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Tinjauan Mata Kuliah 
  

egulasi Pangan terkait dengan dunia teknologi pangan dan sisi 
hukumnya. Hal ini nampak pada beberapa peraturan pangan dan segala 
isu yang menyertainya. Pengetahuan mengenai regulasi pangan banyak 

membantu dalam aspek produksi dan perdagangan, baik dalam lingkup 
nasional, regional maupun internasional. Kesepahaman dalam tata cara 
transaksi, dengan pedoman yang jelas serta kriteria standar yang berlaku 
umum memudahkan dalam penyediaan pangan dunia yang akan melalui 
lintas batas. Peraturan dan standardisasi pangan yang baku dan tersosialisasi 
dengan baik memberi peluang bagi semua lapisan masyarakat dunia tanpa 
terkecuali untuk menikmati pangan yang cukup dan aman. 

Mengingat hal tersebut di atas, pembelajaran mengenai peraturan pangan 
mutlak harus diketahui oleh seseorang yang berprofesi dalam bidang 
teknologi pangan. Pengetahuan akan info-info tentang peraturan terkini dan 
juga pemahaman yang komprehensif tentang peraturan pangan, akan menjadi 
bekal yang sangat bermanfaat bagi para lulusan teknologi pangan untuk dapat 
berkiprah secara efektif di bidangnya nanti. 

Mata kuliah Regulasi Pangan bertujuan memberikan pembekalan 
pengetahuan dan pemahaman tentang aturan-aturan dan kebijakan yang 
berkenaan dengan penyediaan pangan yang aman, baik dan adil, agar dalam 
pelaksanaan tugas profesionalnya para pelaku nanti dapat mengikuti rambu-
rambu yang ada. Melalui mata kuliah ini, Anda diharapkan mempunyai 
wawasan dan pengetahuan yang cukup tentang pengaturan keamanan pangan 
terutama dari sisi peraturan  dan kesepakatan yang ada, baik dalam bentuk 
standarisasi maupun legislasi yang berlaku secara nasional maupun 
internasional, di samping juga mampu memahami penerapannya dalam 
masyarakat 

 
Pembahasan mata kuliah dalam modul ini dituangkan ke dalam modul 1 

- 6 sebagai berikut : 
1. Modul 1: Membahas tentang definisi dan pemahaman istilah-istilah  

dalam standarisasi dan legislasi pangan; perlunya standarisasi dan 
legislasi terhadap pengembangan produk pangan dan perdagangan. 
Kemudian membahas tentang perkembangan pengendalian produk 
pangan di Indonesia dari sisi peraturan. 
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2. Modul 2: Membahas tentang materi perundang-undangan pangan yang 
berlaku di Indonesia; tata cara dan proses penetapan peraturan dan ruang 
lingkup pembentukan undang-undang serta peraturan turunan dari 
undang-undang pangan. 

3. Modul 3: Membahas tentang perundang-undangan  dan  peraturan  
pangan internasional, serta tentang regulasi pangan regional dan dunia. 

4. Modul 4: Membahas pengaturan pangan dari sudut  agama.  Dalam  
modul ini dibahas pengaturan pangan menurut agama Islam yaitu tentang 
pangan halal. Kemudian dibahas tentang hukum kosher atau peraturan 
pangan menurut Yahudi. 

5. Modul 5: Membahas tentang kebijakan umum dan pendekatan 
standarisasi dan sistem jaminan mutu pangan. Kemudian juga dibahas 
tentang standarisasi yang berlaku di Indonesia. 

6. Modul 6: Membahas tentang persyaratan pendaftaran dan bagaimana 
proses mendaftar produk pangan di dalam negeri maupun di 
mancanegara. 
 
Pada setiap kegiatan belajar diberikan rangkuman dan latihan soal 

(uraian) dan tes formatif. Diharapkan semua latihan soal dan tes formatif 
sedapat mungkin dikerjakan. Selain itu, Anda disarankan untuk membaca 
rujukan lain untuk lebih menambah wawasan tentang regulasi pangan. 

 
Selamat belajar dan semoga sukses!
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