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Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari 
sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun 
tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bagi konsumsi 
manusia, termasuk bahan tambahan pangan, 
bahan baku pangan, dan bahan lain yang 
digunakan dalam proses penyiapan, 
pengolahan, dan atau pembuatan makanan 
atau minuman

• Undang-undang tentang pangan nomor 
7 tahun 1997



ISU-ISU STRATEGIISU-ISU STRATEGI

- Pentingnya keamanan pangan untuk kesehatan masyarakat

- Dampak perdagangan bebas terhadap importasi pangan

- Peningkatan daya saing produk pangan di era globalisasi 

- Peningkatan keamanan pangan untuk pengembangan wisata



Masalah dan kendala

• Infrastruktur yang belum mantap
• Tingkat pendidikan produsen dan 

konsumen yang masih rendah
• Sistem informasi keamanan pangan yang 

belum establish dan integratif



Contoh Kasus

• Meningkatnya intensitas dan frekuensi 
laporan keracunan dan kasus2 food born 
disease

• Penolakan eksport produk pangan
• Membanjirnya produk pangan dari luar



SISTEM PENGAWASAN OBAT & MAKANANSISTEM PENGAWASAN OBAT & MAKANAN

• Sistem pengawasan obat & makanan dikembangkan dalam 3 lapis / sub 
sistem pengawasan yaitu : pengawasan oleh produsen/pelaku usaha, 
pengawasan oleh pemerintah & pengawasan oleh masyarakat

• Ketiga sub sistem tsb harus dapat disinergiskan dalam kesatuan

• Perlu mengembangkan kemitraan & networking yang kohesit dg 
lembaga sektor terkait



Pelajaran dari Kasus Formalin

WHY ???
1. Pemerintah peduli
2. Kebebasan pers –

Media
3. Koordinasi nasional
4. RT- RW dan 

masyarakat peduli 
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Contoh keputusan

• Pidana 15 hr sd penjara 8 bl masa 
percobaan 6 bl

• Pidana denda mulai Rp. 50.000,- sd Rp. 
400.000,- subsider 15 hr



SIMPULAN
• Keamanan pangan merupakan kebutuhan dasar 

yang sangat penting untuk mendukung tercapainya 
pembangunan sumber daya manusia Indonesia 

• Badan POM sebagai lembaga pemerintah yang 
bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan 
makanan telah mencanangkan Sistem Keamanan 
Pangan Terpadu (SKPT) di Indonesia dengan 3 
jejaring yang berhasil diidentifikasi berdasarkan 
prinsip analisis risiko yaitu Jejaring Intelijen Pangan 
(Food Inteligen), dan Jejaring Pengawasan Pangan 
(Food Safety Control) dan Jejaring Promosi 
Keamanan Pangan (Food Safety Promotion).



AKIBAT KURANG MAKAN 
PADA ANAK-ANAK

• Pertumbuhan terganggu (TB/BB)
• Daya tahan thp penyakit rendah
• Mudah terserang penyakit 
• Lambat berpikir
• Penurunan IQ sebesar 2.5/tahun
• Lekas marah dan lekas lelah
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