
 

Telaah: 

Menelisik Klaim Beras Organik 

Pengantar Redaksi: Pada 21, 22, dan 25 Juni 2014 YLKI melakukan monitoring ketersediaan beras organik di 11 ritail 
modern (Jakarta). Dalam monitoring  YLKI mengumpulkan beberapa informasi tentang keberadaan beras sehat di ritail 
modern, dari segi jumlah/kuantitas, dan variasinya. Monitoring juga hendak menggali informasi tentang klaim beras yang 

beredar - apakah menggunakan logo beras organik atau dengan klaim lain -, posisi display beras organik dengan beras 
konvensional, dan membandingkan harga beras organik yang satu dengan yang lain. YLKI juga kembali melakukan analisa 

label. Ini dilakukan sebagai bentuk monitoring dan perbandingan terhadap analisa label produk serupa pada tahun 2011 
(lihat Telaah WK No. 12/XXXVII/2011). 

*** 

Minat masyarakat untuk mengonsumsi produk-produk organik terus mengalami peningkatan. Nampaknya produk 

organik yang identik dengan “harga mahal” tak pernah menyurutkan minat masyarakat untuk hidup lebih sehat. Fakta 

bahwa produk organik dihasilkan dari sistem pertanian yang menjauhkan diri dari unsur-unsur kimiawi seperti pupuk 

kimia, pestisida dan bahan kima lain, menjadikan produk organik bebas dari cemaran bahan berbahaya dibanding dengan 

produk pertanian/peternakan lain yang mengandalkan bahan kimia. 

Selain faktor kesehatan dan lingkungan yang terbebas dari cemaran bahan berbahaya, secara sosial mengonsumsi 

produk organik meningkatkan kepedulian terhadap produsen. Dengan mengonsumsi produk organik, secara tidak langsung 

membantu petani sebagai produsen organik, serta membantu petani lokal. Secara harafiah, produk organik merupakan 



 

produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik yang nir kimiawi. Produk organik meliputi bahan 

baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk 

peternakan, produk olahan tanaman, serta produk olahan ternak (termasuk non pangan).  

Salah satu produk pertanian organik adalah beras. Produk ini merupakan bahan pangan pokok mayoritas 

masyarakat Indonesia. Tingginya permintaan masyarakat akan produk beras organik, idealnya menjadi ladang subur bagi 

produsen (petani) dan pasar/ritel untuk menawarkan produk dimaksud. Sayang, meningkatnya permintaan ini masih 

terkendala dengan minimnya produksi dan sistem distribusi. Di Jakarta, misalnya, beras organik tidak mudah didapatkan 

di pasar-pasar tradisional layaknya beras non organik. Produk ini hanya dapat ditemui di ritel-ritel modern, itupun dengan 

catatan jumlah ketersediaan tidak sebanyak beras non organik. Dengan harga yang bisa mencapai 3-5 kali lipat dari harga 

beras non organik, tetap menjadi permasalahan klasik bagi sebagian konsumen Indonesia. 

Sesuai Ketentuan 

Secara normatif, produk-produk organik di Indonesia telah memiliki SNI (Standar Nasional Indonesia) dengan 

nomor 6729:2010. SNI ini sudah mencakup informasi tentang pelabelan produk organik, tatacara produksi, sertifikasi, 

serta bahan-bahan yang diperbolehkan dan dilarang penggunaannya dalam produk organik. Selain SNI, Kementrian 

Pertanian telah menerbitkan pedoman umum tentang pelabelan produk organik yang menetapkan tatacara pencantuman 

logo organik. Produk yang mencantumkan logo bertuliskan organik, harus memenuhi persyaratan sebagai produk organik 

dan dibuktikan dengan sertifikat organik. Sedangkan lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat adalah Lembaga 

Sertifikasi Organik yang telah terakreditasi.  



 

Disamping itu, Kementan juga mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Menteri Pertanian 

No.64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, pada 29 Mei 2013. Tujuan penetapan peraturan ini 

adalah untuk mengatur pengawasan organik di Indonesia, memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat 

(konsumen produk organik) dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan, memberikan kepastian 

usaha bagi produsen produk organik, membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu ditelusuri, 

memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan, serta meningkatkan nilai tambah dan daya 

saing produk pertanian.  

Pertanian organik pada era globalisasi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan 

produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan. Dengan memiliki jaminan atas integritas 

organik, maka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut 

tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.  

Dan setiap unit usaha yang telah menerapkan sistem pertanian organik dapat mengajukan sertifikasi kepada LSO 

(Lembaga Sertifikasi Organik) yang telah diakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan telah terdaftar di OKPO 

(Otoritas Kompeten Pertanian Organik). Unit usaha yang telah disertifikasi berhak menjual dalam kemasan dengan 

mengklaim bahwa produknya telah diproduksi secara organik dan berhak mencantumkan logo organik Indonesia, namun 

bagi siapa saja yang menjual dalam kemasan dan mengaku produknya organik tanpa melalui proses sertifikasi oleh LSO 

yang telah terakreditasi oleh KAN dan telah terdaftar di OKPO, maka akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku.  



 

Berdasarkan pedoman sertifikasi produk organik, terdapat pemenuhan persyaratan teknis. Ruang lingkup 

persyaratan teknis yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan persyaratan ruang lingkup bisnis yang dilaksanakan. 

Diantaranya, tentang logo, pelabelan dan informasi pasar, diatur bahwa seluruh unit usaha produk pangan organik harus 

memenuhi standar dan regulasi teknik produk pangan organik dan mendokumentasikan persyaratan teknis yang minimal 

mencakup: penggunaan label, komposisi produk dan kalkulasi persentasi ingredient produk organik.  

Monitoring Beras Organik 

Seperti diurai diawal, salah satu kendala produk organik adalah terbatasnya distribusi. Beras organik misalnya, 

ketersediaannya lebih banyak dijumpai di ritail modern. Sementara untuk pasar tradisional atau toko-toko kecil sangat 

jarang ditemukan produk organik seperti beras, sayur dan produk lain. Demikian pula di ritail modern, ketersediaan 

produk organik tidak sebanyak produk non organik. 

Berpijak dari hal ini, pada Juni 2014 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan monitoring di sebelas 

ritail modern wilayah DKI Jakarta untuk mengetahui secara pasti ketersediaan dan sebaran produk organik, khususnya 

beras. 

Sebelas ritail modern yang menjadi obyek monitoring YLKI diantaranya Hypermart, Carrefour, Super Indo, 

Foodmart, Giant,  Hero, Lotte Mart, Kem Chicks, Healthy Choice, Ranch Market, dan FoodHall. Di setiap retail obyek 

monitoring, YLKI bertindak sebagaimana konsumen pada umumnya untuk membeli 1 atau 2 produk beras organik yang 



 

tersedia. Pembelian produk dilakukan untuk mengetahui lebih detail mengenai label kemasan masing-masing beras 

tersebut.  

Dari hasil monitoring YLKI (06/2014) terhadap 11 ritail yang menyediakan beras organik, terdapat lima ritail yang 

memisahkan display produk beras organik dengan display produk beras non organik. Benar, bahwa secara keseluruhan 

display produk organik (per item produk organik lain) belum ditempatkan pada tempat yang terpisah. Hal ini penting 

menjadi perhatian karena produk organik harus dijaga integritasnya dari produk non organik, artinya kategori produk yang 

terpisah (display terpisah). Penyimpanan produk organik di display (khusus organik atau campur dengan non-organik) 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi nilai keorganikan suatu produk karena adanya kontaminasi polutan ataupun 

residu, khususnya produk tanpa kemasan rapat seperti sayuran.  

Monitoring YLKI, juga mencatat beberapa jenis beras organik di masing-masing ritail. Di Food Hall (Plaza Indonesia), 

ditemukan tujuh jenis ‘beras sehat’, yang mengklaim sebagai beras organik, bebas pestisida dan sejenisnya. Kem Chicks 

(Pacific Place),  ditemukan dua jenis beras, Lotte Mart (Ratu Plaza), ditemukan lima jenis beras, Carrefour (Pasar Minggu) 

dua jenis beras, Hypermart (Pejaten Village) ditemukan tiga jenis beras sehat. Sedangkan FoodMart (Cilandak) juga 

ditemukan dua jenis beras, Super Indo (Pasar Minggu) terdapat empat jenis beras, dan Healthy Choice (Kebon Jeruk) 

hanya ditemukan satu jenis beras. 

Di Ranch Market yang terletak di Grand Indonesia, terdapat enam jenis beras, kemudian di Giant (Mampang) ada 

empat jenis beras, serta di Hero (Sarinah) YLKI setidaknya menemukan lima jenis beras. Dari semua jenis beras 

ditemukan, semuanya mengklaim sebagai beras organik, bebas pestisida dan sejenisnya. Jika melihat klaim yang 



 

dilakukan, terbagi menjadi tiga cara; pertama klaim organik secara sepihak (klaim sendiri), kedua klaim dari pedagang, 

fasilitator atau pengumpul (provider) dan ketiga klaim melalui sertifikasi pihak ketiga. Artinya, klaim yang ada dalam label 

beras organik masih tidak seragam. 

Hasil analisa label yang dilakukan oleh YLKI terhadap 20 (dua puluh) produk beras kedapatan bahwa sembilan (9) 

produk mencantumkan logo organik, satu mencantumkan logo Internationally Certified sedangkan sisanya tidak 

mencantumkan. Klaim organik yang tercantum pada kemasan, tidak seragam. Dari ke-20 produk, 14 diantaranya 

menyantumkan klaim bebas pestisida, dikelola dengan pupuk organik dan bebas dari cemaran bahan kimiawi. Mayoritas 

label menggunakan Bahasa Indonesia, kecuali lima (5) produk yang menggunakan bahasa asing. Beberapa produk, juga 

mengklaim beras kesehatan yang mampu mencegah beberapa penyakit seperti kanker, jantung, asam urat, darah tinggi 

dan vertigo. Baik untuk penderita diabetes, menghindari osteoporosis, dan klaim diperkaya dengan mineral dan vitamin 

tinggi. Klaim lain yang muncul pada label beberapa beras organik adalah non GMO, bebas residu dan no bleaching.  

Dari 13 produk organik ini, terdapat satu produk yang tidak menyantumkan produsen atau distibutornya (bio cell 

organik rice) serta beberapa produk tidak menyantumkan alamat produsen atau distributornya secara jelas (table 01). 

Tabel 1. Klaim Data Gizi Produsen beras Organik 

 

No Merek/   

nama produk 

Logo Organik 

Indonesia  

Klaim Organik Informasi nilai Gizi Produsen/Distributor 

1 Beras RISO Tidak ada Beras “Soil Organik” mutu 
pilihan/terpercaya,  

Moisture content, Ash content, 
Fat Content, Protein Content, 
Raw Fiber, Carbohydrate, 

PT. J.I.E. Global Permata  

www.beras-riso.com 



 

0% bebas gula dan karbohidrat 

rendah,  

Bebas pestisida / bahan kimia,  

100% biohigienis bervitamin dan 

bergizi  

  

Calorie, Total Sugar, Sodium, 
Calcium, Pottasium 

2 Hotel Quality Brand 

Beras Organik 

Kepala Super 

Ada Bebas Pemutih – Pestisida – Pewangi 

Buatan,  

Dari padi pilihan yang diolah secara 

modern & higienis  

 

Tidak Ada CV. SHINTA RAMA  

Tegal – Indonesia  

www.berashotel.com – 
www.berassehat.com  

http://www.berashotel.blogspot

.com   

 

3 Beras Rajawali 

 

Tidak Ada Beras Organik Merk Rajawali adalah 

Beras Organik Murni Karena :  

Bukan hanya pupuk dan obat hama 
yang organik, air juga murni.  

 

Kemurnian ini mengakibatkan beras 

cepat timbul kutu/cabuk diberas 
organik. 

 

Bila nasi tidak habis di dalam rice 
cooker bila dibuka tetap berbau wangi 
alami, warna nasi tetap berwarna putih 
karena tidak mengandung pestisida.  

 

Air, Abu, Protein, Lemak, 

Karbohidrat, Serat Kasar, 
Kalori, NA, CA, Fe 

“Rajawali”  

Solo – Indonesia  

Email : 

sukirnoo_52@yahoo.co.id 

 

4 Beras bio organik 

 

Ada Beras Organik BIO Delhaize adalah 

beras yang ditanam di daerah Sragen, 
Jogjakarta dan sekitarnya malalui 
proses organis. Penanamannya 
menggunakan kompos dan pupuk 

Protein, Karbohidrat, Iron, 

Calcium, Magnesium, 
Pottasium, dan Residu 
Pestisida tidak terdeteksi.   

PT Lautan Mas Jakarta 14470 – 

Indonesia  

 

mailto:sukirnoo_52@yahoo.co.id


 

kandang; pemberantasan hama tidak 
menggunakan pestisida kimia namun 
menggunakan pestisida alami yang 
dihasilkan dari dedaunan.  

 

5 bio cell Organic 

Rice 

 

Tidak Ada Organic Rice  

100% bebas pestisida  

 

“Healthy & Delicious  

Love Your Body With Healthy Food  

100% Pesticide Free”  

 

Level of water, level of 

protein, level of fat, level of 
ash, level of carbohydrate  

Tidak Ada Keterangan 

6 Pure Green 

Premium 

Beras Organik 

Pandan Wangi 

 

Tidak Ada Organic Rice  

Naturally Fresh and Healthy,  

All Natural Chemical Free,  

100% Certified Organic.  

 

Why PureGreen Organic?  

“100% Certified Organic” passed the 

certification inspection,  

Contain no pesticide residue,  

Using only No-Genetically modified 

organisms,  

Using organic fertilizers for soil fertility 
and crops nutrition,  

Management practices for crops pest 

and disease,  

Using pure natural spring water for 

irrigation,  

Land field far from industrial complex 

Protein, Carbohydrate, Dietary 

Fiber  

PT. PANEN MAKMUR PERKASA 

info@puregreenorganic.com  

www.puregreenorganic.com  

 

mailto:info@puregreenorganic.com
http://www.puregreenorganic.com/


 

and located in the natural pure 
environment,  

No prohibited substances applied to 

the land for at least 5 years before the 
harvest of an organic crop.  

 

7 Organic Land 

Organic Rice 

 

Tidak Ada Organic Rice  

Live Healthy Naturally  

  

when we say “Organic”  

it is truly organic  

trust = organic land !  

 

Out Organic Rice :  

Grown from local finest non-GMO 
seeds,   

Planted in soils free of chemicals/ 

pesticides,  

Natural organic fertilizers – composts, 

manures – used,  

Natural herbal extracts used to 
manage pests/ diseases,  

Naturally pure – no fumigation/ 

chemical treatment  

 

Protein, Total Carbohydrate, 

Dietary Fiber, Calcium, 
Magnesium, Potassium, 
Sodium  

PT. PANGAN ORGANIS 

SEJAHTERA  

customercare@organic-
land.co.id 

8 Giant Beras Organik 

Mentik Wangi 

 

Ada Beras Organik Mentik Wangi  

 

Lemak Total, Natrium, 

Karbohidrat Total, dan Protein  

 

Dikemas oleh :  

Butik Beras  

Bekasi 17421 – Indonesia  

 

Didistribusikan oleh :  



 

PT. HERO Supermarket TBK  

Jakarta 12870 – Indonesia  

 

Customer Service :  

cs_giant@hero.co.id /  

0-800-1-998877 (Toll Free) 

 

9 Ambrosia Setra 

Ramos  

Organic Rice  

 

Tidak Ada Organic Rice  

Environmental Balance  

No Pesticide  

No Chemical  

 

Manfaat beras organik  

1. Ambrosia Bebas dari pupuk dan 
pestisida kimia  

2. Ambrosia Bernutrisi tinggi untuk 

tumbuh kembang anak  

3. Ambrosia Rendah kadar gula 

sebagai nutrisi pencegah diabetes 
mellitus  

4. Ambrosia Mempunyai rasa lebih 
pulen dan nikmat alami  

5. Ambrosia Adalah varitas unggul dan 

murni  

6. Ambrosia Mempunyai kandungan 

vitamin B yang tinggi sehingga dapat 
meningkatkan vitalitas dan kekebalan 
tubuh  

7. Ambrosia Ramah Lingkungan  

 

Sodium, Total Carbohydrate, 

Dietary Fiber, Protein, 
Calcium, Iron, Vitamin B1, 
Vitamin B2, Vitamin B6  

Produced and Distributed by : 

ProMikro  

PT. Microfin Cipta Perdana  

PO BOX 7989 JKSKM 12079  

TATAMASA GROUP 



 

10 Mentariku  

Putri Putih Pulen  

 

Ada Beras Mentariku diproduksi oleh PT. 

MENTARI KHARISMA UTAMA, 
dihasilkan dari lahan dengan tanah 
yang telah dinetralisir dari zat - zat 
kimia serta melalui proses penyuburan 
alami selama dua tahun.  

Dihasilkan dari bibit unggul pilihan 

dikembangkan oleh tim ahli dengan 
pola tanam yang baik dibawah 
pengawasan ahli pertanian yang 
berpengalaman lebih dari 30 tahun dan 
diproses dengan mesin-mesin ultra 
modern terintegrasi.  

Pengawasan kualitas yang ketat 

menjamin proses yang baik dan 
produk yang prima, dikemas secara 
vacuum untuk mempertahankan 
kualitas, rasa, dan aroma terbaik bagi 
konsumen.  

Beras organik berkhasiat untuk :  

- Dapat menstabilkan 
metabolisme dan memperbaiki sel-sel 
dalam tubuh secara alami.  

- Mencegah penyakit kanker, 

asam lambung, asam urat vertigo, dan 
kolesterol.  

- Menghindari dari ancaman 

osteoporosis.  

- Memiliki kadar gula nol 
persen, sangat baik dikonsumsi oleh 
penderita Diabetes Melitus dan cocok 
untuk diet.  

Perhatian:  

Beras Alami yang asli, tidak 

mengandung racun kimia. Oleh karena 
itu bila di biarkan dalam keadaan 

Protein, Fat, Moisture, Dietary 

Fiber, Total Carbohydrate, 
Calories, Sugar  

 

PT. MENTARI KHARISMA UTAMA  

(member of BAJA MARGA 

GROUP)  

Tanggerang – Indonesia  

Customer Service :  

Tel. 021-3388 18 83/99  

Email   : info@mentariku.com  

Website : www.mentariku.com  

http://www.mentariku.com/


 

terbuka (tidak vacuum) selama kurang 
lebih 10 hari, akan muncul kutu beras. 
Untuk menghindarinya, agar 
memberikan sebutir bawang putih 

kedalam kemasan Mentariku yang 
telah dibuka.  

Hati-hati terhadap beras Alami / 
Organik Palsu !!!  

 

11 Hotel Quality Brand  

White Rice Pandan 

Wangi  

Organic Rice  

 

Ada Bebas Pemutih – Pestisida – Pewangi 

Buatan, Dari padi pilihan yang diolah 
secara modern & higienis  

 

Total Carbohydrate, Protein, 

Dietary Fiber, Sugars, Total 
Fat,  

Sodium, Calcium,  

Iron, Saturated fat, Calorie  

 

CV. Shinta Rama  

Tegal – Indonesia  

www.berashotel.com – 
www.berassehat.com  

http://www.berashotel.blogspot

.com 

12 U.D. PADI  

Diabetes  

Holistic Super 

Organic  

 

Tidak Ada Sehat Bersama Beras Organik  

Beras Organik Tanpa Kandungan 
Pestisida (Toksin)  

 

Holistic Super Organic merupakan 

beras organik yang benar-benar bebas 
pestisida, ditanam dari bibit unggul 
pilihan di daerah bebas polusi dengan 
sistem pengairan yang khusus. Proses 
uji coba dan penelitian yang panjang 
membuat beras Holistic Super Organic 
sangat berbeda dengan semua beras 
organik manapun yang ada di pasaran.   

 

Total Carbohydrate, Protein 

Content, Dietary Fiber, Total 
Sugar, Total Fat, Sodium, 
Calcium, Iron Content  

U.D PADI  

13 Padi Unggul  

Menthik Wangi  

 

Tidak Ada Healty Organic Rice  

Non Pestisida  

 

Beras Sehat Organik merupakan Beras 

Calorie, Carbohydrate, Protein 

Content, Dietary Fibre, Total 
Sugar, Total Fat, Calcium 
Content  

PD.PAL  



 

Organik yang benar – benar bebas 
pestisida, dirintis melalui tahapan 
panjang oleh pakam yang baik dalam 
perencanaan, penanaman, pemelihara 

dan proses produksi hingga 
pengemasan semua melalui prosedur 
yang ketat, diolah dengan mesin 
modern yang ramah lingkungan yang 
membuat Beras Sehat Organik Sehat 
dikonsumsi, tahan lama dan pulennya 
menambah selera makan. Sangat 
dianjurkan bagi penderita diabetes, 
autisme, dan penderita yang 
memerlukan penanganan gizi khusus  

 

14 Butik Beras  

The Healty Rice of 

Everyone  

 

Ada Beras Mentik Wangi Bening Organik  

 

Protein, Lemak, Karbohidrat, 
Abu, Air, Serat Pangan, Gula, 
Calcium, Energi  

 

Diproduksi oleh:  

Asosiasi Petani Organik 

Kabupaten Sragen  

 

Dikemas oleh:  

Butik Beras, Bekasi Jawa Barat 

17421  

P-IRT : 215327501678  

 

www.butikberas.co.id  

customerservice@butikberas.co.

id  

 

15 healthy choice  

Beras Rojolele 

Super Organik  

 

Tidak Ada Selama proses produksi Beras tidak 
terpapar dengan bahan kimia 
termasuk pestisida dan herbisida serta 
bahan berbahaya lainnya.  

Healthy Choice Beras Rojolele Super 

Organik merupakan beras asli 

Karbohidrat, Lemak, Protein, 
Gula, dan Serat Makanan  

www.healthychoiceindonesia.co
m  

mailto:customerservice@butikberas.co.id
mailto:customerservice@butikberas.co.id
http://www.healthychoiceindonesia.com/
http://www.healthychoiceindonesia.com/


 

Indonesia karena berasal dari benih 
lokal.  

Karena pembudidayaan secara organik 

maka beras ini lebih tahan lama 
setelah dimasak karena tidak cepat 
bau dan basi  

 

16 healthy choice  

Beras Rojolele 
Super Organik  

 

Tidak Ada Selama proses produksi Beras tidak 

terpapar dengan bahan kimia 
termasuk pestisida dan herbisida serta 
bahan berbahaya lainnya.  

Healthy Choice Beras Rojolele Super 

Organik merupakan beras asli 
Indonesia karena berasal dari benih 
lokal.  

Karena pembudidayaan secara organik 
maka beras ini lebih tahan lama 
setelah dimasak karena tidak cepat 
bau dan basi  

 

Karbohidrat, Lemak, Protein, 

Gula, dan Serat Makanan  

www.healthychoiceindonesia.co

m 

17 MUTUKU Organic 

Rice  

 

Ada Beras Sehat  

100 % organik  

Kualitas Export  

 

Beras Organik MUTUKU :  

- Beras Organik MUTUKU bebas 
dari Pestisida, Pewarna dan bahan 
kimia lainnya sehingga sangat aman 
dan sehat dikonsumsi oleh balita, 
orang dewasa maupun para manula.  

- Beras organik MUTUKU 

mempunyai keunggulan tersendiri 
dikarenakan ditanam dengan struktur 
tanahnya yang sangat baik  

Lemak Total, Protein, Total 

Karbohidrat, Kadar Air, Kadar 
Abu, Serat Kasar  

 

www.mutukuorganik.com 



 

- Beras organik MUTUKU bila 

dimasak tahan lama penyimpanannya.  

 

Keunggulan Beras Organik MUTUKU :  

- Memiliki kandungan nutrisi 
dan Mineral Tinggi  

- Kandungan Glukosa, 

Karbohidrat dan Proteinnya mudah 
terurai  

- Aman dan sangat baik 

dikonsumsi penderita Diabetes  

- Baik untuk program Diet  

- Mencegah Kanker, Jantung, 

Asam Urat, Darah Tinggi dan Vertigo  

 

18 SUNRIA  

Pandan Rice  

 

Logo 

Internationally 
Certified  

 

1.USDA 

ORGANIC  

   Organic-USA  

 

2.ID-BIO-609 

Indonesia 
Agriculture  

   Organic-EU  

 

3.IMO JAS  

   Organic-

Japan  

About Sunria Rice  

Sunria works hand-in-hand with 
farmers to produce premium quality 
organic rice with benefits far extending 
beyond your health, and towards 
humanity and the environment. We 
help small-scale Indonesian farmers 
trapped in decades of poverty cycles 
by introducing fair trade practices, and 
empowering them with skills to grow 
better rice in a more productive and 

sustainable manner. The result is a 
more nutritious and delicious organic 
rice that nurtures your health, giving 
you the power to change lives.  

 

Total Fat, Total Carbohydrate, 

Dietary Fiber, Protein, 
Calcium, Iron 

Bloom Agro  

Jln. Landasan Pacu Timur 
D5/C12, Jakarta, Indonesia  

www.bloomagro.com  

www.sunria.com 



 

 

4.fair for life  

   Fair Trade  

 

19 Organic Life  

Pandan Wangi 

Organic  

 

Ada Organic life  

Rice produce from a whole Organic 

Process. Planted using compost and 
organic fertilizer (dung); using natural 
heral pesticides to prevent plant from 
bugs and pests. Organic Rice is tasty, 
last longer and healthy  

 

Tidak Ada Packed by :  

PT. Lautan Mas  

Jakarta 14470  

Indonesia  

 

Customer Service  

Ph: +62 2156982816  

Email: lautanmas@hotmail.com 

 

20 Daily Choice by 
TheFoodHall  

Organic White 

Inpari Rice  

 

Ada  Beras Inpari Putih Organik  Air, Mineral, Lemak, Protein, 
Karbohidrat  

Diproduksi oleh:  

Kelompok Tani Sarinah Kec. 

Ciparay, Kabupaten Bandung 
40381  

  

Dikemas oleh:  

PT. Sarinah Agro Mandiri, 
Jakarta 12760  

 

Untuk PT. Panen Lestari 

Internusa, Indonesia 10220  

 

Di pasaran, produk dikemas dalam beberapa varian, mulai dari ukuran 1 liter hingga 5 kg dengan kemasan plastik 

kedap udara serta kombinasi plastik dan kardus (sampel analisa 1 – 2,5 kg dalam kemasan plastik). Pada saat dibeli 

mailto:lautanmas@hotmail.com


 

(antara tanggal 21 – 25 Juni) kebanyakan produk menyantumkan tanggal kadaluarsa hingga tahun 2017. Tetapi ada dua 

(2) produk yang tidak terdapat tanggal kadaluarsanya, yaitu merek Padi Unggul Menthik Wangi dan Beras Rojolele Super 

Organik. Sementara harga masing-masing beras per kilogramnya bervariasi dengan selisih cukup signifikan (tabel 2).  

Tabel 02. Tanggal Kadaluarsa dan Harga 

No Merek/Nama Produk 
 

Berat Bersih Expired 
date 

Harga (Rp) 

1 Beras RISO 2 Ltr 01/02/2015 Rp. 43.325 

2 Hotel Quality Brand 

Beras Organik Kepala Super 

2 kg 14/03/2017 Rp. 42.400 

3 Beras Rajawali 2.5 kg 31/01/2015 Rp. 67.300 

4 Beras bio organic 2 kg 22/04/2015 Rp. 33.990 

5 bio cell Organic Rice 1 kg 01/07/2015 Rp. 24.990 

6 Pure Green Premium 

Beras Organik Pandan Wangi 

1 kg 09/12/2014 Rp. 33.500 

7 Organic Land 

Organic Rice 

1 kg 24/05/2015 Rp. 32.600 

8 Giant Beras Organik Mentik Wangi 2 kg 2015/03 Rp. 59.990 

9 Ambrosia Setra Ramos  

Organic Rice  

2 kg 07/05/2015 Rp. 47.300  

10 Mentariku  

Putri Putih Pulen  

2.5 kg  02/12/2014 Rp. 74.790  

11 Hotel Quality Brand  

White Rice Pandan Wangi  

2 kg 22/05/2017 Rp. 52.600  



 

Organic Rice  

12 U.D. PADI  

Diabetes  

Holistic Super Organic  

2 kg 14/05/2016 Rp. 75.800 

13 Padi Unggul  

Menthik Wangi  

2 kg  Tidak Ada Rp. 49.900  

14 Butik Beras  

The Healty Rice of Everyone  

2 kg 05/05/2014 Rp. 45.900  

15 healthy choice  

Beras Organik Pandan Wangi  

1 kg 30/05/2015 Rp. 38.000  

16 healthy choice  

Beras Rojolele Super Organik  

1 kg Tidak Ada Rp. 35.000  

17 MUTUKU Organic Rice  2 kg 24/11/2015 Rp. 49.200  

18 SUNRIA  

Pandan Rice  

1 kg 30/07/2014 Rp. 35.500  

19 Organic Life  

Pandan Wangi Organic  

2 kg 21/06/2015 Rp. 62.000  

20 Daily Choice by TheFoodHall  

Organic White Inpari Rice  

2 kg 20/06/2015 Rp. 43.110  

 

Dalam hal lembaga sertifikasi, kedapatan 5 produk yang tidak mencantumkan lembaga sertifikasi yang diakui di 

Indonesia, baik dari Sucofindo maupun Inofice. Beberapa produk mengklaim dianalisa (menyantumkan logo) Kementrian 

Kesehatan maupun Kementrian Pertanian (table 3). 



 

Tabel 03. Jaminan Kualitas Produk Organik 

No Merek/Nama Produk Kualitas beras dianalisa oleh? 

Kementrian 
Kesehatan 

Kementrian 
Pertanian 

Lembaga Sertifikasi 
Organik 

Lainnya 

1 Beras RISO - - Sucofindo - 

2 Hotel Quality Brand 

Beras Organik Kepala 

Super 

- - Sucofindo - 

3 Beras Rajawali 

 

Ada - Sucofindo Uji Lab Fakultas 

Pertanian 
Universitas 

Sebelas Maret 

4 Beras bio organik - - - - 

5 bio cell Organic Rice - - Sucofindo - 

6 Pure Green Premium 

Beras Organik Pandan 

Wangi 

- Ada Sucofindo Austrian 
Laboratory 

7 Organic Land 

Organic Rice 

Ada - - - 

8 Giant Beras Organik 
Mentik Wangi 

- Ada INOFICE - 

9 Ambrosia Setra Ramos  

Organic Rice  

Ada Ada Sucofindo  - 

10 Mentariku  

Putri Putih Pulen  

- Ada Sucofindo  - 

11 Hotel Quality Brand  

White Rice Pandan 

Wangi  

- - Sucofindo  
-  



 

Organic Rice  

12 U.D. PADI  

Diabetes  

Holistic Super Organic  

Ada - Sucofindo - 

13 Padi Unggul  

Menthik Wangi  

Ada - Sucofindo  - 

14 Butik Beras  

The Healty Rice of 
Everyone  

- - INOFICE - 

15 healthy choice  

Beras Organik Pandan 

Wangi  

- - - - 

16 healthy choice  

Beras Rojolele Super 

Organik  

- - - - 

17 MUTUKU Organic Rice  - - INOFICE  - 

18 SUNRIA  

Pandan Rice  

- - - Logo 
Internationally 

Certified  

 

1.USDA ORGANIC  

   Organic-USA  

 

2.ID-BIO-609 

Indonesia 
Agriculture  

   Organic-EU  

 

3.IMO JAS  



 

   Organic-Japan  

 

4.fair for life  

   Fair Trade  

19 Organic Life  

Pandan Wangi Organic  

- - Sucofindo 

 INOFICE 

- 

20 Daily Choice by 

TheFoodHall  

Organic White Inpari 
Rice  

- - INOFICE  - 

Penutup  

Secara umum dari hasil monitoring yang dilakukan YLKI menemukan bahwa akses konsumen untuk mendapatkan 

produk organik, maih terbatas di retail-retail modern. Di pasar tradisional, produk beras organik masih sangat langka. Di 

ritel modern yang menyediakan produk organik, belum menempatkan produk tersebut secara terpisah dengan produk non 

organik. Beberapa ritel memang sudah memisahkan display produk organik, tetapi masih terbatas pada produk beras. 

Sedangkan produk yang diklaim sebagai organik, masih berbaur dengan produk non organik.  

Beberapa produk dianalisa label, tidak mencantumkan produsen/distributor, tanggal kadaluiarsa, dan menggunakan 

bahasa asing. Mayoritas produk yang dianalisa mencantumkan logo dari berbagai instansi seperti, Kementrian Kesehatan, 

Kementrian Pertanian dan Lembaga sertifikasi yaitu, Sucofindo dan Inofice. Kedua lembaga ini merupakan lembaga-

lembaga yang telah diakreditasi untuk memberikan sertifikasi organik. 



 

Mendapatkan produk pangan yang sehat dan aman dikonsumsi merupakan hak Warga Negara yang dilindungi oleh 

Undang-Undang. Sebagai rantai pangan terakhir yang langsung berhubungan dengan konsumen yang akan konsumsi 

produk pangan, ritel memainkan peranan penting sebagai katup pengaman yang harus memastikan bahwa produk yang 

nantinya akan dikonsumsi masyarakat. Berperan serta dalam mengembangkan keamanan pangan dan jaminan mutu hasil 

pertanian melalui penerapkan Good Retail Practices, salah satu langkahnya dengan memisahkan display produk organik 

dengan produk non organik.  

 


