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Pembaca setia InfoPOM,
Pergantian tahun tentunya membawa harapan pada perubahan ke arah 
yang lebih baik. Pun pada tahun 2017, redaksi InfoPOM ingin memberikan 
kesegaran dengan beberapa artikel dan rubrik baru yang lebih menarik dan 
informatif.
Tepat pada tanggal 31 Januari 2016, Badan POM telah mencapai usia 16 
tahun, serangkaian kegiatan diselenggarakan dengan tema ‘’BPOM Hadir 
Melayani dan Melindungi Masyarakat”, Lomba Penulisan Artikel Populer 
BPOM 2017 menjadi salah satu kegiatan yang memeriahkan HUT Badan 
POM. Partisipasi masyarat dari kalangan pelajar, mahasiswa serta masyarakat 
umum menambah kemeriahan rangkaian kegiatan HUT Badan POM. Ratusan 
artikel dilombakan dan enam pemenang telah dipilih oleh dewan juri baik dari 
internal maupun eksternal Badan POM. Mengawali edisi InfoPOM di tahun 
2017, kami sajikan artikel yang meraih penghargaan sebagai juara pertama 
kategori mahasiswa/umum dengan judul “Melek Bersama ‘Bat Man’”. 
Masih dalam rangkaian HUT Badan POM, untuk menjawab tantangan 
perubahan yang menuntut peran pemerintah dalam memberikan pelayanan 
yang	 lebih	 baik,	 efektif	 dan	 efisien,	 Badan	 POM	 telah	 meluncurkan	 suatu	
terobosan baru yang memudahkan Pengajuan Persetujuan Protokol Uji 
Bioekivalensi (PPUB). Salah satu peran Badan POM dalam pengawasan 
obat adalah melakukan evaluasi terhadap protokol uji bioekivalensi sebagai 
prasyarat dalam registrasi obat sebelum diizinkan beredar.  Pengajuan PPUB 
kini lebih mudah dengan hadirnya aplikasi pengajuan PPUB secara online 
atau e-PPUB. Kemudahan apa saja yang diberikan dalam e-PPUB ini, simak 
ulasannya dalam artikel “PPUB Online”.
Sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, di Indonesia 
isu kehalalan menjadi isu yang sensitif dan mudah menjadi viral entah kabar 
yang disampaikan itu benar atau malah hoaks. Tak hanya sekali dua kali, 
Badan	POM	senantiasa	memberikan	klarifikasi	terhadap	isu	kehalalan	yang	
seringkali	beredar	melalui	media	sosial.	Beberapa	klarifikasi	yang	disampaikan	
oleh Badan POM kami sajikan pada rubrik Badan POM Update. 
Menanggapi isu halal yang meresahkan, apa saja tindakan pemerintah untuk 
mengatasinya? Artikel “Menilik Jalan Menuju Halal” akan sedikit banyak 
memberikan pencerahan pada pembaca mengenai peran pemerintah dalam 
melindungi masyarakat muslim dari isu produk tidak halal. Dalam hal pengujian 
produk yang dicurigai tidak halal, terdapat teknologi yang digunakan Badan 
POM dalam proses autentikasi kandungan tertentu suatu produk. Simak 
informasi lengkap mengenai teknologi tersebut pada artikel “Teknologi 
Deteksi Berbasis DNA Spesifik Spesies dalam Autentikasi Produk 
Halal” sebagai sajian utama pada edisi kali ini. 
Berbagai pertanyaan terkait obat dan makanan kerap diutarakan masyarakat 
melalui Contact Center Halo BPOM 1500533, termasuk diantaranya layanan 
informasi obat PIO Nas dan layanan informasi keracunan SIKer Nas. Rubrik 
baru hadir dengan judul Halo BPOM interaktif. 
Kami sangat berharap perubahan yang kami hadirkan dapat menambah nilai 
manfaat InfoPOM dalam menambah pengetahuan masyarakat.
Selamat membaca!

MEJA REDAKSI

Redaksi menerima sumbangan artikel 
yang berisi informasi terkait dengan obat, 
makanan, kosmetika, obat tradisional, 
komplemen makanan, zat adiktif dan 
bahan berbahaya. Kriteria penulisan yaitu 
berupa tulisan ilmiah populer dengan 
jumlah karakter tidak lebih dari 10.000 
karakter. Kirimkan tulisan melalui alamat 
redaksi dengan melampirkan identitas diri 
penulis. 

Alamat redaksi
Ged. Pusat Informasi Obat dan Makanan 
lt. 5 BPOM, Jl. Percetakan Negara No. 23, 
Jakarta Pusat. 
Telepon/fax : 021-42889117.
Email ke : siker@pom.go.id

TIM REDAKSI
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Saat ini, standar kehalalan produk yang mencakup aspek syariat 
(halal/haram) serta mutu produk tayib telah menjadi kebutuhan 
sekaligus kekuatan pasar baru. Jaminan kehalalan produk pada 
dasarnya telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
melalui	program	sertifikasi	halal,	namun	masih	bersifat	voluntary. 
Persetujuan pencantuman logo halal pada produk yang telah 
memiliki	sertifikat	halal	MUI	adalah	wewenang	Badan	Pengawas	
Obat dan Makanan, melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan No. HK.003.01.23.06.10.5166 tentang 
Pencantuman Informasi Asal Bahan tertentu, Kandungan 
Alkohol dan Batas Kedaluwarsa pada Penandaan/Label Obat, 
Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Pangan. 

Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) Badan 
POM telah mengembangkan pengujian dalam rangka autentikasi 
kandungan	 suatu	 produk	 antara	 lain	 melalui	 deteksi	 spesifik	
spesies.	 Teknologi	 deteksi	 spesifik	 spesies	 dapat	 dilakukan	
menggunakan metode berbasis DNA maupun metode berbasis 
protein. Namun, metode berbasis DNA dapat memberikan 
hasil	 yang	 lebih	 sensitif	 dan	 spesifik	 dibandingkan	 dengan	
metode berbasis protein seperti enzime linked immunosorbent 
assay (ELISA) dan rapid kit berbasis ikatan antibodi-antigen. 
Kelemahan metode berbasis protein  adalah sifat protein yang 
tidak stabil terhadap panas dan perlakuan lain pada proses 
produksi.	Metode	berbasis	DNA	umumnya	lebih	spesifik	karena	
setiap spesies memiliki fragmen sekuen DNA yang conseve 
dapat menjadi DNA penanda/marker, dan lebih sensitif karena 
mampu mendeteksi DNA bahkan dalam jumlah yang sangat 
sedikit	melalui	proses	amplifikasi	DNA.	Sifat	DNA	yang	tahan	
panas	memungkinkan	 kandungan	DNA	 spesifik	 spesies	masih	
dapat dideteksi meskipun produknya telah mengalami proses 
pengolahan yang kompleks. 

Teknologi analisis DNA telah berkembang dengan pesat, 
diantaranya	teknologi	amplifikasi	DNA	menggunakan	PCR,	Real 
Time PCR, Digital PCR serta LAMP (Loop mediated isothermal 
amplification), hibridisasi DNA, sequensing DNA dan microarray 
DNA.	Teknik	amplifikasi	DNA	dengan	metode	PCR	telah	banyak	
diaplikasikan	untuk	mendeteksi	DNA	spesifik	spesies	tertentu	
misalnya	 spesifik	 porcine (babi), bovine (sapi), ovine (domba) 

atau	 bahkan	 spesifik	 manusia.	 Metode	 PCR	 adalah	 metode	
amplifikasi	urutan	fragmen	DNA	tertentu	secara in-vitro (dalam 
tabung) menggunakan sepasang primer (oligonukleotida) yang 
komplementer dengan urutan cetakan DNA tertentu dengan 
bantuan enzim DNA polymerase. Tiga tahap utama dalam proses 
PCR yaitu: 1) Ekstraksi DNA, merupakan proses isolasi untuk 
mengeluarkan DNA dari dalam sel atau matriks sampel dan 
selanjutnya	 dipurifikasi	 untuk	 mengeliminasi	 pengotor	 atau	
kontaminan DNA, 2)	 Amplifikasi	 DNA,	 merupakan	 proses	
perbanyakan fragmen DNA yang menjadi penanda yang unik 
bagi spesies yang dideteksi menggunakan primer DNA target, 
dan 3) Analisis post-PCR,	 merupakan	 analisis	 hasil	 amplifikasi	
PCR baik secara langsung dengan membaca chart pada mesin 
Realtime PCR maupun analisis menggunakan gel elektroforesis 
pada endpoint PCR. Contoh hasil analisis post-PCR menggunakan 
gel elektroforesis dapat dilihat pada Gambar 1.

Pengujian laboratorium dalam rangka autentikasi kandungan spesifik spesies suatu produk dapat 
dilakukan dengan menggunakan teknologi deteksi DNA spesifik spesies secara PCR (polymerase 
chain reaction). Metode PCR merupakan metode spesifik dan sensitif untuk mendeteksi DNA 
spesifik spesies tertentu misalnya spesifik porcine (babi), bovine (sapi), ovine (domba), atau bahkan 
spesifik manusia.

BERBASIS DNA 
SPESIFIK SPESIES 
DALAM AUTENTIKASI 
PRODUK HALAL 

TEKNOLOGI 
DETEKSI

SAJIAN UTAMA

Gambar 1.
Hasil analisis post-PCR menggunakan gel elektroforesis menunjukkan 
sampel no. 5 dan 6 mengandung fragmen DNA spesifik porcine 
karena memberikan pita yang sejajar dengan kontrol positif fragmen 
gen Cyt B pada porcine (149 bp).
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Titik kritis keberhasilan metode PCR yaitu :  

1. Proses ekstraksi DNA untuk memperoleh cetakan DNA 
(template). 

Metode ekstraksi DNA yang digunakan harus dapat 
menghasilkan DNA template dengan konsentrasi, kemurnian 
dan integritas yang cukup baik. Suatu produk yang telah 
mengalami proses pengolahan yang kompleks misalnya 
penggerusan, pemanasan, pengasaman dan aplikasi tekanan 
tinggi akan menyebabkan DNA atau residu DNA dalam 
produk tersebut terfragmentasi atau terdenaturasi, sehingga 
mempengaruhi tingkat kesulitan ekstraksi DNA. Dalam hal 
ini, pemilihan dan optimasi teknik ekstraksi yang digunakan 
dapat menyebabkan perbedaan hasil uji PCR. 

2. Primer/probe. 

Karakteristik primer yang baik salah satunya adalah memiliki 
18-22 basa nukleotida. Jika terlalu panjang primer tersebut 
tidak	akan	mampu	mengamplifikasi	DNA	yang	terfragmentasi,	
sebaliknya jika primer terlalu pendek, maka akan memberikan 
hasil	 amplifikasi	 yang	 tidak	 spesifik.	 Pemilihan	 primer/
probe yang menjadi penanda spesies yang ditarget akan 
mempengaruhi	spesifisitas	pengujian	tersebut.	Untuk	deteksi	
fragmen	 DNA	 spesifik	 porcine, fragmen gen mitokondria 
terutama gen Sitokrom B (Cyt b) lebih sering digunakan 
sebagai primer dibandingkan sel inti karena memiliki jumlah 
salinan yang tinggi (100-1,000 kopi per sel). Desain primer 
(komposisi basa nukleotida GC) juga akan menentukan suhu 
annealing proses PCR.

3. Enzim polymerase dan kofaktor (Mg²+). 

Enzim polymerase berperan membentuk salinan DNA dengan 
menambahkan basa nukletida sesuai dengan urutan DNA 
cetakan. Enzim yang paling sering digunakan dalam proses 
PCR adalah Taq polymerase. Selanjutnya, kofaktor berfungsi 
meningkatkan	aktifitas	enzim	polymerase. Namun konsentrasi 
kofaktor yang sangat tinggi akan menyebabkan rendahnya 
spesifisitas	proses	PCR.	

4. Siklus PCR, yang tidak banyak dibahas dalam berbagai 
literatur, ternyata sangat berpengaruh dalam proses deteksi 
DNA	 spesifik	 spesies	 dari	 produk	 olahan	 yang	 sangat	
kompleks. Proses pengujian PCR dengan fragmen DNA 
yang pendek sangat rentan kontaminasi silang, sehingga 
pengujian harus dilakukan dengan kaidah pengujian yang 
cukup ketat termasuk penggunaan kontrol yang tepat dan 
pengaturan ruang pengujian yang didedikasikan untuk setiap 

proses pengujian. Menurut ISO 24276, ruangan pengujian 
berbasis DNA minimal dibagi dalam 4 ruangan yaitu ruangan 
homogenisasi dan penimbangan, ruangan ekstraksi, ruangan 
amplifikasi	dan	ruangan	post-PCR. Pengujian harus dilakukan 
dengan alur satu arah (forward flow) dan seluruh peralatan 
harus tersedia secara khusus untuk setiap ruangan guna 
menghindari kontaminasi silang.

Kendala utama dalam pengujian DNA dengan metode 
PCR adalah tidak adanya standar internasional, beberapa 
laboratorium yang melakukan pengujian ini merujuk pada 
standar pengujian DNA lain yang sudah ada, misalnya ISO 
24276 tentang Foodstuffs - Methods of analysis for the detection 
of genetically modified organisms and derived products - General 
requirements and definitions. Dampak yang mungkin timbul akibat 
tidak	adanya	standar	internasional	dalam	deteksi	spesifik	spesies	
menggunakan PCR adalah perbedaan pengulangan/ripitabilitas 
pengujian, perbedaan aplikasi kontrol pengujian, perbedaan 
analisis hasil pengujian, serta perbedaan cara pengambilan 
kesimpulan. Oleh karena itu, kerjasama dan harmonisasi 
laboratorium-laboratorium yang terlibat dalam pengujian 
deteksi	spesifik	spesies	dalam	rangka	autentikasi	produk	halal	
sangat diperlukan, terutama untuk menginisiasi perumusan 
standar	internasional	tentang	deteksi	spesifik	spesies.		

PUSTAKA

1. Green, M. R. and Sambrook J., 2012, Molecular Cloning: A 
Laboratory Manual, 4th Ed., Cold Spring Harbor Laboratory 
Press, New York.

2. Integrated DNA Technologies (IDT), 2011, The Polymerase 
Chain Reaction, https://www.idtdna.com/pages/docs/
educational-resources/the-polymerase-chain-reaction.
pdf?sfvrsn=4. 

3. ISO 24276: 2006 (Amendment 1: 2013), Foodstuffs - Methods 
of analysis for the detection of genetically modified organisms and 
derived products - General requirements and definitions. 

Penulis: Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional 
Badan POM
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Obat dapat berkhasiat jika dapat mencapai sistem peredaran 
darah pada kadar tertentu sehingga bekerja sesuai dengan 
khasiat dan fungsinya. Untuk pembuktian bahwa obat dapat 
mencapai sistem peredaran darah pada kadar yang diinginkan, 
dilakukan uji bioavailabilitas (BA)/bioekivalensi (BE) yang 
didasarkan pada hasil pengukuran kadar obat dalam darah. 
Uji BA dilakukan dengan mengukur jumlah dan kecepatan 
obat dapat diserap dan tersedia dalam darah atau dapat juga 
dilakukan dengan mengukur jumlah ekskresi obat dalam urin. 

Uji BE merupakan uji BA atau uji farmakodinamik (proses atau 
efek yang dialami tubuh setelah masuknya obat ke dalam tubuh) 
yang membandingkan obat generik/obat copy dengan obat 
inovator sebagai obat pembanding yang sudah terjamin khasiat, 
keamanan, dan mutu. Dengan dilakukannya uji bioekivalensi 
ini, diharapkan khasiat, keamanan dan mutu dari obat yang 
dikonsumsi oleh masyarakat setara dengan obat inovator.   

Sebelum uji BE dilaksanakan, diperlukan persetujuan protokol 
uji dari Badan POM dan persetujuan dari Komite Etik. Pendaftar 
sebagai sponsor pelaksanaan uji BE akan mengajukan surat 
permohonan Persetujuan Protokol Uji Bioekivalensi (PPUB) 
kepada Badan POM. Untuk penerbitan PPUB, Badan POM 

melakukan evaluasi terhadap protokol uji BE yang meliputi 
persyaratan dokumen administratif dan dokumen teknis, antara 
lain informasi obat uji dan obat komparator yang digunakan, 
metode uji bioekivalensi yang digunakan, dan ketentuan-
ketentuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Sebelumnya, proses pengajuan PPUB dilakukan dengan 
menyerahkan dokumen secara langsung ke kantor Badan POM. 
Hal ini dinilai tidak  karena membutuhkan banyak waktu. 
Diperlukan upaya peningkatan  dan efektivitas dalam 
rangka meningkatkan kualitas dan mewujudkan pelayanan 
publik yang prima. 

Badan POM telah membangun aplikasi pengajuan PPUB secara 
online atau e-PPUB yang akan memudahkan industri farmasi atau 
laboratorium uji BE dalam mengajukan permohonan PPUB 
secara online melalui link: http://e-ppub.pom.go.id/.

Sebelum menggunakan aplikasi e-PPUB, pengguna harus 
mengajukan permohonan akun secara online kepada Badan POM 
melalui aplikasi tersebut. Setelah mendapatkan akun, pengguna 
dapat mengakses semua  sesuai batasan fungsi dari masing-
masing pengguna.

Dengan diberlakukannya aplikasi ini, proses pengajuan PPUB dan 
evaluasi dokumen protokol uji BE dapat dilakukan dalam waktu 
singkat yang berdampak pada percepatan penyerahan dokumen 
laporan hasil uji BE. Selain itu, pemohon tidak perlu datang 
ke BPOM sehingga dapat mengurangi tatap muka dan dapat 
mengurangi potensi kecurangan dalam penerbitan PPUB yang 
merupakan salah satu persyaratan dari proses registrasi obat 
copy sehingga dapat mempersingkat proses evaluasi dokumen 
registrasi dan dapat memudahkan akses obat copy yang memiliki 
khasiat, keamanan dan mutu setara dengan obat inovator.

Penulis:  Direktorat Standardisasi Produk Terapetik dan 
PKRT, Deputi I Bidang Pengawasan Produk 
Terapeutik dan Narkotika, Psikotropika dan Zat 
Adiktif - Badan POM

ONLINE
PPUB

ARTIKEL

Ketersediaan obat yang berkhasiat, aman dan bermutu dengan harga terjangkau oleh masyarakat 
sangat penting untuk mendukung kelancaran program jaminan kesehatan nasional yang 
dicanangkan oleh pemerintah. Obat dikatakan berkhasiat, aman, dan bermutu jika mampu 
bekerja secara maksimal sesuai dengan khasiat dan fungsi yang tercantum pada label, diminum 
sesuai aturan pakai dan anjuran dari dokter serta dibuat melalui serangkaian proses yang dapat 
menjamin kualitas obat.
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Pesatnya kemajuan teknologi saat ini seharusnya bisa 
dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat. 
Namun sebagian orang yang aktif di dunia maya justru menyebar 
berbagai berita hoaks tentang “Bat Man” (Obat dan Makanan 
Aman).

Informasi yang tidak benar terkait “Bat Man” akan berdampak 
buruk bagi masyarakat luas. Obat dan makanan aman akan 
dihindari atau dibuang jauh oleh sebagian orang yang percaya 
terhadap berita hoaks tersebut. Sebaliknya, obat dan makanan 
tidak aman akan menjadi sangat dipercayai oleh sebagian besar 
orang. Keadaan ini terus berlangsung secara berantai hingga 
pada akhirnya tidak sedikit korban yang berjatuhan. Setelah 
masyarakat mendapat dampak buruk dari obat dan makanan 
berbahaya, barulah masyarakat menyadarinya. Beberapa korban 
akan menyalahkan pemerintah karena kurangnya pengawasan 
terhadap produk-produk tersebut. Siapa yang dirugikan 
terhadap kejadian itu? Sangat jelas, yang dirugikan dan dibuat 
pusing adalah pemerintah dan konsumen itu sendiri.

Saat masyarakat mulai menyalahkan pemerintah, seharusnya 
masyarakat mulai berpikir, “Apakah mungkin pemerintah 
mengawasi sendiri berjuta-juta produk ilegal yang beredar 
tanpa adanya kerjasama dari masyarakat?” Pemerintah selama 
ini sudah melakukan berbagai upaya untuk memerangi masalah 
tersebut, namun ada saja yang lolos dari pengawasan. 

Masyarakat yang menggunakan telepon cerdas (smart phone), 
sudah sepatutnya turut menjadi cerdas, setidaknya mulai 
memilih dan memilah beberapa informasi yang tidak jelas.  
Teknologi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari 
tahu informasi yang benar melalui layanan informasi dan 
pengaduan yang disediakan pemerintah. Dengan hal kecil itu, 
setidaknya masyarakat tidak menjadi korban berikutnya dari 
obat dan makanan berbahaya. 

Namun yang menjadi permasalahan adalah masyarakat yang 
belum mengenal telepon cerdas atau yang enggan mencari tahu 
kebenaran suatu informasi sehingga alasan klasik yang sering 
diungkapkan adalah “tidak tahu”. Entah alasan tersebut muncul 
setelah masyarakat menjadi korban atau mulai memproduksi 
obat dan makanan yang tidak aman, seperti yang terjadi saat ini, 
ketika pewarna tekstil sering digunakan sebagai bahan pewarna 
makanan. Jika masyarakat dibiarkan “tidak tahu” maka akan 
banyak lagi produk obat dan makanan baru yang menggunakan 
bahan berbahaya sehingga “Bat Man” semakin terancam.

Untuk menghentikan itu semua memang tidak mudah, tentunya 
memerlukan usaha yang keras. Namun selain usaha yang keras 
perlu kerjasama dari masyarakat dengan turut melakukan 
pengawasan terhadap keberadaan obat dan makanan yang 
tidak aman di lingkungan sekitar. Disisi lain, dalam melakukan 
pengawasan diperlukan pengetahuan terhadap obat dan 
makanan aman. Oleh karena itu perlu adanya usaha dari 
pemerintah melalui “Melek Bersama Bat Man”.

Melek bersama Bat Man merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan pemerintah agar masyarakat dan pemerintah bersama-
sama membangunkan masyarakat yang sedang tidur dan belum 
mengetahui mengenai  obat dan makanan aman. Edukasi dapat 
dimulai dari kalangan pelajar yang dapat menyebarluaskan 
kepada keluarga dan lingkungan sekitar. 

Dunia maya belakangan ini mengguncang dunia nyata. Berbagai informasi tersebar tanpa ada 
penyaringnya. “Bat Man” yang seharusnya menjadi penyelamat kehidupan justru berbalik menjadi 
pembawa petaka. Netizen yang sering membaca informasi tersebut kerap kali percaya tanpa 
mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Jika “Bat Man” saja membawa petaka, “Siapa yang 
bisa menjadi penyelamat?”

ARTIKEL

“BAT MAN”

MELEK
BERSAMA
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Edukasi lain yang bersifat kekinian juga dapat dilakukan 
pemerintah, agar tidak kalah menarik dengan produk-produk 
yang diawasi. Edukasi kekinian dapat dilakukan dengan cara 
membuat berbagai macam iklan “Bat Man” melalui televisi 

atau media sosial. Setidaknya masyarakat memiliki alternatif 
iklan positif yang mampu mencerdaskan dan membangunkan 
masyarakat yang tertidur lelap terhadap “Bat Man”. Iklan 
tersebut dapat pula memerangi berbagai isu yang meresahkan 
atau membodohi masyarakat. Semakin sering iklan ini didengar 
atau dilihat maka masyarakat akan selalu ingat dan mulai berhati-
hati. Pada dasarnya masyarakat sangat mudah dipengaruhi 
oleh iklan. Bukti nyata dapat dilihat dari meningkatnya tingkat 
konsumsi masyarakat akibat adanya iklan.

Edukasi melek Bat Man akan membuat masyarakat mulai berpikir 
untuk kedua kalinya sebelum tergiur mengonsumsi obat atau 
makanan tidak aman, atau berpikir ulang untuk memproduksi 
obat dan makanan tidak aman bagi dirinya ataupun masyarakat. 
Semakin hari kesadaran masyarakat terhadap Bat Man  akan 
meningkat sehingga korban dari informasi yang salah akan 
semakin berkurang.  

Jika masyarakat telah mengenal Bat Man, maka akan memudahkan 
pemerintah melakukan pengawasan karena masyarakat ikut 
bersatu bersama memerangi keberadaan obat dan makanan 
tidak aman. Produsen nakal akan menghentikan aksinya 
karena mengalami kerugian besar terhadap usaha membodohi 
masyarakat yang mulai melek bersama “Bat Man”.

Penulis: Anak Agung Istri Sayang Setiadewi (Pemenang 
Pertama Lomba Artikel Populer Kategori Umum 
Dalam Rangka HUT Badan POM Ke-16)

Panduan Permohonan Persetujuan Denah Bangunan Industri 
Kosmetik

Direktorat	Inspeksi	dan	Sertifikasi	Obat	Tradisional	Kosmetik	
dan Produk Komplemen, Deputi Bidang Pengawasan Obat 
Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Badan POM

2016

Direktorat	Inspeksi	dan	Sertifikasi	Obat	Tradisional	Kosmetik	
dan Produk Komplemen

Judul buku   :

Penerbit   :

Tahun  :

Penulis  :PU
BL

IK
A

SI

Denah bangunan merupakan salah satu aspek yang harus 
dipenuhi oleh industri kosmetik dalam penerapan Cara 
Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Design tata ruang 
bangunan yang sesuai dengan kaidah CPKB merupakan 
salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk 
kosmetik yang memenuhi standard mutu dan kemanan. Buku 
ini diharapkan dapat menjadi panduan dan memberikan 
informasi yang transparan dan jelas tentang persyaratan 
dan tata cara untuk mendapatkan Surat Persetujuan Denah 
sehingga dapat mempermudah pemohon atau pelaku usaha 
dalam menyiapkan dokumen permohonan Persetujuan 
Denah Bangunan Industri Kosmetik. 

Buku ini berisi prosedur pengajuan surat permohonan, 
persyaratan, biaya dan alur proses pengajuan persetujuan 
denah bangunan. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh 
form surat permohonan beserta penjelasannya dan contoh 
denah sesuai dengan bentuk sediaannya.
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Badan POM kembali hadir melindungi masyarakat dari Obat 
dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Kamis (15/09) 
Badan POM bersama lintas sektor terkait berhasil menyegel 
pabrik Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) ilegal “BEBILUCK” 
milik PT. Hassana Boga Sejahtera di Kawasan Pergudangan 
Multiguna Taman Tekno 2 Blok L2 no.35 BSD Tangerang Selatan. 
Dari lokasi berhasil diamankan produk jadi sejumlah 16.884 pcs 
dan kemasan sejumlah 217.280 pcs dengan total nilai barang 
bukti mencapai Rp733.000.000 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta 
rupiah). 
Namun karena Pelaku menyebarkan isu yang meresahkan 
masyarakat, maka Badan POM memandang perlu memberikan 
penjelasan sebagai berikut: 
•	 Badan POM selalu melakukan pembinaan, pendampingan, dan 

kebijakan yang berpihak kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah). Pembinaan dimaksud untuk memahami dan 
menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), 
regulatory assistance untuk memahami dan menerapkan 
ketentuan secara konsisten agar produk yang dihasilkan 
memenuhi kriteria keamanan, mutu, dan gizi, termasuk 
melakukan pendampingan untuk proses pendaftaran pangan 
di Badan POM. 

•	 Namun demikian, demi perlindungan konsumen, maka Badan 
POM harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran 
yang berisiko bagi kesehatan konsumen mengingat produk 
MP-ASI merupakan golongan pangan risiko tinggi, dengan 
target konsumen bayi dan anak usia 6 bulan sampai 2 tahun 
yang tergolong rentan. 

•	 Produk MP-ASI dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 
gizi bayi dan anak dari sisi gizi makro maupun mikro 
seperti energi, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. 
Persyaratan bahan baku dan bahan lainnya, bentuk, tekstur 
dan persyaratan  ditentukan agar sesuai dengan kondisi 
bayi dan anak. Juga diatur persyaratan yang terkait dengan 
kemasan dan label. Yang tidak kalah penting juga diatur adalah 
persyaratan keamanan termasuk persyaratan produksi untuk 
memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). 
Oleh karena itu produk ini harus didaftarkan ke Badan POM, 
bukan sebagai produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). 

•	 Bersumber dari pengaduan masyarakat terkait peredaran 
Bebiluck, pada bulan Mei 2015 Balai POM di Serang melakukan 
pemeriksaan ke sarana produksi di daerah Pondok Pucung 
Tangerang dengan hasil penilaian higienis sanitasi jelek 
dan diminta kepada Pelaku untuk menghentikan kegiatan 

produksi sampai mendapat Izin Edar dari Badan POM. 
Terhadap kemasan dan label yang ada dilakukan pengamanan 
setempat oleh petugas. Badan POM berkoordinasi dengan 
Dinas Kesehatan Kota Tangerang untuk melakukan 
pembinaan, namun Pelaku Usaha tidak pernah datang untuk 
mencari informasi lebih lanjut. Dari hasil temuan tersebut, 
nomor PIRT Bebiluck dicabut oleh Pemda Tangerang pada 
bulan Maret 2016. 

•	 Pada Juni 2016, petugas Balai POM di Serang mendatangi 
lokasi di Pondok Pucung namun sudah kosong, termasuk 
barang yang diamankan sudah tidak ada. Diperoleh informasi 
sarana produksi berpindah tempat ke BSD Tangerang Selatan.

•	 Minggu (18/09) pukul 08.30 WIB, Kepala Badan POM 
mendatangi langsung produsen MP-ASI ilegal merek 
“BEBILUCK” untuk melihat lokasi industri sekaligus ingin 
memberikan	 informasi	 dan	 klarifikasi	 kepada	 pemilik	 PT.	
Hassana Boga Sejahtera dan masyarakat bahwa produk ilegal 
ini adalah produk berisiko tinggi karena tidak aman bagi bayi 
berusia 6 bulan sampai 2 tahun yang rentan. Produk berisiko 
tinggi ini membutuhkan prosedur khusus untuk produksi dan 
izin edarnya. Namun disayangkan pemilik tidak bersedia hadir 
dan Kepala Badan POM tidak bisa melihat langsung ke dalam 
lokasi pabrik. 

•	 Penindakan dengan pro-justitia terhadap PT. Hassana Boga 
Sejahtera merupakan upaya terakhir yang dilakukan Badan 
POM karena sudah diberikan pembinaan untuk tidak 
memproduksi dan mengedarkan produknya sebelum 
mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM (MD). 

•	 Hari ini, Senin (19/09) dengan kesadaran sendiri pemilik 
PT. Hassana Boga Sejahtera mendatangi Badan POM untuk 
memohon mediasi, namun tentu saja mediasi ini tidak dapat 
menghapus proses terhadap adanya unsur sanksi pidana. 
Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan, pasal 140 mengenai standar keamanan pangan 
dan pasal 142 mengenai  izin edar, maka PT Hassana Boga 
Sejahtera bisa terkena ancaman pidana penjara paling lama 2 
tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Selain itu juga 
melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, pasal 62 mengenai standar yang 
dipersyaratkan dan dapat dikenakan ancaman pidana penjara 
paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. 

Kepada para pelaku usaha lainnya, ditegaskan untuk tidak 
memproduksi dan/atau mengedarkan produk obat dan 
makanan Tanpa Izin Edar. Badan POM menghimbau kepada 

BADAN POM
TERKAIT PENARIKAN 
MAKANAN BAYI 
PENDAMPING ASI ILEGAL

PENJELASAN

BADAN POM UPDATE
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para distributor ataupun retalier MP-ASI ilegal/tidak memiliki 
izin edar Badan POM untuk segera menarik produknya dari 
peredaran. Proses dan prosedur pendaftaran dapat dilihat di 
website Badan POM www.e-reg.pom.go.id atau menghubungi 
Badan POM atau Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. 
Kepada seluruh masyarakat, Badan POM mengimbau agar tidak 
menyebarkan informasi atau isu yang tidak benar baik di media 
sosial maupun media lainnya untuk menghindari keresahan 
di masyarakat. Bagi masyarakat yang mencurigai adanya 
praktik produksi dan peredaran Obat dan Makanan ilegal, 
dapat melaporkan ke Contact Center Badan POM. Masyarakat 
harus menjadi konsumen cerdas, pastikan Obat dan Makanan 

yang dikonsumsi aman. Ingat selalu “CekKIK”, pastikan Kemasan 
dalam kondisi baik, memiliki Izin edar, dan tidak melebihi masa 
Kedaluwarsa. Untuk legalitas produk dapat dilihat menggunakan 
aplikasi android “CekBPOM”.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Contact Center HALO 
BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, 
email halobpom@pom.go.id, Twitter @bpom_ri, atau Unit 
Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM 
di seluruh Indonesia.

Jakarta, 19 September 2016
Biro Hukum dan Humas Badan POM

Sehubungan adanya pemberitaan produk mi instan asal 
Korea merek Samyang yang beredar di Madura yang diduga 
mengandung babi, Badan POM perlu memberikan penjelasan 
sebagai berikut:
1. Berdasarkan data base Badan POM, produk mi instan merek 

Samyang asal Korea terdaftar di Badan POM atas nama 
beberapa importir.

2. Badan POM menerbitkan izin edar setelah melakukan 
evaluasi terhadap aspek keamanan, mutu, dan gizi, serta label 
produk pangan. Apabila bahan baku yang digunakan berasal 
atau mengandung babi atau turunannya dan atau proses 
produksinya bersinggungan dengan produk mengandung 
babi, maka: 
•	  Produk harus mencantumkan gambar babi dengan tulisan 

berwarna merah “mengandung babi” pada label produk 
pangan.

•	  Penempatan termasuk display di sarana retail, produk yang 
mengandung babi harus diletakkan terpisah dari produk 
non-babi.

3. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap produk yang beredar 
di pasaran (post-market vigilance) melalui pengambilan contoh 
dan pengujian terhadap parameter DNA babi, ditemukan 
bahwa tidak semua produk mi instan Samyang mengandung 
babi. Terhadap produk yang mengandung babi namun tidak 
mencantumkan peringatan pada kemasan, Badan POM 
telah memerintahkan importir yang bersangkutan untuk 
melakukan penarikan produk.

4. Menindaklanjuti kasus peredaran produk mi instan yang 
diduga mengandung babi, petugas Balai Besar POM di 

Surabaya bersama petugas Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sumenep telah melakukan penelusuran dan pemeriksaan 
terhadap peredaran mi instan merek Samyang di Sumenep 
dengan hasil ditemukan produk mi instan Samyang yang 
tidak memiliki izin edar. Hal tersebut telah ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan perundang-undangan.

5. Sebagai langkah antisipasi dan perlindungan konsumen, 
Badan POM telah menginstruksikan Balai Besar/Balai POM 
di seluruh Indonesia untuk terus melakukan pengawasan 
terhadap kemungkinan beredarnya produk yang tidak 
memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan penggunaan 
Bahasa Indonesia pada label produk pangan.

6. Badan POM terus memantau perkembangan isu ini dan 
mengambil langkah hukum jika terbukti melanggar peraturan 
perundang-undangan.

7. Badan POM mengimbau para pelaku usaha agar tidak 
memproduksi dan/atau mengedarkan Obat dan Makanan 
tanpa izin edar/tidak memenuhi ketentuan.

8. Kepada masyarakat dihimbau untuk tidak membeli produk 
tanpa izin edar, dan apabila menemukan produk yang tidak 
memenuhi ketentuan atau mencurigakan, untuk melaporkan 
pada Badan POM atau Balai Besar/Balai POM terdekat. 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Contact Center HALO 
BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, 
email halobpom@pom.go.id, Twitter @bpom_ri, atau Unit 
Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM 
di seluruh Indonesia.

Jakarta, 27 Januari 2017
Biro Hukum dan Humas Badan POM

BADAN POM
TERKAIT PEREDARAN 
PRODUK MI INSTAN ASAL 
KOREA YANG DIDUGA 
MENGANDUNG BABI

PENJELASAN
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CARA MEMBUANG OBAT YANG BENAR

Pertanyaan:
Bagaimanakah cara yang benar dalam membuang obat yang telah 
kedaluwarsa atau rusak yang disimpan di rumah? (IM, Karyawan Swasta)

Jawaban:
Sebagai salah satu komoditas 
yang sangat berperan dalam 
hajat hidup, obat memiliki cara 
penanganan dan penggunaan yang 
berbeda dibandingkan komoditas 
lainnya. Aturan itu harus tepat 
dilakukan dimulai dari bagaimana 
obat diperoleh, digunakan, 
disimpan, hingga dibuang. Obat 
yang disimpan di rumah dan telah 
kedaluwarsa atau tidak dapat 
digunakan lagi sebaiknya segera 

dibuang dan dimusnahkan, baik obat yang diperoleh dengan resep 
dokter atau tanpa resep. Obat yang diperoleh dari resep dokter tidak 
disarankan untuk diberikan kepada orang lain walaupun ditujukan 
untuk pengobatan penyakit yang sama. Semua obat ini harus dibuang 
dengan cara yang tepat untuk mencegah bahaya kesalahan konsumsi 
atau penyalahgunaan obat, termasuk pemalsuan obat. 
Hal pertama yang perlu diperhatikan ketika membuang obat adalah 
bentuk sediaan dan zat aktif yang terkandung dalam obat. Penanganan 
pembuangan obat padat seperti kapsul dan tablet, obat setengah padat 
seperti krim dan gel, dan obat cair seperti sirup dilakukan dengan cara 
yang berbeda. Zat aktif seperti antibiotik atau nonantibiotik dibuang 
dengan cara yang berbeda pula.
Adapun cara membuang obat yang benar adalah:
1. Hilangkan semua label atau informasi yang ada pada kemasan obat 

dan pastikan label yang berisi informasi pribadi pasien telah dilepas. 
Kemasan juga dapat dirusak untuk mencegah penyalahgunaan. 
Hindarkan kemasan obat dari jangkauan anak-anak. 

2. Keluarkan obat dari kemasan, misal tablet harus dikeluarkan dari 
blister atau strip. 

3. Sediaan tablet harus dihancurkan terlebih dahlulu sedangkan 
kapsul harus dikeluarkan isi kapsul. Serbuk obat tersebut kemudian 
dicampurkan bersama bahan lain seperti tanah, pasir atau ampas 
kopi. Masukkan ke dalam plastik atau wadah tertutup kemudian 
buang ke tempat sampah. 

4. Obat cair seperti sirup dapat dibuang dengan cara dituang langsung 
ke dalam saluran pembuangan air kecuali antibiotik. Cairan antibiotik 
dibuang bersama wadahnya dengan menambahkan air atau tanah, 
dan kemudian ditutup rapat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah 
terjadinya resistensi mikroba.

Selain langkah-langkah di atas, obat yang sudah tidak digunakan 
juga dapat diserahkan ke apotek, puskesmas, atau rumah sakit agar 
dimusnahkan sesuai ketentuan.   

PUSTAKA
1. Badan POM RI. 2015. Pedoman Gerakan Nasional Peduli Obat dan 

Pangan Aman. Badan POM, Jakarta.
2. US FDA. 2015. How to Dispose of Unused Medicines. https://

www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm101653.htm 
[diakses 2 Maret 2017].

3. US FDA. 2016. Disposal of Unused Medicines: What You Should 
Know. https://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/
BuyingUsingMedicineSafely/EnsuringSafeUseofMedicine/
SafeDisposalofMedicines/ucm186187.htm [diakses 2 Maret 2017].

4. WHO. 1999. Guidelines for Safe Disposal of Unwanted 
Pharmaceuticals in and After Emergencies. http://www.who.int/
water_sanitation_health/medicalwaste/unwantpharm.pdf [diakses 
3 Maret 2017].

KERACUNAN POLIKRESULEN PADA MATA

Pertanyaan:
Seorang bapak dengan umur 61 tahun meneteskan matanya dengan obat 
cair yang biasa digunakan untuk mengobati sariawan dan mengandung 
polikresulen. Kejadian sudah satu hari yang lalu. Saat ini kondisi mata merah 
dan bengkak, serta belum diberikan apa-apa. Tindakan apa yang harus 
dilakukan?

Jawaban:
Polikresulen merupakan obat 
luar yang diindikasikan untuk 
hemostatik lokal seperti 
kandidiasis, trikomoniasis, serta 
berfungsi sebagai antiseptik pada 
ulkus dan lesi pada jaringan luar. 
Sediaan cair polikresulen pada 
umumnya mengandung 360 mg 
metakresolsulfonat formaldehid 
(polikresulen) dalam setiap 1 

gram atau memiliki kadar 36%. Polikresulen sendiri berkhasiat sebagai 
antiseptik dan disinfektan yang ditujukan untuk penggunaan luar tubuh. 
Dalam penggunaannya obat ini tidak boleh ditelan dan hindari terkena 
mata. Jika terkena mata, obat ini dapat menyebabkan iritasi yang 
ditandai dengan rasa nyeri, mata merah, dan bengkak.
Apabila kasus kontak bahan dengan mata ini baru terjadi, pertolongan 
pertama yang dapat dilakukan adalah segera irigasi mata dengan air 
bersih yang banyak atau dengan larutan garam normal/normal saline 
(NaCl 0,9%), selama 15-20 menit, atau sekurangnya satu liter untuk 
setiap mata dan dengan sesekali membuka kelopak mata atas dan 
bawah sampai dipastikan tidak ada lagi bahan kimia yang tertinggal. Bila 

masih belum yakin bersih, lanjutkan pembilasan selama 10 menit. 
Tutup mata dengan kain kassa steril. Setelah pertolongan pertama 
diberikan segera konsultasikan pasien ke dokter spesialis mata untuk 
memperoleh pemeriksaan/evaluasi pada mata. Pada kasus di mana 
kejadian kontak obat dengan mata tidak segera dilakukan tindakan, 
pastikan untuk segera dirujuk ke dokter spesialis mata.
Mata merupakan organ yang sangat peka, oleh karena itu obat yang 
digunakan pada mata dibuat dalam bentuk sediaan steril. Obat mata 
tidak dikelompokkan sebagai obat luar. Untuk mencegah terjadinya 
kesalahan penggunaan obat, pastikan untuk selalu membaca petunjuk 
penggunaan/aturan pakai yang tertera pada label atau kemasan produk 
dengan seksama dan pisahkan penempatan obat untuk pemakaian luar, 
pemakaian dalam, dan obat steril (contoh: obat mata).

PUSTAKA
1. Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2017). Buku Pedoman 

Penatalaksanaan Keracunan Untuk Petugas Kesehatan di Pusat 
Kesehatan Masyarakat, Buku Pedoman I. Jakarta: Badan Pengawas 
Obat dan Makanan RI

2. Concise Info: Ringkasan Informasi Produk Obat. http://mims.com/
indonesia/drug/info/ (27 Februari 2017). 

3. National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound 
Database: CID 3050404 Policresulen. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.
gov/compound/Policresulen#secti on=Top (27 Februari 2017).
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Berbicara tentang kehalalan, isu yang masih menjadi topik 
panas awal tahun ini adalah isu mi instan asal Korea bermerek 
Samyang dan sejumlah bahan tambahan makanan yang 
mengandung bahan dari babi. Pada isu mi instan Korea Samyang, 
tidak semua produk yang diimpor dan beredar di pasaran 
mengandung babi, dan pada kasus ini kelalaian importir adalah 
tidak mencantumkan label yang menjelaskan bahwa produk 
mengandung bahan nonhalal, belum lagi penemuan produk dari 
importir tertentu yang setelah pemeriksaan pasca-pemasaran 
diketahui tidak memiliki izin edar. Lantas, apakah masyarakat 
muslim tidak bisa menikmati produk ini atau produk pangan 
impor lainnya? Tentu bukan itu kesimpulannya. Walaupun Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) telah mengeluarkan 
klarifikasi	dan	siaran	pers	terkait	isu	tersebut,	masyarakat	perlu	
tahu bahwa agar pada suatu produk dapat dicantumkan label 
“HALAL”, ada prosedur dan persyaratan legitimasi yang harus 
dipenuhi oleh produsen atau distributor produk pangan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tentu 
saja, selain agar lebih melek, masyarakat juga diharapkan menjadi 
lebih cerdas dalam memilih produk pangan untuk dikonsumsi, 
terkait faktor kehalalan.

Pada dasarnya, pangan halal berarti pangan yang tidak 
mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk 
dikonsumsi oleh umat Islam, baik menyangkut bahan baku 
pangan, bahan tambahan dan bahan penolong lainnya, serta 
diproses sesuai ketentuan hukum agama Islam dengan cara-
cara yang baik (thayyib).  Dalam PP No. 69 Tahun 1999 tentang 

Label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa setiap pihak yang 
memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke 
dalam wilayah Indonesia yang menginginkan produknya diakui 
kehalalannya wajib mencantumkan tulisan halal pada label 
produk pangan, serta bertanggung jawab atas klaim kehalalan 
produk pangannya bagi umat Islam. Pencantuman label halal, 
tidak bisa dicantumkan oleh produsen atau importir pangan 
tanpa persetujuan dari lembaga  pemerintah yang berwenang. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 
Halal	 menjelaskan	 bahwa	 Sertifikat	 Halal	 adalah	 pengakuan	
kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) berdasarkan fatwa halal tertulis. 

Badan POM sebagai lembaga pemerintah yang bertugas 
melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan 
melindungi kesehatan masyarakat dengan memperhatikan 
kemanan, khasiat dan mutu serta gizi. Badan POM sendiri 
memiliki regulasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM 
No. HK.03.1.23.06.10.5166 tanggal 30 Juni 2010 tentang 
pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan 
Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa pada Penandaan/Label Obat, 
Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Pangan, di mana 
produk yang mengandung unsur babi wajib mencantumkan label 
“MENGANDUNG BABI” dan penulisan komposisi produk 
pangan jelas menggunakan kata “babi” pada daftar komposisi 
produk pangan tersebut (contoh: “daging babi”, “gelatin babi”, 
“lemak babi”).

Pernyataan halal yang dikeluarkan oleh MUI merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari label produk pangan. Badan POM 
memberikan persetujuan pencantuman tulisan halal pada label 
produk pangan baik pangan dalam negeri maupun import setelah 
MUI menyatakan fatwa bahwa produk tersebut merupakan 
produk pangan halal dan dilakukan penilaian sarana produksi 
terhadap pemenuhan persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan 
yang Baik (CPPOB) oleh Badan POM yang tentunya produk 
pangan tersebut telah memiliki izin edar (MD/ML). 

Terdapat tiga lembaga pemerintah yang mengatur dan 
memastikan kehalalan produk pangan yang beredar di Indonesia, 
Badan POM, MUI melalui LPPOM-MUI, dan Kementerian Agama 

Bagaikan gelombang pasang surut, kehalalan suatu produk pangan di Indonesia tidak pernah 
berhenti menjadi polemik. Didukung dengan era teknologi yang mempermudah penyebaran 
berbagai informasi, menemukan fakta di antara lautan isu seharusnya tak sesulit menemukan 
jarum dalam tumpukan jerami.
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bersama-sama melakukan upaya untuk memastikan kehalalan 
suatu produk pangan melalui audit atau pemeriksaan terhadap 
penerapan CPPOB, audit kehalalan bahan yang digunakan, 
proses produksi, dan penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH), 
serta bimbingan syariah kepada manajemen perusahaan dan 
karyawan muslim.

Badan POM dalam melaksanakan tugasnya juga melakukan 
postmarket vigilance melalui kegiatan inspeksi di sarana produksi 
dan distribusi pangan, baik pada produk “MENGANDUNG 
BABI” dan produk “HALAL”. Inspeksi pascapemasaran ini 
bertujuan untuk memastikan konsistensi dalam penerapan cara 
produksi pangan yang baik (aspek thayyib) dan memastikan 
bahwa selama distribusi dan penyimpanan produk yang 
mengandung babi memiliki penempatan khusus dalam satu 
kelompok penyimpanan yang terpisah dari produk halal. 

Selain itu, juga dilakukan pengambilan sampel dan pengujian 
laboratorium	 yang	 bertujuan	 untuk	 memverifikasi	 keabsahan	
label halal yang tercantum pada kemasan produk pangan dengan 
kandungan dalam produk pangan itu sendiri. Inspeksi ini juga 
dilakukan pada produk daging dan hasil olahannya yang dicurigai 
menggunakan bahan baku atau bahan tambahan/campuran yang 
berasal dari babi, dan yang paling menarik adalah pengujian 
terhadap produk-produk ini menggunakan parameter DNA 
spesifik	porcine (babi) yang memastikan deteksi kandungan atau 
campuran bahan yang berasal dari babi pada level molekuler.
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Penulis: Bidang Informasi Keracunan, Pusat Informasi Obat 
dan Makanan Badan POM

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan institusi 
pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan Obat 
dan Makanan agar produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen 
Kesehatan, Kosmetik, dan Makanan/Minuman yang beredar 
terjamin keamanan, mutu, dan khasiat/manfaatnya dalam upaya 
melindungi kesehatan masyarakat.
Untuk menghubungi, menyampaikan pengaduan maupun 
permintaan informasi ke BPOM dapat menghubungi Contact 
Center Halo BPOM.
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ALUR PROSEDUR PENCANTUMAN TULISAN 
HALAL PADA LABEL MAKANAN

Sumber Gambar:
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Halal BPOM, 2016

* Keterangan: A/B - C/D merupakan nilai dari hasil audit. A/B 
menunjukkan hasil audit telah memenuhi syarat dan C/D 
menunjukkan hasil audit belum memenuhi syarat


