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Pasal 69
Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:
a. Sanitasi Pangan;
b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
e. penetapan standar Kemasan Pangan;
f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

SANITASI PANGAN
Pasal 70
Sanitasi Pangan dilakukan :
- agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
- dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan
dan
harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.

Pasal 71
Setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan,
dan/atau peredaran pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari
bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin
yang :
a. memenuhi Persyaratan Sanitasi;
b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.
Ketentuan mengenai Persyaratan Sanitasi dan jaminan Keamanan Pangan dan/atau keselamatan
manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 72
Setiap Orang yang melanggar ketentuan terkait persyaratan sanitasi dan jaminan keamanan pangan
dan/atau keselamatan manusia dikenai sanksi administratif, berupa :
a. denda;
b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
d. ganti rugi; dan/atau
e. pencabutan izin.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 75
Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.
Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76
Setiap Orang yang melanggar ketentuan terkait bahan tambahan pangan dikenai sanksi administratif
berupa :
a. denda;
b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
d. ganti rugi; dan/atau
e. pencabutan izin.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Pasal 86
(1) Pemerintah menetapkan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
(2) Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi
standarkeamanan pangan dan mutu pangan.
(3) Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan dilakukan melalui penerapan sistem
jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
(4) Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan
sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
(5) Pemberian sertifikat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala
usaha.
(6) Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 87
(1) Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar Pangan diuji di laboratorium sebelum
diedarkan.
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh
dan /atau yang telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan pengujian laboratorium diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 88
(1) Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus
memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi
pengembangan usaha Pangan Segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan
Pangan dan Mutu Pangan.
(3) Penerapan persyaratan teknis Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar dilakukan secara
bertahap sesuai dengan jenis Pangan Segar serta jenis dan/atau skala usaha.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar
diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 89
Setiap orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan
mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan.

Pasal 90
Setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar, berupa pangan yang:
a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa
manusia;
b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;
d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau
hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
f. sudah kedaluwarsa.

Pasal 91
(1) Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam
negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan
wajib memiliki izin edar.
(2) Kewajiban memiliki izin edar dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh
industri rumah tangga.
(3) Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin edar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 92
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara
berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan.
(2) Pengawasan dan pencegahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 93
Setiap Orang yang mengimpor Pangan untuk diperdagangkan wajib memenuhi standar Keamanan
Pangan dan Mutu Pangan.

Pasal 94
Setiap Orang yang melanggar ketentuan mengenai pemenuhan standar Mutu Pangan, label
Kemasan Pangan, Pangan tercemar dan mengenai impor Pangan dikenai sanksi administrative,
berupa:
a. denda;
b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
d. ganti rugi; dan/atau
e. pencabutan izin.
Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi
administratifdiatur dalam Peraturan Pemerintah.

PENYIDIKAN

Pasal 132

(1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Pangan;
b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pangan;
c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang
Pangan;
d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Pangan;

e. membuat dan menandatangani berita acara;
f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di
bidang Pangan; dan
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
Pangan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik
kepolisian negara Republik Indonesia.

(4)

Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan
penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan
pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

(5)

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil
penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik
Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 133
Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal
dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi
mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau
denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 134
Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan
sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan
atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).

Pasal 135
Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan,
dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat
miliar rupiah).

Pasal 136
Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja
menggunakan:
a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

Pasal 137
(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang
belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan ,dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan menggunakan
bahan baku,bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa
Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 138
Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja
menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran yang
membahayakan kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 139
Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan
Diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 140
Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak
memenuhi standar Keamanan Pangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 141
Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan
Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah).

Pasal 142
Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan
yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp
4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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Pasal 143
Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel
kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah).

Pasal 144
Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau
menyesatkan pada label, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda
paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 145

Setiap Orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang Pangan yang
diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 146
(1) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143, dan
Pasal 145 yang mengakibatkan:
a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).
b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
atau denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 yang mengakibatkan:
a. luka berat atau membahayakan nyawa orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp 14.000.000.000,00 (empat belas miliar
rupiah).
b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
atau denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 147
Setiap pejabat atau penyelenggara negara yang melakukan atau membantu tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145, dikenai pidana dengan pemberatan
ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana masing-masing.

Pasal 148

(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145 dilakukan oleh
korporasi selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan
terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda
terhadap perseorangan.
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(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dikenai pidana
tambahan berupa:
a. pencabutan hak-hak tertentu; atau
b. pengumuman putusan hakim.

