penurunan stunting pada anak usia di bawah dua tahun menjadi sebesar 
28%. Hal ini harus didukung dan terlaksana melalui partisipasi aktif semua pihak, tidak 
terkecuali Industri Pangan. 

Peran industri pangan utamanya adalah untuk menyediakan pilihan makanan yang 
aman dan bergizi, sesuai dengan kebutuhan gizinya. Terutama adalah pangan yang ditujukan 
untuk ibu hamil dan anak-anak. Produk pangan yang diproduksi harus dipastikan aman, 
berkualitas, dan memiliki zat gizi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan untuk 
membantu pemenuhan gizi. Pemenuhan terhadap standar ini menjadi penting karena jumlah 
gizi yang harus dimiliki oleh produk dan persyaratan keamanan pangannya telah diatur di 
dalam standar tersebut.  

* Disampaikan pada kegiatan Focos Group Discussion (FGD) III Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi  
  (WNPG) XI  Bidang 3 Peningkatan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan, 14 Mei 2018 di Hotel Novotel - Lampung   
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Industri Pangan juga berperan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan 
produk pangan tersebut bagi masyarakat. Industri harus memastikan produk-produk yang 
bergizi selalu tersedia pada saat diperlukan, memastikan bahwa setiap orang dapat 
memperoleh produk yang aman dan bergizi, dengan rasa yang sesuai dengan selera 
masyarakat. Dalam hal keamanan pangan, harus dijamin keamanan pangan selama produk 
tersebut diproduksi, disimpan dai dalam gudang dan juga selama dalam transportasi.  
Investasi dalam bidang pertanian, pangan dan gizi untuk memproduksi pangan yang 
terjangkau, tersedia dan aspiratif juga merupakan salah satu peranan industri pangan. 
Termasuk diantaranya adalah memproduksi pangan yang sesuai untuk setiap tahap 
kehidupan, melakukan fortifikasi pangan dalam skala besar, mendukung intervensi sensitive, 
menjamin gizi seimbang untuk karyawan di industri pangan dan menjadi mitra Pemerintah 
yang berkelanjutan untuk mencapai SDG2. 

Industri Pangan harus memastikan adanya Food Value System yang berkelanjutan, 
termasuk diantaranya adalah Teknologi dalam bidang pertanian dan teknologi proses pangan 
yang dapat menjamin ketahanan pangan. Teknologi dalam bidang pertanian akan 
meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan bibit unggul, irigasi yang modern, 
penggunaan pupuk yang efisien, mekanisaasi pertanian dll. Sedangkan teknologi proses 
diperlukan untuk menjamin ketersediaan produk pangan yang bernilai tambah, yang 
memenuhi standar keamanan pangan dan memenui kebutuhan konsumen akan produk yang 
berkualitas, nyaman, mudah diperoleh dan terjangkau. 

Beberapa industri pangan juga memiliki program yang membantu pemerintah dalam 
memberikan pendidikan terkait gizi pada masyarakat melalui media, label pada produk 
pangannya dan edukasi dalam bentuk pelatihan. Industri Pangan juga menjadi salah satu 
pemangku kepentingan dalam SUN Movement (Scaling Up Nutrition). SUN Movement adalah 
sebuah inisiative dari PBB untuk mengakhiri segala bentuk malnutrisi di tahun 2030. Jaringan 
bisnis dimobilisai untuk turut berkontribusi dalam menurunkan segala bentuk malnutrisi 
melalui SUN Movement Business Network. Prioritas gerakan ini adalah untuk mengajak 
sektor bisnis untuk aktif dalam mendukung gerakan percepatan perbaikan gizi. Beberapa 
program lain yang telah dan sedang dilakukan oleh Industri Pangan adalah program perbaikan 
gizi karyawan, mengadakan pekan sarapan sehat, revitalisasi Posyandu, pendidikan dan 
kampanye kepada ibu dan ibu hamil mengenai pentingnya gizi pada 1000 hari pertama 
kehidupan, melakukan fortifikasi besi pada tepung terigu, pendidikan gizi seimbang, 
pendidikan mengenai gizi untuk remaja putri dan juga peningkatan akses kesehatan dan 
sanitasi. 

Inovasi-inovasi teknologi dapat lebih berperan dalam upaya pengurangan dan 
pencegahan stunting. Ilmu sosial juga memiliki kontribusi yang besar dalam mengubah 
perilaku hidup masyarakat untuk mendapatkan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat, 
selain itu perbaikan sanitasi atau pengolahan pangan yang sehat membutuhkan teknologi 
yang tepat. Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting dalam upaya penurunan 
dan pencegahan stunting. 

Penjaminan Keamanan dan Kualitas Pangan 
Faktor kualitas dan keamanan pangan adalah hal yang paling utama bagi Industri 

Pangan. Industri telah melaksanakan program GMP (Good Manufacturing Practices) sebagai 
salah satu syarat utama untuk memulai berproduksi. Program HACCP (Hazard Analytical 
Critical Control Point) sebagai program dengan tingkatan yang lebih ketat dari pada GMP juga 
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telah dilakukan, terutama untuk produk-produk yang beresiko tinggi. Pemantauan lingkungan 
dan proses sanitasi dan hygiene yagn sangat ketat juga dilakukan untuk dapat memproduksi 
produk yang aman dan berkualitas. 

Komitmen Industri Pangan dalam penjaminan keamanan dan kualitas pangan 
dilakukan dengan memenuhi standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan 
internasional (CODEX). Saat ini produk pangan olahan yang dipasarkan harus mendapatkan 
ijin dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan yang berwenang melakukan pengawasan 
terhadap pangan olahan yang beredar. Untuk mendapatkan ijin edar tersebut, pangan olahan 
harus memenuhi standar yang ditetapkan baik oleh BPOM (regulasi kontaminan untuk 
menjamin keamanan pangan, regulasi kategori pangan untuk mutu pangan dll), Standar 
Nasional Indonesia (mutu dan keamanan pangan), menerapkan sistem jaminan mutu yang 
diakui secara internasional ataupun mengacu pada pedoman Internasional (CODEX). 
Beberapa perusahaan telah membangun fasilitas laboratorium yang lengkap serta 
mengembangkan metoda analisa sesuai standar internasional. 

Kendala dan Tantangan 

Beberapa tantangan dan kendala dihadapi industry pangan dalam upaya membantu 
penurunan dan pencegahan stunting. Diantaranya adalah bervariasinya sumber daya yang 
dimiliki oleh perusahaan, sehingga kemampuan setiap perusahaan dalam mematuhi standar 
dan regulasi juga bervariasi. Dalam hal ini terutama adalah bervariasinya sumber daya antara 
perusahaan kecil, menengah dan besar.  

Beberapa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah juga belum terintegrasi antara 
kementrian atau lembaga yang satu dengan yang lainnya. Masih ditemukan adanya beberapa 
peraturan yagn tumpang tindih sehingga mengakibatkan birokrasi yang lebih panjang dalam 
pelaksanaannya. Bahkan ditemukan juga beberapa peraturan yang bertentangan antara 
kementrian atau lembaga satu dengan yang lainnya sehingga industri pangan kesulitan untuk 
mematuhi peraturan tersebut. Beberapa peraturan kontraproduktif yang diterbitkan juga 
mempengaruhi pelaksanaannya oleh industri pangan. 

Beberapa program pemerintah juga belum terstruktur dan komprehensif dari hulu 
hingga ke hilir. Masih ditemukan beberapa standar yang ditetapkan ketat di hilir sementara 
standar untuk bahan baku di hulu yang diperoleh dari petani belum ditetapkan atau ditetapkan 
tidak seketat yang ada di hilir. Sehingga industri pangan yang menggunakan bahan baku dari 
dalam negeri kesulitan untuk memenuhi standar tersebut. Hal ini mempengaruhi produksi 
produk pangan yang ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. 

Rekomendasi  

Kebijakan yang kurang tepat adalah salah satu kendala dan tantangan yagn dihadapi 
oleh industry pangan dalam membantu program pencegahan stunting. Oleh karena itu 
diusulkan agar Pemerintah selalu melaksanakan Regulatory Impact Assessment dalam 
proses pembahasan peraturan baru ataupun tinjauan terhadap peraturan yang telah 
ditetapkan, Hal ini penting dilakukan untuk mempertimbangkan dampak peraturan tersebut 
sehingga pelaksanaanya dapat lebih efektif dan bermanfaat sesuaid engan tujuan penetapan 
peraturan tersebut. 

Pemerintah dan semua pemangku kepentingan, termasuk industri pangan seharusnya 
membuat peta jalan yang jelas dan transparan sehingga permasalahan dapat diselesaikan 
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tanpa menjadi beban salah satu pihajk dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan 
secara bertahap juga menjamin evaluasi dapat dilakukan untuk perbaikan kebijakan tahap 
selanjutnya. Pemerintah juga perlu membangun integrasi kebijakan yang baik antar instansi 
dan lembaga. Komunikasi yang baik juga perlu ditingkatkan oleh semua pemangku 
kepentingan, termasuk antar lembaga pemerintah dan kementrian dan juga dengan industri 
pangan.  

Industri pangan mengusulkan pembagian peran dalam pengawasan produk pangan 
agar berjalan lebih efektif. Tanggung jawab pengendalian mutu dan keamanan pangan 
menjadi tanggung jawab industry pangan. Artinya industri pangan bertanggung jawab 
terhadap mutu dan keamanan pangan pada saat produk tersebut diproduksi dan dipasarkan 
sehingga pengawasan pemerintah pada saat pre market dapat dihilangkan. Semenara 
pemerintah melakukan penguatan pengawasan di post market dan menindak tegas pelaku 
usaha yang melanggar peraturan yang berlaku. 

 

 
 
 
 
 
  



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

175 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Galeri       

     Foto 



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

176 
 

  

FGD I 
WNPG XI Bidang 3 

8 Maret 2018, Jakarta 
 

PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

176 
 

  

FGD I 
WNPG XI Bidang 3 

8 Maret 2018, Jakarta 
 



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

177 
 

 

 
 
 
 
 
  

FGD II 
WNPG XI Bidang 3 
5 April 2018, Klaten 

PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

177 
 

 

 
 
 
 
 
  

FGD II 
WNPG XI Bidang 3 
5 April 2018, Klaten 

PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

177 
 

 

 
 
 
 
 
  

FGD II 
WNPG XI Bidang 3 
5 April 2018, Klaten 

PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

177 
 

 

 
 
 
 
 
  

FGD II 
WNPG XI Bidang 3 
5 April 2018, Klaten 



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

178 
 

 
 
 
 
 
  

FGD III 
WNPG XI Bidang 3 

14 Mei 2018, Lampung 



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

179 
 

  



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

180 
 

 
 
 
 
  

 



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

181 
 

Perumusan Rekomendasi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

182 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAFTAR NAMA PESERTA  
PRA-WNPG XI DAN WNPG XI 

 
  



PROSIDING WNPG XI 
BIDANG 3 

183 
 

PESERTA FGD I WNPG XI 
Jakarta, 8 Maret 2018 

 
No. Nama Unit Kerja/Instansi 
1. Gusmalinda Sari Kemendag 
2. Febtri Wijayanti LIPI 
3. Innes Rahmania KKP 
4. Pratiwi Yuniarti Martoyo BPOM 
5. Purwiyatno Hariyadi IPB 
6. Kukuh S. Achmad BSN 
7. Aldo M. Prasetya BSN 
8. Latifa Dinar BSN 
9. Mutia Ardhaneswari BSN 
10. Lucky Tarigan Kemendag 
11. Yayat H.F Perum Bulog 
12. Yusra Egayanti BPOM 
13. Widodo Sumiyanto KKP 
14. Aris S. KKP 
15. Destry Anna Sari Kemenkop UKM 
16. Ahmad Mutaqin KKP 
17. S. M. Ageng KKP 
18. Endang Widyanti Kemenkes 
19. R. Yushiani Kemenkes 
20. Eni Nurkhayani Kementan 
21. Chandrini M Dewi Kemendag 
22. Renny Chandra BPOM 
23. M. Anwar Achmad Kemendag 
24. Yusup Akbar Kemenperin 
25. Cecep S.R. Kemenperin 
26. Nina Mora Kemendag 
27. Tri Agustinus Kementan 
28. Apriyanto Dwi Nugroho Kementan 
29. Anastasia Fitria Devi LIPI 
30. Purwowibowo LIPI 
31. Rosdiana V. Sipayung Kemenkop UKM 
32. Tetty H. Sihombing BPOM 
33. Hardinsyah Pergizi Pangan 
34. Singgih Harjanto BSN 
35. Anna Melianawati BSN 
36. Wahyu Purbowasito BSN 
37. Nuri Wulansari BSN 
38. Meliza Suhartatik BPOM 
39. Yurridha A.M. BSN 
40. Septiana Isnaeni BSN 
41. M. Ashari BSN 
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PESERTA FGD II WNPG XI 
Klaten, 5 April 2018 

 
No. Nama Unit Kerja/Instansi 
1. Aris Hidayat BBPOM Yogya 
2. Mego Pinandito LIPI 
3. Ernika Rahayu LIPI 
4. Anastasia Fitria 

Devi 
LIPI 

5. Ati Widya Perana BPOM 
6. Yeni Restiani BPOM 
7. Nuri Andarwulan IPB 
8. Purwiyatno 

Hariyadi 
IPB 

9. Nur Akbar Bahar BAPPENAS 
10. Endang S 

Rahayu 
UGM 

11. Meliza Suhartatik BPOM 
12. Gusmalinda Sari Kemendag 
13. Mursidi Kemendag 
14. Amelia L Kemendag 
15. Heru Purnomo Desa Pandes 
16. Agnes Murdiati UGM 
17. Fevi Catur W Kementan 
18. Apriyanto Dwi N Kementan 
19. Iwan Kurniawan Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 
dan Perikanan Kab 

Klaten 
20. Kristian Dinas Pertanian, 

Ketahanan Pangan 
dan Perikanan Kab 

Klaten 
21. Mauizzati Purba BPOM 
22. Yusra Egayanti BPOM 
23. Wandansari GAPMMI 
24. Sunarto UII 
25. Budi S Bappeda Kab Klaten 
26. Nugroho Bappeda Kab Klaten 
27. Winarti Bappeda Kab Klaten 
28. Meillya Fitriaty APPNIA 
29. Nofita Bappeda Kab Klaten 
30. Tri Rahayu Bappeda Kab Klaten 
31. Junadi Bappeda Kab Klaten 
32. Mardiyanto Bappeda Kab Klaten 
33. Rakyan Woro S Bappeda Kab Klaten 
34. Aida Fitriah Bappeda Kab Klaten 
35. Sri Setyaningsih Bappeda Kab Klaten 
36. Rini Siswantini Bappeda Kab Klaten 
37. Uni Wulandari Bappeda Kab Klaten 
38. Bambang Tri 

Perwanto 
Bappeda Kab Klaten 

39. Simson Masengi KKP 
40. Titin S Bappeda Kab Klaten 
41. Ana Dyah Bappeda Kab Klaten 
42. Haryono Bappeda Kab Klaten 
43. Calista Bappeda Kab Klaten 
44. Claudia Bappeda Kab Klaten 

No. Nama Unit Kerja/Instansi 
45. Nuryani Bappeda Kab Klaten 
46. Dwi Iswandari Bappeda Kab Klaten 
47. Endah 

Kusumaniyati 
Bappeda Kab Klaten 

48. Rahayu Bappeda Kab Klaten 
49. Abidin Bappeda Kab Klaten 
50. Hardi Julendra LIPI 
51. Suharini Desa Pandes 
52. Yuli Rahayu Desa Pandes 
53. Sri Hastuti Desa Pandes 
54. Marchamah Desa Pandes 
55. Dewi Nopitasari 

N 
Desa Pandes 

56. Hany Nur Pratiwi Desa Pandes 
57. Anna Mariyana Desa Pandes 
58. Endang Sri 

Budiani 
Desa Pandes 

59. Rahayuningsih Desa Pandes 
60. Sri Puji Rahayu Desa Pandes 
61. Diyah Suryani Desa Pandes 
62. Wahyu Suhartati Desa Pandes 
63. Yuniati Desa Pandes 
64. Rachmanto Desa Pandes 
65. Siti P Desa Pandes 
66. Latifa Dinar BSN 
67. Nuri Wulansari BSN 
68. Wahyu P BSN 
69. Singgih Harjanto BSN 
70. Anna 

Melianawati 
BSN 
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PESERTA FGD IV WNPG XI 
Jakarta, 5 Juni 2018 

No. Nama Unit Kerja/Instansi 
1. Suratmono BPOM 
2. Mauizzati Purba BPOM 
3. Yusra Egayanti BPOM 
4. M. Aman W IPB 
5. Nuri Andarwulan IPB 
6. Purwiyanto 

Hariyadi 
IPB 

7. Julia K LIPI 
8. Sri Raharjo UGM 
9. Bustanul Arifin UNILA 
10. Rindit 

Pambayun 
PATPI 

11. Sukoso BPJPH 
12. Meinneke 

Karolin 
BPOM 

13. Tetty H. 
Sihombing 

BPOM 

14. Emma Setyowati BPOM 
15. Haryanto 

Wibowo 
Balai POM Serang 

16. Abneuy 
Kombong 

BBPOM Jakarta 

17. Dyah Setyarini LIPI 
18. Purwowibowo LIPI 
19. Winitra R Kemenkes 
20. T. Permana SGU 
21. Hadi Riadi BPOM 
22. Poppy Kumala APPNIA 
23. Reny 

Prasetyanti 
GAPMMI 

24. Satya Nugroho LIPI 
25. Anisyah BPOM 
26. Anastasia Fitria 

Dewi 
LIPI 

27. Eny Tubik Kemendag 
28. Hardi Julendra LIPI 
29. Shafa T BBPOM Bandung 
30. Taufik A BPOM 
31. Fadlan F BPOM 
32. Yayan Cahyani BBPOM Jakarta 
33. W. Donald R. UPH 
34. Novianti 

Wulandari 
Kemendag 

35. Dyah Setyowati BPOM 

No. Nama Unit Kerja/Instansi 
36. Chandrini M. 

Dewi 
Kemendag 

37. Linar Z Udin LIPI 
38. Andreas LIPI 
39. Siti Aminah BPJPH 
40. Herniaty BPJPH 
41. Priyo Waspodo Binus 
42. Mutia A BSN 
43. Singgih Harjanto BSN 
44. Latifa Dinar BSN 
45. Wahyu 

Purbowasito 
BSN 

46. Grace S.L BPOM 
47. Mely O BPOM 
48. Yeti Darmayanti LIPI 
49. Yurike Patreda Setwapres 
50. Aldi Yarman Setwapres 
51. A. Saupi BPJPH 
52. Lolse Riani S BPOM 
53. Apriyanto Dwi Kementan 
54. Feul Catur W Kementan 
55. R Cecep LIPI 
56. Tyas Utami UGM 
57. Indah D WHO 
58. Galopong Kemenkes 
59. Inti Wikanestri Bappenas 
60. Ahmad Mutaqin KKP 
61. Dwi Yuliati KKP 
62. Tanti lanovia BPOM 
63. Ikhsani Adil BPOM 
64. Sri Martini Kemenko PMK 
65. Tri Nuke P LIPI 
66. Deksa Presiana BPOM 
67. Sari Romayana BPOM 
68. Dwi Retno W BPOM 
69. Nurul Ikka S BPOM 
70. Asma Zahidah BPOM 
71. Sofhiani Dewi BPOM 
72. Ati Widya P BPOM 
73. Pratiwi Yuniarti 

Martoyo 
BPOM 

74. Siti maemunah BPOM 
75. Meliza S BPOM 
76. Ika Nuriyana F BPOM 
77. Kafrawi BPOM 
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PESERTA FGD III WNPG XI 
Lampung, 14 Mei 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

No. Nama Unit Kerja/Instansi 
1. Mauizzati Purba BPOM 
2. Prof. Purwiyanto H. IPB 
3. Nuri Andarwulan IPB 
4. Lilis Nuraida IPB 
5. Syamsuliani BBPOM Lampung 
6. Yusra Egayanti BPOM 
7. Oktovia Hafid Dinas Ketahanan Pangan 

Lampung 
8. Debi Hardian DKP Lampung 
9. Eni Nurkhayani BKP 
10. Dr. Poppy Kumala APPNIA 
11. Fenta Yanuwati APPNIA 
12. Zalinar Udin LIPI 
13. Nuri Wulansari BSN 
14. Sri R Dharmayanti DKP Lampung 
15. Putri Nurlianti Dinas Peternakan 

Lampung 
16. Anastasia Fitria Devi LIPI 
17. Azhari Rangga UNILA 
18. Galopong Kemenkes 
19. Media Lisna Dinkes Lampung 
20. Anna Melianawati BSN 
21. Lasrida Yuniaty BPOM 
22. Bella Bappeda Lampung 
23. Rahmiyanita Bappeda Lampung 
24. Aditya A.W Kemenperin 
25. Meisa Pramita Kemenperin 
26. Marlina JS DKP Lampung 
27. Sofhiani Dewi BPOM 
28. Singgih Harjanto BSN 
29. Innes Rahmania KKP 
30. Dwi Yuliati KKP 
31. Sidhi Futami P BBPOM Lampung 
32. Abdul Azis Dinas Ketahanan Pangan 

Lampung 
33. Tri S BBPOM Lampung 
34. Ratna KD Kemenko PPTK 
35. Nirwana Dinkes Lampung 
36. Pratiwi Yuniarti Martoyo BPOM 
37. Meliza Suhartatik BPOM 
38. Siti Maemunah BPOM 
39. Nurul Ikka Sekardani BPOM 
40. Ika Nuriyana Fauziah BPOM 
41. Sukani BPOM 
42. Kafrawi BPOM 
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PESERTA WNPG XI INTI BIDANG 3 
Jakarta, 3-4 Juli 2018 

No. Nama Unit 
Kerja/Instansi 

1.  Suratmono BPOM 
2.  Juanda Reputra BSN 
3.  Chairun Nissa BPOM 
4.  Laksmi W Undip 
5.  Purry Anggraeni BSN 
6.  Enny Sholichah LIPI 
7.  Loise Riani Sirait BPOM 
8.  Nancy Malonda Unsrat 
9.  Dhita Indriaty Kemendag 
10.  Hasti Ristina Sari Kemenkes 
11.  Siti maemunah BPOM 
12.  Retno Priyandani BPOM 
13.  Yuli P. GAPMMI 
14.  Erwin Dwiyana KKP 
15.  Danor Agus S. BSN 
16.  Fevi Catur W. Kementan 
17.  Ihsan Nugra S. Kementan 
18.  Yohanes 

Oktavianus 
Bappeda Kab 

SBD NTT 
19.  Dyah Styarini LIPI 
20.  Eny Tulak Kemendag 
21.  Mona Fitria Poltekkes 

Jakarta 
22.  Dwi Retno W BPOM 
23.  Kia Sugihartini KKP 
24.  Simson Masengi KKP 
25.  Nyoman N BPOM 
26.  Yanuar R BPOM 
27.  Nuri Wulansari BSN 
28.  Hendriq F.K. BPOM 
29.  Roy Sparringa BPPT 
30.  F.G. Winarno MBRIO 
31.  Andrianti BPOM 
32.  Nurul Ikka 

Sekardani 
BPOM 

33.  Yayan Cahyani BBPOM Jakarta 
34.  Yuli Purwiati GMB 
35.  Tanti Kusniyanto BBPOM 

Bandung 
36.  Nurvika 

Widyaningrum 
BPOM 

37.  Poppy Kumala APPNIA 
38.  Ema Setyowati BPOM 
39.  Apriyanto Dwi N. Kementan 
40.  Wahyu S. BPOM 
41.  Nura Yuniarti M. UNSRI 
42.  Linar Z. Udin LIPI 
43.  Gectami D.R. RS PIK 
44.  Yuli Hartati Poltekkes 

Jakarta 
45.  Rahmat Saleh BPOM 
46.  Lilik Kustiyati IPB 
47.  Ahmad Mutaqin KKP 
48.  Yusra Egayanti BPOM 

No. Nama Unit 
Kerja/Instansi 

49.  Roch Ratri  
Wandansari 

GAPMMI 

50.  Dian Muzdalifah LIPI 
51.  M Husni Thamrin PERSAGI 
52.  Deksa Presiana BPOM 
53.  Sari Romayana BPOM 
54.  Innes Rahmania KKP 
55.  Bibong Widyarti Slow Food 

Jabodetabek 
56.  PJS. Ndara T Pemkab SBD 

NTT 
57.  Petrus T Solo Pemkab SBD 

NTT 
58.  Yulia Kemendag 
59.  Arleni Kemendag 
60.  Mutia A. BSN 
61.  Waisaktini M. STIK 
62.  Ingrid S. Surono Binus 
63.  Sutanti S. Namtini BPOM 
64.  Novianti Wulandari Kemendag 
65.  Ulfa Khaerawan H. KKP 
66.  Andi Ardiansyah LIPI 
67.  Yeni Restiani BPOM 
68.  Elisa Julianti USU 
69.  Agus A.S. KKP 
70.  Gikus S. Kementan 
71.  Latifa Dinar BSN 
72.  Spica A.A. G. BPOM 
73.  Rahayu Dewi S. UNESA 
74.  Purwowibowo LIPI 
75.  Ani Rohmaniyati BPOM 
76.  Grace Silvia BPOM 
77.  Fajri Nugroho BPOM 
78.  Eka Pratiwi BPOM 
79.  Isna I. A. BPOM 
80.  Luther Palimbong Kemendag 
81.  Yasir Nussa Kemendag 
82.  Asep Bagus LIPI 
83.  Theista Savanty BSN 
84.  Estiyanti BSN 
85.  Ati W BPOM 
86.  Anton Rahmadi UNMUL 
87.  Sintia Ramadani BPOM 
88.  Irmawati Abdy BPOM 
89.  Dadi H. M USSEC 
90.  Yusma Yennie KKP 
91.  Ajeng K.P KKP 
92.  Rina Puspitasari BPOM 
93.  Christina Litaay LIPI 
94.  Muh. Ramli - 
95.  Dedi Fardiaz IPB 
96.  Adhi S. Lukman GAPMMI 
97.  Agus Pambagio PH & H Lobby 

Firm 
98.  Arofa Noor Indriani BKPP DIY 
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No. Nama Unit 
Kerja/Instansi 

99.  Ageng Herianto FAO Indonesia 
100.  Sudaryatmo YLKI 
101.  Agus Haryono LIPI 
102.  Wahyu 

Purbowasito 
BSN 

No. Nama Unit 
Kerja/Instansi 

103.  Nuri Andarwulan IPB 
104.  Purwiyatno 

Hariyadi 
IPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIM PENYUSUN PROSIDING WNPG XI BIDANG 3  
 
 

1. Prof. Purwiyatno Hariyadi  
2. Prof. Nuri Andarwulan   
3. Ir. Tetty H. Sihombing, MP 
4. Dr. Wahyu Purbowasito 
5. Dra. Mauizzati Purba, Apt., M.Kes. 
6. Yusra Egayanti, S.Si., Apt., M.P. 
7. Roch Ratri Wandansari  
8. Ir. Chandrini Mestika Dewi, M.Si. 
9. Innes Rahmania, A.Pi., S.Sos., M.M. 
10. Apriyanto Dwi Nugroho, STP., M.Sc 
11. Dr. Purwowibowo, M.T. 
12. Dr. Linar Zalinar Udin 
13. Dr. Mego Pinandito 
14. Anastasia Fitria Devi, PhD 
15. Pratiwi Yuniarti Martoyo., STP, MP 
16. Singgih Harjanto, STP, M.Sc. 
17. Anna Melianawati, STP, M.T. 
18. Ir. Simson Masengi, M.Sc., PhD 
19. Ahmad M. Mutaqin, ST, M.Si 
20. Meliza Suhartatik, STP 
21. Latifa Dinar 
22. Nuri Wulansari 
23. Eny Tulak, S.P., M.Si. 
24. Novianti Wulandari, S.Si., ME 
25. Eni Nurkhayani, STP, MSE 
26. Nyimas Asraf, ST, MT 
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