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Redaksi

Pembaca Budiman, ketika Buletin ini berada

ditangan Anda, maka perkenankan kami kembali

menyapa. Seperti biasa kami akan berbagi

informasi, peristiwa, wawasan seputar Keamanan

Pangan dan Badan POM Rl terkini.

Mulai dari lnfo Utama yang mengulas tentang

Badan POM Rl sebagai salah satu leading

sector daam prograr keamanan pangan telah

mengembangkan Sistem Keamanan Pangan

Terpadu (SKPT) berdasarkan prinsip-prinsip

analisis risiko dengan.mengacu pada pedoman

WHO (1996) dalam Gutdeltnes for Strenqthening a

National Food Safety Proqram. Berdasarkan SKPT

dikembangkan Rapid Alert System for Faod and

Feed (RASFF) sebagai salah satu upaya untuk

menangani kasus-kasus keamanan pangan

yang terus berkembang. Dalam pelaksanaannya

tentulah memerlukan ker.1a keras dan komitmen

semua pihak.

Dalam rubrik Profil kali ini, kami berbagi

sepenggal asa dan kisah sosok nan ramah dan

low profileyang mernancar dari diri Kepala Badan

POM Rl, Dra Kustantinah, Apt., M AppSc Mulai

dari reformasi birokrasi hinqqa kecintaannya

pada seni.

Bukan hanya itu, kami menga.jak Anda membuka

wawasan tentang aplikasi Nanoteknologi dalam

kemasan pangan atau mencoba alternatif usaha

berskala rumah tangga dengan memproduksi

saos tomat dalam rubrlk Teknoiogi Pangan.

Seyumlah ulasan lain seperti Regulasi, Analisis

Trend Pendaftaran Produk Pangan Dalam Negeri.

Beragam informasi mulai dariTips Berbelanla Pangan

di Pasar Tradisional, hingga rekaman peristiwa

Pameran PPKI 2010 dan Pelatihan Food lnspector

Tahun 2010, kami sajikan pula diVolume ini.

Upaya kami tak lain adalah memberikan

informasi, rekaman peristiwa, dan wawasan yang

terbaik untuk Anda Tentulah denqan harapan

agar Anda tetap setia menjadi mitra untuk

berbagi

Dari redaksi mengucapkan "Selamat membaca".

Semoga bermanfaat.

ry"Eep'a fr44r4!!{w &

h... .,.
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INRASF: ,NDONESIAN RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD
RASFF di lndonesia dimulai dengan pengembangan Konsep Pusat Kewaspadaan dan
Penanggu angan Keamanan Pangan Nasional (PKPKPN) oleh Badan POM Rl seyak

tabun 2004 seiring dengan pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2004
lentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan serta pencanangan Sistem Keamanan
Pangan Terpadu (SKPT).

I
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Ramah dan low profile.ltulah kesan yang
memancar darl diri Kepala Badan POM Rl,

Dra. Kustantinah Apt., M.AppSc.

SAOS TOMAT
Saos tomat dapat diproduksi da ar-.

skala rumah tangga sehingga dapat
men.ladi salah satu alternatif usaha s. '
rumah tangga.
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komponen penting dalam menjamin
keamanan pangan yang berisiko terhadap
kesehata n.

Badan POM Rl sebagai salah satu

leading secfor dalam program keamanan
pangan telah mengembangkan Sistem

Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) ber

dasarkan prinsip prinsip ana isis risiko

dengan mengacu pada pedoman WHO
(1996) dalam Gutdelines for Strengthening a
National Food Safety Program. Berdasarkan

SKPT dikembangkan Rapid Alert System

for Food and Feed (RASFF) sebagai salab

satu upaya untuk menangani kasus-

kasus keamanan pangan yang terus
berkembang.

APA ITU RASFF?
RASFF pertama kali dikembangkan

oleh Uni Eropa (EU RASFF) sebagal suatu

sistem notifikasi pangan dan pakan yang

berisiko langsung atau tidak langsung

bagi kesehatan manusia dan tindakan
penanganan/penanggulangan yang perlu

diambil oleh pihak berwenang untuk
mencegah risiko tersebut masuk ke rantai

pangan. Sistem EU RASFF berlaku untuk
semua produk pangan yang masuk dari

negara anggota maupun negara ketiga
(diimpor) ke negara anggota Uni Eropa.

Di tingkat ASEAN telah dilaksanakan

Pilot project ASEAN Rapld Alert System for

Food and Feed (ARASFF) yang mengadopsi
sistem EU RASFF untuk dikembangkan di

tingkat ASEAN . Pilot projectini dilaksanakan

diThailand pada tanggal 1 Desember 2006

- 3l Desember 2007 dengan pembiayaan

dari European Comrssion dan Pemerintah

Thailand. Tujuan proyek ini adalah

mengembangkan program piranti lunak

untuk pertukaran informasi berdasarkan

model EU RASIl, membangun jejaring

pertukaran informasi keamanan pangan

di antara instansi berwenang di Thailand

serta di antara pejabat berwenang di

sejumlah negara anggota ASEAN.

Negara ASEAN yang bergabung
dalam jelaring ARASFF ini adalah

Kamboja, Malaysia, Myanmar,

Philipina, Thailand, dan Vietnam.

Sedangkan negara ASEAN yang

menjadi pengamat adalah Brunei,

lndonesia, Laos, dan Singapura.

Ketidakikutsertaan Indonesia pada

pilot project ini karena RASFF di

lndonesia belum terbentuk. Oleh karena

itu perlu d;lakukan persiapan persiapan

pelaksanaan RASFF di lndonesia yang

akhirnya lndonesia dapat bergabung
dalam ARASFF

RASFF DIINDONESIA
RASFF di lndonesia dimulai dengan

pengembangan Konsep Pusat

Kewaspadaan dan Penanggulangan

Keamanan Pangan Nasional (PKPKPN) oleh

Badan POM Rl sejak tahun 2004 seiring

dengan pengesahan Peraturan Pemerintah
(PP) No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan,

Mutu, dan Gizi Pangan sert; pencanangan

Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT).

Konsep PKPKPN dikembangkan terkait

dengan munculnya emerging patoghen

seperti Enterobacter sakazakii dan

emerg i n g che mi cal h azard seperti'l-nela mi n

yang meresahkan masyarakat sehingga

membutuhkan prosedur operasional

baku untuk penanganannya dan dapat
dikomunikasikan secara proporsional.

Selain itu luasnya wilayah Negara Kesatuan

Republik lndonesia mengakibatkan
proses keluar masuk produk pangan
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PENDAHULUAN
ingkup dan cakupan pengawasan

keamanan pangan di ndonesia

sangat kompleks dan melibatkan

berbagai sektor terkait. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah No 28/2004
tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi

Pangan, kewenangan pengawasan

keamanan pangan darl ahan pertanian

hingga konsum si (from farm to table) ridak
hanya menladi tanggung jawab Badan

Pengawas Obat dan Makanan Republik

lndonesia (Badan POM Rl) tetapi juga

menjadi tanggung yawab bersama antara
Kementerian Pertanian, Kementerian

Kesehatan, Kementerian Perdagangan,

Kementerian Perindustrian, Kementerian
Kelautan dan Perikanan serta Pemerintab
Kabupaten/Kota dan sebagainya. Oleh
karena itu, keqa sama yang erat antara
otoritas diperlukan untuk memperkuat
pengendalian keamanan pangan sebagai

BULEIIN KEAMANAN PANGAN
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dari dan keluar wilayah lndonesia sangat mudah terjadi, hal

ini membutuhkan pengawasan yang intens antar instansi

terkait, khususnya instansi yang berada di wilayah perbatasan
seperti karantina, bea cukai, dan lembaga yang mengeluarkan
rekomendasi ekspor/impor. PKPKPN inilah yang akan menjadi
embrio untuk pelaksanaan RASFF di lndonesia (INRASFF).

Ruang lingkup pelaksanaan INRASFF mencakup:
1. Penahganan kasus khusus keamanan pangan balk di tinqkat

nasional, regional, maupun internasional, yang antara lain

meliputi emerging issues, Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan

Pangan berdampak nasional, penolakan ekspor dan impor
pangan.

2. Tindak lanjDt terhadap hasil surveilan, inspeksi, penelitian dan
kajian keamanan pangan dalam rangka kewaspadaan dlni
kasus khusus keamanan pangan.

3. Komunikasi risiko terkait kasus khusus keamanan pangan.

Tujuan INR_ASF adalah:
1. Mengkoordinasikan dan mensinergiskan kegiatan terkait

kewaspadaan dan penanggulangan keamanan pangan yang
dilakukan oleh Badan POM Rl dan institusi terkair lainnya
termasuk Pemerintah Daerah Propinsi/Kabu paten/Kota

2. Memperhatikan dan mengikuti trend global dalam
mengantisipasi masalah keamanan pangan

3. Melakukan diseminasi informasi keamanan pangan secara

tepat dan tuntas kepada masyarakat, baik dalam bentukearly
warning, publicwarning, kampanye keamanan pangan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat atas masalah keamanan
pangan

Pengembangan INRASFF tidak terlepas dari peran dan
dukungan European Commision, khususnya Directorate General
for Health and Consumer Protection (DG SANCO). Kerjasama

dengan Uni Eropa diwujudkan dalam SustainedTraining Mission

on RASFF in lndonesia on 2009 and 2010. Kunjungan pertama tim
EU expert ke lndonesia telah dilaksanakan pada tanggal 5 - 16

Oktober 2009. Tujuan misi pertama lni adalah untuk memberikan
dukungan tahap awal dalam pengembangan sistem nasional
skala pilot berdasarkan ASEAN RASFF, dan untuk mengidentlfikasi
kebutuhan (need assesmenf) dalam pengembangan sistem
yang komprehensii Hasil kunjungan pertama ini adalah adanya
identifikasi mengenai beberapa hal positif dan negatif yang
dimiliki lndonesia dalam rangka persiapan penerapan RASFF.

Selain itu dihasilkan juga rekomendasi hasil kunjungan pertama,
yaitu :

1. Perlunya identifikasi contact point (CP) di semua instansi terkait
yang berhubungan dengan keamanan pangan, dalam hal ini

khususnya rapid response terkait keamanan pangan

2. Penentuan National Contact Point (INFOSAN, ARASFF) dimana
satu negara hanya memiliki salu NationalContacf Polnr (NCP)

3. Membuat working groupyangakan membahas mengenai :

- Pedoman bersama untuk pelaksanaan INRASFF

- Legal framework
- Strategy plan

4. Kesepakatan dalam Transparansi data
5. Pelatihan

Guna membantu lndonesia, Uni Eropa memberikan technical
assistance untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, maka

4

tim EU mengadakan kunjungan kedua yang dilaksanakan pada

tanggal 12-23 )uli 2010 yang lalu. Rekomendasi hasil kunjungan
tersebut yaitu:

1. Working Group melakukan kegiatan operasional (pembuatan

2.

3.

4.

5

panduan, aspek legal, SOBdsb)

Penetapan panduan INRASF

Mengadopsiformulir notifikasi di setiap CP

Setiap CP mengembangkan SOP-nya masing - masing
Penetapan staf yang berdedikasi dan sumber daya untuk
kegiatan INRASFF

6. Pelatihan kepada operator di setiap Competence Contact
Point (CCP)

Z Melaksanakan audit lnternal
8. Setiap CP diberikan tanggung jawab yang cukup untuk

menghindari proses yang birokratis
9. Confidentiality vs transparency yang proposional
10. Pengembangan lebih lanjut terhadap aplikasi INRASF

11. Pengiriman user manual aplikasi INRASFF pada setiap CCP

12. lndonesia bergabung dengan ARASFF

Status Terkini Pengembangan INRASFF
INRASFF telah mendapatkan dukungan dari instansi

terkait yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan
dan Kementerian Keuangan. Hal ini ditunlukkan dengan
telah teridentifikasinya CP dimasing-masing instansi terkait
dan ditetapkannya Badan POM Rl sebagai NCP Selain itu
telah terbentuk working group anlar otoritas kompeten untuk
memperslapkan sarana dan prasarana untuk pengembangan
INRASFF diantaranya membahas rancangan pedoman nasional
INRASFF dan SOP NCP yang telah tersedia. Badan POM Rt sebagat
NCP juga telah mengembangkan sistem teknologi informasi
berupa aplikasi yang akan digunakan dalam INRASFF.

PENUTUP
Pengembangan INRASFF membutuhkan komitmen yang kuat

diantara instansi yang terlibat terkait masih banyaknya hal yang
harus dikembangkan oleh masing-masing CP. Diharapkan dalam
waktu dekat INRASFF dapat beryalan dengan baik sehingga
akhirnya dapat bergabung dengan ARASFF. Dengan demikian
diharapkan masyarakat lebih terlindungi dari risiko keamanan
pangan yang baru (emerging patoghen dan emerging chemical
hazard) serta produk pangan impor yang tidak memenuhi syarat
keamanan.l

3'd EU.ASEAI,I W(IRI(SH(IP ltI{ RASFT
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Wawasan

I Retno Widiastuti, Ssi, Apt.
I Direktorat Pengowosan Produk Pongan
| &BahanBerbohoya

erkembangan nanoteknologi
semakin pesat dari tahun ke

tahun. Saat lni nanoteknologi
telah merambah hampir

di semua sektor kehidupan, seperti
kosmetik, kesehatan, pangan, kemasan
pangan, berbagai produk konsumen, dll.r

Nanoteknologi dapat didefi nisikan sebagai
segala sesuatu yang berhubungan dengan
material, sistem dan proses pada atau yang

dioperasikan pada skala 100 nanometer
(nm) atau lebih kecil.') Satu nanometer
adalah seper satu milyar meter (10-9

m), yang berarti sekitar 10.000 kali lebih
kecil dari diameter rambut manusia yang
berukuran sekitar 100.000 nm.1 Pada skala

yang sangat kecil, material memiliki sifat
fisika dan kimia yang sama sekali berbeda
dibandingkan dengan material pada
ukuran lazim (konvensional) sehingga sifat

unik ini digunakan dalam industri untuk
menciptakan produk-produk baru.l

Perkembangan Nanoteknologi
dalam Kemasan Pangan

Kemasan pangan merupakan salah satu
target komersialisasi dari nanoteknologi.l
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh
Helmut Kaiser Consultancy dilaporkan
bahwa, pengaruh nanoteknologi
meningkat pesat pada industri kemasan

BULETIN KEAMANA}I PANGAN

makanan dan minuman dalam beberapa
tahun terakhir. Pada tahun 2002 kurang
dari 40 produk kemasan di pasaran yang
melibatkan zar yang menggunakan nano-
teknologi (nanopackaging), dan pada

tahun 2005 angka ini meningkat menjadi
lebih dari 250 produk.a Penjualan produk
tersebut sekitar 860 juta USS pada tahun
2004, dan diprediksi selama satu dekade,
pangsa pasar nanopackaging akan
menjadi sekitar 30 milyar USS.a

Nanoteknologi memungkinkan
perancang untuk merubah struktur
material pada skala molekular, untuk
mendapatkan material dengan sifat yang
diinginkan. Tren nanoteknologi pada

kemasan pangan di pasaran saat ini antara
lain dirancang untuk dapat meningkatkan
tampilan dari material kemasan,
memperpanjang masa simpan (shelf

/rfe), kemasan antimikroba, dan kemasan
interaktif.4 Aplikasi nanoteknologi pada
kemasan pangan disajikan pada contoh
dibawah ini:
Meningkatkan tampilan (performance)
bahan kemasan

Dengan menambahkan partikel nano,

dapat diperoleh kemasan yang lebih
ringan, lebih kuat, lebih kaku, tahan api,
mempunyai sifat mekanis dan ketahanan
panas yang lebih baik, dll.as

Memperpanjang masa simpan (#relfi
life) dari pangan yang dikemas'z

Tujuan utama dari nanopackaging

adalah untuk memperpanjang masa

simpan (shelf-life) yang dilakukan dengan
cara meningkatkan fungsi hambatan
(baniel pertukaran gas, kelembaban,
termasuk pengaruh dari paparan sinar

UV Sebagai contoh adalah DuPont
Light Stabilizer 1210 yaitu plastik yang
mengandung nano-TiO2 yang dapat
mengurangi kerusakan pangan oleh sinar

UV pada kemasan transparan.
Nanopackaging yang dapat
melepaskan bahan kimia (Chemical-
re lea se n a n o p ackagi n g)2

N a no packagi ng yan g da pat melepaska n

bahan kimia memungkinkan kemasan
pangan untuk berinteraksi dengan
pangan di dalamnya. Pertukaran dapat
terjadi pada kedua arah. Kemasan dapat
melepaskan antimikroba, antioksidan, rasa,

aroma, atau neutraceutical dalam skala

nano ke dalam makanan atau minuman
untuk memperpanjang masa simpan
atau untuk meningkatkan +asa atau

aromanya. Sebaliknya, nanopackaging
yang menggunakan nanotubes juga
dikembangkan dengan kemampuan
untuk 'memompa' keluar oksigen atau
karbondioksida yang dihasilkan dalam
makanan atau minuman yang mengalami
pembusukan.

Kemasan dan bahan kontak pangan
yang berbasis antimikroba2

Berbeda dengan tipe seb-.elumnya, yang
akah melepaskdn antimikioba berdasarkan
pemicunya, tipe ini ntenggabungkan
antimikroba nano ke dalam kemasan
pangan dan bahan kontak pangan, yang
dirancang tidak untuk terlepas, akan tetapi
komponen dalam kemasan itu sendiri
yang berperan sebagai antimikroba.
Produk ini umumnya menggunakan perak
nanopartikel, nano seng oksida atau nano
klorin dioksida. Nano magnesium oksida,
nano perak oksida, nano titanium diokslda
dan karbon nanotube juga Sipredlksi
akan digunakan dalam kemasan pangan

antimikroba. Beberapa aplikasinya antara
lain cling wrap makanan yang diperlakukan
dengan nano seng oksida, kantong plastik
penyimpan makanan yang diperlakukan
dengan nano perak, gelas bayi yang
diperlakukan dengan nano perak, dll.
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Wawasan

Kemasan dengan nano-sensor dan
pelacak (track and trace)2

IUEV

t'
Kemadan dilengkapi dengan

nanosensor yang didesaln untuk
memantau kondisi produk pangan baik
internal ma_upun eksternal, misalnya
memonitor temperatur atau kelembaban
dan memberikan informasi tentang
kondisi tersebut misalnya melalui
perubahan warna. Nanoteknologi juga

memungkinkan pemasangan nano
radiofrequency identification (RFID) pada

kemasan pangan, dimana nano RFID

ukurannya jauh lebih kecil dari RFID

sebelumnya, leblh fleksibel dan dapat
dicetak pada label tipis. Contoh dari
kemasartn nanosensor (masih dalam
pengeniban gan) adala h karbon nanotube

berdinding ganda (nult|walled carbon
nanotube) berbasis biosensor yang

dapat digunakan untuk mendeteksi
mikroorganisme, protein beracun, atau
kerusakan pada makanan dan minuman.
Kemasan nano biodegradable 2

Penggunaan nanomaterial pada

bloplastlk (biodegradable) menjadikan
kekuatan bioplastik meningkat dengan
tetap bersifat ramah lingkungan. Contoh
pengembangan nano-compostte
biopolimer adalah dengan digunakannya

nano clay dan bahan lainnya yang

berfungsi untuk memperkuat bloplastik.
Salah satu aplikasi lain dari

nanoteknologi pada bahan kontak
pangan yaitu pelapis nano yang

dapat dikonsumsi (edible), yang dapat
digunakan pada daging, keju, buah
dan sayuran, permen, produk roti dan
makanan siap saji.2Saat ini nanoteknologi
memungkinkan pengembangan pelapis

nano yang dapat dikonsumsi dengan
tebal hanya 5 nm, yang tidak dapat dilihat
dengan mata telanjang.2 Pelapis inl dapat
menahan (barrier) kelembaban dan
pertukaran gas, berperan sebagal media
penghantar warna, rasa, antioksidan,

enzim dan antibrowning agent, dan dapal
meningkatkan masa simpan (shelf life),

walaupun kemasannya sudah dibuka.'?

6
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Efek kemasan pangan berbasis
nano pada kesehatan

Pada satu' sisi kemasan pangan
yaeg menggunakan nonoteknologi
menawarkan banyak keunggulan, akan
tetapi di slsl lain juga memunculkan risiko

kesehatan yang baru terkait dengan
kemungkinan masuknya nanomaterial
ke dalam tubuh manusia dan berpotensi
menimbulkan risiko baru terhadap
kesehatan. Nanomaterial dapat bermigrasi
dari kemasan ke produk pangan, seperti
halnya zat kontak pangan dalam kemasan
pangan konvensional.2 Sementara itu,
ukuran nanomaterial yang sangat kecil
(1-100 nm) menyebabkan luas permukaan
yang kontak dengan pangan akan

semakin besar, sehingga migrasinya ke

dalam pangan akan meningkat drastis

dibandingkan dengan migrasi bahan
dengan ukuran yang lazim dikenal. Padahal

dalam jumlah yang kecilpun nanomaterial

dalam pangan dapat menyebabkan risiko

tokslsltas yang serlus.2 Alasan mengapa
nanopartikel dapat menyebabkan risiko

baru terhadap kesehatan, antara lain:2
. Nanopartikel secara kimiawi lebih

reaktif dibandingkan dengan partikel

konvensional.
. Nanopartikel memiliki akses yang jauh

lebih besar masuk ke dalam tubuh
dibandingkan dehgan partikel yang

umum dikenal.
. Bioaktivitas dan bioavalaibilitas yang

lebih besar memungkinkan teiadinya
risiko tokslsitas baru.

. Nanopartikel dapat mengganggu
respon slstem imun tubuh.

. Nanopartikel kemungkinan memiliki
efek patologl jangka panjang.

Sebagai contoh titanium dioksida
(Tiq) yanS digunakan dalam kemasan
pangan sebagai antimikroba dan
pelindung darl sinar UV pada ukuran lazim
(konvensional) dianggap secara biologis
inert, akan tetapi dengan ukuran sampai
beberapa ratus nanometer, titanium
dioksida dapat merusak DNA, merusak
fungsi sel, mempengaruhi hati dan ginjal
pada binatang percobaan, dan dapat
terakumulasi pada hatl, ginjal, dan paru-
paru.2

Sesungguhnya, tingkat pemahaman

mengenai toksisitas nanomaterial dirasa

masih sangat kurang, paparan nano saat

lni belum diketahui, dan besarnya paparan
yang dapat menganggu kesehatan

manusla atau tingkat paparan amannya
juga belum diketahui.'

Regulasi
Sampai saat lni belum ada suatu negara

yang menetapkan suatu regulasi yang

khusus mengatur tentang nanoteknc :-:
termasuk nanoteknologi dalam ken a.'-
pangan atau bahan kontak parrc--
Sebagai contoh, zat kontak pangan r-.,..
kemasan pangan di Amerika Serikat c '.,
dalam US Food and Drug Adminstratrcr -:
FDA), sedangkan bahan atau artikel r,':
kontak pangan diatur Uni Eropa dalar -'-
Food Packaging Regulation (EC 1935/20a-
Baik Amerika Serikat,maupun Uni Er::.
belum memasukkan isu krltis tenta- -
ukuran partikel, maka jika suatu zat su.;-
disetujui pada bentuk ukuran lebih be.,'
(bulk), maka untuk partikel dalam be..-.-
nano tidak diperlukan lagi pengka '-
keamanan baru Sebelum digunakan da a--
suatu kemasan pangan.2

Nampaknya penggunaan teknoic:
nano dalam industri kemasan panc:-
tidak dapat dihindarkan. Neqara-neoa'.
berkembang termasuk lndonesia jr,:.
sudah mulai melakukan pengembanca'
penelitian mengenai nanotekno cc
Melalui aplikasi nanoteknologi produse'
kemasan dan produsen pangan dac..
memperoleh posisi yang lebih kompet .'
dan diharapkan konsumen juga dap'.
memperoleh manfaat dari perkembanca'
nanoteknologi yang berkontribusi pac,
dlperolehnya pangan yang leblh ama'
Seperti teknologl baru lainnya ya. )
menawarkan keuntungan yang signifika-
pada manusia, nanoteknologi jug '
berpotensi menimbulkan risiko. Menginca.
masih kurangnya pemahaman da-
data mengenai dampak kesehatan ca'
nanoteknologi termasuk untuk kemasa-
pangan, disamping pengembanga'
ilmiah dan teknis mengenai keamana'
tokslkologi diperlukan suatu regulasi yar:
mengatur mengenai hal tersebut.fr
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lnteraktif

TenftangAnfiDKdhn DAnil
I lnayah, SSi, Apt
I Direktoratlnsoeksi
I don Sertifikosii Pongan

1. Apa yangdimaksud dengan AMDK
dan DAM?
a.AMDK
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Rl No.7O5l
MPP/Kep/1 1/2003. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

adalah air baku yang telah diproses dan
dikemas serta aman untuk diminum.. Air baku adalah air yang telah memenuhi
persyaratan kualitas air bersih untuk diolah
menjadi produkAMDK

Sedangkan menurut 5Nl 01-3553-2006' . Air Minum Dalam Kemasan adalah air
baku yang telah diproses, dikemas, dan
aman diminum mencakup air mineral dan
air demineral. Air mineral adalah air minum dalam
kemasan yang mengandung mineral
dalam jumlah tertentu tanpa
menambahkan mineral. Air demineral adalah air minum dalam
kemasan yang diperoleh melalui proses
pemurnian seperti destilasi, deionisasi,
reverse osmosis, dan proses setara.

b.DAM
Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Rl No. 651/MPP/
Kep/10/2004. Depot air minum adalah usaha industri

yang melakukan proses pengolahan air
baku menjadi air minum dan menjual
langsung kepada konsumen.

' Air baku harus memenuhi standar mutu
sebagalmana dipersyaratkan dalam
SK Menteri Kesehatan yang mengatur
tentang SyaraLsyarat dan Pengawasan
Kualitas Air. Depot air minum hanya diperbolehkan
menjual produknya secara langsung
kepada konsumen di lokasi depot dengan
cara mengisi wadah yang dibawa oleh
konsumen atau disediakan depot. Depot air minum dilarang memiliki stok
produk air minum dalam wadah yang siap
dlual. Depot air minum hanya diperbolehkan
menyediakan wadah tidak bermerk atau
wadah polos

2. Apa saja yang menjadi landasan
bagi Badan POM dalam melakukan
pengawasan terhadap produk AMDK
dan DAM?
Dalam melaksanakan . tugas pengawasan
produk pangan yang beredar, Badan POM
senantiasa mengacu pada ketentuan
perundang-undangan, antara lain :

l. UU No.36Tahun 2009tentang Kesehatan
2. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
3. UUNo.STahun l999tentangPerlindungan

Konsumen
4. PP No. 69 Taliun 1999 tentang Label dan

lklan Pangan
5. PP No.28Tahun 2004tentang Keamanan,

Mutu dan Gizi Pangan
Untuk pengawasan airminum dalam kemasan
dan depot alr minum, selain menggunakan
peraturan-peraturan tersebut diatas,
digunakan juga peraturan dari Departemen
terkait dan Standar Nasional lndonesia (SNl),

diantaranya adalah
1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian
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dan Perdagangan Rl No.705/MPP/Kep/
11/2003 tentang Persyaratan Teknis
lndustri Air Minum dalam Kemasan dan
Perdagangannya

2. Surat Keputusan Menteri Perlndustrian
dan Perdagangan Rl No.651/MPP/Kep/10/
2004 tentang Persyaratan Teknis Depot
Air Minum dan Perdagangannya

3. Peraturan Menteri Perindustrian Rl N0.69l
M-lND/PER/7/2009Tentang Pemberlakuan
Standar Nasional lndonesia (SNl) Air Minum
Dalam Kemasan (AMDK) secara Wajib

4. Permenkes No492/Menkes/Per/lY/2010
tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

5. PermenkesNo.T36lMenkes/Per/Yl/2010
tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas
AirMinum

6. SNI 01-3553-2006 tentang Air Minum
Dalam Kemasan

3. Sejauh mana peranan Badan POM dalam
pengawasan Air Minum dalam Kemasan
(AMDK) dan Depot Air Minum (DAM)?
. AirMinumdalamKemasan(AMDK)

- Berdasarkan Permenkes No. 736l
Menkes/Per/Vll2Ol0 tentang Tata

Laksana Pengawasan Kualitas Air
Minum, pengawasan untuk kualitas Air
Minum Dalam Kemasan dilaksanakan
oleh Badan Pengawas Obat dan
Makanan sesuai ketentuan Peraturan
perundang-undangan.

- Pengawasan terhadap produk AMDK
dllakukan dalam bentuk pre market

dan , melakukan pengujian), hasil
pengujian dlsampaikan kepada dan
ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

4. Bagaimana standar air minum yang
sehat dan layak?
Berdasarkan Permenkes No492/Menkes/Perl
lVl201 0tentang Persyaratan KualitasAirMinum,
Air mlnum adalah air yang melalui proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan
yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat
langsung dlminum, persyaratannya sesuai

dengan yang ditetapkan pada Peraturan
Menteri Kesehatan. Sedangkan pesyaratan air
minum dalam kemasan IAMDK) diitur sesuai
dengan Standar Nasional lndonesia (SNl)

Nomor SNI-01 -3553-2006.

5. Apa saja pelanggaran yang ditemukan
dalam pengawasan AMDK dan DAM
tersebut?
Dari hasil pengawasan tahun 2009 sekltar 93
7o produk AMDK dan DAM TMS. Beberapa
temuan seputar produk AMDK dan depot air
minum antara lain sebagai berikut:. Sarana produksi AMDK belum

menerapkan Cara Produksi Makanan Yang
Baik (CPMB)

. Masih ditemukan produk AMDK yang
tidak memenuhi syarat label (tidak

mencantumkan kode produksi, no.batch,
dan atau tanggal kedaluarsa). Pencantuman nomor persetujuan
pendaftaran palsu pada label di kemasan
AMDK. Depot air minum menjual produknya
sebagai AMDK (contoh: menyediakan
produk yang sudah dikemas dalam galon
dan memberi label pada kemasannya)

. Masih ada produk AMDK dan DAM
yang tidak memenuhi syarat keamanan
dan mutu (cemaran mikrobiologi, fisika
ataupun kimia).

6. Bagaimana BPOM memberikan saran
kefada konsumen ? '
Beberapa saran/tips cara Memilih Air Minum
yang bai( antara laln sebagai berikut:. Teliti sebelum membeli. Baca label kemasan, khususnya tanggal

kedaluarsa, nomor reglstrasi Badan POM
(MD/ML) dan tanda 5Nl (untuKAMDK)

. ierhatikan segel dan kondlsl kemisan,
jangan membeli atau mengkonsumsi
AMDKyang segel kemasannya rusak. Llhat dari penampilan fisik, air yang
memenuhi persyaratan sebagai air
mlnum adalah air yang tidak berwarna,
tidak berbau, tidak berasa dan tidak ada
benda asinq (misal: kotoran fisik berbentuk
seperti lumut)l

PRt MARKEI
DATA ADMINISTRATIF

DATA TEKNIS
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I

POSI MARKIT
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| |
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I

I

dan post markt, dengan keterkaitan
sebagai berikut:

DepotAirMinum (DAM)
- Berdasarkan Permenkes No.736l

Menkes/PerlVl/20l0 tentang Tata

Laksana Pengawasan Kualitas Alr
Minum, pengawasan depot air
minum merupakan tanggung
jawab Departemen Kesehatan, cq.
Pemerintah Daerah, oleh karena itu
pemeriksaan Depot Air Minum tidak
menjadi prioritas pengawasan Badan
POM.

- Namun Badan POM tetap memiliki
kewenangan untuk melakukan
sampling dan pengujian terhadap
Depot Air Minum, hal ini didasarkan
pada UU No 7 Tahun 1996 tentanq
i'angan. Badan POM berr,rrenan!
melakukan pengawasan keamanan,
mutu dan gizi pangan yang beredar
(mengambil contoh pangan
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I *"rulasi

I Latifah SSi, Apt.
I Direktorctstandardisasi
J ProdukPangan

konsentrat, dengan atau tanpa ajudan perisa (flavouring ad1t,- -

yang digunakan untuk memberi flavor, dengan pengecua :
rasa asin, manis dan asam, tidak dimaksudkan untuk dikons.,^

TABEL I.
PENGERTIAN JENIS PERISA

PENGERTIAN

Pengertian Perisa
lstilah aroma dalam bahasa sehari-hari sering disalahartikan

dengan flavor, dikatakan aroma tetapi sebenarnya yang
dimaksud adalah flavor. Aroma adalah bau-bauan yang harum
(berasal dari tumbuh-tumbuhan atau akar akaran) bisa juga
pewangi makanan dan minuman, sedangkan flavor merupakan
keseluruhan sensasi yang diterima oieh tubuh ketika makanan
dikonsumsi, terutama dalam bentuk rasa dan aroma dan juga

dilengkapi oleh rcail (tekstur dan mouthfeel). lstilah flavor selain

dapat berarti kesan atau persepsi, sering dimaksudkan pula

dengan senyawa yang menimbulkan flavor. Bahkan, sering pula

diartikan sebagai suatu formulasi (kumpulan) bahan kimia yang

sengaja dibuat untuk menimbulkan flavor rerrenru, sebagai
contoh flavor daging ayam. Dalam bahasa lndonesia, flavouring
diteqemahkan sebagai perisa (pemberi rasa dan aroma).

Penggunaan perisa (flavour) dalam industri pangan sudah
tidak asing. Dengan perisa, dihasilkan produk yang memiliki
rasa dan intensitas bau seperti yang diinginkan. Tak heran jika

kita banyak menjumpai makanan dengan rasa daging sapi atau

ayarn goreng, kendati dalam makanan itu tak dijumpai daglng.
Demikian pula dengan produk makanan lainnya. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa perisa merupakan senyawa yang sengaja

ditambahkan ke dalam produk pangan untuk memperbaiki cita
rasa.

SNI-01 7l 52-2006 tentang Ba han Tambahan Pangan-Persyaratan
perisa dan penggunaan dalam produk pangan mendefinisikan
perisa sebagai bahan tambahan pangan berupa preparat

8

Senyawa perisa yang diperoteh melalui proses fisik,
mikrobiologis atau enzimatis dari bahan tumbuhan
atau hewan, yang diperoLeh secara [angsung atau
setetah metaLui proses pengolahan. Senyawa perisa
tersebut sesuai untuk konsumsi manusia pada

kadar penggunaannya tetapi tidak ditujukan untuk
dikonsumsi Langsung.

Bahan baku yang berasaI dari tumbuhan atau hewan
yang cocok digunakan daLam penyiapan/pembuatan
pengolahan perisa aLami. Bahan baku tersebut
termasuk bahan pangan, rempah-rempah, herba dan
sumber tumbuhan Lainnya yang tepat untuk ap[ikasi
yang dimaksud.

Bahan yang disiapkan atau diproses untuk
memberikan flavor yang dipero[eh meLalui proses

fisik, mikrobiologis atau enzimatis dari bahan pangar
tumbuhan maupun hewan yang diperoLeh secara

[angsung atau setelah meLatui proses pengo[ahan.
Bahan tersebut sesuai untuk konsumsi manusia pada

kadar penggunaannya tetapi tidak ditujukan untuk
dikonsumsi [angsung.

Preparat perisa yang diperoleh dari kayu keras

termasuk serbuk gergaji, tempurung dan tanaman
berkayu yang tidak mengalami perlakuan dan tidak
terkontaminasi melalui proses pembakaran yang
terkontroI atau distilasi kering atau perlakuan
dengan uap yang sangat panas, dan selanjutnya
dikondensasi serta difraksinasi untuk mendapatkan
flavor yang diinginkan.

Senyawa perisa yang diperoteh secara sintesis atau
diisolasi melaLui proses kimia dari bahan baku
aromatik aLami dan secara kimia identik dengan
senyawa yang ada datam produk atami dan ditujukan
untuk konsumsi manusia, baik seteLah diproses atau
tidak.
seteLah pengotahan

Senyawa perisa yang disintesis secara kimia yang
belum teridentifikasi datam produk atami dan

ditujukan untuk konsumsi manusia, baik setelah
diproses atau tidak.

Preparat perisa dari bahan atau campuran bahan
yang diijinkan digunakan da[am pangan, atau yang
secara atami terdapat daLam pangan atau diijinkan
digunakan datam pembuatan perisa hasiI proses

panas, pada kondisi yang setara dengan suhu dan
waktu tidak lebih dari 180 'C dan 15 menit serta pH

tidak lebih dari 8,0.

Senyawa perisa
alami

Bahan baku
laromatik atami

I

Preparat perisa

Perisa asap

Senyawa perisa

identik aLami

Senyawa perisa
artifi sia I

Perisa hasiI
proses panas

BULEIIN KEAMANAN PAI'IGAN



secara langsung dan tidak diperlakukan sebagai bahan pangan.

Berdasa rkan SNI-01 -71 52-2006, perisa dikelompokkan menjadi
rujuh jenis yaitu senyawa perisa alami, bahan baku aromatik
aiami, preparat perisa, perisa asap, senyawa perisa identik
atami, senyawa perisa artifisial, dan perisa hasil proses panas.
)erbandingan pengertian dari ketujuh jenis perisa tersebut
:lrraikan pada Tabel 1.

Pengaturan Perisa
Peratu ra n Menteri Kesehatan (Permen kes) Nomor 722lMenkes/

)er/X188 merupakan salah satu perangkat regulasi penggunaan

-lTP yang dimilikl lndonesia. Permenkes menggolongkan BTP

-enjadi 13 kelompok berdasarkan fungsinya, salah satunya
:0alah penyedap rasa dan aroma (perisa). Peraturan tersebut

-engatur jenis dan penggunaan perisa dalam'produk pangan

sebanyak 75 jenis. Perkembangan terbaru dari kajian yang

telah dilakukan oleh JECFA Uoint FAO/WHO Expert Committee
on Food Additives) tercatat hingga tahun 2009 sebanyak 1879

senyawa perisa yang dimasukkan ke dalam positive /rst yaitu

senyawa yang dinilai aman (GRAS = Generally Recognized as Safe)

digunakan dalam produk pangan. Dengan mempertimbangkan
perkembangan tersebut, maka dianggap perlu untuk mengkaji

kem bali Permenkes No. 722lMenkes/P er/lX/88.
Badan POM bersama tim ahli terkait telah melakukan

pengkajian dan penyusunan SNI-01-7152-2006 tentang Bahan

tambahan pangan - Persyaratan perisa dan penggunaan dalam
produk pangan.

Sebelum diberlakukannya SNI 01-7152-2006, lndonesia menganut

sistem poslrlve /rst dalam pengaturan penggunaan perisa. Hal

tersebut dapat dicermati dari 75 jenis senyawa perisa yang diizinkan

TABEL 2.

BATASAN SENYAWA BIOAKTIF DALAM PRODUK PANGAN
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l{o SENYAWA BIOAKTIF
BArAS IiIAKSIMUM (mg/kg) DALAM PR0DUK PANGAN

MAKANAN MINUIiIAN PENGECUALIAN

1 Aloin 0,1 0,1 50 mg/kg pada minuman beralkohol

2 Asam agarat 20 20 100 mg/kg pada minuman beralkoho[, makanan yang mengandung jamur

3 Asam sianida I 7 25 ng/kg pada kembang gula

5 mg/kgpada sari buah berbiji tunggal
1'lo ng/kg ver votume datam minuman beralkohot
50 mg/kg pada produk yang mengandung kacang-kacangan dan umbi-
umbian

4 Beta asaron 0.1 0.1 1 ng/kg pada minuman beratkohot, bumbu datam makanan ringan

5 Berberin 0.1 0,1 10 mg/kg pada minuman beralkohol

5 Estragol 50 ng/kg pada produk turunan susu, buah otahan, sayuran termasuk jamur,

akar, potong-polongan, kacang-kacangan, ikan dan produk perikanan

7 Hiperisin 0,1 0,7 1 mg/kg pada kembang gu[a, minuman beralkohol

8 Kafein 150 mglhari dan

50 mglsajian
150 mglhari dan 50
mg/sajian

9 Kuasin 5 5 10 mg/kg pada kembang gula pastitles
50 mg/kg pada minuman beratkohol

1: Komarin 2 2 10 mg/kg pada karame[, kembang guta, permen karet, minuman beralkohol,
dan permen

11 Kuinin 0,1 85 mglkg untuk
minuman non atkoho[;
minuman berperisa
non alkoho[; minuman
ringan kecua[i air
dalam kemasan, jus dan
nektar; Tonic water and
non wine based bitter;
Jus buah Lemon

300 mg/kg pada minuman beratkoho[

'-2 Minyak rue 4 10 mg/kg pada roti dan produk bakeri, makanan pencuci mutut berbahan
dasar susu, Kembang gu[a [unak

13 Safrol 1 1 2 ng/kg pada minuman beralkohol dengan kadar < 20olo

5 ng/kg pada minuman beralkohol dengan kadar > 20%
15 ng/kg makanan mengandung bunga pala dan pala

10 mq/kq produk daqinq berbumbu

14 Iso safroI I 1 3 ng/kg pada minuman beralkohol dengan kadar < 20%
5 ng/kg pada minuman beralkohoI dengan kadar ' 20%
15 ng/kg makanan mengandung bunga pala dan pala
10 mg/kg produk daging berbumbu r

15 Alfa santonin 0.1 0.1 1 mg/kg pada minuman beralkohoI dengan kadar ' 20%

':5 Spartein 0,7 0,1 5 mg/kg minuman beralkohoI

17 Tujon 0,5 0,5 5 ng/kg pada minuman beralkoho[ dengan kadar < 20o/o

10 mg/kg pada minuman beralkohoI dengan kadar > 20olo

35 mg/kg pada bitters (makanan berasa pahit)
25 ng/kg pada makanan mengandung sage atau berperisa sage atau
campuran keduanya
250 ng/kg pada bumbu sage
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I Regulasi

tanpa merinci penggunaannya dalam produk pangan dan batas
maksimum penggunaan untuk semua senyawa perisa 'adalah

secukupnya. Positive list merupakan penga\uran penggunaan perisa
yang telah dinilai aman oleh institusiterpercaya sep-ertiJECFA.

SNI-01-7152-2006 menganut sistem cairpuran (gabungan
antara positif /rst dan negatif /lsr). Positif /isr yang dimaksud
adalah perisa yang diizlnkan digunakan dalam produk pangan
sedangkan negatif /6tadalah senyawa bioaktif dalam perisa yang
dibatasl penggunaannya serta bahan dan atau senyawa yang
dilarang terdapat dalam perisa yang digunakan dalam produk
pangan. Secara singkat SNl.tersebut memuat aturan tentang
perisa yang dlizinkan digunakan dalam produk pangan, senyawa
bioaktif dalam perisa yang dibatasi penggunaannya, bahan
dan atau senyawa yang dilarang terdapat dalam perisa yang
digunakan daiam produk pangan, serta ajudan perisa (flavouring
adjunct).

Perisa yang diizinkan digunakan dalam produk pangan terdiri
dari 1879 senyawa perisa yang berdasarkan hasil kajian JECFA

telah dinyatakan aman. Senyawa bioaktif dalam perisa yang
dibatasi penggunaannya dalam produk pangan terdiri dari
a\oin, asam agarat, asam sianida, beta asaron, berberln, estraoc'
hiperisin, kafein, kuasin, komarin, kuinin, minyak rue, safrol, s:-
safrol, alfa santonin, spartein, dan tujon seperti disampaik,-
pada Tabel 2.

Sedangkan bahan dan atau senyawa yang dilarang terdac,
dalam perisa yang digunakan dalam produk pangan ada,-
dulkamara, kokain, nitrobenzen, sinamil antranilat, dihidrosaf.:
bqi tonka, minyak kalamus, minyak tansi, dan minyak sasaf.,.
Khusus untuk ajudan perisa dibahas tersendiri seperti ura,-
berikut.

Ajudan Perisa (Flavouring odjunctl
Seperti telah diuraikan di atas, perisa terdiri atas c,:

komponen utama, yaknl bagian perisa dan bukan perisa, Bac ,-
bukan perisa dikenal sebagai ajudan perisa.

Ajudan perisa merupakan bahan tambahan yang diper u.r.-

KAJIAru KHAtr[AruEzu Pffi ffiffSE

'Berikut kajian singkat mengenai
keamanan senyawa bioaktif dalam
perisa yang dibatasi penggunaannya
dalam produk pangan dan senyawa
yang dilarang terdapat dalam perisa.

Aloin
Atoin m&upakan taksatif yang bersifatiritan dan

berbahaya'apabila tertelan, terhirup atau terserap
metaIui kuLit, meski tosikotoginya be[um sepenuhnya
ditetiti. Efek samping aLoin adatah timbulnya kram
pada lambung/usus. Penggunaan atoin dalam waktu
lama bisa menyebabkan defisiensi kalium yang dapat
mengakibatkan penyakit kardiovaskuLer.

Asam agarat
Asam agarat dalam dosis tinggi dapat

me[umpuhkan urat syaraf dan kelenjar keringat. Pada

awatnya dapat meningkatkan tekanan darah dan
kecepatan respirasi yang diikuti oteh pengurangan
aktivitas dari keduanya. Pada dosis tinggi bersifat
iritan pada perut dan usus, menyebabkan rasa mual
dan seperti obat cuci perut.

Asam sianida
HCN adatah racun protoplasmatik, seperti sianida

yang lain. Ion sianida bergabung dengan enzim yang
membawa oksigen dapat menghambat aktivitas
seL dan merupakan ancaman terhadap fungsi-
fungsi vitaL. Ada banyak pangan yang mengandung
bahan sianogenik sianida yang diproduksi da[am
metabotisme menjadi tiosianat. Sianida terjadi
secara atami pada bahan perisa tertentu, sebagian
lagi diturunkan dari buah-buahan dan bagian lain
dari spesies Prunus dan dinyatakan bahwa sianida
adalah unsur organoleptik.

Beta asaron
HasiI metabolismenya bersifat hepatotoks'ik dan

genotoksik. Minyak atsiri hasil destilasi dari akar
dan rhizoma Acorus calamus var. Indian dengan
dosis 20-100 mg/kg bobot badan menunjukkan:
a) Efek perpanjangan tidur oLeh pentobarbitaL,

hexobarbita[ dan etanoL pada mencit atau ada
efek hipotik-potensiasi.

b) Menurunkan suhu tubuh mencit.
c) Meningkatkan efek toksik dari metrazoL pada

tikus.
d) Pemberian pada kucing dengan dosis I-32 ng/

kg bobot badan menurunkan tekanan darah dan
meningkatkan denyut jantung.

Benzil alkohol
Apabi[a termakan, terhisap atau terserap me[alui

kulit dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata dan
mempengaruhi sistem syaraf pusat. Penggunaanya
sebagai perisa dengan estimasi tingkat asupan
saat ini, benziL alkohoI tidak rdikhawatirkan
keamanannya.

Benzo[a]piren
Benzofa]piren merupakan karsinogen, terutama

menyebabkan tumor [okaI pada berbagai spesies
setetah pemakaian pada kutit.

Berberin
Dosis yang tinggi dapat menyebabkan tekanan

darah menurun, sesak napas, gejala seperti ftu,
gangguan saluran pencernaan, dan kerusakan jantung.
Kebanyakan tanaman yang mengandung berberin
dapat merangsang uterus, untuk itu penggunaan

berberin harus dihindari bagi wanita hami[.

Biji tonka
Menghambat atau menghentikan pembekuan

darah dan berfungsi sebagai antikoagulan. Komarin
mengganggu sintesa vitamin K pada bagian
pencernaan manusia. Akibat kekurangan vitamin K,
pembekuan darah terganggu. Kajian toksisitas biji
tonka secara ilmiah belum ada. Biji tonka dimasukkan
dalam daftar senyawa perisa yang ditarang. Jangan
menggunakan biji tonka apabita anda sedang hamil,
akan hamiI da[am waktu dekat, sedang menyusui,
dan bayi dan anak-anak. Penggunaan tonka bean
akan mengakibatkan ke[ebihan berat badan bagi
penggunanya.

Dietilen glikol
Berdasarkan data dari hewan percobaan dalam

jangka panjang, diperkirakan dietilen gtikot tidak

memiliki resiko kanker pada manusia. Dietiten gli<:
tidak menyebabkan terjadinya mutasi gen dan tica.
menghambat reproduksi pada hewan percobaa-.
Apabila terhirup dapat menyebabkan sakit pac:
hidung dan kepala. Selain itu jika suntikan dala-
jumlah besar dapat membahayakan, dan dalam kasus
yang ekstrim dapat berakibat fatat.

Dietilen glikol monoetil eter
Berdasarkan hasiL beberapa penetitian, dietiLe-

glikol monoetil eter dapat menimbulkan ganggus-
kesehatan.

Dihidrokomarin
Penggunaannya sebagai perisa dengan estimas'

tingkat asupan saat ini, dihidrokomarin tid:.
dikhawatirkan keamanannya.

Dihidrosafrol
Pemberian dosis 500 ng/24 jan dengan ca.:

dioles pada kutit pada kelinci terjadi reaksi sedar:.
Terjadi gangguan iritasi pada kulit dan mata.

Dulkamara
Tetapi dapat menghasilkan efek samping anta-:

Lain tukak lambung. Pada keracunan dalam dos'.
tinggi menyebabkan penurunan tekanan da":-
demam, hatusinasi, dan akhirnya koma.

Estragol
Dos'is estragol 2,5;70;40;160 dan 640 mg ..:

secara suntikan pada mencit menunjukkan efek per-
panjangan tidur. Dosis 605 ng/kg secara oral pada

tikus menyebabkan kerusakan minor pada hati.

Etil-3-fenil glisidat
Disimputkan bahwa kemungkinan senyawa ini

bersifat karsinogenik namun data keamanan pada
manusia beLum ada.

Eugenil metileter
Dapat menyebabkan kanker dan bersjfat

genotoksik.

Etil metil keton
Penggunaannya sebagai perisa dengan estimasi

tingkat asupan saat ini, etiI metiI keton tidak
dikhawatirkan keamanannya.

Hiperisin
Kemungkinan bersifat karsinogenik/teratogenik.

lsosafrol
Pemakaian makanan yang mengandung

isosafroL yang tidak terkontrol jumlah dan lamanya
memungkinkan terjadinya pemasukan isosafroI
secara beru[ang dan terjadi kumutatif yang bisa
menimbuLkan efek toksik.

lsopropil alkohol
Efek isopropi[alkoho[ yang muncuL segera (tidak

[ama) setelah terpajan :
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dalam pembuatan, pelarutan, pengenceran, penyimpanan, dan
penggunaan perisa. Ajudan perisa terdiri dari pembawa (carrier)

da n pela rut pen gekstra k (ext racti o n solve nt).

Pembawa adalah bahan tambahan pangan yang

digunakan untuk melarutkan, mengencerkan, mendispersi
atau memodifikasi secara fisik bahan tambahan pangan atau
zal gizi tanpa mengubah fungsinya (pembawa tersebut tidak
menghasilkan efek teknologi) untuk memfasilitasi penanganan,

aplikasi atau penggunaan bahan tambahan pangan atau zat glzi
di dalam pangan. Sedangkan pelarut pengekstrak adalah pelarut
yang digunakan dalam prosedur ekstraksi selama pengolahan
bahan baku, bahan pangan, atau komponen atau ingredien dari
bahan baku atau bahan pangan yang selanjutnya dihilangkan,
tetapi secara tidak sengaja dapat menyisakan atau secara

teknologi tidak dapat dihindari keberadaan residu atau produk
turunan dalam bahan pangan alau ingredien.

Peranan pelarut dalam pembuatan perisa sangat penting
karena pada umumnya perisa dibuat melalui proses pencampuran

bahan-bahan kimia yang disebut dengan aroma chemrcals. Bahan-

bahan kimia tersebut kemudian dilarutkan dalam suatu pelarut
yang sesuai sehlngga perisa tersebut nantinya dapat digunakan

dalam produk pangan.

Penggunaan senyawa lain yang ditujukan sebagai ajudan
perisa namun tidak tercantum dalam pembawa dan pelarut
pengekstrak dapat digunakan apabila termasuk dalam golongan
bahan pangan, bahan tambahan pangan dengan mengikuti
peraturan bahan tambahan pangan yang berlaku, dan

bahan penolong (processing alds) mengikuti peraturan bahan
penolong yang berlaku. Ketentuan tersebut selaras dengan
yang dikemukakan oleh CAC/GL 66-2008 Guidelines ForThe Use

of Flavouings bahwa perisa dapat mengandung non-flavouring
food ingredients, yang meliputi bahan tambahan pangan,

bahan baku yang dlperlukan untuk produksi, penyimpanan,
penanganan dan penggunaan. Ketentuan untuk non-flavouring
food ingredienrs adalah sebagal berikut:
a) Jumlahnya dibatasi seminimal mungkin untuk menjaga

- Pada kulit menyebabkan rash atau rasa terbakar;
- Iritasi pada mata, hidung dan kerongkongan;
- Paparan berlebih menyebabkan sakit kepata,

gangguan koordinasi, pingsan dan kematian;
- Tertelannya senyawa ini menyebabkan sakit

pada saluran cerna, mua[, muntah sampai koma

dan kematian.
Efek yang terjadi setelah beberapa waktu terpapar
isopropil alkohol, sampai setelah beberapa bulan/
tahun:
- Kanker
- Bahaya terhadap reproduksi: Betum ada

peneLitian pengaruhnya terhadap sistim
reproduksi, tetapi bukan berarti tak ada efek.
Efek fetotoksik terbukti pada hewan.

- Pengaruh efek lama/kronis Lain terhadap kulit
menjadi kering, pecah-pecah.

Kuasin
Data toksisitas untuk evaluasi keamanan kuasin

belum cukup, termasuk data untuk penentuan
intake, data batas aman, sifat metabolit, dan data
asupan per hari. 0[eh karena itu, sampai saat ini
penggunaan kuasin masuk harus dimasukkan daLam

kategori daftar negatif.

Kuinin
Pemberian dosis terendah 4300 pg/kg pada manusia

secara oral berpengaruh terhadap saraf periferal dan

sensasi: paralisis Lemah tanpa anesthesia, sedangkan
pada darah terjadi agranulositosis.

Kokain
PenyaLahgunaan kokain menyebabkan

ketergantungan psikoLogis yang kuat. Keracunan akut
dosis rendah menyebabkan euphoria dan agitasi.
Dosis lebih besar menyebabkan hipertermia, muat,
muntah, sakit perut, sakit dada, takikardi, aritmia
ventricu[ar. hipertensi, geLisah Luar biasa, agitasi,
ha[usinasi, midriasis, dapat disertai depresi SSP

dengan pernapasan yang tidak beraturan, konvulsi,
koma, gangguan jantung, pingsan dan mati.
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Komarin
Pada mencit dan tikus, komarin bersifat toksik

terhadap hati. Pada mencit hami[, pemberian
komarin dalam dosis besar menyebabkan
penghambat3n pembentukan tulang janin dan
peningkatan kematian anak daLam uterus.

Metil beta-naftil keton
Senyawa metil beta-naftil keton dalam tubuh

manusia tidak dapat diprediksi apakah dapat
menghasilkan produk yang berbahaya atau tidak.
0teh sebab itu senyawa ini perlu dievaluasi lebih
lanjut. Senyawa ini termasuk dalam kategori aman
untuk dikonsumsi oLeh manusia.

Minyak kalamus
Minyak kaLamus mengandung beta-asaron. Akar dan

rhizoma telah digunakan sebagai obat-obatan untuk
mengatasi berbagai penyakit seperti epitepsy hysteria.

Minyak rue
Beberapa kasus keracunan disebabkan karena

kesatahan datam dosis penyeduhan. Kasus k[inis
akibat minum seduhan daun adatah keguguran
janin. Asupan sebanyak 120 gram daun segar Ruta
graveolens L atau 10 mI Rue oiI dapat mengakibatkan
kerusakan pada ginjat, hati dan bahkan kematian.

Minyak sassafras
Safrol yang terdapat dalam minyak sassafras

dapat merusak jaringan hati secara permanen, dan
dapat menyebabkan kanker hati pada konsentrasi
tinggi yang diujikan pada hewan. Minyak sassafras
dapat puLa mempercepat denyut jantung, haLusinasi,
paratisis, dan efek lainnya yang di[aporkan terjadi
pada manusia yang mengkonsumsi sassafras. Zat
kimia yang terdapat daLam minyak sassafras bersifat
karsinogenik.

Minyak tansi
Minyak tansi dapat menyebabkan kejang tanda

keracunan antara lain muntah, radang Lambung,

merah kuLit, kram, hitang kesadaran, nafas sesak.
penyimpangan denyut jantung, pendarahan usus, dan
hepatitis. Kematian terjadi akibat sirku[asi pernafasan

terhambat dan perubahan degeneratif organ terjadi
pada manusia. Dapat menyebabkan aborsi.

Nitrobenzen
Beberapa kejadian keracunan dan kematian

pada manusia akibat menghirup nitrobenzen terjadi
di beberapa negara. GinjaI menjadi organ target
dari paparan terhadap nitrobenzen. Wanita yang
menghirup nitrobenzen ginjatnya akan mengeras
dan membesar. Hati akan membesar, dan mengerds
sehingga akan mengganggu produksi serum,
khususnya pada wanita. Geja[a necrotic pada

manusia terjadi akibat menghirup nitrobenzen

berupa sakit kepala, vertigo, muat, dan pingsan.
Kematian dapat terjadi apabi[a nitrobenzen temakan
datam jum[ah tinggi.

p-Propilanisol
Penggunaan p-propil'anisoI sebagai perisa dengan

estimasi tingkat asupan saat ini, tidak dikhawatirkan

keamanannya.

Pulegon
PuLegon dianggap aman, toksisitas putegon lemah.

Safrol
Pemberian safrol dan isosafrol pada tikus besar

dapat menyebabkan gangguan hati.

alfa-Santonin
Santonin bersifat sebagai anti-helmintik (mencegah

parasit), dan dapat mengakibatkan i[us'i'warna, warna
jingga. +

Sinamil antranilat
Pemberian sinamiI antraniLat pada mencit jantan

dan betina dapat menyebabkan tumor paru-paru.
Begitu pu[a pada tikus, dengan jumtah diet yang

sama menyebabkan tumor pada ginjal dan pankreas.

Spartein
Senyawa ini mempunyai pengaruh yang sangat

besar pada pusat syaraf sampai ke hati. Dapat

mempercepat denyut nadi, meningkatkan tekanan

arteri, memperbesar kekuatan kontraksi otot jantung,

dan meningkatkan pergerakan darah ke arteri.

Tujon
Tujon dapat menyebabkan kejang dengan tanda

keracunan antara [ain muntah, radang Lambung,

merah ku[it, kram pada Lambung/usus, hitang
kesadaran, sesak nafas, aritmia jantung, pendarahan

usus, dan hepatitis. Kematian terjadi akibat sirkutasi
pernafasan terhambat dan perubahan degeneratif
organ terjadi pada manusia.oo .

l"FltnLlt;t Tahun leee tentans Laber dan

,*ffi
: u*j''l*'i,:*'*;*;r;*'
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I negulasi

keamanan dan kualitas perisa dan untuk memfasilitasi
penyimpanan dan kemudahan dalam penggunaannya.

b) Jika tidak memiliki fungsi teknologi dalam produk pangan
maka pemakaiannya haruslah sesedikit mungkin.

c) Jika dalam produk akhir memiliki fungsi teknologi maka
pen g g u naa n nya men g i kutl ketentua n GSF A (Gen era I Sta n d a rd
of Food Additives dan Codex Stan 1992-1995).

Pelarangan
Perlsa dilarang digunakan pada susu formula bayi, susu

formula lanjutan, dan makanan pendamping ASl, kecuali yang

telah ditetapkan dalam SNI komoditl.

Pelabelan perisa
Pelabelan menjadisuatu hal penting karena merupakan sarana

informasi dari produsen kepada konsumen mengenai produk
yang d4ual. Sehingga konsumen benar-benar mengetahui
bahan-bahan apa saja yang digunakan, termasuk perisa yang
ditambahkan pada produ k ya n g akan dikonsumsinya.

Sesuai dengan SNl 0l-7152-2006 tentang Bahan Tambahan'
Pangan: Persyaratan Perisa dan Penggunaan dalam Produk
Pangan, pelabelan perisa yang digunakan dalam suatu produk
pangan sekurang-kurangnya mencantumkan nama kelompok
perisa dalam komposisinya. Jadi, jika suatu produk pangan

menggunakan perisa alami jeruk, maka dalam komposisinya
dapat dinyatakan sebagai berikut:
. Komposisi: ...., perlsa alami; atau
. Komposisi: ...., perisa alamijeruk.

Adapun pelabelan bagi sediaan perisa yang dijual secara ritel,
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v ffi tt'ifrffiffiiffiiffii3*13"gil.fri#
lain seperti Keputusan Kepala Badan POM Rl No. 00.05.52.4321
Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan.
Pada kemasan sediaan perisa tersebut harus dicantumkan
keterangan sebagai berikut:
. Tulisan 'Bahan Tambahan Pangan"
. Nama golongan bahan tambahan pangan, dalam hal ini:

"Perisa"
. Nama kelompok perisa. Untuk perisa campuran, nama tlap

senyawa perisa tidak perlu disebutkan, cukup digunakan
lstilah yang menggambarkan ekspresi dari perisa tersebut.
Misalnya "perisa alami jeruk'.
. Nomor kode internasional (jika ada)
. lsl bersih atau berat bersih
. Nama dan alamat produsen
. Tanggal kedaluwarsa untuk sediaan perisa dengan masa

simpan tidak lebih dari 18 bulan.
. Kode produksi
. Nomor pendaftaran produsen
. Nomor pendaftaran sediaan perisa
. Petunjuk/takaran penggunaan, tldak boleh menggunakan

takaran yang setara.

Dengan keterangan lengkap mengenai identitas dan cara
penggunaan sediaan perisa yang di.jual secara ritel, dapat
memudahkan konsumen dalam menggunakan perisa dengan
benar, baik untuk keperluan lndustri Rumah Tangga Pangan
maupun untuk keperluan rumah tangga. Sehingga diharapkan
tidak teiadi penggunaan bahan tambahan pangan yang salah,
termasuk perisa oleh konsumen yang dapat mengakibatkan
makanan atau minuman yang diproduksinya menjadi tidak
aman.

Pencantuman gambar
Produk pangan dengan karakteristik rasa tertentu, pada

umumnya akan memuat gambar yang menunjukkan rasa

tersebut. Misalnya permen rasa sirsak, maka pada kemasannya
akan dicantumkan gambar sirsak dengan tujuan mempermudah
identifikasi dan menarik konsumen. Penggunaan gambar ini
mempunyai makna besar bagi konsumen. Pencantuman gambar
buah akan memberikan harapan pada konsumen bahwa produk
mengandung buah tersebut, balk dalam bentuk ekstrak maupun
potongan. Oleh karena itu, pencantuman gambar buah pada
produk pangan yang hanya mengandung perisa buah akan

-menimbulkan 
persepsi yang salah dan berpotensi menyesatkan

konsumen dengan memberikan keterangan yang tidak benar.
Kondisi ini tidak sesuai dengan PP No. 69 Tahun 1999 tentang
Label dan lklan Pangan, dimana keterangan yang dicantumkan
pada label harus benar dan tidak menyesatkan.

Berdasarkan SK Kepala Badan POM Rl No. 00.05.52.4321 Tahun
2003 tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan, gambar
buah, sayur, daging atau ikan atau yang lainnya hanya boleh
digunakan pada label apabila pangan tersebut mengandung
bahan atau asal bahan alami sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan.

Pelabelan yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku akan membantu terciptanya perdagangan yang jujur
dan bertanggungjawab, dimana semua pihak akan memperoleh
informasi yang. benar mengenai suatu produk. Hal tersebut akan
memudahkan pengawasan keamanan pangan dan melindungi
konsumen dari terciptanya persepsi yang salah.
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Profil

"Oran oran
POM

)

..-*Pekd Keras .!s

*

Kerja keras dan loyalitas okan
berbuah sesuatu. Setelah
30 tahun pengabdian, ia
pun tiba di posisi puncak.
Disela kesibukannya sebagai
perempuon pemrmpm, ra
mengu ngkap sepenggal asa
dan kisah, Mulai dari reformasi
birokrasi hingga seni, samo
menarik boginya.

I Sitta Fiakhsani Taqwim, S.Form, Apt
I Direktorot Surveilan dan Penyuluhon
I KeomananPangon

amah dan low profile.ltulah kesan yang memancar dari diri
Kepala Badan POM Rl, Dra. Kustantinah Apt., M.AppSc.
"Ayo masuk, kayak sama siapa saja," tukasnya ketika suatu

pagi memasuki ruang keryanya dan menyapa penulis yang
menanti untuk wawancara. Berikut adalah petikan perbincangan
penulis dengan perempuan kelahiran 27 Desember 

,l951 
itu :

Apa arti hidup bagi lbu?
Hidup adalah berguna untuk orang lain. Berbagi. Terutama

kalau kita punya sesuatu yang lebih. Bagus bila kita berbagi
dengan orang lain. Karena saya dari keluarga besar, maka kami
terbiasa untuk berbagi. Jadi itu yang selalu ada dalam benak
saya. Entah saya punya kesenangan walau sedikit, saya selalu
ingin membaginya dengan orang lain. Saya anak ke-l0 dari l3
bersaudara. Keluarga saya kini hampir mencapai 110 orang dari
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'13 anak itu. Jadi kami sudah biasa bersama-sama, bergotong-
royong. Karena terbiasa beramai-ramai itulah, saya senang
bertemu dengan orang, saya senang banyakteman.

Apa aktivitas lbu untuk mengisi waktu luang?
Kayaknya saya ga pernah ada waktu Iuang deh (tenawa). Sabtu

Minggu terkadang saya ada rapat. Tetapi kalau ada waktu luang
saya pergunakan untuk ibu saya dan keluarga, keponakan, cucu
keponakan. Kami sering jalan, makan, ke mall. Sama-sama janjian

ketemu. Kami punya milis keluarga. Melalui Blackberry, kami saling

menyapa setiap pagi. "Morning, kok sepi sih. Bla..bla.." Jadi kami

saling berkomuniGsi, curhat-curhatan di milis itu. Karena'kami
keluarga besar. Misalnya kalau hari Sabtu dan Minggu, 'Eh, ada

dimana kamu?" Jadi yah, itulah pekeryaan saya diluar pekerjaan

kantor. Kita dididik untuk kompak, bersatu, dan saling membantu.
.n

Apa yang menjadi motto lbri?
Nikmatilah hidup. Nikmati dengan bekerya dan berkomunikasi

dengan orang.

Apa prinsip lbu dalam bekerja?
Menikmati. Saya yakin, pekerjaan sesulit ap'a pun, selalulah

meminta kemudahan pada Tuhan. Alhamdulillah, Anda ini adalah
termasuk teman saya yang membantu dalam pekerjaan saya.

Kalau tidak mana mungkin saya.mampu melakukan semuanya
sendirian. .Jangan pernah menampik pekeryaan. Ayah saya dulu
selalu mengatakan, jangan minta jabatan. Karena *alau kita
minta, kemudian kita ternyata tidak mampu dalam pekeryaan itu,
kan kita juga yang akan kesulitan. Atasan itu yang tahu apa yang
baik untuk kita. Walaupun kadang-kadang mungkin ada sesuatu,
istilahnya bukan ketidakadilan, mungkin lebih tepat kekurang-
pas-an. Tetap'r tidak apa-apa. Didikan dalam keluarga saya cukup
keras, strlct Ayah saya itu stflct sekali, karena anaknya banyak.
Tepat waktu dan disiplin, itu adalah ajaran orang tua.
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Siapa tokoh yang lbu kagumidan apa alasannya?
Rasanya semua tokoh masyarakat ada positif dan negatifhya.

Saya tidak mengagumi tokoh tertentu. Kecuali orang tua sayi,
saya mengagumi mereka.

Mengapa lbu tertarik untuk bekerja di BPOM Rl?
Saya lahir, dibesarkan, dan tua di Badan POM. Begitu saya

lulus apoteker dari Universitas lndonesia tahun 1977, kemudian

saya masuk POM. Saya di POM Jakarta sejak Januari 1978. Dulu
namanya bukan Balai POM, tapi Urusan POM, di bawah Pemda

DKI Jakarta. Tahun 1979 barulah muncul Balai POM. Di Urusan

POM dulu disuruh memilih, mau ke Balai POM, Dinas Kesehatan,

atau Kanwil (ada bidang Obat dan Makanan). Kalau Balai POM itu
lapangan, Kanwil itu manajerial administratif, sementara Dinas

lebih banyak ke pengadaan obat untuk puskesmas-puskesmas.

Saya memiliii Balai POM ditahun 1979.Saya memulaidarisesuatu
yang kecil, masuk jadi pegawai biasa, yang apa pun disuruh

ker.lakan, saya kerJakan. jadi saya sudah tidak asing lagi dengan
POM. Totaljendral saya sudah 30 tahun di POM.

Mengapa lbu lebih memilih Balai POM waktu itu?
Apa ada alasan khusus?

Saya waktu itu tidak suka laboratorium. Dulu di Balai POM

pilihan yang ada ke lapangan, laboratorium, dan tata usaha. Jadi,

saya memilih masuk ke pemeriksaan, ke lapangan.

Apa pengalaman menarikyang lbu alamiselama
menjabat sebagaiKepala BPOM Rl?

POM itu memang penuh dengan orang-orang pekerja keras.

Sebagian biesar orang-orang POM itu hebat sekali. Bekerja

dengan orang-orang POM memang menjadi gila kerya. Mereka

tidak melihat pekerjaan apa pun ada uangnya atau tidak. ltu

yang saya salut dengan teman-teman POM. Kita memang harus

ikuti irama. Saya pribadi memang senang bekerja, sehingga

kalau tidak ada kerjaan malah bingung. Sejak dulu saya memang
ditimpa kerjaan terus oleh atasan saya. Teman-teman saya sudah
pulang, saya belum. Orang lapangan itu kan kerjanya tidak pakai

waktu. Kita harus tuntaskan pekerjaan. Kalau pekerjaan di kantor

sudah habis, saya juga masih membawa pulang pekerjaan.

Kadang saya suka iri dengan teman-teman yang pulangnya on
rffire. Syukurlah saya selalu punya teman yang seirama dengan
saya. Dulu di Balai POM itu unitnya lebih kecil, tidak seperti di
pusat. Jumlah pegawainya paling hanya sekitar 50-70 orang,
itu sudah banyak sekali, sehingga hubungan silaturahmi lebih
mudah. Jadi selain bekerja, kita punya hubungan kekeluargaan
yang erat. Sampai sekarang saya juga selalu menjalin silaturahmi
den ga n rekan-rekan d i Kementeria n Keseh'atan.

Apa pendapat lbu tentang perempuan sebagai
pemimpin? Dan dilndonesia ini, bidang
kesehatan mayoritas masih dipegang oleh
perempuan, bagaimana menurut lbu?

Kalau perempuan itu kan biasanya lebih jujur, pekerja keras.

Berbeda dengan laki-laki. Bukan berarti saya mengatakan lelaki

tidak jujur, tidak. Kalau lelaki lebih memikirkan keluarga. Tapi

kalau saya lihat, pemimpin perempuan kan tidak memikirkan

untuk menafkahi keluarganya, sehingga ia akan lebih fokus pada

pekeryaan. Jadi, perempuan itu lebih tough,lebih kuat. lnsya Allah
juga lebih kuat iman terhadap korupsi. Makanya saya juga heran,
melihat perempuan-perempuan di Badan POM bekerja hingga
jauh larut malam, suaminya tenang-tenang aja (tertawa).

Bagaimana efektivitas Badan POM sebagai
institusi untuk memberdayakan masyarakat?

ak banyak yang tahu, Kepala Badan

POM Rl ini gemar bermain lakon.
"Saya beberapa kali bermain

ketoprakdan wayang bersama Bu Endang
(Menteri Kesehatan)," tutur putri pasangan

Soerjosoebandoro dan Soekanti seraya
menunjukkan foto-foto dalam kostum

)ewi Kunti di Blackberry-nya. Dewi Kunti,

:- Pandawa, adalah salah satu tokoh
ra am epos Mahabarata. Lima pemimpin
::'crpta dari Dewi Kunti yang merupakan
:-' pertama Prabu Pandu, seorang Raja

-astinapura.

Pendapat ibu mengenai
kesenian?

Saya suka olahraga, gamelan juga.
j'.a dari keluarga orang Jawa, orang tua

, ',: masih Jawa banget. Waktu saya usia

-,-30 tahun, kami punya perkumpulan
:,-elan ariak dan remaja. Ayah saya

..' Mangkunegaran 5olo. Jadi kami
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anak-anak Mangkunegaran Solo punya
pendukung gamelan. Biasanya ada orang
yang meminta kami manggung, terus kan

dapet uang tuh, lumayan banget.

Berarti seiak muda lbu sudah
sering manggung?

Oh iya, sudah sering sekali. Saya

juga suka menari Jawa. Saya hidup di
lingkunganJawa, jadi kulturdan budaya itu
kuat. Dulu kalau ada orang kawinan, saya

sering dlundang. Kalau istilah Jawanya,

digebyakke. Menari untuk hiburan orang.

Dulu kan orang kawinan diadakan di
rumahnya, jadi kami kerap diundang
menari dl rumah saudara-saudara. Yang

BULETIN KEAMANAN PANGAN



Badan POM harus sinergis dengan institusi lainnya, kita tidak
bisa berdirisendiri. Dalam bidang pangan, misalnya bekerjasama

dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Pemberdayaan

Perempuan, Kementerian Perdagangan, dan institusi lain. Kita

sedang ingin merangkul semuanya. Beberapa waktu lalu, Badan

POM kerap disalahkan. Semuanya POM, kalau ada apa-apa POM.

Yah, kalau ada masalah, satu-satunya yang masyarakat tahu
mengenai tanggung jawab pangan adalah POM. Tidak ada satu

organisasi di lndonesia ini yang menggunakan kata "Makanan"

sebagai nama institusinya kecuali Badan POM. Jadi mereka

menunjuk Badan POM untuk bertanggungjawab. Tapi tentu
saja tidak apa-apa. Kita harus memenuhi itu, tantangan buat kita

supaya Badan POM lebih maju, kompeten, dan profesional.

Apa tantangan lainnya untuk memajukan Badan
POM?

Selain itu ada pula aspek anggaran yang terbatas. Kemarin

pidato presiden tanggal 16 Agustus mengenai APBN, saya lihat

anggaran (institusi) yang lain bisa triliunan. Badan-Badan lain

tidak ada yang kurang dari 1 triliun, Badan POM hanya 600

miliar? Dari tahun ke tahun kenaikan anggaran untuk Badan POM

tidak signifikan. Pekerjaan kita dituntut banyak tetapi anggaran

belum maksimal. Jadi memang tugas saya dengan €nggaran
yang minim supaya kinerya maksimal, sekaligus bagaimana

meningkatkan anggaran. Kita bersyukur ada pendahulu-
pendahulu kita meskipun memang ada keterbatasan. Kita tetap
harus teguh dan selalu tahu apa yang ingin kita capai.

Terkait reformasi birokrasi?
Ya, soal reformasi birokrasi, ada yang harus dibenahi. Pertama

SDM, kedua sistem. Sistem kita ini masih tidak terstruktur. Kalau

semua orang sudah mengetahui apa yang harus dan tidak ia

mengajari saya menari masih saudara
juga. Saya punya tante yang tergila-gila
menari. Kalau saya bikin bikin alasan untuk
tidak datang latlhan, sore-sore malas, saya

sampai dijemput. Tapi setelah tante itu
me^inggal, berhentilah menarinya.

Kalau cha-cha?
Kalau mengadakan pertemuan dl

keluarga besar saya, biasanya kami cha-

cha atau poco poco bareng.

: -:-IN KEAMANAN PANGAN

lakukan, itu baru jempolan. Semuanya memang dimulai dari

pimpinan. Pimpinan harus mengajari dan memberikan panutan.

Saya selalu mengatakan bahwa sebetulnya semua orang adalah

pemimpin dari kelompoknya. Dimulai dari pimpinan dalam

unitnya, dari lingkungannya. Jangan pernah mengeluh. Semua

bila dilalui bersama, maka akan berhasil. Jangan hanya bekeila

sendiri. Lalu, memang dibutuhkan anak-anak muda seperti Anda,

yang masih idealis. Saya lihat anak-anak muda, rekruitmen baru

yang sekarang punya semangat dan kepintaran yang lebih dari

kita. Anda ini hidup di era yang jauh lebih baik dari era saya. Nah,

ini yang harus kita berdayakan. Jangan berhenti belajar. Bila ada

senior yang kurang bergairah jangan ikut-ikut.

Dalam kepemimpinan lbu, Badan POM terkesan
terbuka, terutama dengan media. Mengapa
demikian?

Saya memang sedang ingin Jualan' kemana-mana,

mempromosikan Badan POM. Kalau dulu kan kita selalu

dikomplain, maka sekarang kalau orang appreciafe, itu kan juga

kerjaan tim. Bukan hanya kerjaan saya saja. Sekarang banyakyang

berkomentar, "Kok kantor lbu sekarang rame banget ya?' ltu
karena saya ajak semuanya, supaya mereka tahu dan transparan.

Supaya terlibat dalam proses, supaya bila ada kesalahan bisa

dikritik. Saya pun selalu terbuka terhadap kritik. Saya kan juga

tidak selalu benar. Tapi orang yang ingin mengkritik memang

harus dengan justifikasi. ltu semua supaya dia memahami apa

yang dia katakan, sehingga tidak asal bicara. la memahami

apa yang seharusnya. ltu bagus banget. Untuk menyatukan

pemikiran beberapa kepala itu kan tidak mudah..

BPOM memiliki seperangkat
gamelan, kabarnya lbu
berencana menghidupkan
gamelan di BPOM? i

Ya, saya lihat dl Badan POM ada

gamelan. Saya sudah meninjau, masih

ada instrumen yang perlu diperbaiki dan
tidak berbunyi. Selain itu perlu mencari

guru juga. Pasti akan menyenangkan

buat pegawai Badan POM kalau bisa main

gamelan lagi..
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s'NERGI
DEMI KEAMANAN
PANGAN

I barattua sisi mata uang, penerapan ASEAN-China FreeTrade

llg,rrrrn, (ACFTA) akan. berdampak positif dan negatif
I Oigi lndonesia. Akan terbuka peluang pasar ekspor produk

obat dan makanan domestik. Hal ini akan memicu peningkatan

mutu produk dalam negeri agar dapat memenuhi standar

dan persyaratan yang berlaku secara internasional hingga
dapat bersaing di pasar bebas. Adanya harmonisasi ASEAN

menyebabkan standar dan persyaratan, sistem pengawasan,

serta SDM akan diharmoniskan. Sementara sisi negatif darl

ACFTA, serbuan produk makanan dan obat dari luar negeri

menjadi tak terhindarkan.,
Entry barrier sistem perdagangan internasional yang

klan menipis, kecanggihan promosi dan luasnya pasar akan

membuka pintu-pintu ilegal di perbatasan. Dengan daya beli

masyarakat yang masih rendah, bibit perdagangan pangan ilegal

akan tumbuh subur. Pengawasan makanah akan menghadapi
tantangan terkait adanya kemungkinan produk yang tidak
memenuhi syarat tapi dalam waktu relatif singkat dapat beredar

di areal yang luas.

"Keamanan pangan di lndonesia masih agak memprihatinkan.

Badan PQM memang tidak bisa sendiri, harus sinergis,'

ucap lbu Kustantinah, Kepala Badan POM Rl. Sinergi yang

dimaksud misalnya menjalin kerjasama dengan Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Perdagangan.

la juga mengharapkan dengan pelantikan Deputi lll Bidang

Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang

baru, diharapkan dapat lebih meringankan pekerjaan terkait
keamanan pangan.

'Toko kimia harus digarap juga, supaya tidak menjual bahan-

bahan atau pewarna dengan kemasan yang kecil. Pewarna itu

kan seharusnya untuk tekstil, dan biasanya penjualannya dalam
jumlah besar, tidak mungkin dalam jumlah kecil," imbuh lbu

Kustantlnah. Bila ada permintaan dari industri/produsen bahan

pangan dalam lumlah kecil, Iazlmnya naluri bisnis pengusaha

akan menyanggupi permintaan tersebut.
Adanya golongan masyarakat yang menggunakan bahan

pangan dengan harga lebih murah juga tak blsa dipungkiri.
Siomay, sosis, dan aneka jajanan yang dryual di sekolah-sekolah

denqan harqa murah sekali adalah salah satu contoh. Masyarakat

yang tidak paham akan keamanan pangan dan ingin merasakan

makanan modern jelas tergiur dengan pangan murah semacam

itu. Tak hanya di lndonesia, dl luar negeri seperti China bahkan

sempat mencuat kasus bakpao dari kardus/kertas. "Untungnya

dalam organisasi ini ada unit yang bukan murni pengawasan.

Tetapi terkait dengan bagaimana meningkatkan kesadaran

dan pemahaman konsumen akan keamanan pangan. Mungkin
pendahulu-pendahulu kita juga sudah memikirkan bagaimana

menggapai slsi pemberdayaan masyarakat demi keamanan

pangan. Saya harapkan ke depannya, Surveilan Pangan dengan

kehadiran Deputiyang definltif akan mengadakan kegiatan yang

terstruktur dan terfokus, termasuk untuk aspek pemberdayaan

ini,'pungkas Kepala Badan POM Rl.
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I Roden Bagus lrwan Ruswandi, STP
I Direktorat Penilaion
E Keamanon Ponqan

PENDAHULUAN
ntuk melindungi masyarakat dari produk pangan

olahan yang membahayakan kesehatan konsumen,
pemerintah lndonesiatelah mengeluarkan berbagai
peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan keamanan pangan. Salah satu dari Peraturan tersebut
adalah peraturan mengenai kewajiban pendaftaran produk
pangan olahan seperti yang tercantum dalam Peraturan

Pemerintah Rl No 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu
dan Gizi Pangan.

Semua produk pangan o ahan yang akan beredar di

wilayah lndonesia, baik produksi lokal maupun impor, harus

didaftarkan dan mendapatkan surat persetujuan pendaftaran.
HaJ ini tercantum pada Peraturan Pemerintah R No.28 tahun
2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan pasal 42
"Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan g zi pangan,

setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri

atau yang dimasukkan ke dalam wilayah ndonesia untuk
diperdagangkan da am kemasan eceran sebelum diedarkan

wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran". Ketentuan

tersebut berlaku untuk produk pangan dalam negeri maupun
pangan impor yang diedarkan di wilayah lndonesia. Surat

persetujuan pendaftaran tersebut ditetapkan oleh Kepala

Badan POM berdasarkan hasii penilaian keamanan, mutu dan
gizi serta rancangan label pangan.

PROSES PENDAFTARAN PRODUK PANGAN
Direktorat Penilaian Keamanan Pangan adalah unit kerya

di Badan POM Rl yang salah satu tugas pokoknya adaiah

BAGAN ALUR
PELAYANAN UMUM (BARU/ULANGI
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melakukan penilaian keamanan, mutu, gizi dan label pangan

yang akan diedarkan. Kegiatan pelayanan penilaian di Direktorat
Penilaian Keamanan Pangan dibagi menjadl beberapa bagian
yaltu; pelayanan umum, pelayanan cepat, pelayanan pendaftaran
ulang dan pelayanan perubahan produk. Disamping itu terdapat
pelayanan konsultasi yang langsung diberikan oleh pejabat

struktural di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan.

Kegiatan pelayanan penilalan pangan olahan dapat dilihat
pada bagan-bagan alur diatas.

Dalam rangka pelaksanaan penilaian di Direktorat Penilaian

Keamanan Pangan, pangan olahan yang didaftarkan
dikelompokan sebagai berikut:

l. Makanan yaitu makanan hasil proses dengan cara atau
metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan,
dimana label pangan yang diajukan tidak mencantumkan
klaim apapun dan ditujukan untuk konsumen secara umum.

2. Minuman yaitu minuman hasil proses dengan cara atau
metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
dimana label ,pangan yang diajukan tidak mencantumkan
klaim apapun dan ditujukan untuk konsumen secara umum.

3. Bahan Tambahan Pangan yaitu bahan yang ditambahkan
ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk
pangan, yang dijual dalam kemasan eceran.

4. Pangan Fungsional adalah pangan olahanyang mengandung
satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan

kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu, terbukti
tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan
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7.

Makanan Diet dan Risiko Tinggi adalah pangan olahan untuk
konsumsi bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara
dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tertentu,

misalnya pangan yang diperuntukkan bagi ibu hamil atau

menyusui, pangan khusus bagi penderita penyakit tertentu,
atau pangan lain sejenis yang mempunyai pengaruh besar

terhadap perkembangan kualitas kesehatan manusia,

termasuk pangan untuk orang yang menjalani diet khusus,

pangan untuk orang lanjut usia

Makanan Bayi adalah pangan olahan yang ditujukan untuk

konsumsi kelompok bayi dan balita

Pangan Organik adalah pangan olahan yang bersumber dari

bahan pangan yang diproduksi dengan sedikit mungkin atau

bebas sama sekali dari unsur-unsur kimia (pupuk, peptisida,

hormon, dan obat-obatan) sesuai dengan ketentuan yang

berlaku

Berdasarkan hasil penilaian keamanan, mutu, dan gizi serta

rancangan label pangan, Kepala Badan POM atau pejabat lain

yang ditunjuk menetapkan surat persetujuan pendaftaran. Surat

persetujuan pendaftaran diterbitkan sesuai den gan keterangan

pada surat persetujuan meliputi nama jenis pangan, nama

dagang, nama perusahaan dan lokasi perusahaan, jenis kemasan

serta desain label untuk produk pangan tersebut.

DATA PENDAFTARAN PRODUK PANGAN DALAM
NEGERI

Data pendaftaran produk pangan olahan dalam negerl

periode tahun 2005 s.d. Agustus 2010) sebagai berikut:

l) 5umber Data 5istem Registrasi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

TREND PENDAFTARAN PRODUK PANGAN OALAM
NEGERI

Trend pendaftaran produk pangan olahan yang diproduksi
diwilayah lndonesia periode tahun 2005 s.d Agustus 2010 dapat
dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkin gambar tersebut, terlihat bahwa dalam
periode 2005 sampai dengan 2008 ter1adi penurunan jumlah

pendaftaran. Selanjutnya pada periode 2008 sampai dengan

7 MAKANAN
(PELAYANAN
CEPAT)

722 883 1150 1262 1811 1lp2 7010

2 MINUMAN
(PELAYANAN
cEPAr)

754 279 447 356 388 398 7962

3 MAKANAN
(PELAYANAN
UMUM)

2854 2097 647 534 633 727 7486

4 MINUMAN
(PELAYANAN

UMUM)

1396 1282 :121 566 465 923 5353

5 PANGAN
FUNGSIONAL
(BERKLAIM)

445 493 437 469 5L9. 472 2775

6 MAK. DIEI
& RISIKO
TINGGI

782 172 t46 194 181 767 7042

7 MAKANAN
BAYI

86 92 729 111 110 75 603

8 BTP 127 463 247 85 93' 149 1764

9 ORGANIK 2 0 0 0 0 3 5

TOTAL 5968 5701 3918 3577 4200 4035 27400
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201 0 terdapat kecenderungan peningkatan jum lah pendaftaran
pangan olahan dalam negeri secara signifikan.

Trend penurunan pendaftaran produk pangan olahan pada

periode tahun 2005 sampai dengan 2008 qersebut dapat
diakibatkan oleh beberapa fal.tor, diantaranya sebagai berikut:

kelompok makanan (pelayanan cepat)
teiadi pada periode tahun 2005 sampai
tahun 2009. Peningkatan pendaftaran

secara signlfikan teryadi pada periode
tahun 2008 dan 2009. Peningkatan jumlah
pendaftaran juga teryadr pada kelompok
minuman (pelayanan cepat) pada

periode tahun 2005 sampal tahun 2002
kelompok makanan (pelayanan umum)
periode tahun 2008 sampai Agustus 2010,

kelompok minuman (pelayanan umum)
periode tahun 2009 sampai Agustus 2010.

Trend penurunan jumlah pendaftaran
pangan olahan dalarr neger; secara

signifikan ter1adi pada periode tahun 2005

sampai 2007 untuk kelompok makanan
(pelayanan umum). Penurunan secara

signifikan terJadi pada periode tahun
2005 sampai 2009 kelompok minuman
(pelayanan umum) tetapi beran jak

meningkat sampai Agustus 2010. Penurunan secara signifikan
terlihat pada kelompok BTP periode tahun 2006 sampai 2008.

Gambaran profil pendaftaran untuk masing-masing
kelompok pangan tersebut sebagai berikut :

a. Makanan (pelayanan cepat)
Teryadi peningkatan jumlah pendaftaran kelompok makanan
yang diajukan melalui pelayanan cepat sejak tahun 2005

sampai 2010, bahkan peningkatan secara signifikan ter1adl
pada tahun 2009.

b. Minuman (pelayanan cepat)
Pada periode tahun 2005 sampai 2007 terladi peningkatan
jumlah pendaftaran minuman yang diajukan melalui

pelayanan cepat. Pada tahun 2008 ter.ladi

penurunan, dan selanjutnya meningkat
kembali sampai dengan tahun 2010

c. Makanan (pelayanan umum)
Pada kelompok makanan yang dinilai

melalui pelayanan umum, ter1adl

penurunan yang sangat signifikan pada

periode tahun 2005 sampai tahun 2007,

dan selanjutnya terjadi peningkatan

secara perlahan sejak tahun 2008 sampai

2010.

l::: d. Minuman (petayanan umum)
Kecenderungan penurunan jumlah
pendaftaran minuman melalui
pelayanan umum pada periode tahun
2005 sampai dengan tahun 2009, dan

selanjunya teryadi peningkatan kembali
pada tahun 2010.

e. Pangan Fungsional
Untuk kelompok pangan fungsional

terjadi fluktuasi jumlah pendaftaran

peride 2005 sampai dengan tahun 2010

dengan perbedaan yang kurang berarti.
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Gambar i.
Trend pendaftaran pangan olahan dalam negeri
periode 2005 -Agustus 2010

1. Meningkathya jumlah produk pangan impor sebagai akibat
dari kebilakan perdagangan bebas sehingga menurunkan
daya saing produk lokal

2. Masih adanya produsen yang
pendaftaran produk pangan

3. Masih kurangnya kesadaran
pendaftaran produk pangan

4. Banyaknya produk pangan yang berdasarkan ketentuan

harus mendapatkan MD tetapi diberikan pesetujuan P-lRT

Untuk mengetahui lebih jauh trend pendaftaran pangan olahan

dalam n&eri berdasarkan kelompok pangan yang dltetapkan

di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan periode 2005 sampai

dengan Agustus 2010, dapat dilihat pada Gambar 2.

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa terjadi
peningkatan jumlah pendaftaran pangan dalam negeri untuk

belum memahami tata cara

produsen untuk melakukan
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Gambar 2.
Trend pendaftaran pangan olahan dalam negeri
periode 2005 - Agustus 2010 berdasarkan kelompok pangan
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I r"mologi Pangan

SAOS TOMAT

I Fauzi Achmadi. STP.MP
I Direktorat Surveilan don Penyuluhan
I Keamonan Pangan

BAFIAN DAN PERALATAN
Bahan yang digunakan dalam

pembuatan saos tomat adalah buah tomat

segar (1 kg), gu a pas r (250 gr), cuka dapur (25

cc), qaram dapur (25 gr), bunga pala (5 lbr),

cengkeh (5 bh), kayu manis (l/2 jari), mer ca

(25 gr), tepung maizena (2 sdm), bawang
putih (1 siung), dan bawang merah (2 siung).

Buah tomat yang digunakan adalah buah

tomat yang segar (tldak busuk) dan dalam

kondisi tingkat kematangan yang sama

dan teiah matanq (tidak mentah). .llka buah

tomat yang d gunakar busuk, maka akan

n'e^ oe^garll 'oso dol .-L' 5 -Odr1vo.
Jika buah tomat yang digunakan tidak
memiliki tingkat kematangan yang sama

maka akan mempengaruhi warna saos yang

dlhasl kan

Peralatan yang digunakan daJam

pembuatan saos tomat terdirl dari: (i) pisau,

(ii) panci pengukus, (iii) wajan, (lv) pengaduk

kayu, (v) kompor, (vi) baskom, (vll) botol,
(viii) blender atau mesln penggiling, dan (x)

sa ri nga n.

CARA PEMBUATAN
1 Pertama-tama pil h buah tomat yang

segar dengan kematangan yang sama

(tidak ada yang masih berwarna hijau).

2. Cuci dan bersihkan buah tomat
sehingga tidak ada kotoran yang

rnenempe . Buang tangkai yang masih

me ekat pada buah tomat.

3. Kukus buah tomat selama 20 menit

da am pancr pengukus.

4. Dinginkan buah tomat yang te ah

dlkukus Sete ah dingin, kupas kulit buah

tomat sehrngga tinggal daging buahnya.

Daging buah tomat dihancurkan sampai

halus dengan menggunakan mesin

penggr ing atau b ender.

Namun demrklan, pada tahun 2010

(Agustus) jum ah pendaftaran sudah

hampir sama dengan lumlah pada tahun

2009, diperkirakan sampai akhir tahun

201 0 teryadi kenaikan jum ah pendaftaran

untuk ke ompok ini.

f. Makanan Diet dan Risiko Tinggi
Profil kelompok makanan diet dan risiko

tlrggi hampir sama dengan kelompok

pangan fungsional dimana teryadi

fluktuasi meningkat dan menurun

dengan perbedaan yang kurang berarti

se ama periode tahun 2OO5 sampai

dengan 2010.

g. Makanan Bayi
Ke ompok rnakanan bayi sama dengan

ke ompok makanan diet dan risiko tinggl
dimana ter;adi fluktuasi meningkat dan

menurun dengan perbedaan yang

kuranq berarti selama perlode tahun

2005 sampai dengan 2010.

h. Bahan Tambahan Pangan
Untuk kelompok ini, teladi peningkatan
jum ah pendaftaran secara berarti pada

periode tahun 2005 sampai tahun 2006.

SeianJUtnya terjadi penurunan pada

periode 2006 sampai 2009 dan kembali

meningkat pada tahun 2010.

i. Pangan Organik
.Jumlah pangan organik yang terdaftar

untuk pangan dalam negeri masih

sangat terbatas. Pada tahun 2005

terdapat 2 persetuluan pendafataran dan

pada tahun 2010 terdapat 3 persetuluan.

Diharapkan jumlah tersebut dapat

bertambah dengan telah ditetapkannya

peraturan tentang pangan organik.

5 Saring bubur tomat yang dihasilkan,

sehingga biji dan bagian yang tidak

hancur dapat dlpisahkan darl bubur

tomat.

6. Tambahkan gula pasir dan garam

7 Hancurkan (u/eg) merica, bawang putih

dan bawang merah Jalu campurkan

dengan buburtomat.
B Masukkan bunga pala, cengkeh, dan kayu

manis da am bubur tomat lalu masak

dalarn suhu 80-90 "C selamakurancr lebih

45 menit.

9. Masukkan tepung maizena yang te ah

diencerkan dengan sedikit air kemudran

diaduk sampai kental.

10. Setelah dingin, tambahkan cuka sambil

d aduk sampai merata.

l1 Sterilkan botol untuk rnengemas saos

dengan cara dicuci bersih la u dikukus

dalam kondls tengkurap selama kurang

eblh 30 menit.
12. Selanjutnya saos tomat yang dihasilkan

djmasukkan da am botol sterr , ditutup
rapat kenrudian disteri kan dengan cara

merebusnya da am air mendidih selama

30 menit.

13. Dinginkan botol saos dan beri abe
.14. 

Boto saos yang teah'diberl etlket atau

Label siap untuk diedarkan.

LAIN-LAIN
Urrul ne-pe'oa^ dng -dsd ' roa^

saos tomat dapat diquna(an bahan

pe^gawer ^dt'iLm oer/odl rurrogoi aLa.r

campuran (1 qrlkq) Penambahan natrlum

benzoat dllakukan bersamaan dengan
penambahan bumbu bumbu. Jlka warna

saos kurang seragam, dapat diperbaiki mutu

warnanya dengan penambahan pewarna

buatan misalny a ponceau.
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I RR.Tri Novitarini. STP
I Direktorat surveilan dan Penyuluhan
I KeamananPangan

D#.i#:i J:::i,Tl' 3ifl'J.1"#,,7
I mengisi acara puil.run Pekan Produk
Kreatif lndonesia berlokasi di .J aka rta Co nventron
Cenrer. Pa meran tersebut d iselen g garakan oleh
Kementerian Perdagangan dengan mengusung
tema "Fksplorasi Budaya Nusantara melalui
Keanekaragaman Kreativitas Pemuda untuk
Mendukupg Kebangkitan Ekonomi Kreatlf
lndonesia".

Keikutsertaan Badan POM pada pameran

ini penting agar dapat memberlkan informasi
yang seluas-luasnya kepada masyarakat
tentang keamanan pangan; perijinan obat,
kosmetik,obat tradlsional, suplemen makanan,
dan makanan dalam bentuk klinik konsultasi,

dan menyediakan media informasi keamanan
pangan dalam bentuk /eoflel poster, pedoman,
komik, dan buletln, stiker, contoh makanan
mengandung bahan berbahaya, dll.

Badan POM Rl menempati stand di hall

utama Jakarta Convention Center nomor L21,

dengan luas 9 m2. Petugas pameran terdlri
atas perwakilan dari Direktorat Surveilan dan
Penyuluhan Keamanan Pangan, Direktorat
Penilalan Keamanan Pangan, dan Direktorat
Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya.

Pengunjung yang datang sebagian besar
merupakan masyarakat umum, yang lain

merupakan pengusaha kecil dan menengah

di bidang obat, kosmetik, dan pangan. Para

pengunjung umumnya menanyakan seputar
keamanan pangan, sedangkan beberapa di

antaranya tentang perijinan pangan; obat
tradislonal, suplemen makanan, dan kosmetik;
biaya untuk perijinan atau pendaftaran produk,
dan di mana mengadukan masalah terkait obat,
kosmetik, dan makanan.

Antusias pengunjung juga terlihat cukup
besar terhadap display makanan yang
mengandung bahan berbahaya yang didisplay,
karena selama ini mereka tidak tahu bahwa
ternyata sebaglan makanan yang dikonsumsi
bahkan menjadi favorit mereka mengandung
bahan berbahaya. Beberapa hal yang sering
ditanyakan oleh pengunjung antara lain :

mengapa makanan tersebut masih beredar,
bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh
Badan POM, bagaimana kiat-kiat memperoleh
makanan yang aman. Dalam pameran ini,

Kepala Badan POM Rl juga diundang untuk
mengisi seminar tentang keamanan pangan

dengan tema sertifikasi makanan/minuman
olahan khas lndonesia. Penyampaian seminar
tersebut diwakili oleh Direktur Surveilan dan
Penyuluhan Keamanan Pangan. Peserta seminar
terdiri atas asosiasi makanan minuman dan para

pengunjung pameran.

Melalui klinik konsultasi pada pameran

Pekan Produk Kreatif Indonesia ini, diharapkan
mempermudah pemahaman masyarakat,
terutama para pengusaha obat, kosmetik,
dan makanan, tentang perijinan produknya,

meningkatkan minat para pengusaha untuk
mendaftarkan produknya di Badan POM,

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman,
serta menoquqah kesadaran masvarakat
rentang rearanin pangan.[

Food lnspector ini dilakukan secara berjenjang

meliputi Pelatihan Food I nspecto r f ingkat Dasar,

Muda, dan Madya. Penjenjangan ini sangat

berguna dalam menentukan kompetensi darl

masing-masing pengawas pangan.

Pelatihan Food lnspector disajikan dalam

bentuk ceramah/kuliah umum, diskusi dan

tanya jawab, praktek kerja lapang di sarana

PETATIHAN
FOODINSPECTOR
TAHUN 2O1O

I lnoyah,SSi,Apt.
I Direktoratlnsoeksi
I dan Sertifikasii Pangan

ada tahun 2010, Direktorat lnspeksi

dan Sertifikasi Pangan Badan POM

Rl telah menyelenggarakan kegiatan

Pelatihan Food lnspector yang bertujuan untuk

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

petugas Badan.POM baik pusat maupun daerah

20

dalam bidang pengawasan pangan. Pelatihan produksi dan distribusi pangan, presentasi,

serta ujian tertulis, dengan mellbatkan tenaga

pengajardari lembaga penyelenggara pelatihan

pengawas pangan (training provider for food

inspectol Seaf ast-l nstitut Pertanian Bogor, antara

lain Proi Dr. lr. Dedi Fardiaz, MSc., Dr. lr. Eko Hari

Purnomo, MSc., Dr lr. Purwiyatno Hariadi, M.Sc.,

Dr. lr. Feri Kusnandar, M.Sc., Dr. lr. Ratih Dewanti

MSc., Dr lr. Harsih D. Kusumaningrum, M.Sc.,
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lr, Sutrisno Koswara, Msi., Dr. lr. Ratih Dewanti
Hariyadi, M.Sc., Dr. lr. Nuri Andarwulan, M.Si., dan

Dr lr. Lilis Nuraida, M.Sc.

Pelatihan Food lnspector Tingkat
Dasar

Pelatihan Food lnspector Tingkat Dasar

diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 25

April-4 Mei 2010, dilanjutkan dengan Pelatihan

Food lnspectorfingkat Muda di Semarang pada

tanggal 1622 Mei 2010, dan Pelatihan Food

lnspectorTingkat Madya di Denpasar pada bulan

Juni 2010. Masing-masing pelatihan diikuti oleh

25-30 peserta dari berbagai Balai Besar/Balai

POM seluruh Indonesia dan staf Direktorat

Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.

Praktek Kerja Lapang (PKL) pada Peiatihan

Food lnspector Tingkat Dasar dilakukan pada

sarana produksi pangan yang bersifat /ow rsk
(reslko rendah). Pada pelatihan ini pemeriksaan

dilakukan di PT. Mirota Bakery (produk bakery)

dan PT. Kharisma Prima

Abadi (produk kecap) yang dimaksudkan

agar peserta dapat belajar melakukan

pemeriksaan sarana produksi pangan dan
penilaian form pemeriksaan sarana produksi

pangan (Form A dan Form A-PIRT).

Sedangkan pemeriksaan sarana distribusi

dilakukan di dua sarana distributor yaitu PT.

Sumber Pangan Gizindo dan PT. Indomarco
Prismatama, dengan maksud agar peserta

dapat belalar melakukan pemeriksaan di

sarana distribusi pangan baik toko, swalayan

su pe r market, hyper ma rket, dan distri butor pan gan

serta melakukan penilaian form pemeriksaan

sarana distribusi pangan (Form B).

Adapun jumlah Food lnspectorfingkat Dasar

yang telah lulus pelatihan sampai dengan tahun
2009 sebanyak 59 orang.

Pelatihan Food lnspector Tingkat
Muda

Pelatihan Food lnspector Tingkat Muda

diselenggarakan di Hotel Pandanaran Semarang
pada tanggal 1622Mei 2010. Kegiatan ini diikuti
oleh 25 peserta yang berasal dari Direktorat

BULETIN KEAMANAN PANGAN

lnspeksi dan Sertifikasl Panqan, Balai Besar POM

di Makassar, Balai Besar POM di Bandar Lampung,

Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM

di Surabaya, Balai Besar POM di Mataram, Balai

Besar POM di Denpasar, Balal Besar POM di

Yogyakart4 Balai Besar POM di Bandung, Balai

Besar POM di Samarinda, Balai Besar POM di

Semarang, Balai Besar POM di Jakarta, Balai POM

di Bengkulu, Balai POM di Gorontalo, Balai POM

diJambi, Balal POM di Ambon, dan Balai POM di
Pangkal Pinang.

Pada Pelatihan Tingkat Muda ini Praktek Keia
Lapang (PKL) dilakukan pada sarana produksi

pangan beresiko sedang yaitu PT, Indotirta Jaya

Abadi (produk AMDK), CV Cita Nasional (produk

susu pasteurisasi) dan PT. Indomina Cipta Agung
(produk olahan ikan (nugget, kaki naga).

Praktek Kerja Lapang di sarana produksi

pangan ini dimaksudkan agar peserta dapat
belajar melakukan pemeriksaan sarana produksi

pangan untuk produk pangan berislko rendah

dan penerapan HACCP plan di industri pangan.

Setelah melakukan praktek kerja lapang,

masing-masing peserta dari masing-masing

kelompok mempresentasikan hasil kerya

kelompok mereka yang mencakup hasil

pemeriksaan sarana produksi dan hasil

penyusunan HACCP plan untuk industri pangan

yang telah diperiksa.

Berbeda dengan pelatihan Food lnspector

Tingkat Dasar, pada pelatihan Food lnspector

Tingkat Muda, hasil prkatek kerja lapang

dan presentasi oleh masing-masing peserta

mempunyai point yang cukup besar dalam

menentukan kelulusan peserta.

Adapun lumlah Food lnspectorfingkat Muda

telah lulus pelatihan sampai dengan tahun 2009

sebanyak 64 orang.

Pelatihan Food lnspector Tingkat
Madya

Bertempat di Hotel Puri Ayu Denpasar, telah

diselenggarakan Peiatihan Food lnspector

Tingkat Madya pada tanggal 2025 Juni 2010.

Pelatihan ini dibuka oleh Direktur lnspeksi dan

Sertifikasi, Dra. Dewi Prawitasari, Apt. M.Kes. dan

Kepala Balai Besar POM di Denpasra Dra. Cony

Panjaitan, Apt., dan diikuti oleh 30 peserta yang

berasal dari Balai Besar POM di.Jakarta, Balai Besar

POM di Denpasar, Balai Besar POM di Semarang,

Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM

di Makassar, Balai Besar POM di Banjarmasin,

Balai Besar POM di .layapura, Balai Besar POM

di Pekanbaru, Balai Besar POM di Mataram,

Balai POM di Palangkaraya, Ealai Besar POM di

Bandung, Balai Besar POM di Samarinda, Balai

Besar POM di Yogyakarta, Balai Besar POM di

Jambl, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan,

dan Pusat Penyidikan Obat dan Makanan.

Praktek Kerja Lapang (PKL) pada Pelatihan

Food Inspector Tingkat Madya dilakukan
pada sarana produksi pangan berisiko tinggi,
yaitu di PT. Canning Indonesia Pbduk (ClP), Jl.

Diponegoro 101 Denpasar selaku produsen ikan

dan daging kaleng.

Praktek Kerja Lapang di sarana produksi

pangan ini dimaksudkan agar peserta dapat
belajar melakukan pemerlksaan sarana produksi

pangan untuk produk pangan berisiko tinggi
khususnya yang menerapkan thermal process.

Adapun jumlah Food Inspector Tingkat
Madya telah lulus pelatihan sampai dengan
tahun 2009 sebanyak 24 orang. il

Pembukaan Pelatihan Food nspector Tingkat Dasar di Yogyakana

Foto bersama pada pembukaan Pelatihan Fl Tingkat Madya, Denpasar
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Diperlukannya bentuk kerjasama yang lebih konkrit gund merealisasikan

peningkdtan pengetahuan dan kepedulian masyarakdt untuk lebih kritis
tcrhadap keaimanan pdngan di lndonesia.

I octavita Dwi Yuliani. S.lkom
I Direktorat surveilan dan Penyuluhon
I KeamananPangan

I lal itu dikemukakan Kepala BPOM Rl

H rru. KUSrananan, Apr., rvr.App, )c oaram

I l ro*u*urya re1anng Promo5r Keamanan

Pangan (JPKP), di Hotel Borobudur .jakarta,

Senin(31/5). Masih rendahnya pengetahuan,
keterampllan dan tanggung jawab produsen
pangan tentang mutu dan keamanan pangan.

Didukung dengan masih rendahnya kepedulian
konsumen tentang mutu dan keamanan
pangan, terutama karena terbatasnya
pengetahudn dan rendahnya kemampuan
daya beli rnerupakan tantangan yang harus
dipecahkan dalam upaya mewujudkan
tanggung jawab kita bersama.

Kali ini, BPOM melirik potensi peran

perempuan dalam keamanan pangan dengan
melibatkan Kementerian Kesehatan-Pusat

Promosi Kesehatan; Eselon I Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Pedindungan

Anak; SIKIB (Solidaritas lsteri Kabinet lndonesia

Bersatu); Tim Penqgerak PKK Pusat

Kementerian Dalam Negeri; Tim Penggerak
PKK Provlnsi DKI Jakarta; DPR Rl komisi 1;

Kementerian Perindustrian; Direktorat Industri
Pangan; Badan Ketahanan Pangan; Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Kementerian Sosial; Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional; Kementerian Pendidikan
Nasional; berbagai Media Massa dan LSM.

Dalam Kesempatan yang sama, Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Linda Amalia 5ari,5.lP dalam sambutannya
mengatakan, dari penelitian Organisasi Pangan
Dunia, FAO, perempuan memproduksi sekitar
7070 bahan pangan di negara-negara sedang
berkembang dan bertanggung jawab atas

50%o produksi pangan dunia. Menurut beliau,

Perempuan dapat berperan dengan mendidik
keluarga dan anak untuk mengonsumsi pangan

yan9 aman.
Dengan demikian pentingnya meningkatkan

kesadaran keamanan pangan dimulai dari
lingkungan keluarga. Dari seorang ibu yang

merupakan orang pertama yang berperan

strategis dalam pemilihan bahan pangan,

pengelolaan hingga mengolah sekaligus

menyajikannya bagi anggota rumah tangganya.
Direktur Surveilan dan Penyuluhan
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Keamanan Pangan, BPOM Rl, Drs. Suratmono
MP; Kepala Pusat Teknologi lnformasi

dan Komunikasi Pendidikan-Kementerian
Pendidikan Nasional, Dr. H. Lilik Gani HA, M.Sc

dan Kepala Sub Direktorat Pengembangan
Advokasi dan Komunikasi lnformasi Edukasi

-BKKBN, Drs. Freddy Aritonang, MM bertindak
selaku Narasumber dalam Lokakarya ini.

JPKP merupakan suatu kegiatan untuk
membentuk sistem.lejaring Promosi Keamanan
Pangan untuk memudahkan koordinasi
penanganan keamanan pangan lintas sektor
dan lintas program. Dengan demikian
koordinasi dapat dilakukan secara terarah,
dengan bahasa yang sama guna pencapaian

yang maksimal untuk mengurangi berbagai
dampak dari beragamnya jenis pangan yang

beredar di tengah-tengah masyarakat.

Rekomendasi yang dihasilkan pada saat

Lokakarya JPKP antara lain :

1. Sistem Keamanan Pangan from farm to
table adalah merupakan sistem rantai
pangan yang" tidak dapat dipisahkan
satu dengan yang lain. Oleh karena itu
Keamanan Pangan merupakan tanggung
jawab bersama baik Pemerintah, Konsumen,
(Masyarakat = LSM) dan Produsen

2. Jejaring Promosi Keamanan Pangan (JPKP)

merupakan kegiatan yang terintegrasi
antara sistem promosi dengan pendidikan
tentang keamanan.pangan. Kegiatan

Promosi dimaksudkan untuk meningkatkan
kesadaran konsumen maupun produsen
untuk mengubah perilaku agar peduli
terhadap pentingnya keamanan pangan
guna melindungi diri sendiri, keluarga
maupun masyarakat terhadap pangan yang

tidak memenuhi keamanan, mutu dan gizi

pangan

Promosi Keamanan Pangan harus dilakukan
secara nasional kepada seluruh lapisan

masyarakat, oleh karena itu diperlukan
kerjasama semua stakeholder terkait baik
instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah,

NGO (Non Government Organization) dan
media massa.

Perlunya advokasi yang terus menerusterkait
keamanan pangan kepada Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota sebagai ujung
tombak dalam pembinaan dan pengawasan

Keamanan Pangan.
Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari hasil

lokakarya JPKP :

. Dengan Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perllndungan Anak,

BKKBN, SIKIB atau lembaga terkait lainnya

yang peduli terhadap keamanan pangan
, dalam melakukan penyuluhan keamanan

pangan kepada komunitas perempuan

tentang penyalahgunaan bahan

berbahaya dalam pangan
. Melalui mobil sehat dengan SIKIB dan

Badan Ketahanan Pangan melakukan
kegiatan penyebaran informasi keamanan

pan9an.
. Penyuluhan keamanan pangan ke lima

Kabupaten/Kota bersama dengan
Kementerian Daerah Tertinggal dan
dengan Komisi I DPR Rl melalui Bapak

lmam Machfud.
. Program penyuluhan keamanan pangan

bersama TP PKK Pusat danTP PKK Provinsi.
. lntensifitas kerjasama dengan Kementerian

Pendidikan Nasional dilakukan dengan

Pustekkom melalui program-program
antara lain talkshow lklan Layanan

Masyarakat, Produksi Film Rnimasi , dlll

BULETIN KEAMANAN PAI{GAN



I i li!
.___. i _lttr'

r-J
i
I

f rr ll i

' j ] J;- ^'*,
t'i
_j_:I

I Jt:

:- -J
Ili

lr

I *"tam lnfo

:l
I

I DeviRiani.ST.MSi
I Direktorat Surveilan dan Penyuluhan
I Keamanon Pongan

yang memadai untuk menjajakan

dagangannya. Dengan demikian konsumen

harus lebih cermat memilih pangan

yang akan dibelinya.

Mulailah dengan membell
produk pangan kemasan dan

produk kering, baru dilanjutkan

dengan pangan segar, dingin,

beku, dan siap saji. Urutan

belanla pangan yang disarankan

adalah sebagai berikut :

a. Produk pangan kaleng, botol atau

kemasan lainnya

b. Pangan kering (beras, mie kering,

kerupuk, tepung)
c. Produk bakery

d. Susu dan produk olahannya

e. Buah dan sayuran

f. Telur
g. Daging segar

h. lkan dan hasii perikanan lainnya

i. Pangan dingin dan pangan beku

rJt tiJ f- JJ

Pangan yang telah dlmasak atau
pangan siap saji

Perhatikan kondisi bahan atau

produk pangan yang dibeli.

Jangan membeli produk yang

cacat, rusak atau kedaluwarsa.

Jangan terpedaya dengan

harga murah untuk menghindari
produk pangan yang cacat, bermutu
rendah atau mengguqakan bahan yang

tidak aman. Perhatikan cara membawa
pangan yang dibeli. Jangan menumpuk
tetapi tempatkan bahan pangan

hewani, bahan pangan nabatl mentah,
produk pangan olahan, pangan siap

saji, dan produk non panQan dalam

keranjang atau kantong belanjaan

secara terpisah.

Sumber
Pedoman Keamanan Pangan d PasarTradisional

untuk Konsumen. 2007. Eadan POM R

Saat pergi berbelanja ke' pis-a::adisional' 
umumnya

k""";;;,'. "l *tfii ", 
:; it#Lfi ::;:: J+i# ttaear Panei: J-":n 

"',ii,iuiy., 
.ux,

baik keamanan I

sebagaiberikut:

Sebelum mulai berbelanja,

buatlah daftar barang yang

akan dibeli. Kelompokkan

dalam kelompok pangan dan

non pangan. Dalam kelompok
pangan, pisahkan antara pangan segar,

oiahan dan siap saji. Pengelompokkan

ini akan mempermudah dan

rernpercepat wak tu beran. a.

Bi a berbelanla produk non
pangan dan produk pangan,

selesaikan dulu be anja produk

non pangan, setelah itu baru

berbelanja produk pangan.

Tempatkan kedua jenis produk tersebut
dalam keranjang yang berbeda.

Pangan di pasar tradisional

umumnya belum tertata

dengan baik mengingat ter-

batasnya area pedagang dan

belur.r nenpunyai meja
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