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Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 
tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa 
pada perkembangannya sekarang ini dirasakan kurang memadai sebagai 
dasar hukum untuk melakukan pengawasan barang beredar dan jasa
hal tersebut dikarenakan beberapa pengaturan mengenai pengawasan
yaitu distribusi barang,  barang yang dilarang, diatur tata niaganya dan
barang dalam pengawasan telah diatur didalam UU No. 7 Tahun 2014 
tentang Perdagangan kemudian terkait dengan kewenangan
pengawasan barang beredar dan jasa oleh Kabupaten/Kota sudah tidak
lagi memiliki kewenangan di bidang pengawasan berdasarkan UUNo. 23 
Tahun 2014, maka berdasarkan hal tersebut Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 perlu untuk
disempurnakan dan diatur kembali
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LATAR BELAKANG PENYEMPURNAAN



 Ruang lingkup pengawasan 
meliputi: 

 barang dan/atau jasa yang 
beredar di pasar; 

 barang yang dilarang 
beredar di pasar; 

 barang yang diatur tata 
niaganya; 

 perdagangan barang-barang 
dalam pengawasan; dan 

 distribusi. 

 Ruang lingkup meliputi parameter sebagai berikut:

a. Untuk Barang:

• Standar;

• Label dalam Bahasa Indonesia;

• Petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia;

• Jaminan pelayanan purna jual;

• Cara menjual;

• Pengiklanan; dan/atau

• Klausula baku.

b. Untuk Jasa:

• Standar;

• Jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau 
diperjanjikan;

• Pengiklanan;

• Cara menjual; dan/atau

• Klausula baku 3
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 kewenangan pengawasan terhadap 
barang dan/atau jasa

• Menteri Perdagangan di seluruh
Wilayah NKRI.

• Menteri melimpahkan kepada Direktur 
Jenderal PDN, untuk melakukan 
pembinaan, koordinasi, dan 
pelaksanaan pengawasan di daerah 
provinsi dan kabupaten/kota .

• Dirjen Melimpahkan kepada Direktur
PPBJ

• Gubernur, untuk melakukan koordinasi 
dan pengawasan sesuai dengan 
wilayah kerjanya;

• Bupati/Walikota, kecuali Provinsi DKI 
Jakarta, untuk melaksanakan 
pengawasan sesuai dengan wilayah 
kerjanya

 Kewenangan pengawasan barang beredar 
dan/atau Jasa dilaksanakan oleh:

• Menteri di seluruh wilayah NKRI.

• Gubernur mempunyai wewenang untuk
melakukan Pengawasan di wilayah
kerjanya.

• Menteri mendelegasikan kewenangan
Pengawasan kepada Direktur Jenderal.

• Direktur Jenderal melakukan pembinaan
terhadap pengawasan barang beredar
dan/atau jasa baik di pusat maupun
daerah.

• Dirjen PKTN mendelegasikan
kewenangan Pengawasan kepada Direktur
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di
seluruh wilayah Republik Indonesia.

• Gubernur mendelegasikan kewenangan
Pengawasan kepada Kepala Dinas yang 
bertanggung jawab dibidang perdagangan

Kewenangan Pengawasan



 Pelaksanaan Pelatihan petugas Pengawas 
Barang Beredar dan jasa diselenggarakan 
oleh Pusat dan/atau Daerah

 Pelaksanaan Pelatihan PPBJ dilakukan oleh 
Kementerian Perdagangan.

• Penyelenggaraan pelatihan PPBJ oleh 
Kementerian Perdagangan diikuti oleh 
pegawai/pejabat pusat dan provinsi yang 
dibiayai dengan APBN.

• Pengangkatan dan pemberhentian PPBJ 
merupakan kewenangan Direktur Jenderal
PKTN

• PPBJ dapat diberhentikan dari jabatannya 
karena:

 diberhentikan sebagai pegawai negeri 
sipil;

 tidak lagi bertugas di bidang 
perdagangan atau perlindungan 
konsumen; atau

 atas permintaan sendiri secara tertulis.

Pelaksanaan Pengawasan
Pelatihan PPBJ



TATA CARA PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA

Pengawasan Khusus adalah 
pengawasan yang dilakukan 
berdasarkan tindak lanjut dari 
Pengawasan Berkala, dan  
informasi dari sumber lainnya 
yang terkait dengan barang 
beredar.

1. Pengawasan Khusus adalah pengawasan 
yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan
adanya :

 Pengaduan dari masyarakat, LPKSM, 
Pelaku Usaha dan/atau Asosisia Pelaku
Usaha. 

 Informasi melalui media cetak, media 
elektronik media lainnya; atau

 informasi lain tentang isu atas Barang 
beredar dan/atau Jasa beredar di pasar 
yang diperlukan tindak lanjut.

2. Pengawasan secara terpadu sebagaimana 
dilaksanakan berdasarkan program 
dan/atau adanya permasalahan barang
beredar yang memerlukan penanganan
yang efektif, sinergis,  terkoordinasi dan
melibatkan instansi teknis terkait dengan
membentuk Tim Terpadu Pengawasan
Barang.
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 Cara Pengambilan Sampel terkait
Standar Mutu pada Pengawasan
Berkala

• Pengambilan sampel barang melalui
pembelian di pasar secara acak.

• Pengambilan sampel barang secara
acak dilakukan di pasar untuk jenis
barang yang sama di satu
kabupaten/kota pada 3 (tiga) 
pengecer.   

 Cara Pengambilan Sampel terkait 
Standar Mutu pada Pengawasan 
Berkala

• Pengambilan Sampel secara sengaja 
(purposive sampling) melalui 
pembelian di pasar.

• pengambilan sampel Barang dilakukan 
terhadap Barang dengan merek, 
jenis/tipe, ukuran dan kode produksi
yang sama sebanyak 1 (satu) Gugus 
Sampel sesuai kebutuhan uji 
laboratorium.
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Pengambilan Sampel Barang



 Objek pengawasan

 Ketersedian petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia.

 Kesesuaian keterangan pada petunjuk penggunan dengan spesikfikasi, merek
merek, jenis, tipe dan/atau model produk.

 Pencantuman nomor pendaftaran pada petunjuk penggunan, pada kartu
jaminan dan kemasan

 Kelengkapan keterangan atau informasi pada petunjuk penggunaan sesuai
label yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
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PENAMBAHAN OBJEK YAITUPENCANTUMAN PETUNJUK PENGGUNAAN 
(MANUAL) DAN KARTU JAMINAN GARANSI PURNA JUAL DALAM 

BAHASA INDONESI



 PPBJ  dalam melaporkan hasil Pengawasan dapat mencantumkan
rekomendasi berupa:

Larangan untuk tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Penarikan barang dan/atau jasa dari peredaran.

Pencabutan perijinan di bidang perdagangan. dan/atau

Penyidikan oleh PPNS-PK.

 Kepala Unit Kerja melakukan rekapitulasi hasil pengawasan yang 
dilakukan oleh PPBJ, PPNS-PK dan/atau PNS yang ditugaskan.

 Kepala Unit Kerja di daerah melaporkan hasil rekapitulasi secara
berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubenur dan tembusan kepada
Direktur Jenderal.

 Direktur Pengawasan melaporkan hasil rekapitulasi secara berkala
setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal.
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TINDAK LANJUT PENGAWAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA 



 Kewajiban Pelaku usaha wajib memberikan data dan informasi yang 
dibutuhkan oleh PPBJ, PPNS-PK dan/atau PNS yang ditugaskan dalam
rangka klarifikasi.

 Pemusnahan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

 Terhadap pelaku usaha yang barangnya dilarang di perdagangkan
dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (2) pelaku usaha wajib memusnahkan barang dimaksud.

 Pemusnahan barang tersebut dapat disaksikan oleh Kepala Unit 
Kerja, PPBJ dan/atau PPNS-PK.

 Segala biaya dalam rangka pemusnahan barang menjadi tanggung 
jawab pelaku usaha.
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TINDAK LANJUT PENGAWAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA 



 Pemusnahan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

 Terhadap pelaku usaha yang barangnya dilarang di perdagangkan
dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (2) pelaku usaha wajib memusnahkan barang dimaksud.

 Pemusnahan barang tersebut dapat disaksikan oleh Kepala Unit 
Kerja, PPBJ dan/atau PPNS-PK.

 Segala biaya dalam rangka pemusnahan barang menjadi tanggung 
jawab pelaku usaha.
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TINDAK LANJUT PENGAWAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA 



 Dalam hal diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan, PPNS-PK dapat
melakukan tindakan pengamanan terhadap barang yang diduga tidak
sesuai ketentuan agar tidak diperdagangkan dengan menempatkan
garis pembatas dan/atau stiker yang menandakan bahwa barang
sebagaimana dimaksud merupakan “ Barang Dalam Pengawasan ”
pada barang, kemasan yang berada di suatu lokasi, tempat
penyimpanan atau di tempat penyimpanan lainnya.

 Tindakan pengamanan dan pembukaan garis pembatas dan/atau stiker
pengamanan dituangkan dalam berita acara pengamanan yang
ditandatangani oleh PPNS-PK dan pelaku usaha serta disaksikan paling
sedikit oleh 2 orang saksi.
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TINDAK LANJUT PENGAWAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA 



 Dalam pelaksanaan pengawasan dilakukan penyimpanan 1 (satu) unit 
sampel barang yang digunakan sebagai informasi kepada konsumen 
dan pelaku usaha terkait hasil pengawasan.

 Dalam hal sampel barang Digunakan sebagai barang bukti dalam 
proses Penegakan Hukum disimpan dan dapat dimusnakan setelah 
proses hukum selesai.

 Apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
barang harus dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

 Apabila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
barang dapat disimpan maksimal 2 (dua) tahun.
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BARANG HASIL PENGAWASAN



DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDRA DAN JASA

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA, 

KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.

TERIMA KASIH

14


