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1. Pendahuluan 



10 Facts on food safety (WHO, 2016) 
1. Lebih dari 200 penyakit terjadi melalui pangan yang 

tercemar bahaya 
2. Pangan yang tidak aman dapat menyebabkan masalah 

kesehatan jangka panjang 
3. Kelompok rentan mengalami dampak lebih parah akibat 

penyakit yang disebabkan pangan tercemar 
4. Cemaran pada pangan dapat terjadi pada titik rantai pangan 

manapun  
5. Globalisasi menyebabkan keamanan pangan menjadi lebih 

kompleks dan perlu mendapat perhatian 
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6. Keamanan pangan merupakan urusan multi sektor dan multi disiplin ilmu 

7. Kontaminasi pangan juga berdampak terhadap kehidupan ekonomi dan 
masyarakat 

8. Beberapa bakteri berbahaya menjadi resisten terhadap obat 

9. Setiap orang memiliki peran untuk mewujudkan keamanan pangan 

10. Konsumen harus memahami praktik keamanan pangan 
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 Cemaran kimia karena kondisi lingkungan 

yang kotor 

 Penyalahgunaan bahan berbahaya yang 

dilarang untuk pangan 

 Penggunaan BTP melebihi batas maksimum 

yang diizinkan 

 Cemaran mikroba karena rendahnya kondisi 

higiene dan sanitasi 
 

Masalah utama keamanan pangan 



2. Bahan Tambahan Pangan 



1. UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 

2. PP tentang Keamanan, Mutu, & Gizi Pangan 

No. 28/2004 

3. Permenkes RI No. 033 Tahun 2012 tentang 

Bahan Tambahan Pangan 

4. PerKa BPOM terkait Batas Maksimum 

Penggunaan BTP (27 Peraturan) 

 

REGULASI BTP 
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Definisi : 

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari 
sumber hayati produk pertanian,  perkebunan, 
kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang 
diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi 
konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan 
Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, 
dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 

   

REGULASI BTP 

UU Pangan No. 18 Tahun 2012  



(1) Kewajiban Pemerintah memeriksa keamanan BTP. 

(2) Pemeriksaan keamanan BTP dilakukan untuk 

mendapatkan izin peredaran. 
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Larangan: 

a. Menggunakan BTP melampaui ambang batas maksimal 

yang ditetapkan;  

b. Menggunakan bahan yang dilarang sebagai BTP 

 

 

REGULASI BTP 

UU Pangan No. 18 Tahun 2012  



Definisi : 

Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan 
yang ditambahkan ke dalam pangan untuk 
mempengaruhi sifat atau bentuk pangan 
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PP 28 Th 2004 ttng Keamanan, 
Mutu  & Gizi Pangan 

Permenkes RI No. 033 Th 2012 
ttng Bahan Tambahan Pangan 

 

Fungsi BTP antara lain 

• Mengawetkan pangan 

• Memberikan warna 

• Meningkatkan kualitas 

pangan 

• Memperbaiki tekstur 

• Meningkatkan cita rasa 
• Meningkatkan stabilitas 

REGULASI BTP 

Mempengaruhi kualitas pangan 
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BPOM menetapkan pengaturan penggunaan BTP dalam 

pangan: 

  Nama dan golongan BTP  yang diizinkan 

  Tujuan penggunaan dan 

  Batas maksimal penggunaannya menurut jenis pangan 

  Bahan yang dinyatakan terlarang sebagai BTP 

 

REGULASI BTP 

PP 28 Tahun 2004 
tentang Keamanan, Mutu  
& Gizi Pangan 



Permenkes 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan 

REGULASI BTP 



REGULASI BTP 

Permenkes 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan 



REGULASI BTP 

Permenkes 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan 



REGULASI BTP 
PerKa BPOM terkait BTP bisa didownload di website 

http://jdih.pom.go.id/ 



REGULASI BTP 
PerKa BPOM terkait BTP bisa didownload di website 

http://jdih.pom.go.id/ 



REGULASI BTP 
PerKa BPOM terkait BTP bisa didownload di website 

http://jdih.pom.go.id/ 



Contoh Penerapan dalam Pengolahan Pangan :  

 Susu bubuk  mudah dilarutkan dan tidak menggumpal 

  Roti dapat mengembang 

  Selai tidak berjamur 

  Margarin tidak mudah tengik 

  Tekstur sosis menjadi lebih baik 

BTP dalam Proses Pengolahan Pangan 



1. BTP hanya digunakan pada produk 
pangan jika benar-benar diperlukan 
secara teknologi. 

 Misal: Produk yang habis dikonsumsi 
dalam satu hari tidak perlu menggunakan 
BTP pengawet 
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Prinsip Penggunaan BTP 



2. BTP tidak boleh digunakan untuk: 

 
• menyembunyikan penggunaan bahan yang 

tidak memenuhi persyaratan 

• menyembunyikan cara kerja yang 
bertentangan dengan cara produksi yang 
baik 

• menyembunyikan kerusakan pangan 

• tidak boleh mempengaruhi kesehatan 
konsumen  

• tidak boleh menyesatkan konsumen 
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Prinsip Penggunaan BTP 



3.  Gunakan BTP yang diizinkan sesuai dengan 
peraturan 

4.  Penggunaan BTP tidak boleh melebihi batas 
maksimum yang ditetapkan  menggunakan 
timbangan analitik 

5. Spesifikasi BTP yang digunakan harus food 
grade dan memenuhi ketentuan dalam 
Kodeks Makanan Indonesia.  

6. Gunakan sediaan BTP yang telah memiliki 
nomor izin edar (MD/ ML). 

7. Baca takaran penggunaan & gunakan sesuai 
petunjuk label sediaan BTP. 
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Prinsip Penggunaan BTP 



Aplikasi Peraturan BTP 

• Tentukan Jenis dan Golongan BTP 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 
No. 033 Tahun 2012 tentang BTP 

• Tentukan kategori pangan produk yang 
diajukan berdasarkan PerKa BPOM No.21 
Tahun 2016 tentang Kategori Pangan  

• Lihat Peraturan Kepala Badan POM terkait 
Batas Maksimum sesuai dengan Jenis dan 
Golongan BTP beserta kategori Pangannya 
(Lampiran 1) 

Penambahan langsung 



                           

 

                      MSG amankah ? 



Penguat rasa (Flavour enhancer)  

Penguat Rasa (Flavour enhancer) adalah bahan 
tambahan pangan untuk memperkuat atau 
memodifikasi rasa dan/atau aroma  yang telah 
ada dalam bahan pangan tanpa memberikan 
rasa dan/atau aroma baru.  







BTP Ikutan (Carry over) 



BTP Ikutan (Carry over) 

BTP yang berasal dari semua 
bahan baku baik yang 

dicampurkan maupun yang 
dikemas secara terpisah tetapi 
masih merupakan satu kesatuan 

produk  



Contoh 1: 

Naget Ayam 

Komposisi: 

Daging ayam, tepung batter, 
tepung roti (mengandung 
pewarna kuning FCF CI 
15985), tepung terigu, air, 
garam, gula, bumbu penguat 
rasa mononatrium glutamat, 
pengemulsi fosfat 

Contoh 2 : 

Permen Susu Rasa 
Melon 

Komposisi: 

Gula, susu bubuk (25%), kalsium 
karbonat, jus melon bubuk, 
antikempal magnesium stearat, 
maltodekstrin, perisa sintetik 
(mengandung antioksidan 
tokoferol), pewarna makanan 
tartrazin CI 19140, biru berlian CI 
42090 



• Tidak ditambahkan 
langsung 

• Terbawa dari Bahan 
Baku, Sediaan BTP 
atau dari Perisa 

• Tidak berfungsi 
secara teknologi 

Kriteria 
BTP 

Ikutan 



BPOM RI MD 

PEWARNA PANGAN 

CAP MAWAR 
M 

Komposisi : Tartrazin CI 19140 

Diproduksi oleh: 

PT Cepot 

Surabaya – Kode Pos, Indonesia 

Berat Bersih 200 g 

BAHAN TAMBAHAN PANGAN 

PEWARNA KUNING 

Kode Produksi dan Baik Digunakan Sebelum : 







Jenis pangan Ciri-ciri 

Mie basah - Tidak rusak sampai 2 hari di suhu kamar 

(25oC) dan bertahan lebih dari 15 hari di 

suhu lemari es (10oC)  

- Bau agak menyengat, bau formalin 

- Tidak lengket dan mie lebih mengkilap 

dibandingkan mie normal 

Tahu - Tidak rusak sampai 3 hari di suhu kamar 

(25oC) dan bertahan lebih dari 15 hari di 

suhu lemari es (10oC) 

- Tahu terlampau keras, namun tidak padat, 

permukaan menjadi lebih kering  

- Bau agak menyengat: bau formalin 

Ciri-ciri pangan ber-FORMALIN 



Jenis pangan Ciri-ciri 

Bakso -Tidak rusak sampai 5 hari di suhu kamar (25oC) 

-Teksturnya sangat kenyal, mengkilat  

 

 

Ikan segar -Tidak rusak sampai 3 hari di suhu kamar (25oC) 

-Warna insang merah tua dan tidak cemerlang, pucat 

-  Jika ikan dibelah, bagian dalamnya sudah agak 

hancur 

-  Bau menyengat: bau formalin 

Ikan asin - Tidak rusak sampai > 1 bulan di suhu kamar (25oC) 

- Bersih cerah 

- Tidak berbau khas ikan asin 

- Tidak dihinggapi lalat 

Ciri-ciri pangan ber-FORMALIN 



Jenis pangan Ciri-ciri 

Baso - Teksturnya sangat kenyal 

- Warnanya tidak kecoklatan seperti  

penggunaan daging namun lebih 

cenderung keputihan 

Lontong - Teksturnya sangat kenyal 

- Dapat memberikan rasa getir 

Kerupuk -  Teksturnya sangat renyah 

-  Dapat memberikan rasa getir 

Ciri-ciri ini tidak terlampau khas, namun dapat 

membantu membedakan dari yang tidak 

berboraks. 

Ciri-ciri pangan ber-BORAKS 



Ciri-ciri pangan mengadung 

pewarna tekstil 

Methanyl yellow 

/ Rhodamin B 

-  Warna mencolok dan 

cenderung berpendarnya 

-  Banyak memberikan titik 

warna karena tidak homogen 



3. Kesimpulan 



Penggunaan BTP harus sesuai 

dengan spesifikasi 

BTP diperlukan dalam proses 
produksi pangan 

Penggunaan BTP harus sesuai 

dengan Jenis dan Kategori 

Pangannya 

1 

2 

3 

BTP 





Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya 
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