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DISPLAY PRODUK KENTAL MANIS DI SUPERMARKET DAPAT SEBABKAN KESALAHAN PERSEPSI 
PADA KONSUMEN 
 
Jakarta, 18 Febuari 2020,  
 
Ketua Harian Yayasan Abhipraya Insan Cendikia Indonesia (YAICI), Arif Hidayat melakukan 
audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Senin 
17 Februari 2020. Pertemuan tersebut dalam rangka menyampaikan hasil kajian tentang 
penempatan produk kental manis di beberapa supermarket di Jakarta, Depok,  Bekasi dan 
Tangerang.  Arif Hidayat yang datang bersama pengurus YAICI dan perwakilan PP Aisiyah 
diterima oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat APRINDO, Roy Nicholas Mandey dan 
pengurus APRINDO lainnya.  
 
Arif menjelaskan bahwa penempatan produk kental manis di supermarket yang pada 
umumnya disatukan dengan produk susu lainnya dapat menyebabkan kesalahan persepsi 
oleh masyarakat. “Konsumen dapat beranggapan bahwa kental manis adalah susu karena 
disatukan dengan produk susu. Bila melihat kandungan protein kental manis yang dibawah 
6,9 persen, sejatinya produk ini lebih tepat ditempatkan pada kelompok topping atau pirasa 
lainnya seperti selei, meses, sereal dan lainnya.  
 
Hasil kajian yang dilakukan selama Januari 2020, penempatan produk kental manis di 161 
supermarket dan minimarket di Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang memperlihatkan 62,7 
% Peletakan Susu Kental Manis di Supermarket dan Minimarket dan tidak tepat, dimana 
produk kental manis masih diletakkan di kelompok produk produk susu untuk bayi, orang 
dewasa, susu UHT dan susu cair lainnya. Hanya 37,3% ditemukan peletakan peletakan kental 
manis di supermarket dan minimarket yang sudah tepat, yaitu di letakkan terpisah dari 
produk/ di letakkan satu tempat dengan produk pelengkap makanan (topping), minuman 
sachet instan, kopi, teh dan sereal. Hasil ini mengimplikasikan bahwa mayoritas supermarket 
dan minimarket belum memahami bahwa peruntukan produk kental manis adalah sebagai 
topping (pelengkap makanan) dan bukan produk susu. 
 

 
 
 
 
 



Mengingat pentingnya meluruskan persepsi yang salah tentang kandungan produk dan 
peruntukan kental manis, Arif berharap Aprindo bisa bersama-sama dengan YAICI dan ormas 
lainnya menjadi bagian dari upaya perlindungan masayakat terhadap dampak dari konsumsi 
pangan yang tidak tepat.  

Salah satu produk yang di persepsikan secara tidak tepat oleh masyakarat selama puluhan 
tahun adalah kental manis. Hingga saat ini masih kuat melekat persepsi bahwa kental manis 
adalah susu dan dapat dikonsumsi oleh anak sebagai minuman pengganti susu. Kandungan 
gula pada kental manis yang lebih dari 50 persen dapat mengakibatkan pola konsumsi 
pangan yang salah pada anak, terutama Balita. Anak yang terbiasa dengan minuman dengan 
kadar gula tinggi dan di konsumsi secara rutin dapat mengakibatkan ketidakseimbangan gizi 
atau bahkan gizi buruk. Gula dapat mengakibatkan adiksi pada anak, sehingga anak tidak 
suka mengkonsumsi makanan yang lebih diperlukan untuk pertumbuhunannya.  

Roy Manndey mengatakan bahwa Aprindo mengapresiasi upaya yang dilakukan YAICI 
bersama Aisyiyah  dan organisasi masyarakat lainnya dalam mengedukasi masyarakat 
tentang produk yang baik untuk anak. Roy Mandey mengajak YAICI untuk bersama-sama 
mengadvokasi isu ini ke Pemerintah terutama ke BPOM. “BPOM memiliki program “Cek Klik” 
atau KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi). Informasi tentang ketentuan kandungan produk 
pada label kental manis ini bisa menjadi salah satu yang bisa disosialisasikan. Kami siap 
mendukung bila BPOM meminta kami mensosialisasikan informasi yang tertera pada label 
kental manis. Kedepannya juga retailer bisa menampilkan peringatan yang di sarankan oleh 
BPOM seperti kalimat ‘konsumsi kental manis di bawah 12 bulan dan kental manis bukan 
sebagai pengganti ASI,” ujar Roy Manndey. 

Sebagaimana kita ketahui, BPOM telah mengeluarkan PerBPOM No 31 Tahun 2018 tentang 

Label Pangan Olahan,pada pasal 67 point w menyebutkan “larangan mencantumkan 

pernyataan/visualisasi yang menggambarkan bahwa susu kental dan analognya disajikan 

sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu dan sebagai satu-satunya sumber gizi 

,namun masih ada produsen yang masih melanggar aturan ini dengan beriklan di media 

dengan menampilkan susu dalam gelas yang mengakibatkan masih banyaknya yang 

berasumsi susu kental manis adalah minuman susu.  

Yayasan Abhipraya Insan Cendikia merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak 
pada bidang sosial kemasyarakatan khususnya bidang kesehatan, pendidikan dan lingkungan 
merasa terpanggil untuk menggambil peran dalam mengedukasi masyarakat. Edukasi 
mengenai kental manis menjadi perhatian YAICI mengingat selama ini terjadi kesalahan 
persepsi masyarakat dalam menggunakan produk-produk kental manis.  

Susu kental manis pertama kali di produksi di Amerika pada abad ke-18, dengan cara 
menguapkan sebagian air dari susu segar (50%) kemudian ditambahkan gula 45%-50%. 
Karena sifatnya yang tahan lama pada saat itu banyak dipakai sebagai bekal tentara Amerika 
yang sedang terlibat perang saudara.  



Dilihat dari komposisinya, susu kental manis mengandung 50% gula, 7,5% rotein, 8,5% lemak 
serta 34% air dna bahan tambahan lainnya. Dalam setiap takaran saji (1 gelas = 150 ml air 
dan 4 sendok SKM), mengandung 20 gr gula atau setara dengan 2 sendok makan. Jumlah 
tersebut terbilang tinggi mengingat anjuran asupan gula harian tidak melebihi 25 gr.  Jika 
asupan gula berlebihan, dapat meningkatkan resiko obesitas dan diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 
 


