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“Kini, tantangan ini 
telah menjadi beban dan 
tanggung jawab bersama 

semua pihak untuk 
meningkatkan kepedulian 

terhadap penggunaan Obat 
dan Pangan yang aman 

agar masyarakat mampu 
melindungi kesehatan dirinya 

sendiri”.
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Pendahuluan
Perkembangan tingkat kehidupan masyarakat dunia 
ke arah modern turut mempengaruhi gaya hidup 
masyarakat, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini 
secara tidak langsung juga berdampak pada perubahan 
pola makan, aktivitas keseharian dan pola pengobatan 
masyarakat di Indonesia. Saat jenis penyakit akibat 
perubahan gaya hidup kini mulai diderita oleh penduduk 
usia muda seperti jantung, darah tinggi, diabetes, dsb, 
maka tuntutan terhadap peningkatan kesehatan 
masyarakat Indonesia pun semakin tinggi. Didukung 
dengan kemajuan teknologi yang memudahkan 
masyarakat dalam pencarian informasi seputar 
kesehatan termasuk pengobatannya, menjadikan 
tantangan yang semakin besar bagi pemerintah 
untuk mellindungi warganya dari peredaran obat dan 
makanan yang membahayakan kesehatan. 

Obat dan makanan adalah suatu produk yang sangat 
dekat dan tidak terpisahkan dengan kehidupan 
masyarakat sehari-hari, baik sebagai kebutuhan dasar 
hingga sekedar untuk tujuan kesenangan tambahan 

sesuai gaya hidupnya masing-masing. Pertimbangan 
pemilihan obat dan makanan yang dikonsumsi pun 
tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan, 
namun seringkali pertimbangan nilai ekonomis 
menjadi hal utama yang menentukan. Sebagai komoditi 
yang senantiasa dibutuhkan dalam kehidupan sehari-
hari masyarakat, maka tidak terelakkan bahwa obat 
dan makanan termasuk dalam jenis komoditi yang 
diperdagangkan baik secara bebas maupun sesuai 
ketentuan peraturan yang ditetapkan. Persaingan 
dagang seringkali mengakibatkan timbulnya perbedaan 
harga mencolok dari suatu jenis komoditi yang sama.

Masyarakat terkadang mengesampingkan mutu, 
kualitas, legalitas dan cara mendapatkan komoditi 



4

tersebut hanya demi memenuhi kebutuhannya sesaat 
tanpa menyadari bahwa obat dan makanan yang 
dikonsumsinya sangat mempengaruhi kesehatannya 
saat ini hingga nanti.

Peredaran obat dan makanan ilegal kini semakin marak 
seiring dengan perkembagan perdagangan dunia dengan 
kemudahan akses informasi dan pemasaran. Minimnya 
pengetahuan masyarakat akan adanya peredaran 
obat dan makanan ilegal serta bahayanya, menjadikan 
semakin suburnya peredaran obat dan makanan ilegal 
di seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini. Hal ini 
menjadikan perhatian khusus dan serius dari dunia 
internasional. Melalui organisasi kesehatan dunia 
dan ajakan kepada seluruh bangsa, disuarakan untuk 
bersama memerangi dan menanggulangi peredaran 
obat dan makanan ilegal yang sangat membahayakan 
kesehatan dan bahkan dapat menimbulkan kematian 
bagi yang mengkonsumsinya. Tingginya penyalahgunaan 
dan penggunaan obat secara bebas yang tidak sesuai 
aturan, obat tradisional mengandung bahan kimia obat, 

kosmetika dan pangan mengandung bahan dilarang/
berbahaya menimbulkan berbagai macam penyakit 
baik yang langsung dirasakan maupun dalam jangka 
panjang. Kerugian ekonomi yang juga turut dirasakan 
oleh para produsen asli dari peredaran obat dan 
makanan ilegal ini, turut mengusik para pelaku dunia 
usaha untuk bersama memberantas peredarannya. 

Badan POM mencetuskan suatu bentuk upaya 
berskala nasional yang ditujukan untuk meningkatkan 
kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap 
penggunaan Obat dan Pangan yang aman yang disebut 
dengan Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan 
Aman (GNPOPA). Badan POM mengajak peran 
aktif para stakeholder untuk menyukseskan kegiatan 
komunikasi, infomasi dan edukasi (KIE) tentang Obat 
dan Pangan yang aman di seluruh wilayah Indonesia 
guna menciptakan masyarakat yang mampu melindungi 
kesehatan dirinya sendiri.
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Definisi dan
Ruang Lingkup
Definisi

GNPOPA merupakan suatu gerakan berskala 
nasional yang bertujuan meningkatkan kepedulian 
masyarakat terhadap keamanan Obat dan Pangan 
yang dikonsumsi.

Ruang Lingkup

GNPOPA menaungi seluruh gerakan pemberdayaan 
masyarakat di bidang Obat, Obat Tradisional, 
Kosmetik, Produk Komplemen dan Pangan baik 
yang dilakukan oleh instansi pemerintah, pelaku 
usaha, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi 
maupun stakeholder lainnya. 

Gerakan Pemberdayaan Masyarakat yang 
telah dilakukan oleh Badan POM antara lain 
Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan 
Ilegal (GNWOMI), Kelompok Kerja Nasional 
Penanggulangan Obat Tradisional mengandung 
Bahan Kimia Obat (Pokjanas Anti OTBKO), PJAS 
(Pangan Jajanan Anak Sekolah), Pasar Bebas dari 
Bahan Berbahaya, GKPD (Gerakan Keamanan 
Pangan Desa), Remaja Indonesia Anti Rokok 
(RIKO) dan Kosmetik aman (COSMOSAFE).
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Logo GNPOPA
Bentuk Dasar

Tiga anak panah yang saling bersinergi, dinamis dan 
saling mendukung, dengan tiga warna yang berbeda.

Makna Bentuk dan Warna

Bentuk kesatuan tiga anak panah menggambarkan 
dukungan pada sebuah gerakan secara aktif dan 
dinamis dan tanpa henti dari ketiga pihak; Institusi 
Pemerintah, Industri/Stakeholder dan Masyarakat.

Anak Panah Berwarna Hijau 

Menggambarkan peranan Institusi Pemerintah

Anak Panah berwarna Biru Tua

Menggambarkan fungsi dan peran masyarakat

Anak Panah Berwarna Biru

Menggambarkan fungsi dan peranan dunia 
Industri/Stakeholder
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Peranan Stakeholder
Diperlukan dukungan dan peran aktif dari berbagai 
pihak (stakeholder) guna meningkatkan jaminan 
kualitas kesehatan masyarakat sesuai dengan kapasitas 
dan kewenangan di dalam komunitasnya masing-
masing. Adanya awareness dari para stakeholder akan 
pentingnya peningkatan kepedulian terhadap obat dan 
makanan yang aman serta bahaya yang ditimbulkan 

dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, 
akan sangat mendukung keberhasilan program 
GNPOPA secara menyeluruh dan massive.

Stakeholder diberikan ruang dan kebebasan dalam 
menentukan bentuk pelaksanaan kegiatan GNPOPA 
bila diperlukan, dapat berkoordinasi dengan Badan 
POM. Beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan, 
namun tidak terbatas pada:

• Replikasi program KIE

• Penyusunan, pengembangan dan penggandaan 
materi KIE

• Pengembangan metodologi KIE

• Mendukung keberhasilan program GNPOPA

Logo GNPOPA dapat digunakan pada setiap 
kegiatan yang sesuai dengan lingkup GNPOPA. Bila 
mencantumkan logo suatu instansi harus mengikuti 
rambu dan aturan pencantuman logo dari instansi 
yang bersangkutan.
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Sasaran Program
Peningkatan pengetahuan masyarakat di bidang obat 
dan makanan, diharapkan mampu menciptakan budaya 
masyarakat yang peduli dalam mengkonsumsi obat, 
obat tradisional, kosmetik, dan pangan yang aman 
serta mandiri dalam memilih produk yang baik bagi 
kesehatan. Sasaran program GNPOPA adalah:

1. Instansi Pemerintah

2. Asosiasi

3. Pelaku Usaha

4. Lembaga Swadaya Masyarakat

5. Masyarakat seluruh Indonesia

“Melalui KIE
(Komunikasi, Informasi

dan Edukasi), bersama-sama kita 
berdayakan masyarakat

agar mewaspadai bahaya obat
dan makanan ilegal”
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Mencakup strategi-strategi program yang akan 
dijalankan untuk mencapai tujuan dari gerakan 
nasional ini. Selain itu perlu ditambahkan 
strategi khususnya dalam penyebarluasan yang 
memanfaatkan berbagai media. 

Meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang 
obat dan makanan tentu bukan hal yang mudah dan 
tidak dapat dilakukan secara instan. Maka diperlukan 
sebuah strategi program yang terintegrasi dan 
dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat 
secara bertahap. Dalam hal ini diperlukan dukungan 
seluruh stakeholder baik instansi pemerintah, 
pelaku usaha dan tentu dukungan langsung dari 
masyarakat. Strategi program yang dilakukan 
antara lain ;

a. Membangun program awareness Gerakan Peduli 
Obat dan Pangan Aman sebagai sebuah Program 
Nasional melalui amplifikasi media masa secara 
berkesinambungan.

b. Mempersiapkan informasi yang lengkap tentang 

obat dan makanan sebagai bahan penyebaran 
informasi kepada instansi pemerintah, pelaku 
usaha dan kelompok masyarakat serta jurnalis 
media baik dalam bentuk materi KIE, website 
atau bentuk pusat informasi terpadu lainnya.

c. Melaksanakan program sosialisasi dan edukasi 
tentang obat dan makanan kepada dua kelompok 
sasaran berdasarkan metode penyampaian 
informasi ;

• Penyampaian informasi kepada kelompok 
antara.

Yaitu penyampaian informasi yang ditujukan 
kepada kelompok sasaran yang bertujuan 
kelompok sasaran tersebut akan meneruskan 
informasi kepada kelompok yang lain. 
Kelompok sasaran tersebut adalah ; instansi 
pemerintah, pelaku usaha dan lembaga 
swadaya masyarakat. 
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Metode penyampaian informasi yang dilakukan 
diantaranya ;

• Penyuluhan
• Pameran
• Bimbingan Teknis

• Penyampaian informasi langsung kepada 
masyarakat.

Yaitu penyampaian informasi yang ditujukan 
langsung kepada masyarakat luas melalui 
dukungan media masa. Metode penyampaian 
informasi yang dilakukan diantaranya ;

• Iklan Layanan Masyarakat melalui media 
cetak, televisi, radio dan out of home 
media (signboard, videotron, billboard dan 
sebagainya).

• Pemberitaan dalam bentuk artikel atau 
infotorial melalui media cetak, televisi dan 
media online.

• Optimalisasi media sosial melalui virtual 
ecosystem Badan POM maupun diluar Badan 
POM.

d. Membangun hubungan dengan media masa 
untuk menjaga akurasi penyampaian informasi 
kepada masyarakat dan menciptakan public 
awareness GNPOPA sebagai Gerakan Nasional 
yang menjadi perhatian seluruh masyarakat.
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Output dan Capaian

Indikator Program GNPOPA

Output dan Capaian Program yang diharapkan 
diantaranya adalah ;

• GNPOPA dikenal sebagai sebuah Program 
Nasional yang mendapat dukungan stakeholder.

• Adanya pusat informasi yang lengkap, akurat dan 
kredibel tentang obat dan makanan.

• Mudahnya masyarakat, pelaku usaha dan instansi 
pemerintah serta jurnalis media mendapatkan 
informasi tentang obat dan makanan yang 

terpercaya.

• Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 
obat dan makanan.

• Pemanfaatan informasi obat dan makanan bagi 
masyarakat dan keluarganya.

• Semakin banyak masyarakat yang menyebarkan 
informasi obat dan makanan kepada anggota 
masyarakat lainnya.

Jangka Pendek

Peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku 
masyarakat terkait kepedulian obat dan makanan 
yang aman.

Jangka panjang

Profil perubahan perilaku dan budaya masyarakat 
yang peduli dalam mengkonsumsi obat, obat 
tradisional, kosmetik, dan pangan yang aman serta 
mandiri dalam memilih produk yang baik bagi 
kesehatan.
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Badan POM

• Advokasi Peduli Obat dan Pangan yang aman.
• Pembuatan dan penayangan iklan layanan 

masyarakat.
• Pengujian Obat dan Pangan secara on the spot.
• Bimbingan Teknis Keamanan Obat dan Pangan.
• Audit Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin 

Sekolah.

Kementerian Kesehatan

• Program Akselerasi untuk UKS.
• Sosialisasi Obat dan Pangan Aman.
• Pengembangan Media Promosi.

Kementerian Pendidikan Nasional

Talkshow, Penayangan ILM PJAS dan Film POMpi 
serta integrasi POMpi pada portal Rumah Belajar.

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Diskusi Publik, Pencetakan Buku Lima Kunci 
Keamanan Pangan untuk Anak Sekolah dan 
Penayangan ILM PJAS.

CSR

• Seminar dan Roadshow Aku Anak Sehat.
•	 Health Agent Award.
• Kampanye Gerakan Nusantara.
•	 Media	Briefing/Edukasi Media Massa.
• PSA (Public Service Announcement) Competition.
• Penyusunan, Pencetakan dan Penyebaran Materi 

Edukasi.

Dukungan Stakeholder
Pada Program Pemberdayaan
Masyarakat oleh BPOM
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Kegiatan PJAS
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Kegiatan WOMI
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Kegiatan COSMOSAFE

15



16

Kegiatan POKJANAS



1717

Kegiatan Pasar Aman
Bebas Bahan Berbahaya



18

Kegiatan
Gerakan Keamanan Pangan Desa
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08121 9999 533

www.pom.go.id
halobpom@pom.go.id

@bpom_ri
Bpom RI


