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Apa itu Pedoman CRPB ?
Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik, atau CRPB, adalah
acuan yang digunakan dalam melakukan kegiatan ritel
pangan oleh sarana ritel pangan dan dalam rangka
pengawasan keamanan pangan di sarana ritel pangan.
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Sumber Daya Manusia
Rancang Bangun dan Fasilitas Ritel Pangan
Pembersihan dan Sanitasi Serta Pemeliharaan Fasilitas Ritel
Pangan
Penerimaan dan Pemeriksaan Pangan
Penyimpanan Pangan
Penyiapan, Pengemasan, dan Pelabelan Produk Pangan
Penyusunan, Pemajangan, dan Penyerahan Pangan pada Konsumen
Produk Kedaluwarsa dan Pengaturan Rotasi Stok Pangan
Penyimpanan dan Penggunaan Bahna Kimia Beracun (Zat Pembersih
dan Sanitasi, Pestisida) untuk Pemeliharaan Sarana Ritel Pangan
Pencatatan dan Dokumentasi

1 | Sumber Daya Manusia
PERSYARATAN PEKERJA
✓

Pekerja harus sehat dan memiliki tanggung jawab
menyediakan pangan aman

✓

Segera melapor petugas apabila menunjukkan gangguan
kesehatan seperti, muntah-muntah, diare, batuk, sesak
napas, penyakit kuning, luka terbuka

✓

Tidak diperkenankan bekerja apabila memiliki gangguan
kesehatan yang disebabkan oleh Norovirus, virus hepatitis A,
Shigella spp., Escherichia coli, Salmonella typhi
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HIGIENE PEKERJA

Mandi sebelum bekerja

Cuci tangan dengan sabun

Tidak makan, minum, dan Tidak bersin, batuk, dan bercakapmerokok saat bekerja
cakap di depan makanan

Kuku rapi dan tidak panjang

Tidak memakai perhiasan
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PAKAIAN PEKERJA
Bagi yang menangani pangan segar (ikan dan daging)

Bagi yang menangani pangan siap saji

masker
apron/celemek

hairnet/penutup
kepala

apron/celemek
sarung
tangan

sepatu
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KEBERSIHAN TANGAN PEKERJA
Wajib mencuci tangan setelah melakukan beberapa kegiatan berikut:

Setelah menangani bahan kimia

Setelah dari toilet

Setelah menangani bahan mentah

Setelah merokok

Setelah menangani sampah

Setelah bersin

2 | Rancang Bangun dan Fasilitas Ritel Pangan
LOKASI DAN LINGKUNGAN
✓

Sarana ritel hendaknya berada di lokasi yang bebas dari
pencemaran dan jauh dari daerah yang dapat membahayakan
kesehatan

✓

Jalan di sarana ritel dan sekitarnya hendaknya menjamin
kebersihan dan kelancaran distribusi

✓

Sampah dan buangan sarana ritel sebaiknya ditangani
sedemikian rupa sehingga menjamin kebersihan lingkungan, tidak
menimbulkan bau, dan tidak mengakibatkan pencemaran
terhadap pangan yang disimpan
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BANGUNAN DAN FASILITAS
1. Pemisahan Area

Terdapat pemisahan antara area basah dan area kering
Area Basah
• Area sayur mayur
• Area buah
• Area daging unggas
• Area daging sapi
• Area daging ikan
• Area hasil laut

Area Kering
• Area bumbu-bumbu
• Area beras
• Area mi kering
• Area susu dan produk olahan
• Area makanan kaleng
• Area produk perikanan
• Area kacang-kacangan
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BANGUNAN DAN FASILITAS
2.

Penerangan
Permukaan tempat penyimpanan pangan dalam gudang dan rak pajangan sebaiknya
terang
✓ Lampu dan perlengkapannya sebaiknya dirancang untuk mencegah akumulasi kotoran
dan mudah dibersihkan
✓ Lampu sebaiknya dilindungi agar tidak mudah pecah
✓
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BANGUNAN DAN FASILITAS
2.

Penerangan
Intensitas minimum pencahayaan :
• 110 lux pada jarak 89 cm di atas lantai
Area pendingin, area penyimpanan pangan kering, dan dalam seluruh area serta ruangan
lainnya selama pembersihan
• 220 lux pada jarak 89 cm di atas lantai
Area penanganan pangan segar atau pangan yang dikemas, area pencucian tangan,
pencucian, dan penyimpanan peralatan, serta toilet
• 540 lux
Area penanganan pangan yang tidak dikemas dan berpotensi menimbulkan bahaya,
serta pada area yang menggunakan peralatan seperti pisau, pengiris, penggiling atau
gergaji
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BANGUNAN DAN FASILITAS
3.

Ventilasi
✓
✓
✓

4.

Jumlah ventilasi cukup
Mudah dibersihkan untuk dibersihkan dan dipasang kembali
Lubang ventilasi sebaiknya dilengkapi dengan kasa

Fasilitas Penyimpanan

Kriteria tempat penyimpanan :
✓ Terbuat dari bahan yang tahan lama dan mudah dibersihkan
✓ Jumlah rak untuk menyimpan pangan sebaiknya cukup
✓ Sebaiknya ditempatkan pada lokasi yang kering dan bebas serangan
hama
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BANGUNAN DAN FASILITAS
✓ Lantai, dinding dan langit-langit di bagian penyimpanan daging dan ikan sebaiknya berwarna muda

atau putih sehingga memantulkan sinar terang, bersih dan tidak diserang hama
✓ Fasilitas penyimpanan tidak boleh ditempatkan pada area penyimpanan kain kotor, loker, toilet,
ruang untuk membuang sampah, ruang mekanik, di bawah saluran air buangan, dan ruang
penyimpanan bahan kimia

Rak diletakkan minimum
5 cm dari dinding

Rak atau palet
diletakkan minimum 15
cm dari atas lantai

2 | Rancang Bangun dan Fasilitas Ritel Pangan
BANGUNAN DAN FASILITAS

Fasilitas Penyimpanan Dingin

Fasilitas Penyimpanan Beku

Untuk menyimpan produk pada
suhu antara 0-8 oC

Untuk menyimpan produk pada
suhu -18 oC

Ruang penyimpanan dilengkapi
dengan:
- Tirai plastik
- Pengontrol suhu
- Kipas angin
- Lampu
- Lampu rak penyimpanan
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BANGUNAN DAN FASILITAS
Fasilitas Penyimpanan Kering

Lemari Penyimpanan

Sebaiknya dirancang sehingga hama
tidak bisa masuk. Fasilitas ini
dilengkapi rak-rak penyimpanan, dinding
tidak lembab, dan selalu bersih

Lemari sebaiknya dibuat sedemikian
rupa sehingga hama tidak bisa masuk
dan berkembang biak

5. Fasilitas Penyiapan Pangan

Dilengkapi dengan sarana yang diperlukan untuk penyiapan atau pengolahan pangan seperti alat potong,
mesin pemanas, mesin pengemas, meja penyiapan, talenan, sarana air bersih, sarana pencucian dan cuci
tangan, lemari penyimpanan (dingin, beku, dan kering), alat pengatur suhu, kipas angin, tempat sampah
bertutup, dan sebagainya.
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BANGUNAN DAN FASILITAS
6. Fasilitas Sanitasi

Sarana Penyediaan Air

Sebaiknya dilengkapi dengan sumber air bersih, pipa untuk mengalirkan air, tempat penampungan
air. Air yang digunakan untuk penanganan pangan, pembersihan alat, dan kebersihan pekerja harus
memenuhi persyaratan air bersih menurut Permenkes Nomor 32 Tahun 2017.
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BANGUNAN DAN FASILITAS
6. Fasilitas Sanitasi

Sarana Pembuangan Limbah

Sebaiknya dilengkapi dengan:
- Saluran dan tempat pembuangan limbah cair
- Tempat pembuangan limbah padat
- Sarana pengolahan limbah termasuk limbah minyak
- Saluran pembuangan limbah yang telah diolah
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BANGUNAN DAN FASILITAS
6. Fasilitas Sanitasi

Sarana Pembuangan Sampah dan Bahan Berbahaya
Wadah pembuangan sampah padat di dalam sarana ritel pangan sebaiknya:
• Disediakan pada jumlah yang cukup dan mudah dicapai
• Dirancang agar tidak mudah didatangi hama dan tidak berpotensi mencemari udara
• Dikosongkan segera setelah penuh atau setidaknya satu kali sehari

Tempat pembuangan sampah padat di luar sarana ritel pangan sebaiknya:
• Tertutup
• Dijaga sehingga tidak mudah didatangi hama
• Dibersihkan secara teratur dan dikosongkan tanpa menunggu benar-benar penuh
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BANGUNAN DAN FASILITAS
6. Fasilitas Sanitasi

Sarana Pembersihan atau Pencucian

✓Sebaiknya dilengkapi dengan sarana pembersihan atau pencucian yang cukup, yaitu untuk
membersihkan atau mencuci bahan pangan, peralatan, bangunan, dan lain –lain
✓ Dilengkapi dengan sumber air bersih dan apabila memungkinkan dilengkapi dengan suplai air panas
dan dingin
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BANGUNAN DAN FASILITAS
6. Fasilitas Sanitasi

Sarana Toilet
✓Memperhatikan persyaratan higiene

✓Dilengkapi sumber air mengalir dan saluran pembuangan yang sesuai syarat
✓Letaknya pada lokasi yang sesuai dan mudah dicapai karyawan
✓Tertutup dengan baik dan dilengkapi alat pengunci
✓Dilengkapi sarana pencuci tangan
✓Mudah dibersihkan, memiliki sistem penerangan dan ventilasi yang baik
✓DIberi tanda peringatan “Cucilah tangan anda dengan sabun sesudah menggunakan toilet”
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BANGUNAN DAN FASILITAS
6. Fasilitas Sanitasi

Alat Kebersihan
✓ Sebaiknya menyediakan fasilitas dan alat kebersihan, bahan pembersih dan ditempatkan terpisah dari
area penanganan pangan
✓ Bak untuk membersihkan alat kebersihan sebaiknya dilengkapi dengan saluran buangan yang mengalir
langsung ke saluran buangan utama
✓ Fasilitas penyimpanan untuk alat kebersihan seperti sapu, kain pel, ember dan bahan pembersih
sebaiknya tersedia secara memadai
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BANGUNAN DAN FASILITAS
6. Fasilitas Sanitasi

Sarana Higiene Karyawan
1. Sarana Pencuci Tangan
✓ Terletak di area penyiapan yang mudah diakses atau di area restoran atau area pemajangan ikan
✓ Dilengkapi dengan:
- Sumber air mengalir
- Sabun atau deterjen
- Alat pengering atau kertas serap
- Tempat sampah
✓ Disediakan dalam jumlah yang cukup
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BANGUNAN DAN FASILITAS
6. Fasilitas Sanitasi

Sarana Higiene Karyawan
2. Fasilitas Ganti Pakaian

Digunakan untuk mengganti
pakaian dari luar dengan pakaian
kerja

-

Jumlahnya cukup
Mudah dibersihkan
Sistem ventilasi dan pencahayaan baik
Dilengkapi tempat menyimpan atau
menggantungkan pakaian
- Terpisah sesuai jenis kelamin
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BANGUNAN DAN FASILITAS
7. Tempat Ibadah

Pengelola sarana ritel dapat menyediakan tempat ibadah baik untuk karyawan dan
jika memungkinkan untuk konsumen
8. Akses Keluar

Menutup lubang dan celah pada lantai, dinding dan langit-langit
✓ Pintu sebaiknya kuat, membuka ke arah luar, dapat menutup sendiri, dan tertutup
rapat
✓ Jika jendela dan daun pintu dibuka untuk tujuan ventilasi atau lainnya, bagian
yang terbuka sebaiknya:
(1) Menggunakan kasa dengan ukuran 16 mesh (pada 25 mm (1 inchi))
(2) Dirancang dengan tepat dan dipasang tirai aliran udara (air curtains)
(3) Cara lainnya yang efektif
✓
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BANGUNAN DAN FASILITAS
9. Peralatan

Persyaratan Umum
✓ Sesuai dengan karakteristik pangan yang dipajang, contohnya susu segar dipajang pada
lemari
✓ Permukaannya halus, tidak mengelupas, tidak menyerap air, dan tidak berkarat
✓ Tidak mencemari pangan oleh mikroba, bahan-bahan logam yang terlepas dari peralatan,
minyak pelumas, bahan bakar dan lain-lain
✓ Mudah dibersihkan, didisinfeksi dan dipelihara
✓ Terbuat dari bahan yang tahan lama, tidak beracun, mudah
dipindahkan atau dilepas
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TATA RUANG

p in t u ke
g u d ang
obat-obat an

sab u n , sam po,
kosm et ika
pakaian d alam

m ajalah d an
koran

m in u m an dng
i in
d an b u ah -b u ah an

kasir

kasir

prod u k kerip ik/
ch ip s

rot i-rot i d an aneka
ku e

prod u k
obral
telu r
prod u k b eku d an
es krim

aneka b u m b u d an
kep erlu an d ap ur, g u la,
m i in st an , b eras

su su d an m akan an bayi

anek prod u k d alam
kem asan

m inyak g oreng , m arg arin ,
m in u m an d alamkem asan ,
m in u m ankeseh at an

Tipe Minimarket

sab u n cu ci d an
alat keb ersih an
nyam uk, d ll
d iap er, kep erlu an
p erlengkapan
wan it a, d ll
d ap ur, alat listrik,
d ll
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TATA RUANG
telu r

m akan an kaleng

prod u k bakeri

su su d alam kem asan , d ll

prod u k
b eku

sod a d an m akan an ring an ,
coklat , p erm en

Tipe Supermarket

dag ing , ikan seg ar,
kerang

su su

keju ,yog urt ,
ked elai

sayuran ,
b u ah ,bah an
baku
pang an

b ung a d an
souven ir

m ajalah
p in t u kelu ar d an kasir
p in t u m asu k

p in t u m asu k
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TATA RUANG
salad b ar/ siap saji

d ag in g & u n g g as

rot i d an ku e

p rod u k d i n g in

sn ack b ar

sn ack b ar

p rod u k
p rom o

m in yak g o ren g

p rod u k b e ku

kasir

p rod u k d i n g in

kasir

p rod u k kerin g

Tipe Hypermarket

sn ack b ar

b u ah

b u ah

sayu ran

sayu ran &
bum bu

ikan

p rod u k b akeri

p rod u k b e ku

rot i d an ku e

p rod u k kerin g
kasir

p rod u k
p rom o
p rod u k
p rom o

sab u n & alat
keb ersih an

p rod u k n on p an g an

p rod u k n on
p an g an

p rod u k n on p an g an

p rod u k n on
p an g an

kasir

t em p at
p en it i p an
b aran g

p rod u k n on
p an g an

p rod u k
p rom o

p rod u k elekt ron ik

p rod u k n on p an g an

p rod u k n on
p an g an

p rod u k n on p an g an

An eka kep erlu an sekolah

t em p at t roli
d an keran jan g
m aja

m ajalah &
b u ku

ATK

An eka sep at u

ATK

alat
p ert u kan g an

alat
list rik

alat ru m ah

p rod u k
elekt ron ik

p rod u k
elekt ron ik

p rod u k
elekt ron ik

p rod u k elekt ron ik

An eka t as

kasir

p rod u k n on
p an g an

p rod u k n on p an g an

g e r b an g m asu k

p rod u k kerin g

p rod u k kerin g

3 | Pembersihan dan Sanitasi Serta Pemeliharaan
Fasilitas Ritel Pangan
KEBERSIHAN FASILITAS
✓

✓

✓

Tiap bagian di retail modern perlu mempunyai program dan jadwal pembersihan
yang dipantau pelaksanaannya. Jadwal hendaknya diketahui karyawan
Karyawan sebaiknya mengetahui dan menguasai metode pembersihan
Petugas pembersih sebaiknya menggunakan disinfektan dan deterjen
yang sesuai jumlah dan konsentrasinya
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Fasilitas Ritel Pangan
SANITASI
Pembersihan sisa
kotoran pangan

St ep

02
Pembilasan
dengan air

St ep

04

St ep

01
Pembersihan dengan
larutan deterjen

St ep

03
Sanitasi sesuai
prosedur
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Fasilitas Ritel Pangan
METODE SANITASI

Secara
Mekanis
1. Menggunakan Bahan Kimia
a.

Larutan Klorin
Konsentrasi
minimum mg/L
(ppm)

Suhu minimum
pH 9 hingga 10

pH 8 atau kurang

25

49 oC (120 oF)

49 oC (120 oF)

50

38 oC (100 oF)

24 oC (75 oF)

100

13 oC (55 oC)

13 oC (55 oF)
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Fasilitas Ritel Pangan
Secara
Mekanis

METODE SANITASI

1. Menggunakan Bahan Kimia
b.

Larutan Iod
- Suhu minimum 24 oC (75 oF)
- pH ≤ 5
- Konsentrasi 12.5 mg/L - 25 mg/L

Bahan kimia lain yang diizinkan
2. Menggunakan Air Panas

c.

Larutan Ammonium Kuartener
- Suhu minimum 24 oC (75 oF)
- Konsentrasi antara 200 mg/L
- Hanya menggunakan air
dengan kesadahan kurang dari
500 mg/L

d.

Suhu air panas disesuaikan dengan petunjuk penggunaan mesin pencuci peralatan
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Fasilitas Ritel Pangan
METODE SANITASI

Secara
Manual

Model Pencucian Peralatan dengan Tiga Bak
cu ci

sisa
sam pah

45 oC

D ETERGEN

b ilas

4 6 oC

Air b ersih

san it asi

p en i risan
b e rg elom b an g

Sanitasi dapat dilakukan dengan:
✓ direndam dalam air bersuhu 77oC selama 2 menit
✓ direndam dalam larutan klorin 100 – 200 mg/l
pada suhu kurang dari 45oC selama 2 menit
✓ direndam dalam larutan ammonium kuartener
dengan konsentrasi kurang dari 200 mg/l pada
suhu 45oC
✓ direndam dalam larutan iod dengan konsentrasi
25 mg/l pada suhu 45oC selama 2 menit
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Fasilitas Ritel Pangan
PEMELIHARAAN ALAT
1. Talenan
Jika permukaan sukar dibersihkan atau sudah tidak rata segera diganti
2. Alat pemotong
Jika sudah tidak tajam segera diasah atau diganti
3. Alat pemanas dan pendingin
• Peralatan dirancang dan dioperasikan untuk mencapai suhu sesuai dengan persyaratan
• Termometer mudah dibaca, akurat, dan dikalibrasi secara teratur
4. Termometer
Sensor maupun batang termometer tidak boleh terbuat dari kaca kecuali dilapisi oleh bahan anti pecah
5. Alat penyaring udara (kasa)
• Alat penghisap udara jumlahnya memadai dan mampu mencegah penumpukan minyak/lemak pada
dinding dan langit-langit
• Dirancang mudah dilepaskan dan dipasang kembali
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Fasilitas Ritel Pangan
PENGENDALIAN HAMA
SYARAT UMUM
✓ Tempat penanganan limbah sebaiknya selalu tertutup rapat dan selalu dibersihkan
✓ Bangunan dan semua fasilitas selalu dijaga dalam kondisi baik dan bersih
✓ Lubang, saluran air, dan tempat hama dapat masuk sebaiknya ditutup
✓ Tikus, burung, serangga, dan hewan tidak boleh berkeliaran
✓ Penanggung jawab melakukan pemantauan secara berkala minimal 3 bulan sekali
✓ Jika menggunakan perangkap serangga harus diletakkan jauh dari
sumber cahaya, bebas dari aliran udara dan jauh dari pangan
✓ Kebersihan lampu perangkap serangga (insect killer lamp) harus
dijaga (jika menggunakan)
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KONDISI UMUM PENERIMAAN PANGAN

Memiliki area khusus
untuk penerimaan
pangan

Petugas hendaknya mengisi
formulir kontrol penerimaan
pangan

Kendaraan dan wadah untuk
pengiriman pangan harus bersih
dan tidak untuk mengangkut non
pangan
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PENERIMAAN PANGAN
Verifikasi suhu dan keadaan pangan segar

Untuk pangan mengandung babi
• Alat transportasi yang digunakan terpisah dari pangan non babi
• Dilakukan pengecekan logo dan tulisan “mengandung babi”
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PENERIMAAN PANGAN
Produk “Merek Sendiri” (Private Brand)
Toko modern bertanggung jawab terhadap keamanan pangan dari produk dengan “merek sendiri” (private
brand) terutama produk pangan yang tidak termasuk dalam ketentuan wajib daftar
Produk Impor
Produk dalam kemasan sebaiknya telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan
dibuktikan adanya nomor registrasi ML
Produk dengan Klaim Organik dan Klaim Lainnya
✓ Toko modern bertanggung jawab atas kebenaran klaim produk organik yang dijual
di gerainya.
✓ Toko modern sebaiknya meminta pemasok untuk menunjukkan sertifikat organik
dari pihak lembaga sertifikasi pangan organik yang diakui pemerintah.
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PENERIMAAN PANGAN
Pangan Olahan dalam Kemasan

Pastikan
kemasan dalam
kondisi baik

Kemasan

Baca informasi
produk pada label

Label

Pastikan
memiliki izin edar
dari BPOM

Izin edar

Cek KLIK !

Cek tanggal
kedaluwarsa

Kedaluwarsa
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Daging Unggas, Ikan, Daging Sapi,
Buah dan Kacang-Kacangan

Telur
Pada suhu 28-32 oC : 4 hari
Pada suhu 4 oC : 3-4 minggu
Ditutup dengan pelindung

Penyimpanan dingin : 0-2 oC
Penyimpanan beku : -18 sampai -8 oC
Produk susu
Disimpan pada suhu 0-2 oC
Ditutup rapat
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Sayuran
Disimpan pada suhu 0-2 oC
RH 85-95%
kecuali tomat 7 oC

Pangan Beku

Disimpan pada suhu
-18 sampai -8 oC

Disimpan di tempat
terpisah dari produk non
alkohol

Disimpan di tempat
terpisah dari produk non
babi
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Daging, buah, dan sayur yang dikeringkan

Biji-bijian dan hasil olahnya, bumbu, kopi, dan teh

Pangan kaleng, lemak, dan minyak
Disimpan pada suhu 10-21 oC
RH 50-60%

6 | Penyiapan, Pengemasan, dan Pelabelan Pangan
PENYIAPAN PANGAN
✓ Karyawan sebaiknya memakai pakaian kerja yang lengkap seperti seragam, sepatu boot, celemek, topi
dan masker selama proses penyiapan dan pengemasan
✓ Hanya bahan mentah yang akan digunakan pada saat itu saja yang dikeluarkan dari ruang penyimpanan
dingin. Waktu tunggu bahan tersebut tidak lebih dari 30 menit hingga diproses
✓ Tidak menggunakan bahan tambahan pangan (BTP) atau ingredien yang tidak diizinkan atau ilegal atau
ingredien yang tidak jelas kehalalannya
✓ Bahan mentah hasil tarikan (breakage) sebaiknya tidak diolah atau diproses kembali kecuali dapat
dibuktikan secara laboratorium bahwa bahan tersebut masih bermutu baik dan aman dikonsumsi

6 | Penyiapan, Pengemasan, dan Pelabelan Pangan
PENGEMASAN PANGAN
✓ Tidak boleh mengemas ulang dan mengganti label serta tanggal pangan segar hasil tarikan
✓ Produk yang telah dikemas sebaiknya segera diberi label dan diberi tanggal pengemasan
✓ Bila pangan tidak langsung disajikan, hendaknya ada perlindungan yang baik terhadap produk setengah
jadi dan produk jadi bila disimpan di ruang pendingin
✓ Untuk produk bakeri dan jus segera setelah dikemas produk sebaiknya diberi label yang dilengkapi
dengan tanggal pembuatan dan tanggal kedaluwarsa
✓ Sebaiknya terdapat pemisahan peralatan, wadah dan talenan yang digunakan untuk bahan mentah dan
produk jadi dan tidak mencampurkan peralatan yang kotor dengan yang bersih

7 | Penyusunan, Pemajangan, dan Penyerahan
Pangan pada Konsumen

PENYUSUNAN PANGAN
RAK
✓ Selalu dalam keadaan bersih
✓ Bebas dari infestasi hama
✓ Mudah untuk dicapai oleh konsumen
✓ Mudah dibersihkan
PANGAN KALENG
Tidak menerima kaleng dalam kondisi
✓ Penyok
✓ Gembung
✓ Berkarat
✓ Labelnya rusak

PANGAN RUSAK
Kemasan rusak seperti botol
pecah/retak atau kardus sobek

7 | Penyusunan, Pemajangan, dan Penyerahan
Pangan pada Konsumen

PENYUSUNAN PANGAN
ROTASI
Stok baru diletakkan di belakang sedangkan stok lama diletakkan di depan

b aris b elakan g

b aris d ep an

st ok b aru
st ok lam a

7 | Penyusunan, Pemajangan, dan Penyerahan
Pangan pada Konsumen

PEMAJANGAN PANGAN
SYARAT UMUM
✓ Terpisah dari bahan kimia beracun minimum 2 rak
✓ Pangan dipajang utuh bersama alat bantunya (sedotan dan sendok)
✓ Pemajangan pangan (selain buah dan sayuran) yang tidak diproses sebaiknya dibungkus dengan wadah
✓ Pangan curah risiko tinggi (berasal dari hewan) tidak boleh dipajang secara terbuka

✓ Pangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dipajang sesuai dengan suhu yang
sesuai selama pemajangan
✓ Semua wadah pangan curah sebaiknya mempunyai tutup
✓ Keran dispenser (untuk sirup atau sari buah) tidak boleh menetes
dan selalu dibersihkan

7 | Penyusunan, Pemajangan, dan Penyerahan
Pangan pada Konsumen

PEMAJANGAN PANGAN SIAP SAJI
Pangan dipajang
dengan suhu yang
sesuai sampai toko
tutup

Dilakukan inspeksi
teratur oleh
karyawan

Terpisah dari
pangan segar

Dipajang pada
etalase tertutup
Terdapat tulisan “Demi keamanan dan kesehatan jangan
menyentuh langsung dengan tangan”

7 | Penyusunan, Pemajangan, dan Penyerahan
Pangan pada Konsumen

PEMAJANGAN PANGAN
Pemajangan Minuman Alkohol
✓ Dilarang dipajang pada etalase promosi
✓ Terdapat tulisan peringatan “Minuman Beralkohol, Khusus untuk Orang Dewasa, Usia 21
Tahun ke Atas”
✓ Dipajang terpisah dari pangan lain

Pemajangan Pangan Mengandung Babi
✓ Dipajang terpisah dari pangan non babi
✓ Terdapat tulisan “Pangan Mengandung Babi”

7 | Penyusunan, Pemajangan, dan Penyerahan
Pangan pada Konsumen

PEMAJANGAN PANGAN
Pemajangan Pangan Iradiasi

✓ Ditempatkan terpisah dari pangan sejenis yang tidak diiradiasi
✓ Jika dalam keadaan tidak dikemas sebaiknya diberi informasi tulisan “PANGAN
IRADIASI”, tujuan iradiasi, dan logo iradiasi

Pemajangan Pangan Produk Rekayasa Genetika (PRG)
✓ Informasi ditempatkan pada lokasi mudah terlihat
✓ Jika dijual curah atau tidak dikemas harus diberikan informasi pangan PRG

7 | Penyusunan, Pemajangan, dan Penyerahan
Pangan pada Konsumen

PEMAJANGAN PANGAN

Fi r st
In
Fi r st
Ou t

Pertama
Masuk

Pertama
Keluar

✓ Pangan yang datang lebih dahulu harus dijual lebih
dahulu
✓ Biasanya untuk pangan tanpa tanggal kedaluwarsa
(pangan segar)

7 | Penyusunan, Pemajangan, dan Penyerahan
Pangan pada Konsumen

PEMAJANGAN PANGAN

Fi r st
Ex p i r ed
Fi r st
Ou t

Pertama
Kedaluwarsa
Pertama

Keluar

✓ Disusun lebih depan daripada pangan yang tanggal
kedaluwarsanya lebih lama
✓ Pangan yang lebih dahulu kedaluwarsa harus dijual lebih
dahulu

7 | Penyusunan, Pemajangan, dan Penyerahan
Pangan pada Konsumen

PEMINIMALAN KONTAMINASI
Produk-produk yang tidak boleh diambil sendiri oleh konsumen:

✓ Daging sapi, daging kambing, daging babi, daging unggas, dan ikan mentah dan tidak dikemas
✓ Pangan siap santap pada tempat pajangan yang menghidangkan sushi atau kerang-kerangan mentah
✓ Pangan siap masak untuk dimasak di tempat
✓ Pangan siap saji
SYARAT UMUM
➢ Pangan sisa tidak boleh disajikan kembali sebagai pangan untuk konsumsi manusia
➢ Menyediakan tempat mencuci tangan bagi konsumen yang membeli bahan pangan segar dan mentah
➢ Dipasang tanda himbauan untuk mengembalikan alat bantu ke tempat yang disediakan
➢ Alat bantu yang digunakan ditempatkan terpisah dari pangan untuk mencegah kontaminasi
➢ Pangan siap santap dan pangan siap masak sebaiknya disediakan peralatan yang sesuai

8 | Produk Kedaluwarsa dan Pengaturan Rotasi Stok Pangan

PRODUK KEDALUWARSA
✓ Toko modern sebaiknya memiliki kebijakan penarikan produk (withdrawal policy)
✓ Kebijakan masa penarikan pangan sebaiknya mencantumkan:
- lama produk masih bisa dipajang oleh toko modern (store expiry date)
- lama produk masih dapat digunakan konsumen (consumer expiry date)
✓ Produk yang sudah melewati store expiry date tidak boleh dipajang meski belum melwati consumer

expiry date

✓ Jenis pangan yang tidak memerlukan tanggal kedaluwarsa
- Buah dan sayur segar
- Minuman beralkohol jenis anggur
- Minuman yang mengandung alkohol lebih dari 10%
- Vinegar atau cuka
- Gula (sukrosa)
- Roti dan kue yang masa simpannya kurang dari atau sama dengan 24 jam
Semua jenis pangan di atas sebaiknya mencantumkan tanggal pembuatan atau pengemasan

8 | Produk Kedaluwarsa dan Pengaturan Rotasi Stok Pangan

PRODUK ROTASI STOK PANGAN
✓ Dilarang mencampur produk stok lama dengan stok baru untuk ptoduk curah
✓ Pemeriksaan tanggal kedaluwarsa secara berkala sebaiknya dilakukan untuk produk pangan mudah rusak
✓ Produk pangan dengan:
- masa simpan < 3 bulan diperiksa setiap minggu
- masa simpan > 18 bulan diperiksa berdasarkan perputaran/penjualan produk

b aris b elakan g

b aris d ep an

st ok b aru
st ok lam a

9 | Penyimpanan dan Penggunaan Bahan Kimia Beracun (Zat
Pembersih dan Sanitasi, Pestisida) Untuk Pemeliharaan
Sarana Ritel Pangan

PENYIMPANAN BAHAN KIMIA BERACUN
Bahan-bahan kimia beracun sebaiknya disimpan khusus sehingga tidak mencemari pangan dan
peralatan, dengan cara:
➢ menyimpan bahan kimia tersebut di tempat yang jauh dari daerah penanganan dan penyimpanan
pangan serta peralatan
➢ bahan pembersih peralatan, perkakas dan sanitiser dapat disimpan dalam area pencucian peralatan
➢ membatasi akses ke tempat penyimpanan bahan kimia beracun yang tidak untuk dijual (seperti :
menggunakan kartu kunci, kode, segel, alarm, sensor pendeteksi gangguan, pengawasan monitor
video
➢ memastikan bahwa bahan kimia beracun diberi label dengan baik

9 | Penyimpanan dan Penggunaan Bahan Kimia Beracun (Zat
Pembersih dan Sanitasi, Pestisida) Untuk Pemeliharaan
Sarana Ritel Pangan

PERSYARATAN BAHAN KIMIA
Bahan Sanitasi
Bahan sanitasi dan bahan antimikroba lainnya yang digunakan pada permukaan yang bersentuhan dengan
pangan sebaiknya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
Bahan-bahan kimia untuk mencuci buah dan sayuran
Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk mencuci atau mengupas buah dan sayuran sebaiknya sesuai
persyaratan yang ditetapkan
Bahan tambahan pemanas air
Bahan-bahan kimia yang digunakan sebagai bahan tambahan pemanas air sebaiknya sesuai persyaratan yang
ditetapkan
Bahan pengering
Bahan pengering yang digunakan bersamaan dengan bahan sanitasi
seharusnya hanya mengandung zat-zat yang telah diizinkan

9 | Penyimpanan dan Penggunaan Bahan Kimia Beracun (Zat
Pembersih dan Sanitasi, Pestisida) Untuk Pemeliharaan
Sarana Ritel Pangan

PERSYARATAN BAHAN KIMIA
Pelumas
Pelumas yang digunakan dan mungkin bersentuhan/menetes pada permukaan peralatan yang
bersentuhan dengan pangan atau menetes pada/mencemari pangan, sebaiknya sesuai dengan
persyaratan yang dit
Pestisida
• Penggunaan Pestisida
Terbatas hanya untuk penunjang kegiatan dan pemeliharaan sarana ritel pangan
• Perangkap Binatang Pengerat
Seharusnya terbuat dari bahan yang tahan terhadap kerusakan dan dapat menutup.
• Pestisida serbuk untuk mengetahui jejak (tracking powder)
Tidak boleh digunakan dalam perusahaan pangan

9 | Penyimpanan dan Penggunaan Bahan Kimia Beracun (Zat
Pembersih dan Sanitasi, Pestisida) Untuk Pemeliharaan
Sarana Ritel Pangan

PERSYARATAN BAHAN KIMIA
Obat-obatan
Obat-obatan yang dapat disimpan dalam sarana ritel pangan dibatasi hanya obat-obatan yang diperlukan
untuk kesehatan karyawan
Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)
Perlengkapan P3K pada sarana ritel pangan sebaiknya:
• Diberi label yang jelas dan mudah dibaca
• Disimpan dalam kit atau wadah yang ditempatkan untuk mencegah pencemaran terhadap pangan dan
peralatan
Benda-benda lain untuk perawatan pribadi
Pekerja dapat menyimpan barang-barang perawatan dirinya dalam loker atau
fasilitas lainnya yang sesuai.

10 | Pencatatan dan Dokumentasi
PENCATATAN DAN DOKUMENTASI PADA SARANA RITEL PANGAN
Prosedur dokumentasi
dibuat oleh orang yang
kompeten
Semua dokumentasi
disediakan sesuai persyaratan
masing-masing kegiatan di
sarana ritel

Dokumentasi mencakup
data penting dan dijaga
agar selalu aktual

Dokumentasi dilakukan pada
saat penerimaan,
penyimpanan, pemajangan
hingga pangan sampai di
konsumen

Dokumentasi disimpan
sekurang-kurangnya 2
tahun

10 | Pencatatan dan Dokumentasi
DOKUMENTASI KALIBRASI PERALATAN
Setiap sarana ritel sebaiknya mengkalibrasi seluruh peralatan pengukuran secara periodik dan
mengdokumentasikannya.

Peralatan yang sebaiknya dikalibrasi:

Alat timbangan dan pengukuran

Alat pengatur suhu pada
penyimpanan beku, dingin, dan panas

Alat transaksi keuangan

DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN PADA MASA STATUS
DARURAT KESEHATAN COVID-19
SARANA DISTRIBUSI
Mencakup:
• Gudang distributor
• alat transportasi
• media/tempat pengemasan
sekunder/tersier

Prinsip Cara Distribusi Pangan yang Baik
Melakukan disinfeksi permukaan benda
yang sering disentuh, seperti peralatan
yang digunakan bersama
Melakukan pembatasan jarak fisik
personel minimal 1 meter
Menjaga higiene personel

DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN PADA MASA STATUS
DARURAT KESEHATAN COVID-19
SARANA RITEL
Upaya Pencegahan Risiko Penyebaran COVID-19 pada sarana ritel

Melakukan pembatasan jarak fisik
personel minimal 1 meter
Melakukan disinfeksi permukaan benda yang
sering disentuh, seperti peralatan yang
digunakan bersama (termasuk troli atau
keranjang belanja)

Memastikan petugas kasir atau karyawan di
area penjualan dan gudang untuk
menggunakan masker, menjaga jarak aman
dengan konsumen, dan mencuci tangan
setiap 1 jam sekali

DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN PADA MASA STATUS
DARURAT KESEHATAN COVID-19
SARANA RITEL

Pembatasan jarak fisik di pasar tradisional dan supermarket

DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN PADA MASA STATUS
DARURAT KESEHATAN COVID-19
SARANA RITEL
✓

Mengupayakan ruang yang cukup sehingga antar konsumen dapat menjaga jarak aman

✓

Melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dari konsumen, seperti:
1.

Mewajibkan konsumen menggunakan masker

2.

Melakukan pengecekan suhu tubuh konsumen pada pintu masuk utama
dan melarang masuk pengunjung yang tidak sehat atau memiliki gejala
COVID-19

3.

Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci
tangan atau menyediakan hand sanitizer pada pintu masuk utama

DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN PADA MASA STATUS
DARURAT KESEHATAN COVID-19
SARANA RITEL
4.

Mengupayakan agar konsumen tidak memegang pangan yang akan
dibeli dengan tangan saat pemilihan produk

5.

Membuat pengumuman, baik secara tertulis maupun suara untuk
mengingatkan pelanggan agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak
fisik dan membersihkan tangan secara teratur

DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN PADA MASA STATUS
DARURAT KESEHATAN COVID-19
SARANA RITEL
✓

Meminimalkan kontak dengan konsumen dengan cara seperti:
1.

Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja dan counter
sebagai perlindungan tambahan untuk staf (kasir, customer service, atau
lainnya)

2.

Mendorong penggunaan metode pembayaran tanpa kontak dan tanpa alat
bersama kepada konsumen

DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN PADA MASA STATUS
DARURAT KESEHATAN COVID-19
SARANA RITEL
✓

Mencegah kerumunan konsumen dengan cara sesuai dengan jenis sarana dan lokasinya, seperti:
1.
2.
3.

4.

Mengontrol jumlah konsumen yang dapat masuk ke sarana ritel dan
membatasi akses untuk menghindari kerumunan
Menerapkan sistem antrian dan menjaga jarak minimal 1 meter
Menggunakan tanda lantai (misalkan lakban) di dalam sarana ritel untuk
memfasilitasi kepatuhan terhadap jarak fisik (khususnya di daerah yang
paling ramai, seperti kasir dan customer sevice)
Mendorong konsumen untuk membuat daftar belanja dan hanya membeli
barang yang dibutuhkan

DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN PADA MASA STATUS
DARURAT KESEHATAN COVID-19
✓

Mencegah kerumunan konsumen dengan cara sesuai dengan jenis sarana dan lokasinya, seperti:
5.
6.
7.

Menerapkan akses khusus yang aman untuk manula dan pekerja tertentu seperti tenaga
kesehatan
Menerapkan penggunaan daftar belanja untuk disiapkan dan dikemas oleh karyawan
Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon. Jika memungkinkan dapat menyediakan
layanan pesan antar

DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN PADA MASA STATUS
DARURAT KESEHATAN COVID-19
SARANA RITEL
✓

Mencegah kerumunan konsumen dengan cara sesuai dengan jenis sarana dan lokasinya, seperti:
8.

9.

Untuk sarana ritel yang menyediakan tempat penyajian pangan olahan siap saji,
membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away) tidak
melayani makan di tempat
Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah
daerah setempat

Pengemasan
✓ Teknik pengemasan dan kemasan yang digunakan harus baik/aman sehingga mencegah
kontaminasi dan menjamin keamanan pangan
✓ Pembersihan harus sejalan dengan praktik sanitasi pangan dan kontrol lingkungan yang
ditetapkan pelaku usaha pangan
✓ Karyawan harus terus mengikuti penilaian risiko yang ada dan sistem kerja yang aman
✓ Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, tidak ada tindakan pencegahan tambahan yang perlu
diambil pada praktik pengemasan pangan.

Layanan Pesan Antar (Delivery Services)
✓ Menjamin kondisi setiap kemasan pangan yang dipesan tetap utuh dan tidak rusak
selama pengiriman hingga sampai pada penerima
✓ Pangan dikemas dengan kemasan yang baik/aman dan tertutup sehingga mencegah
kontaminasi dan menjamin keamanan pangan
✓ Menjaga kondisi pengiriman (misalnya suhu dan pelindung bubble wrap) sesuai dengan
karakteristik produk pangannya seperti pangan beku, pangan yang mudah hancur
✓ Memastikan sarana pengantaran pangan yang akan digunakan dalam
kondisi bersih dan aman digunakan

Layanan Pesan Antar (Delivery Services)
✓ Petugas pengirim harus menerapkan higiene personel serta menggunakan APD
yang sesuai, sekurang-kurangnya menggunakan masker dan sarung tangan
✓ Setiap akan melakukan pengiriman, petugas pengiriman harus dicek kondisi
kesehatannya
✓ Memastikan tersedia panduan pencegahan COVID-19 bagi pengemudi dan
dipahami oleh pengemudi

Layanan Pesan Antar (Delivery Services)
Apabila pengiriman pesanan dilakukan oleh pihak ketiga, maka pelaku usaha
ritel pangan harus melakukan upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 dari
petugas pihak ketiga, antara lain dengan:
✓ Melakukan pengecekan suhu tubuh petugas dari pihak ketiga yang akan
mengambil pesanan
✓ Mengingatkan petugas dari pihak ketiga untuk menggunakan APD yang
sesuai, minimal masker dan sarung tangan dan menerapkan higiene personelc
✓ Mengontrol jumlah petugas dari pihak ketiga yang akan mengambil pesanan
✓ Menerapkan sistem antrian untuk menghindari kerumunan di pintu masuk dan
menjaga jarak minimal 1 meter
✓ Menerapkan akses khusus untuk petugas dari pihak ketiga, jika
memungkinkan

Sarana Penjualan Pangan Siap Saji
✓ Mewajibkan konsumen menggunakan masker
✓ Mendorong konsumen untuk menyiapkan daftar pesanan dan menggunakan wadah
yang dibawa sendiri
✓ Tidak melayani makan di tempat, hanya untuk dibawa pulang (take away) di mana
penerapan larangan ini disesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan
pemerintah daerah setempat
✓ Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan
pertemuan langsung dengan konsumen. Jika memungkinkan, dapat menyediakan
layanan pesan antar (delivery services)

Sarana Penjualan Pangan Siap Saji
✓ Melakukan disinfeksi permukaan benda yang sering disentuh, seperti peralatan yang
digunakan bersama
✓ Menjaga higiene personal
✓ Melakukan pembatasan jarak fisik (physical distancing) dengan menjaga jarak antar
personel minimal 1 meter, termasuk jarak dengan konsumen
✓ Menyediakan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir dan sabun
cuci tangan atau menyediakan hand sanitizer jika tidak tersedia fasilitas cuci
tangan di area publik
✓ Menghindari display terbuka untuk pangan olahan siap saji

PEDOMAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI
PANGAN OLAHAN PADA MASA STATUS
DARURAT KESEHATAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI INDONESIA

Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

Jakarta, 17 Mei 2020

OUTLINE

1. Pendahuluan
2. Langkah Pencegahan
3. Penutup
79

PENDAHULUAN
Pangan

Kebutuhan dasar/hak
asasi

- Pemenuhan gizi kepuasan sensori daya tahan tubuh
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PENDAHULUAN
Untuk menjamin ketersediaan pangan yang aman
dan bermutu di masa status darurat Kesehatan
COVID-19, dan mencegah penyebaran COVID-19
sepanjang rantai produksi, distribusi dan ritel
pangan

BPOM memandang perlu menerbitkan panduan dalam
melaksanakan praktik produksi, distribusi dan ritel pangan
olahan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19
sesuai dengan rekomendasi WHO dan protokol pencegahan
yang ditetapkan
81

Pedoman diterapkan hanya pada masa darurat kesehatan

PENDAHULUAN
Dua aspek penting:
(i)Memastikan bahwa orangorang
yang bekerja dan berada pada
fasilitas produksi dan distribusi
pangan perlu dijaga agar tetap
sehat dan selamat, dan

(ii) memastikan bahwa proses
produksi dan distribusi pangan
akan menghasilkan pangan
yang aman, dan bermutu.

Mencegah
paparan/penularanCO
VID-19 pada
pekerja/orang yang
terlibat di rantai
produksi/distribusi/rite
l.

Mempratikkan CPPOB,
Cara Distribusi/Ritel
82
Pangan yang Baik

PENDAHULUAN
PENULARAN COVID-19: antar manusia via droplet

Virus di permukaan benda:
• Virus bertahan di permukaan dipengaruhi
oleh jenis permukaan, suhu, pH, dll
• Inaktivasi oleh panas dan sanitizer (klorin,
etanol, dan hidrogenperoksida)

Pentingnya pembersihan serta
sanitasi peralatan dan fasilitas
83

PENDAHULUAN
Apakah virus ditularkan melalui pangan?
i.

USFDA: Currently there is no evidenceof food or food packaging
beingassociated with transmission of COVID-19
(https://www.fda.gov/food/food-safety-during emergencies/food-safety-andcoronavirus-disease-2019covid-19)

ii. EFSA: Coronavirus: no evidence thatfood is asource or transmission
route(https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-foodsource-or-transmission-route)
i.

CFIA: There is no evidence to suggestthat food is a likely source or
route oftransmission of the virus (https://www.inspection.gc.ca/covid19/information-for-consumers-about-food-safety-andan/eng/1584648921808/1584648922156).
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PENDAHULUAN
Apakah virus ditularkan melalui pangan?
iv. FSANZ: There is no evidence that COVID-19is transmitted through food
(https://www.foodstandards.gov.au/consumer/safety/Pages/NOVELCORONAVIRUS-AND-FOOD-SAFETY.aspx)
v.

FAO/WHO: It is highly unlikely thatpeople can contract COVID-19 from
foodor food packaging (https://www.who.int/publications-detail/covid-19-andfood-safety-guidance-for-food-businesses)

vi. BPOM RI ; Risiko penularan COVID-19 melalui pangan dan kemasan pangan
sangat rendah sepanjang Cara ProduksiPangan Olahan yang Baik(CPPOB)
dipraktikkan oleh semua sektor industri disetiap matarantai pasokpangan
(Pedoman produksi & distribusi panganolahanpadamasa
statusdaruratkesehatancorona virus disease 2019(COVID-19)di Indonesia,
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2020)

Langkah Pencegahan
pembatasan jarak fisik (physical
distancing)
praktik higiene perorangan
sanitasi permukaan semua
fasilitas yang digunakan bersama

Kesehatan personel, Keselamatan kerja, & Keamanan

SANITASI PANGAN/FOOD HYGIENE

Penerapan Cara yang Baik
• Sesuai Cara Ritel Pangan yang Baik (baik ritel modern maupun ritel
tradisional)

Higiene Karyawan : cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer,
penggunaan masker
Disinfeksi : permukaan benda yang sering disentuh bersama

Pengolahan limbah yang aman
mencuci tangan dengan sabun dan
air bersih yang mengalir dengan cara
yang benar selama minimal 20 detik

Pelaku usaha pangan harus
melakukan :

B. PERSONEL

✓ mengecek suhu badan menggunakan termomoter yang sudah dikalibrasi (baik termometer
air raksa maupun termometer inframerah) dan kondisi kesehatan karyawan
✓ Pelarangan Karyawan yang tidak sehat untuk masuk bekerja.
▪ Jika memiliki gejala Covid-19 seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, gangguan
pernapasan, dan letih/lesu, mereka harus harus mengikuti saran pemerintah dengan
tinggal di rumah atau ke sarana pelayanan kesehatan jika diperlukan.
✓ mendorong karyawan melakukan monitoring kesehatan secara mandiri
✓ memiliki prosedur khusus untuk monitoring kesehatan pegawai.
✓ mampu menambah fasilitas higiene personel di titik-titik dengan risiko kontak yang tinggi

Karyawan harus melakukan : cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer,
penggunaan masker, mengganti pakaian apabila menggunakan transportasi
umum, menggunakan sarung tangan jika diperlukan, dan memperhatikan
frekuensi penggantian
Tidak diizinkan menggunakan metode disinfeksi personel, seperti bilik disinfeksi atau

PEMBATASAN JARAK FISIK
(PHYSICAL DISTANCING)

• menjaga jarak antar personel minimal 1 meter dan menghindari kerumunan.
• Pelaksanaan dapat berbeda-beda, tergantung dari kondisi fasilitas produksi dan
distribusi, antara lain, mengatur jam kerja, mengatur alur keluar masuk, memberi
tanda khusus pada lantai, mengatur ulanng posisi atau tempat duduk karyawan.
Contoh pembatasan jarak secara fisik

Area kantin
Jika kondisi ruangan/tempat tidak memungkinkan, maka wajib menggunakan APD
tambahan yang sesuai atau menggunakan partisi/penyekat

SARANA RITEL

▪ Sarana ritel pangan: ritel modern maupun ritel tradisional
▪ menerapkan Cara Ritel Pangan yang Baik.
▪ melakukan upaya pencegahan risiko penyebaran Covid-19
sebagaimana pada sarana distribusi pangan, dengan tambahan:
✓ melakukan disinfeksi permukaan benda yang sering disentuh bersama;
termasuk troli, keranjang belanja.
✓ menyediakan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun
cuci tangan, dan pengering
✓ menjaga higiene personal.
✓ mengupayakan ruang yang cukup sehingga antar konsumen dapat
menjaga jarak aman, baik pada saat pemilihan produk maupun
pembayaran

✓melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dari
konsumen, seperti:
▪ mewajibkan konsumen menggunakan masker;
▪ melakukan pengecekan suhu tubuh konsumen dan
melarang masuk pengunjung yang tidak sehat atau
memiliki gejala COVID- 19;
▪ menyediakan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan
air mengalir dan sabun cuci tangan atau menyediakan
hand sanitizer;
▪ mengupayakan agar konsumen tidak memegang pangan
yang akan dibeli dengan tangan saat pemilihan produk;
▪ membuat pengumuman, baik secara tertulis maupun suara
untuk mengingatkan pelanggan agar mengikuti ketentuan
pembatasan jarak fisik dan membersihkan tangan mereka
secara teratur; dan
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✓ meminimalkan kontak dengan konsumen dengan
cara seperti:
• menggunakan pembatas/partisi di meja dan
counter sebagai perlindungan tambahan untuk
staf (kasir, customer service atau lainnya);
• mendorong penggunaan metode pembayaran
tanpa kontak dan tanpa alat bersama kepada
konsumen;
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✓ mencegah
kerumunan
konsumen,
(cara dapat berbeda
sesuai dengan jenis
sarana dan
lokasinya)

• mengontrol jumlah konsumen yang dapat masuk;
• menerapkan sistem antrian;
• menggunakan tanda lantai untuk memfasilitasi
kepatuhan terhadap jarak fisik;
• menerapkan akses khusus untuk manula dan pekerja
tertentu seperti tenaga kesehatan;
• menerapkan penggunaan daftar belanja untuk
disiapkan dan dikemas oleh karyawan;
• menerima pesanan secara daring atau melalui telepon
atau layanan pesan antar (delivery services);
• Jika menyediakan tempat penyajian pangan siap saji,
membatasi layanan hanya take away.
• menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.
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PENGEMASAN
• Teknik pengemasan dan kemasan yang
digunakan harus baik/aman sehingga
mencegah kontaminasi dan menjamin
keamanan dan mutu pangan.
• Terkait potensi penularan Covid-19 dari
kemasan, walaupun kemungkinannya rendah,
namun upaya harus dilakukan untuk
memastikan bahwa kemasan pangan
dibersihkan dan ditangani sesuai dengan
prinsip keamanan pangan.

Layanan pesan antar (delivery services)
Dapat dilakukan sendiri atau menggunakan pihak ketiga
Beberapa hal yang perlu diperhatikan :
•
•
•
•
•
•

•

menjamin kondisi setiap kemasan pangan tetap utuh dan tidak rusak;
pangan dikemas dengan kemasan yang baik/aman dan tertutup.
menjaga kondisi pengiriman (misalnya suhu, pelindung buble wrap)
sesuai dengan karakteristik produk misal (produk beku, produk mudah
hancur);
memastikan sarana pengantaran pangan yang akan digunakan dalam
kondisi bersih dan aman digunakan;
petugas pengirim harus menerapkan higiene personel serta
menggunakan APD yang sesuai, sekurang-kurangnya menggunakan
masker dan sarung tangan; dan
Setiap akan melakukan pengiriman, petugas pengirim harus dicek
kondisi kesehatannya
memastikan tersedia panduan pencegahan Covid-19 bagi Pengemudi
dan dipahami oleh Pengemudi.

Jika pengantaran dilakukan oleh pihak ketiga, perlu diperhatikan:
• melakukan deteksi suhu tubuh petugas dari pihak ketiga yang akan
mengambil pesanan;
• mengingatkan petugas dari pihak ketiga untuk menggunakan APD yang
sesuai, minimal masker dan sarung tangan dan menerapkan higiene personel

• mengontrol jumlah petugas dari pihak ketiga yang akan mengambil pesanan;
• menerapkan sistem antrian untuk menghindari kerumunan di pintu masuk dan
menjaga jarak minimal 1 meter; dan

• menerapkan akses khusus untuk petugas dari pihak ketiga, jika
memungkinkan.

Sarana Penjualan Pangan Siap Saji
Sarana penjualan pangan siap saji seperti restoran, kafe, kantin,
rumah makan, food truck maupun pedagang kaki lima:
▪ Menerapkan cara produksi pangan olahan siap saji yang baik / cara
penjajaan pangan jajanan yang baik atau cara pengelolaan restoran
yang baik, sebagaimana pada sarana distribusi pangan, dengan
tambahan: :

a. menyediakan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi
dengan air mengalir dan sabun cuci tangan atau
menyediakan hand sanitizer di area publik;
b. menghindari display terbuka untuk pangan olahan siap
saji;

c. mewajibkan konsumen menggunakan
masker;
d. mendorong
konsumen
untuk
menyiapkan daftar pesanan dan
menggunakan wadah yang dibawa
sendiri;
e. tidak melayani makan di tempat, hanya
take away di mana penerapan
larangan ini disesuaikan dengan
kebijakan
dan
ketentuan
yang
ditetapkan
pemerintah
daerah
setempat;
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f. menerima pesanan secara daring atau

KIE
mempunyai tim yang bertugas menyiapkan,
menyampaikan dan mengevaluasi informasi mengenai
pencegahan penyebaran Covid-19
Tim menyiapkan petunjuk dan peringatan mengenai
pembatasan kontak fisik, higiene perorangan dan
penerapan sanitasi
Petunjuk dan peringatan tersedia pada area-area
berikut: alat transportasi karyawan, pintu masuk, lift,
kantin, tempat ibadah, ruang rapat, kantor, ruang
produksi, ruang ganti, laboratorium, gudag dan area
public (ruang tunggu, koridor, dan taman).
Penyampaian dapat dilakukan langsung maupun media
yang sesuai (leaflet, poster, media elektronik, media
sosial, dsb)

PROTOKOL PENGUNJUNG
✓Pelaku usaha pangan harus mempersiapkan protokol
sanitasi, higiene personel dan pembatasan jarak fisik
untuk pencegahan COVID-19 bagi pengunjung maupun
pekerja tambahan.
✓Protokol yang disiapkan dapat berupa formulir check
list, atau bentuk lain yang sesuai.

PEMANTAUAN KEPATUHAN
✓Pelaku usaha harus memiliki dan menerapkan
sistem
pemantauan
kepatuhan
dalam
melaksanakan pedoman pencegahan Covid-19.

✓Sistem pemantauan dapat berupa formulir check list,
alat perekam elektronik (CCTV) atau sistem lain
yang sesuai.

PENUTUP

Pedoman ini diterapkan khusus pada kondisi darurat wabah COVID19, yang ditetapkan pemerintah sebagai masa tanggap kedaruratan
kesehatan masyarakat
Pelaku usaha didorong untuk memberikan dukungan dan fasilitasi
bagi karyawannya untuk dapat menerapkan upaya pencegahan
penyebaran Covid-19.

Pedoman akan terus diperbaharui sesuai perkembangan ilmiah dan
kebijakan pemerintah.

PENUTUP
Pedoman dapat diunduh
dari:
http://standarpangan.pom.go.id/dokumen/Pedoman-Produksidan-Distribusi-Pangan-Olahan-Pada-Masa-Status-DaruratKesehatan-Covid-19-di-Indonesia.pdf
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