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“Tren penggunaan pesan terkait kesehatan oleh 

produsen semakin meningkat, sehingga 

memberikan konsekuensi penting bagi 

regulator untuk menjamin bahwa pesan-pesan 

tersebut benar dan tidak  menyesatkan 

konsumen”



Upaya Pemerintah

Salah satu strategi negara yang direkomendasikan WHO adalah melalui : 

Labelling

 Government may require information to be provided on key nutritional 
aspects

 to allow consumers to be better informed about the benefits and content of 
foods  to make healthy choices

– Pemerintah yang berperan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan)

memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan 
makanan yang berisiko terhadap kesehatan



Lembaga Pengawas

– Sejalan dengan WHO, Codex Alimentarius Commission (Badan 
standar pangan dunia) juga menangani penetapan standar pangan 
antara lain:

– CCNFSDU (Codex Committee on Nutrition and Food for Special 
Dietary Uses)

– Codex Committe on Food labelling

– Codex Committe on Food Additive

– Badan POM terlibat aktif dalam forum tersebut



Undang-undang No. 18 Tahun 
2012 tentang Pangan

Undang-undang No. 8 
tentang Perlindungan 
Konsumen 

PP No. 69 Tahun 1996  
tentang Label dan Iklan 
Pangan

PP No.28 Tahun 2004 
tentang Keamanan Mutu 
dan Gizi Pangan

Peraturan Kepala BPOM-RI 
Nomor k.03.1.23.11.11.09909 
Tahun 2011 Tentang
Pengawasan Klaim Dalam
Label dan Iklan Pangan Olahan

Peraturan Kepala BPOM No.
HK.03.1.23.11.11.09605 
Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Kepala BPOM No.
HK.00.06.51.0475 Tahun
2005 tentang Pedoman
Pencantuman Informasi Nilai
Gizi Pada Label Pangan

Dasar Hukum



PP No. 69 Tahun 1999 Tentang

PELABELAN DAN IKLAN PANGAN

BAHAYA BIOLOGIS BAHAYA KIMIA

BAHAYA FISIK BEBAS BAHAYA

AMANKAN PANGAN
dan

BEBASKAN PRODUK
dari

BAHAN BERBAHAYA



Definisi Label Pangan 

“Setiap keterangan mengenai pangan yang 

berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya

atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, 

dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau

merupakan bagian kemasan pangan”



Wajib ada pada
setiap pangan

terkemas

Terletak pada bagian
pangan yang mudah dilihat

dan dibaca

Tidak mudah lepas, 
luntur atau rusak

Berisi keterangan 
mengenai pangan

Harus benar dan 
tidak menyesatkan

Label Pangan 



Iklan Pangan 

“Setiap keterangan atau pernyataan

mengenai pangan dalam bentuk

gambar, tulisan, atau bentuk lain yang 

dilakukan dengan berbagai cara untuk

pemasaran dan atau perdagangan

pangan”



Isi Iklan Pangan

Menurut Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999

• memuat keterangan yang benar dan
jelas

• tidak menyesatkan
• tidak bertentangan dengan norma

hukum dan kesusilaan
• tidak menjelek-jelekan produk lain
• tidak menyatakan pangan berfungsi

sebagai obat (klaim)



Klaim

– Produk pangan hanya dapat mencantumkan klaim berupa 

kandungan, bukan pengobatan 

– Contoh: mengandung tidak lebih dari 13 g lemak total, 4 g lemak 

jenuh, 60 mg kolesterol atau 480 mg natrium per saji. 

– benar, tidak menyesatkan, didukung oleh bukti ilmiah dan sesuai 

dengan ketentuan peraturan

– Pangan untuk bayi tidak boleh mencantumkan klaim



Klaim yang tidak diperbolehkan

– memuat pernyataan bahwa konsumsi pangan tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan semua zat gizi esensial, dan/atau;

– memanfaatkan ketakutan konsumen. 

– menyebabkan konsumen mengkonsumsi suatu jenis pangan 

secara berlebihan, dan/atau; 

– menggambarkan bahwa suatu zat gizi atau komponen lain dapat 

mencegah, mengobati atau menyembuhkan penyakit





Baca Label Sebelum Membeli



b. Bagian Lain

Bagian label selain bagian utama label

• teratur, tidak berdesak-desakan, jelas dan mudah dibaca.  
• penggunaan latar belakang, tidak mengaburkan atau mengganggu pesan 

dan tulisan.

Syarat pencantuman:

Label 
Pangan 

a. Bagian Utama Label

memuat keterangan paling penting

ditempatkan pada satu sisi kemasan yang paling 
mudah dilihat, diamati dan atau dibaca

√

√

Bagian Label Pangan



1. nama produk / nama pangan olahan

2. daftar bahan atau komposisi yang digunakan; 

3. berat bersih atau isi bersih; 

4. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; 

5. halal bagi yang dipersyaratkan; 

6. tanggal dan kode produksi; 

7. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa; 

8. nomor pendaftaran ( MD/ML/PIRT); dan

9. asal usul bahan Pangan tertentu.

Keterangan ditulis menggunakan Bahasa Indonesia

✓ proses khusus, seperti  jagung rekayasa genetik , bawang putih iradiasi 

✓ asal bahan: protein kedelai, lemak babi.

Keterangan Pada Label







Keterangan yang juga harus dicantumkan, jika perlu (sesuai persyaratan dan ketentuan):

1. Keterangan tentang kandungan gizi, 

2. Keterangan tentang iradiasi pangan, 

3. Keterangan tentang Pangan organik, 

4. Keterangan tentang Pangan rekayasa genetika, 

5. Keterangan tentang pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah,

6. Petunjuk penggunaan/penyiapan, 

7. Petunjuk tentang cara penyimpanan, 

8. Keterangan tentang petunjuk atau saran penyajian, 

9. Keterangan tentang peruntukan,  

10. Keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan 
manusia, 

11. Peringatan.

Pelabelan Pangan (Con’t)



Sebanyak 88,9% responden 
memutuskan untuk tidak jadi 
membeli makanan jika tidak 
menemukan label kemasan 
pangan yang dicari. 
(Susanto,2008

Label kemasan pangan yang paling 
diperhatikan responden adalah :
- label halal (36,5%), 
- waktu kedaluwarsa (34,9%),
- nama produk (20,6%), dan 
- komposisi makanan (7,9%). 
(Susanto,2008) 

Dit SPP-BPOM RI, November  2013

Sikap Konsumen 





Fungsi Pelabelan :

1. Identifikasi produk

2. Membantu penjualan produk

3. Pemenuhan peraturan
perundang-undangan



1. Fungsi Identifikasi

Memberikan informasi kepada konsumen tentang : 

• bahan yang dikemas, 
• cara menggunakan produk
• cara menangan produk, 
• tanggal kadaluarsa, 
• komposisi produk, 
• ukuran, 
• volume, 
• bobot, 
• siapa produsennya, 
• Lokasi produksi,

•customer service, 
•cara penanganan kemasan bekas, 
•identifikasi persyaratan lingkungan

http://www.pccnaturalmarkets.com/sc/0210/images/osgnreading.jpg


• kemasan menjadi promosi bagi
produk

• aspek pemasaran :
 menarik perhatian : warna, 

bentuk, merk, foto/gambar, tata
letak

 daya tarik praktis : mudah dibuka/ 
ditutup, volume yang sesuai, 
dapat digunakan kembali, dapat
diisi ulang

2. Fungsi Membantu Penjualan Produk



• Komposisi label harus sesuai dengan

kandungan bahan pangan tersebut;

• Tidak boleh menyesatkan konsumen; 

• Label halal dapat dipertanggungjawabkan

• Tanggal kadaluarsa harus benar; 

• Nomor registrasi sertifikasi produksi

3. Fungsi Pemenuhan Peraturan

Perundang-undangan





Terima Kasih

– Materi dapat diunduh di 

adelyadesi.lecture.ub.ac.id


