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Program pendidikan tentang keamanan makanan harus ditujukan untuk
meningkatkan pengetahuan dan praktik pembuat kebijakan, produsen
makanan, pengolah makanan, penjamah makanan yang profesional dan
konsumen karena semuanya ini berperan dalam menjaga keamanan makanan.
Walaupun demikian, kelompok tertentu, baik karena peranan langsungnya
dalam penyiapan makanan ataupun karena kerentanannya yang lebih tinggi
terhadap penyakit bawaan makanan, memerlukan perhatian yang lebih besar
lagi dalam program pendidikan ini.

Kelompok tersebut meliputi:

– penjamah makanan di rumah, khususnya ibu yang mempunyai anak
kecil;

– penjamah makanan yang profesional, termasuk orang yang menangani,
mengolah atau menyajikan makanan pada industri kecil,1 tempat
pengelolaan makanan (TPM) dan katering, toko-toko pengecer bahan
makanan dan swalayan di samping penjaja makanan kakilima;

– kelompok berisiko tinggi, termasuk pelancong atau wisatawan.

Pemerintah, khususnya sektor kesehatan, memainkan peran utama dalam
pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan keamanan makanan. Mereka
bertanggung jawab untuk memulai, mengoordinasi, dan menjalankan pro-

1 Penjamah makanan yang bekerja dalam industri berskala menengah sampai besar juga
memerlukan pelatihan dan pendidikan tentang keamanan makanan. Akan tetapi, fokus
perhatian buku ini hanya tertuju pada industri atau usaha kecil yang kurang mendapatkan
perhatian sementara pihak berwenang resmi di bidang pengontrolan makanan memiliki
kewenangan yang terbatas dalam mengendalikan keamanan makanan.
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gram pendidikan tentang keamanan makanan serta berbagai upaya lain yang
terkait. Kendati demikian, dampaknya akan semakin kuat apabila program
pendidikan dikembangkan dan diterapkan melalui kemitraan dan kerja sama
dengan sektor lain atau dengan kelompok masyarakat. Contoh-contoh mitra
kerja yang memiliki pengaruh atas penjamah dan konsumen makanan,
peranan yang dapat dimainkan oleh setiap mitra kerja, dan beberapa contoh
tentang inisiatif tindakan yang sudah dilaksanakan di bidang ini akan dibahas
di bawah.

Sektor kesehatan

Klinik kesehatan ibu dan anak (KIA) serta pusat layanan kesehatan
primer

Peranan klinik atau pusat layanan kesehatan primer dalam pencegahan
penyakit bawaan makanan sangat penting. Klinik ini dikunjungi oleh para ibu
yang hamil dan yang memiliki bayi serta anak kecil yang merupakan korban
pertama kontaminasi makanan serta praktik keamanan makanan yang tidak
benar. Oleh karena itu, klinik ibu dan anak dapat memainkan peranan yang
sangat penting untuk melindungi bayi dan anak-anak dengan cara
memberikan anjuran tentang keamanan makanan kepada para ibu tersebut
(1—3). Karena biasanya mempunyai motivasi untuk melindungi anak mereka,
para ibu cenderung terbuka terhadap informasi yang berkaitan dengan
keamanan makanan.

Ibu hamil

Ada sejumlah infeksi bawaan makanan, terutama listeriosis dan tokso-
plasmosis, yang dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan bagi janin.
Bergantung pada tingkat asupannya, kontaminan kimia seperti timbal dan
metilmerkuri juga dapat memberikan efek yang negatif bagi kesehatan janin.
Pusat kesehatan ibu dan anak (KIA) dan Puskesmas memiliki tanggung jawab
untuk menyampaikan informasi kepada ibu hamil tentang jenis-jenis
makanan yang dapat menimbulkan risiko bagi diri dan bayi mereka yang
belum lahir.

Sejumlah upaya yang memang patut dipuji ini telah dilakukan oleh
beberapa negara. Di Swedia terdapat poster yang memberikan saran diet
tentang semua jenis makanan yang tidak aman sekaligus saran tentang gizi.
Poster ini didistribusikan melalui klinik KIA kepada para ibu hamil. Di
beberapa negara lain (mis., Australia, Perancis, Selandia Baru, Inggris dan
AS) tersedia brosur tentang keamanan makanan untuk pencegahan penyakit
listeriosis; brosur ini dapat diperoleh di klinik KIA (4—10). Di Inggris, materi
pendidikan kesehatan tentang pencegahan toksoplasmosis diterbitkan bagi
para profesional kesehatan dan ibu hamil (11). Brosur yang melukiskan risiko
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listeriosis dan toksoplasmosis di samping risiko penggunaan tembakau dan
alkohol juga disebarluaskan kepada para ibu hamil di Perancis (10).

Ibu menyusui

Air susu ibu (ASI) merupakan makanan bergizi yang paling aman bagi bayi
pada bulan-bulan pertama (4—6) kehidupan. ASI dapat melindungi bayi
terhadap diare bawaan makanan melalui khasiat anti-infeksinya dan
menurunkan peluang bayi untuk terpajan dengan patogen yang ditularkan
melalui makanan. Pendidikan keamanan makanan untuk ibu hamil harus
mencakup informasi mengenai pemberian ASI. Berbagai upaya penting
tengah dilakukan di tingkat nasional maupun internasional untuk mengga-
lakkan pemberian ASI, dan materi penyuluhan untuk menyampaikan anjuran
ini sudah tersedia dengan jumlah yang berlimpah. Topik tentang materi yang
sangat berlimpah tersebut tidak masuk dalam bahasan buku ini, dengan
demikian untuk menggali lebih jauh tentang hal di atas, pembaca dapat
merujuk pada sumber-sumber informasi resmi (12—14).

Kendati demikian, harus diingat bahwa kontaminan kimia tertentu,
khususnya kontaminan yang larut lemak, dapat masuk ke dalam ASI. Selain
mobilisasi lemak tubuh yang menjadi tempat bertumpuknya kontaminan
kimia akibat pajanan sebelumnya, sumber kontaminan juga dapat berasal dari
makanan yang dikonsumsi ibu menyusui selama periode pemberian ASI.
Asupan terakhir preparat farmasi atau penyalahgunaan obat (termasuk
tembakau dan alkohol), sekaligus pajanan dari lingkungan serta pekerjaan
(yang dapat mencakup pajanan dermal dan inhalasi) juga ikut menyebabkan
terdapatnya substansi tersebut dengan kadar yang membahayakan di dalam
ASI. Dengan demikian, segala upaya harus dilakukan untuk melindungi ASI
terhadap kontaminasi semacam itu.

Praktisi kesehatan biasanya menyadari bahwa pemberian obat tertentu
dikontraindikasikan untuk ibu menyusui. Kendati demikian, risiko kebe-
radaan substansi toksik dalam makanan yang masuk ke dalam ASI sering
tidak diperhitungkan. Keberadaan beberapa jenis substansi dengan kadar
yang tinggi dalam ASI di masa lalu telah menimbulkan efek yang merugikan
bagi kesehatan bayi. Pada beberapa contoh kasus ibu yang terpajan oleh zat
kimia toksik seperti heksaklorobenzena, metilmerkuri dan ciguatoksin, bayi
yang disusui ibu tersebut juga menjadi sakit dengan derajat kesakitan yang
bervariasi. Pada kasus keracunan massal yang terjadi di Irak pada tahun 1972,
lebih dari 6.000 penduduk mengalami keracunan akibat konsumsi biji-bijian
yang diolah dengan metilmerkuri. Bayi yang terpajan lewat ASI akan
menderita gangguan kesehatan berat yang akut dan kronis termasuk kelainan
neurologi, penurunan inteligensi, dan retardasi mental (15). Kasus ciguatera
juga muncul pada bayi yang terpajan toksin tersebut melalui ASI (16). Oleh
karena itu, saat ibu menyusui mengalami keracunan atau mengalami
keterpajanan berat terhadap suatu zat kimia, risiko jangka panjang maupun
jangka pendeknya bagi bayi harus dievaluasi, dan ibu harus mendapat saran
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Kotak 14. Makanan tambahan dan diare pada bayi serta anak

Sejumlah besar penelitian memperlihatkan bahwa makanan tambahan
yang diolah dalam kondisi yang tidak higienis kerapkali terkontaminasi
berat dengan agens patogen dan merupakan faktor risiko utama dalam
penularan penyakit, khususnya penyakit diare. Penelitian yang dilakukan
oleh Black dkk., di Bangladesh menunjukkan bahwa 41% sampel makanan
yang diberikan kepada anak-anak usia penyapihan mengandung kuman E.
coli. Susu dan makanan yang dibuat khusus untuk bayi lebih sering
terkontaminasi berat dengan E. coli daripada makanan yang dibuat untuk
orang dewasa seperti nasi. Tingkat kontaminasi ternyata juga berkaitan
dengan penyimpanan makanan tambahan pada suhu sekitar yang tinggi.
Sekitar separuh dari sampel air minum juga mengandung E. coli tetapi
jumlah koloninya diperkirakan 10 kali lebih rendah daripada dalam sampel
makanan. Hasil penelitian yang penting adalah korelasi antara proporsi
sampel makanan anak yang terkontaminasi E. coli dan jumlah kejadian
penyakit diare setiap tahunnya yang berkaitan dengan E. coli
enterotoksigenik (25, 26). Kontaminasi bakteri pada makanan tambahan
bayi dan air minum juga diteliti di daerah pedesaan Bangladesh oleh Henry
dkk. (26). Sekitar 900 sampel makanan dan air minum dianalisis untuk
menemukan kuman koliform tinja, dan kemudian ditemukan bahwa
makanan tambahan (seperti susu dan nasi yang menyusun proporsi
makanan untuk anak usia 6—23 bulan yang mendapat makanan tambahan)
mengandung bakteri koliform tinja dalam kadar yang paling tinggi. Selama
musim hujan ketika terjadi peningkatan suhu sekitar, kadar kontaminasi
juga meningkat. Kontaminasi makanan oleh bakteri koliform tinja
merupakan indikasi bahwa makanan tersebut sudah terkontaminasi
dengan materi tinja sehingga menjadi sarana bagi patogen yang biasanya
ditularkan melalui jalur fekal-oral, termasuk Shigella spp. dan V. cholerae.

Demikian pula, penelitian yang diselenggarakan di belahan dunia lain juga
memberikan bukti adanya kontaminasi yang signifikan pada makanan
tambahan. Barrel dkk., menemukan bahwa sebagian besar jenis makanan
yang dikonsumsi oleh bayi dan anak kecil di daerah pedesaan Gambia
mengandung patogen. Pada musim hujan dan kemarau ketika insidensi
penyakit diare berada di puncaknya, sepertiga jenis makanan begitu
selesai dibuat terkontaminasi oleh satu atau beberapa patogen dalam
dosis yang tidak dapat diterima, dan kontaminasi ini meningkat sampai
96% jika makanan disimpan selama delapan jam (27). Di Myanmar dilakukan
pemeriksaan terhadap makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak usia
antara 6 dan 29 bulan untuk menemukan bakteri patogen enterik. Dari 775
sampel makanan yang diuji, 505 sampel (65%) ternyata positif untuk E. coli,
28 sampel (3,6%) untuk V. cholerae non-01 dan 6 sampel (0,8%) untuk
Salmonella. Kuman E. coli dan V. cholerae non-01 diisolasi dari masing-
masing 29 (25,7%) dan 5 (4,7%) sampel air, dengan jumlah total sebanyak
113 sampel air minum (28).

Di Peru, menu yang diberikan kepada bayi dikaji pada saat dikonsumsi.
Susu dan makanan yang dibuat khusus untuk bayi (dalam bentuk sereal
atau puree) paling sering terkontaminasi sedangkan makanan yang
dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga seperti sup, rebusan serta
gorengan tidak begitu sering terkontaminasi. Untuk sebagian besar
makanan, frekuensi kontaminasi berkaitan dengan lamanya waktu
penyimpanan sesudah pengolahan pertama. Kuman patogen yang spesifik
dalam makanan meliputi Salmonella, Aeromonas hydrophila, V. cholerae
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Kotak 14. (lanjutan)

non-01 dan E. coli enterotoksigenik (29). Karena makanan tambahan untuk
bayi dan anak-anak sering dipilih dari makanan orang dewasa, kualitas
higienis makanan orang dewasa juga memiliki relevansi dalam konteks ini.
Penelitian HACCP yang dilaksanakan pada rumah tangga di Republik
Dominika memperlihatkan bahwa produk makanan yang dimasak,
khususnya buncis (beans), nasi, susu bubuk, jika menjalani time-tempera-
ture abuse akan mengandung Bacillus cereus, Staphylococcus aureus dan
juga bakteri koliform tinja dalam jumlah yang tinggi (30, 31). Di Guatemala,
kontaminasi berat oleh bakteri koliform, Bacillus cereus dan stafilokokus
ditemukan dalam makanan tortillas sebelum dan sesudah makanan
tersebut dimasak (32). Di El Salvador, 18% makanan ditemukan
terkontaminasi E. coli (33). Pada investigasi yang dilakukan terhadap
kejadian epidemi kolera di daerah perkotaan yang besar di Guinea,
ditemukan bahwa saus kacang mendukung pertumbuhan V. cholerae dan
mungkin merupakan media penularan penyakit tersebut (34).

yang tepat. Saran tersebut dapat beragam sesuai situasinya dan berkisar dari
panduan makan untuk mengurangi kadar kontaminan dalam ASI sampai
harus dihentikannya pemberian ASI pada kasus yang berat. Namun, setiap
saran yang membatasi periode pemberian ASI harus dipikirkan secara cermat
dengan memperhitungkan pentingnya manfaat pemberian ASI dan besarnya
risiko infeksi bawaan makanan yang terjadi akibat pajanan patogen melalui
pemberian makanan pengganti ASI (17).

Beberapa pemerintahan (mis., Kanada, Swedia dan beberapa negara
bagian di AS) mengembangkan strategi informasi untuk menyuluh ibu hamil
dan menyusui yang mengonsumsi ikan tawar dalam jumlah besar agar
membatasi konsumsi ikan dan menghindari jenis ikan tertentu yang diketahui
terkontaminasi berat. Contoh, dalam leaflet yang berjudul Goda raad om fisk
(Anjuran yang baik tentang ikan), pemerintah Swedia menganjurkan agar ibu
yang hamil, menyusui atau berencana untuk hamil membatasi konsumsi ikan
dengan memakan hanya beberapa jenis ikan (18). Leaflet tersebut dibagikan
kepada kelompok sasaran melalui klinik KIA. Pemerintah Swedia juga
menyarankan ibu yang menyusui untuk tidak menurunkan sejumlah besar
berat badannya secara mendadak agar peningkatan kadar kontaminan dalam
ASI dapat dihindari karena kontaminan tersebut dapat dimobilisasi dari
simpanan lemak tubuh (19). Kantor wilayah WHO untuk Eropa membuat
rekomendasi yang serupa untuk menentang penurunan berat badan (20),
demikian pula beberapa negara bagian di AS dan beberapa provinsi di Kanada
(21).

Selain kontaminan kimia, ada bukti yang menunjukkan bahwa HIV (hu-
man immunodeficiency virus)—virus penyebab penyakit AIDS (acquired immu-
nodeficiency syndrome)—dapat ditularkan melalui ASI. Berbagai penelitian
yang dilakukan sampai saat ini menunjukkan bahwa antara seperempat dan
sepertiga jumlah bayi yang lahir di seluruh dunia dari ibu yang menderita
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infeksi HIV dengan sendirinya akan terjangkit oleh virus tersebut. Hasil
penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari bayi-bayi
yang terinfeksi itu tertular melalui ASI. Oleh karena itu, para penyuluh
wanita yang memahami status HIV mereka harus memasukkan informasi
terbaik yang ada tentang manfaat pemberian ASI serta risiko penularan HIV
melalui ASI selain tentang risiko dan manfaat yang mungkin menyertai
teknik lain pemberian makanan. Orang tua, khususnya ibu, harus didorong
untuk memilih sendiri tekniknya setelah mereka memperoleh informasi yang
benar (informed choice). Jika orang tua memilih teknik alternatif pemberian
makanan bagi bayinya, perlu kiranya ibu itu diajarkan cara menyiapkan
makanan pengganti ASI yang aman dengan gizi yang memadai (22). Seperti
halnya kontaminan kimia yang lain, setiap saran mengenai pembatasan atau
penghentian pemberian ASI harus didasarkan pada analisis yang cermat
terhadap risiko dan manfaat dari berbagai teknik alternatif pemberian
makanan.

Ibu dengan bayi dan anak kecil

Meskipun pihak berwenang kesehatan masyarakat mengakui pentingnya
pemberian ASI dalam pencegahan penyakit bawaan makanan, tetapi baru
sedikit perhatian yang diberikan pada pentingnya penanganan makanan yang
aman selama proses penyiapan makanan tambahan. Kenyataan bahwa
insidensi penyakit diare terus-menerus menunjukkan angka yang tinggi—
menurut beberapa sumber, angka tersebut belum pernah mengalami
penurunan selama 10 tahun ini (23)—merupakan bukti yang jelas kalau upaya
saat ini yang terdiri atas promosi pemberian ASI, vaksinasi terhadap penyakit
kanak-kanak dan perbaikan persediaan air bersih serta sanitasi masih belum
cukup sehingga upaya tersebut harus dikembangkan lagi dengan menambah
upaya peningkatan keamanan makanan di rumah tangga.

Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa makanan yang dibuat di
rumah dalam kondisi yang tidak higienis kerapkali terkontaminasi dan
menjadi penyebab utama penyakit diare yang disertai malnutrisi pada bayi
dan anak-anak (1, 24—35) (lihat Kotak 14). Kontaminasi makanan diperkira-
kan menjadi penyebab sekitar 70% penyakit diare yang berjangkit di seluruh
dunia pada bayi dan anak-anak. Melihat kenyataan ini tidak diragukan lagi
bahwa pendidikan bagi ibu dan para pengasuh anak tentang prinsip-prinsip
keamanan makanan merupakan upaya yang sangat penting jika kita berharap
adanya perbaikan yang cukup signifikan dalam program pencegahan pe-
nyakit diare pada bayi dan anak. Di bidang ini, peranan utama yang dimiliki
oleh klinik KIA maupun pusat layanan kesehatan primer tidak dapat
disangkal.

Sebagian besar pusat layanan kesehatan primer itu sudah memberikan
penyuluhan bagi ibu tentang pemberian ASI, pemberian makan dan gizi pada
bayi selain penyuluhan tentang berbagai aspek lain dalam perawatan bayi dan
anak. Pusat layanan tersebut juga dapat memasukkan informasi tentang
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Kotak 15. Prinsip-prinsip dasar dalam penyiapan makanan
yang aman bagi bayi dan anak kecil (Sumber: 36)

Masak makanan sampai matang
Banyak makanan mentah, khususnya unggas, susu mentah dan sayuran,
sangat sering terkontaminasi organisme penyebab penyakit. Pemasakan
sampai matang akan membunuh organisme ini. Untuk memenuhi tujuan ini,
semua bagian makanan harus mengepul dan terasa panas, yang berarti
bahwa semua bagian makanan harus mencapai suhu minimum 70oC.

Hindari penyimpanan makanan matang
Selalu buat makanan yang baru bagi bayi dan anak-anak, dan berikan begitu
selesai dimasak saat makanan sudah cukup dingin. Makanan yang dibuat
untuk bayi dan anak kecil sebaiknya jangan disimpan. Jika hal ini tidak
mungkin dilakukan, makanan hanya boleh disimpan sampai waktu makan
berikutnya, tetapi penyimpanan harus dilakukan pada suhu yang dingin
(suhu di bawah 10oC) atau panas (suhu mendekati atau di atas 60oC).
Makanan yang disimpan harus dipanasi kembali dengan baik. Sekali lagi hal
ini berarti bahwa semua bagian dari makanan harus mencapai suhu
sedikitnya 70oC.

Hindari kontak antara bahan pangan mentah dan makanan matang
Makanan matang dapat terkontaminasi bahkan melalui kontak yang paling
ringan dengan makanan mentah. Kontaminasi silang ini dapat terjadi secara
langsung, misalnya ketika bahan pangan bersentuhan dengan makanan
matang. Kontaminasi silang dapat terjadi secara tidak langsung dan tidak
jelas: misalnya melalui tangan, lalat, peralatan masak atau permukaan
barang yang kotor. Dengan demikian, tangan harus dicuci sesudah
menangani bahan pangan yang berisiko tinggi, misalnya daging unggas.
Demikian pula, perabot yang digunakan untuk menyimpan makanan
mentah harus dicuci dahulu sampai bersih sebelum digunakan kembali
untuk makanan matang. Penambahan setiap unsur yang baru ke dalam
makanan yang matang dapat memasukkan kembali organisme patogen.
Dalam hal ini, makanan itu harus dimasak lagi dengan baik.

Cuci buah dan sayuran
Buah dan sayuran, khususnya yang akan diberikan kepada bayi dalam
bentuk mentah, harus dicuci dahulu sampai bersih dengan air yang aman.
Jika mungkin, buah dan sayuran tersebut dikupas dahulu. Pada keadaan
dimana makanan tersebut mungkin sudah terkontaminasi berat—misalnya
jika air limbah yang tidak diolah digunakan untuk irigasi atau kotoran
manusia yang tidak diolah dipakai untuk pupuk—buah dan sayuran yang
tidak bisa dikupas harus dimasak dahulu sampai matang sebelum diberikan
kepada bayi.

Gunakan air yang aman
Air yang aman sama pentingnya untuk pengolahan makanan bagi bayi dan
anak kecil seperti halnya air minum. Air yang digunakan untuk mengolah
makanan harus direbus kecuali jika makanan yang ditambahi air itu
kemudian dimasak sampai matang (mis., nasi, kentang). Ingat es yang
dibuat dari air yang tidak aman (air mentah), tidak aman juga untuk
dikonsumsi.

Cuci tangan berulang kali
Cuci tangan sampai benar-benar bersih sebelum anda mulai menyiapkan
atau menyajikan makanan dan sesudah setiap kali mengerjakan pekerjaan
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praktik penanganan makanan yang aman. Mereka dapat, misalnya, menye-
suaikan pedoman WHO “Basic principles for the preparation of safe food for infants
and children” dengan kondisi setempat dan menjelaskan pedoman tersebut
atau membagikannya ke para ibu (Kotak 15) (2, 36).

Sejumlah dokumen WHO menggarisbawahi perlunya memasukkan topik
keamanan makanan ke dalam program pemberian makan bayi dan layanan
kesehatan primer (1—3). Program untuk melatih pelatih tenaga kesehatan
juga sudah dimulai pada beberapa negara untuk memberikan latihan tentang
keamanan makanan. Contoh, program pelatihan keamanan makanan bagi
para ahli gizi sudah dimulai di Indonesia. Program pelatihan ini bertujuan
untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memberikan penyuluhan
pada masyarakat tentang keamanan makanan. Kursus tersebut diselenggara-
kan oleh the Industry Council for Development (sebuah lembaga swadaya
masyarakat yang mewakili perusahaan makanan besar) melalui kerjasamanya
dengan SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) dan
GTZ (German Technical Cooperation Agency). Sebuah paket pelatihan juga telah

Kotak 15. (lanjutan)

lain—khususnya jika anda mengganti popok bayi, dari toilet atau
menyentuh hewan. Perlu diingat bahwa hewan peliharaan di rumah
kerapkali menyimpan kuman yang dapat berpindah dari tangan ke mulut.

Hindari pemberian makan dengan botol
Gunakan sendok dan cangkir untuk memberikan minuman dan makanan
cair pada bayi dan anak kecil. Biasanya sulit untuk mencuci botol susu dan
dot sampai benar-benar bersih. Sendok, cangkir, piring dan perabot yang
dipakai untuk mengolah dan menyajikan makanan bayi harus segera dicuci
sesudah digunakan. Cara ini akan mempermudah pencuciannya sampai
benar-benar bersih. Jika botol susu dan dot harus digunakan,
perlengkapan itu harus dicuci sampai bersih benar dan direbus dahulu
sebelum dipakai.

Lindungi makanan terhadap serangga, tikus dan hewan lain
Hewan biasanya membawa organisme patogen dan merupakan sumber
yang potensial untuk kontaminasi makanan.

Simpanlah bahan pangan yang tahan lama di tempat yang aman
Simpan pestisida, bahan desinfektan atau zat kimia toksik lain dalam wadah
yang berlabel dan pisahkan dari bahan pangan. Untuk melindunginya
terhadap binatang pengerat dan serangga, bahan pangan harus disimpan
dalam wadah yang tertutup. Wadah yang sebelumnya dipakai untuk
menyimpan zat kimia toksik tidak boleh digunakan untuk menyimpan bahan
pangan.

Jaga agar semua alat untuk pengolahan makanan tetap bersih
Permukaan alat yang digunakan untuk penyiapan makanan harus dijaga
agar selalu bersih untuk menghindari kontaminasi makanan. Sisa-sisa dan
remah makanan merupakan sumber kuman yang potensial dan dapat
menarik serangga serta hewan. Sampah harus disimpan di tempat yang
aman, tertutup dan harus segera dibuang.
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dikembangkan untuk memenuhi tujuan ini (37). Paket pelatihan untuk
memasukkan topik keamanan makanan ke dalam sistem layanan kesehatan
primer juga tengah dikembangkan (38). Buku WHO Teaching for Better Learn-
ing dan Education for Health melengkapi paket pelatihan keamanan makanan
yang disertai dengan panduan tentang metodologi dan teknik pengajaran (39,
40). Kotak 16 menguraikan bagaimana Republik Islam Iran memadukan topik
keamanan makanan ke dalam sistem layanan kesehatan primernya.

Rumah sakit, klinik, pusat layanan kesehatan primer dan praktisi
kesehatan

Informasi dan pendidikan

Peranan klinik kesehatan ibu dan anak (KIA) juga berlaku bagi rumah sakit,
klinik, pusat kesehatan primer (sejenis puskesmas) dan praktisi kesehatan.
Akan tetapi, karena langsung berhubungan dengan keseluruhan penduduk
mulai dari anak-anak sampai lansia, semua fasilitas ini memiliki tanggung
jawab yang lebih besar. Fasilitas tersebut bertanggung jawab untuk
memberikan penyuluhan kepada penduduk pada umumnya dan kelompok
berisiko tinggi pada khususnya. Kelompok berisiko tinggi meliputi:

– pelancong;
– lansia;
– pasien dengan permasalahan kesehatan utama (mis., pasien penyakit

hati, kanker, infeksi HIV, diabetes dan pasien yang mengalami reaksi
alergi terhadap makanan tertentu atau terhadap substansi yang
ditambahkan pada produk pangan);

– ibu hamil.

Para pelancong mungkin sering berkonsultasi dengan dokter, mengun-
jungi klinik penyakit menular di rumah sakit atau klinik lain untuk
memperoleh vaksinasi dan tindakan profilaksis serta terapeutik lainnya.
Penyuluhan tentang penyakit bawaan makanan yang terdapat di negara
tertentu dan tentang makanan serta minuman yang kemungkinan besar
terkontaminasi dapat disampaikan kepada pelancong melalui pusat layanan
kesehatan ini. Untuk tujuan ini, WHO setiap tahunnya menerbitkan buletin
International Travel and Health yang memberikan informasi tentang penyakit
yang berjangkit di berbagai belahan dunia dan pentingnya vaksinasi dan
tindakan pencegahan yang harus diambil berkaitan dengan makanan serta
minuman (41). WHO juga mengeluarkan leaflet yang berjudul A guide on safe
food for travellers (Panduan tentang makanan yang aman bagi pelancong);
panduan ini memberikan rekomendasi kepada pelancong tentang cara makan
yang aman dan apa yang harus dilakukan jika mereka mengalami diare (42).
Leaflet yang sama tentang makanan yang aman dalam kaitannya dengan
penyakit kolera juga telah dibuat (43).
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Proporsi lansia di masyarakat dan di kalangan pelancong menunjukkan
angka yang signifikan dan semakin bertambah. Lansia harus digugah
kesadarannya bahwa akibat yang ditimbulkan oleh infeksi bawaan makanan
pada kesehatan mereka mungkin lebih serius dan mereka juga lebih rentan
daripada segmen populasi lainnya terhadap beberapa infeksi bawaan
makanan seperti infeksi E. coli enterohemoragik dan listeriosis. Mereka harus
menghindari makanan berisiko tinggi seperti hidangan yang dibuat dari
produk hewani (telur, daging, susu) yang mentah atau setengah matang atau
dari makanan laut mentah.

Kotak 16. Pemaduan materi pendidikan keamanan makanan
ke dalam sistem layanan kesehatan primer di Republik Islam
Iran

Pelaksanaan pendidikan tentang permasalahan kesehatan yang ada dan
jaminan akan sanitasi dasar, gizi yang benar, makanan yang aman serta air
yang bersih termasuk di antara unsur-unsur esensial dalam layanan
kesehatan primer. Layanan kesehatan primer merupakan tingkatan
pertama kontak antara individu, keluarga serta masyarakat dengan sistem
layanan kesehatan nasional sehingga layanan kesehatan harus berada
sedekat-dekatnya dengan kediaman dan tempat kerja masyarakat. Sistem
tersebut merupakan unsur pertama dalam proses pelaksanaan layanan
kesehatan yang berkelanjutan. Sejauh ini, sistem layanan kesehatan
khususnya di negara berkembang kurang memberikan cukup perhatian
kepada permasalahan keamanan makanan.

Salah satu dari beberapa negara yang pertama kali mengambil inisiatif
untuk memasukkan topik keamanan makanan ke dalam sistem layanan
kesehatan primernya adalah Republik Islam Iran. Negara tersebut memiliki
sistem layanan kesehatan yang sangat komprehensif. Di samping rumah
sakit dan pusat kesehatan distrik, jaringan layanan kesehatannya
mencakup sekitar 14.000 pos layanan kesehatan (semacam posyandu) yang
masing-masing melayani sekitar 1.500 orang, 2.100 pusat kesehatan
(semacam puskesmas) pedesaan untuk cakupan sebesar 7.500 penduduk,
dan 2.000 puskesmas perkotaan yang membantu kesehatan sekitar 12.500
penduduk. Jaringan layanan kesehatan primer di negara Republik Islam
Iran menyediakan layanan kesehatan terpadu bagi 85% populasi pedesaan
dan seluruh populasi perkotaan. Layanan untuk 25% penduduk pedesaan
lainnya dicakup oleh tim puskesmas keliling. Negara tersebut kini sedang
melaksanakan proyek percontohan untuk memadukan topik keamanan
makanan ke dalam sistem layanan kesehatan primernya. Untuk memenuhi
tujuan ini, enam distrik (setingkat kabupaten) dipilih karena sebagian besar
penduduknya terlibat dalam proses produksi bahan pangan, khususnya
produk susu yang merupakan sumber utama penyakit bruselosis di
kawasan tersebut. Dalam proyek tersebut diimplementasikan program
pelatihan keamanan makanan bagi para pelatih tenaga kesehatan di
layanan kesehatan primer. Bersamaan dengan proyek ini, dilakukan
kampanye pendidikan kesehatan besar-besaran melalui media massa untuk
meningkatkan kesadaran konsumen.
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Informasi serupa juga harus disampaikan kepada orang dengan masalah
kesehatan utama agar kondisi kesehatan mereka tidak perlu dikorbankan
lebih lanjut. Di AS, brosur yang dibagikan melalui pusat-pusat layanan
kesehatan menginformasikan kepada pasien yang mengalami kelainan
kekebalan, penyakit hati atau diabetes tentang risiko mengonsumsi makanan
laut tertentu dan upaya keamanan makanan yang diperlukan (44—46).

Kecermatan juga harus diterapkan saat menyiapkan makanan untuk
pasien rumah sakit, termasuk bayi baru lahir saat belum disusui ibunya.
Karena kondisi kesehatan atau pengobatannya, pasien rumah sakit lebih
rentan terhadap infeksi bawaan makanan. Laporan tentang KLB penyakit
bawaan makanan di Eropa menunjukkan bahwa 1—10% KLB penyakit
bawaan makanan terjadi di rumah sakit, tempat layanan medis, atau panti
wreda (47, 48). Higiene yang buruk dalam menyiapkan susu formula bagi bayi
ternyata menjadi penyebab beberapa kasus meningitis pada bayi baru lahir di
Islandia (49). Penjamah makanan yang bekerja di dapur rumah sakit juga
harus mendapatkan pelatihan tentang penanganan makanan yang aman, dan
perawat serta ahli gizi juga memerlukan pendidikan mengenai keamanan
makanan.

Standar kebersihan dan praktik yang higienis pada pusat layanan
kesehatan harus menjadi contoh bagi pengunjungnya. Standar higiene yang
buruk di tempat ini akan memberikan efek negatif terhadap persepsi
seseorang tentang pentingnya higiene.

Surveilans

Data epidemiologi tentang penyakit bawaan makanan merupakan unsur yang
penting untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan di
samping untuk mendeteksi dan mengendalikan KLB penyakit bawaan
makanan. Dengan demikian, selain memberikan penyuluhan kepada
masyarakat, pusat layanan kesehatan harus berpartisipasi aktif dalam upaya
surveilans penyakit bawaan makanan dan mau bekerja sama dengan pihak
berwenang pengendali makanan guna menyampaikan informasi tentang
insidensi serta KLB penyakit bawaan makanan dan kemungkinan sumbernya.
Sayangnya, di banyak negara saluran komunikasi antarberbagai pihak atau
badan yang berwenang masih sangat lemah.

Universitas dan fakultas kedokteran, keperawatan, dan fakultas
kesehatan masyarakat

Salah satu kendala utama dalam keamanan makanan adalah kurangnya
pengetahuan atau kesadaran yang dimiliki oleh tenaga kesehatan. Tidak
jarang para profesional kesehatan itu sendiri tidak mengikuti perkembangan
terbaru epidemiologi penyakit bawaan makanan dan mungkin mengabaikan
jalur penularan melalui makanan untuk penyakit seperti kolera, shigelosis
serta penyakit diare lain. Akibatnya, mereka tidak siap untuk memberikan
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informasi kepada pasien dan masyarakat luas. Pada sebuah survei terhadap 19
item dalam materi pendidikan kesehatan bagi tenaga kesehatan atau
masyarakat tentang pencegahan toksoplasmosis ternyata tidak satupun
responden yang memiliki informasi memuaskan tentang sumber infeksi dan
tindakan pencegahannya (11). Beberapa penyakit bawaan makanan tidak
jarang didiagnosis secara keliru. Selain itu, dengan meningkatnya perjalanan
dan perdagangan makanan berskala internasional, dokter dan tenaga
kesehatan mungkin berhadapan dengan penyakit yang biasanya berjangkit di
belahan dunia lain sehingga mereka tidak mengenalinya.

Agar sektor kesehatan dapat melaksanakan perannya dalam hal pen-
cegahan penyakit bawaan makanan, penting kiranya bagi tenaga kesehatan di
segala bidang, termasuk dokter, perawat dan bidan mendapatkan pelatihan
tentang keamanan makanan serta epidemiologi penyakit bawaan makanan
dan terus mengikuti perkembangannya.

Universitas dan perguruan tinggi yang memberikan pendidikan serta
pelatihan bagi kelompok profesional ini harus mempertimbangkan untuk
memasukkan topik keamanan makanan dalam kurikulumnya dan memper-
baharui program yang ada dengan hasil-hasil penelitian ilmiah yang paling
baru.

Universitas dan lembaga riset juga merupakan aset karena menjadi
narasumber informasi tentang patogenisitas/toksisitas mikroorganisme serta
kontaminan dan tentang faktor-faktor pokok yang dapat meningkatkan
kerentanan seseorang. Hasil penelitian ilmiahnya sangat penting untuk
memahami epidemiologi/etiologi penyakit bawaan makanan dan untuk
merumuskan metode pendidikan yang tepat.

Sektor pendidikan

Sekolah dasar dan lanjutan

Siswa sekolah merupakan kelompok yang menjadi sasaran pendidikan
maupun sebagai media untuk mendidik orang lain.

Sebagai orang yang akan menjadi dewasa, seorang anak merupakan
penjamah makanan yang potensial dan juga dapat menjadi penentu kebijakan
di kemudian hari. Kebiasaan sehat yang tertanam dalam tahun-tahun pertama
kehidupannya akan diterapkannya di sepanjang hidupnya.

Banyak tindakan yang berkaitan dengan makanan merupakan kebiasaan
kultural, dan pengubahannya akan lebih efektif jika dilakukan pada tahun-
tahun awal kehidupan. Guru dapat memberikan dampak yang kuat dengan
mendorong pengubahan tersebut. Lebih lanjut, bolos dari sekolah bisa
dijadikan sebagai mekanisme untuk surveilans penyakit bawaan makanan.

Murid sekolah merupakan media yang efektif untuk menyebarkan
informasi tentang keamanan makanan kepada orang tua atau anak lain.
Kadang-kadang orang tua atau anak-anak lebih mudah menerima informasi
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itu jika berasal dari teman atau anggota keluarga mereka bukan dari orang
luar.

Anak-anak sendiri sering menjadi korban penyakit bawaan makanan
akibat konsumsi makanan yang disiapkan di rumah sendiri atau di kantin
sekolah atau yang dibeli di penjaja kakilima.1 Beberapa KLB intoksikasi
bawaan makanan akibat konsumsi makanan kakilima dan menyerang ratusan
anak pernah dilaporkan oleh beberapa negara Afrika. Pada tahun 1990, KLB
intoksikasi makanan menjangkiti sekitar 200 orang murid sekolah di Cote
d’Ivoire; KLB ini merupakan salah satu kejadian dari serangkaian peristiwa
intoksikasi massal yang terjadi di kalangan murid sekolah negara tersebut (50)
(lihat juga Tabel 11).

Kadang-kadang murid sekolah juga menjadi korban makanan yang
mereka buat sendiri di sekolah pada saat pelajaran memasak. KLB kampilo-
bakteriosis, infeksi E. coli enterohemoragik atau salmonelosis di antara murid-
murid sekolah yang meminum susu mentah saat mengunjungi tempat
pemerahan susu terkadang dilaporkan terjadi di negara industri. Sebuah
survei terhadap peristiwa kampilobakteriosis bawaan susu (milkborne) di AS
memperlihatkan bahwa 35% KLB yang terjadi dalam periode tiga tahun
(1987—1990) berkaitan dengan karyawisata sekolah atau kegiatan luar
sekolah lainnya (51).

Alasan lain mengapa kita perlu memfokuskan perhatian pada anak-anak
adalah karena di banyak negara, anak yang lebih besar mengurus adiknya
pada saat ibu tidak berada di rumah atau sedang bekerja. Anak yang lebih
besar mungkin membuatkan makanan atau susu untuk adiknya yang masih
kecil atau masih bayi.

Ibu dan penjamah makanan lain harus dianjurkan untuk tidak menyiapkan
makanan ketika menderita infeksi dengan gejala diare, muntah-muntah,
panas, sakit tenggorok dengan demam, mengeluarkan sekret dari telinga,
mata atau hidung, ikterus dan luka pada kulit. Sedapat mungkin ibu menye-
rahkan tugasnya kepada anggota keluarga lain seperti anaknya yang besar.
Jika hal ini tidak mungkin dilakukan, ibu dan penjamah makanan harus di-
anjurkan untuk memperhatikan higiene perorangan dengan ketat. Luka pada
kulit harus ditutup.

Pendekatan guru-anak-orang tua pernah digunakan di sejumlah negara
untuk tujuan pendidikan kesehatan. Di Filipina tengah dilakukan upaya
untuk memadukan topik keamanan makanan ke dalam pendekatan ini guna
meningkatkan pengelolaan makanan yang aman di rumah (52). Pendidikan
antar-anak juga merupakan cara yang efektif untuk menyebarluaskan

1 Penjamah makanan di kantin sekolah mewakili kategori lain dari personel yang harus
menjalani pendidikan dan pelatihan mengingat banyaknya penyakit bawaan makanan yang
berjangkit di lingkungan seperti ini akibat penanganan makanan yang keliru; petugas kantin
dan perbuatannya dapat dijadikan contoh bagi murid sekolah.
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informasi di antara anak-anak di dalam maupun di luar sekolah. Anak-anak
dan remaja sangat dipengaruhi oleh teman sebaya mereka. Pendekatan antar-
anak tersebut tengah dilaksanakan pada sekitar 70 negara dengan hasil yang
baik di sejumlah bidang kesehatan (yang meliputi gizi dan pencegahan diare
melalui persediaan air bersih yang aman serta sanitasi) (52—55). Hal yang
patut disesalkan adalah bahwa hanya ada sedikit negara yang menerapkan
pendekatan ini dalam pendidikan keamanan makanannya. Di Zambia,
pendekatan antar-anak kini tengah dilakukan untuk pencegahan penyakit
kolera.

Semakin dini pendidikan dan pelatihan dimulai, semakin mudah perilaku
dipengaruhinya. Oleh karena itu, anak-anak yang masih duduk di taman
kanak-kanak sekalipun harus mulai diajarkan misalnya tentang kaidah dasar
higiene makanan dengan mengajarkan kebiasaan mencuci tangan sebelum
memegang makanan.

Sekolah pendidikan dan kejuruan

Salah satu kendala utama dalam upaya mengajarkan topik keamanan
makanan pada murid sekolah adalah tidak adanya materi pendidikan dan
kurangnya bahan pelajaran tentang hal tersebut di sekolah. Untuk
memperbaiki pendidikan tentang keamanan makanan di lingkungan sekolah,
guru—khususnya yang mengajarkan ekonomi rumah tangga atau topik yang
ada kaitannya—sebelumnya harus menjalani pelatihan formal dalam hal
keamanan makanan. Dengan demikian, materi keamanan makanan harus
dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan guru.

Untuk membantu melatih guru sekolah lanjutan pertama, WHO menyu-
sun sebuah buku panduan yang berjudul Food, environment and health. Buku
panduan ini membahas keamanan makanan dan masalah lain yang ber-
hubungan seperti perumahan, sanitasi dan gizi (56). Buku yang merupakan
sumber informasi bagi guru dan memuat topik-topik tentang keamanan
makanan disusun oleh WHO’s Regional Office for Africa and the Eastern Mediter-
ranean yang bekerja sama dengan UNICEF, UNESCO serta ISESCO (the Islamic
Educational Scientific and Cultural Organization) (57). Panduan untuk mengem-
bangkan pendidikan kesehatan sekolah yang komprehensif telah disusun
bersama antara WHO, UNESCO dan UNICEF (58). Panduan Eropa untuk
pendidikan gizi di sekolah yang mencakup materi keamanan makanan tengah
disusun (59).

Di tingkat nasional, the United Kingdom Ministry of Agriculture, Fisheries and
Food telah menyusun paket pendidikan yang berisi peta dinding, poster, stiker
dan video animasi enam-menit yang dirancang untuk mengajarkan unsur-
unsur dasar higiene kepada murid sekolah dasar usia 5—12 tahun (60). Juga di
Inggris, buku Working with food in primary schools merupakan buku rujukan
bagi para guru tentang higiene dan keamanan makanan (61). Demikian pula
di Selandia Baru, paket pelajaran yang meliputi film video bagi sekolah lanjut
diproduksi untuk menguatkan kembali pendidikan tentang keamanan
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makanan (62). Di Peru diproduksi kalender yang melukiskan topik keamanan
makanan yang berbeda untuk setiap bulannya (63). Di negara seperti Kenya,
Nepal dan Peru digunakan buku komik untuk menjelaskan keamanan
makanan dan gizi kepada murid sekolah (64, 65).

Universitas, sekolah tinggi dan lembaga riset dan pelatihan

Kepakaran para ilmuwan memiliki nilai yang sangat tinggi bagi badan
pengatur dan industri pangan dalam menjamin keamanan makanan. Para
ilmuwan pangan, khususnya, bertanggung jawab untuk dapat memahami
ketakutan konsumen terhadap berbagai proses serta produk pangan yang
baru dan untuk mengatasi kekhawatiran mereka. Konsumen harus men-
dapatkan bukti yang menunjukkan manfaat serta keamanan proses dan
produk yang baru bagi mereka; jika tidak, mungkin konsumen akan menolak
inovasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi pangan. Ilmuwan dapat
memperjelas persepsi yang terkadang tidak akurat yang dimiliki konsumen,
dan bahkan beberapa pihak berwenang kesehatan, tentang teknologi pangan
(66—68).

Kolaborasi lembaga akademi dengan pemerintah, industri dan pihak-
pihak berkepentingan lainnya dalam program pelatihan dan pendidikan
tentang keamanan makanan akan sangat membantu, khususnya jika para
pakar dilibatkan dalam pelatihan. Contoh kolaborasi semacam ini dilakukan
oleh program ekstensi University of Massachusetts bekerja sama dengan The
United States Department of Agriculture yang menyusun program pelatihan
separuh hari berjudul Food-handling is risky business bagi penjamah makanan
profesional. Program ekstensi State Michigan University juga menyusun
sebuah paket multimedia untuk mengajarkan keamanan makanan kepada
anak-anak (69).

Ilmu pangan merupakan ilmu pengetahuan yang relatif baru, dan masih
terdapat kebutuhan yang sangat besar akan riset tentang teknologi pengolah-
an pangan yang dapat meningkatkan keamanan makanan. Oleh karena itu,
universitas, sekolah tinggi dan lembaga riset serta pelatihan harus memberi-
kan perhatian yang lebih besar untuk mempresentasikan permasalahan dalam
hal persediaan makanan dan memberikan prioritas yang lebih tinggi pada
riset tentang keamanan makanan (70, 71).

Sektor pariwisata

Seiring perubahan gaya hidup, semakin banyak orang yang akan makan di
luar rumah seperti di restoran, di dalam pesawat udara, di atas kapal pesiar, di
kantin, di penjaja kakilima, di kamp-kamp dan sebagainya. Bagi kebanyakan
orang, makanan yang diolah di tempat seperti itu merupakan bagian penting
dalam diet mereka dan dengan demikian menjadi sumber yang nyata untuk
penyakit bawaan makanan.
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Sektor pariwisata (hotel dan restoran serta industri jasa lainnya yang ter-
kait, jasa katering termasuk yang melayani maskapai penerbangan dan kapal
pesiar; pengelola tour, biro jasa wisata, industri jasa yang mengorganisasi
pekan raya yang besar, pekan olahraga atau kegiatan sosial) dapat memainkan
peranan ganda di dalam pencegahan penyakit bawaan makanan. Sektor pari-
wisata dapat memberikan informasi kepada wisatawan untuk memudahkan
mereka memutuskan pilihan yang bijak tentang makanan saat berada di
tempat berlibur, dan sektor tersebut dapat melakukan promosi aktif tentang
standar keamanan makanan di tempat wisata dengan memberikan pelatihan
bagi penjamah makanan tentang unsur-unsur esensial dalam keamanan
makanan.

Pelatihan dan pendidikan bagi penjamah makanan profesional

Penjamah makanan profesional bertanggung jawab atas proses pengolahan
makanan yang aman bagi konsumen sama seperti tanggung jawab yang
dipikul oleh pengemudi kendaraan, pilot pesawat udara atau kapten kapal
atas keamanan penumpangnya. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan
bagi penjamah makanan merupakan kegiatan yang sangat penting. Tanggung
jawab pokok untuk melaksanakan pendidikan tersebut terletak pada manajer
atau pemilik bisnis makanan. Manajer harus memastikan bahwa hanya
penjamah makanan yang terlatih yang dibebankan tanggung jawab untuk
menyiapkan makanan. Jika perlu, manajer harus mengatur program pelatihan
yang tepat bagi karyawan sebelum mereka ditugaskan untuk menyiapkan
makanan bagi orang lain atau menyajikannya.

Pemilik dan manajer tempat pengelolaan makanan dan katering dengan
sendirinya harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang manajemen
higiene makanan dan dengan demikian pendidikan mereka juga sama
pentingnya serta harus dianggap sebagai prioritas (72, 73). Sebuah penelitian
di Kanada memperlihatkan bahwa restoran yang manajer maupun penjamah
makanannya sudah mendapatkan pendidikan tentang keamanan makanan
mendapatkan nilai yang lebih tinggi ketika diinspeksi dibandingkan restoran
yang tidak melaksanakan hal tersebut. Jika penjamahnya saja yang
memperoleh pendidikan, restoran tersebut hanya memperoleh nilai yang
lebih baik dalam hal menghindari pelanggaran waktu-suhu (72).

Inisiatif yang dapat diambil oleh sektor pariwisata meliputi langkah-
langkah untuk memasukkan materi keamanan makanan ke dalam kurikulum
sekolah perhotelan dan memastikan agar pendidikan yang berkelanjutan
dilaksanakan secara memadai. Pendekatan ini akan menghasilkan pelatihan
yang sistematis bagi setidaknya beberapa profesional jasa wisata. Akan tetapi,
banyak penjamah dan penyaji makanan yang tidak pernah mengikuti sekolah
tersebut sehingga pendidikan serta pelatihan yang khusus harus disediakan
bagi mereka. Walaupun penjamah makanan direkrut atas dasar penugasan
sementara untuk melayani sebuah pekan raya, pesta olahraga atau kegiatan
sosial yang besar—dan khususnya dalam suasana pemberian makan secara
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massal dalam keadaaan darurat—harus diperhatikan bahwa pengelola ma-
kanan ini dilatih sesuai dengan persyaratan keamanan makanan dan mereka
juga bekerja di bawah pengawasan yang memadai. Pentingnya pelatihan
petugas pada jasa katering massal tidak dapat disepelekan karena kesalahan
yang kecil saja dapat membahayakan kesehatan serta jiwa orang banyak.

Penjamah makanan harus mendapatkan pelatihan dalam dua aspek
keamanan makanan—prinsip-prinsip praktik higiene yang baik dan sistem
HACCP.

Prinsip-prinsip dalam praktik higiene yang baik terdiri atas pengetahuan
umum tentang keamanan makanan dan kaidah dasar yang harus diperhatikan
oleh penjamah makanan. Sejumlah manual pendidikan dan pelatihan telah
disusun untuk masalah ini. Contoh, sebuah publikasi WHO menyajikan
panduan tentang penanganan makanan yang higienis (74); WHO dan the
Germany’s Federal Institute for the Protection of Consumer Health and for Veterinary

Kotak 17. Rekomendasi WHO tentang surveilans kesehatan
dan prosedur manajemen untuk tenaga yang menangani
makanan (73, 75, 76)

Jika terjangkit suatu penyakit yang gejalanya meliputi ikterus, diare,
muntah, demam, sakit tenggorok disertai demam, pengeluaran sekret dari
telinga, mata dan hidung, luka kulit yang jelas karena infeksi (seperti bisul
dan luka yang terinfeksi), penjamah makanan harus melaporkan hal itu
pada penyelianya. Kemudian penyelia harus mengambil kebijakan untuk
memutuskan apakah akan mengenakan batasan tertentu pada karyawan
yang sakit tersebut ataukah menangguhkan tugas pengelolaan makanan
karyawan itu.

Konsultasi medis mungkin diperlukan dalam pengambilan keputusan ini.
Karyawan yang menderita penyakit tertentu seperti demam tifoid atau
kolera harus dinyatakan secara medis bebas dari penyakit tersebut sebelum
mereka diperbolehkan melanjutkan kembali pekerjaan yang melibatkan
pengolahan makanan.

WHO mengeluarkan rekomendasi untuk tidak memberhentikan atau tidak
memberikan cuti tanpa gaji (financial penalty) pada penjamah makanan yang
dinyatakan menderita sakit atau keadaan yang dapat menimbulkan bahaya
(hazard) pada makanan. Jika hal ini dilakukan, mereka akan menyangkal
penyakitnya sehingga membawa risiko yang besar bagi konsumen dan
bisnis makanan.

Pemeriksaan medis dan laboratorium untuk calon karyawan atau yang
dilakukan secara rutin pada karyawan yang mengelola makanan tidak
direkomendasikan. Sebagai gantinya, biaya untuk keperluan tersebut harus
dialihkan kepada upaya pendidikan dan pelatihan.

Vaksinasi hepatitis A pada penjamah makanan harus dipertimbangkan jika
sumber dayanya tersedia.
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Medicine (75) juga menyusun leaflet mengenai masalah higiene dalam jasa
katering massal. Rekomendasi khusus tentang tindakan keamanan makanan
untuk penanganan telur serta produk yang mengandung telur, dan tentang
vaksinasi hepatitis A bagi penjamah makanan juga sudah disusun (76, 77).
Dalam kerangka kerja FAO/WHO Codex Alimentarius Commission terdapat
kode praktik higiene makanan untuk makanan yang sudah menjalani peng-
olahan dan pra-pengolahan dalam jasa katering massal (78). Rekomendasi
juga disusun untuk surveilans kesehatan dan prosedur manajemen bagi
penjamah makanan (73) (lihat Kotak 17).

Sistem HACCP terutama digunakan untuk menjamin keamanan makanan
yang diolah dan dibuat dalam industri makanan yang besar, tetapi WHO
membuktikan bahwa sistem tersebut bisa diaplikasikan pada penyiapan
makanan di TPM, penjaja makanan kakilima serta di rumah (79). Hal ini
diuraikan dalam publikasi WHO yang berjudul Hazard Analysis Critical Con-
trol Point Evaluations: a guide to identifying hazards and assessing risks associated
with food preparation and storage (80) (lihat Bab 3). Program pelatihan HACCP
untuk penjamah makanan kini sedang dikembangkan, kurikulum untuk
pelatihan para penilik makanan sudah disusun dan skema pelatihan bagi
karyawan industri makanan besar, menengah serta kecil telah direncanakan
(81). Aplikasi sistem HACCP pada jasa katering massal dalam kondisi
kedaruratan dan bencana juga sudah ditangani oleh WHO, UNHCR dan
Federasi Internasional Palang Merah serta Red Crescent Societies (82).

Manfaat pelatihan HACCP bagi penjamah makanan terletak pada
kenyataan bahwa penjamah makanan belajar berpikir secara kritis dan analitis
tentang unsur-unsur makanan (termasuk air), produk, peralatan, proses
pengolahan makanan dan bahaya yang ditimbulkan. Mereka belajar untuk
mengidentifikasi bahaya yang potensial dan tindakan pengendalian yang
sesuai dengan pengoperasian dan kondisi tertentu. Mereka juga belajar untuk
memprioritaskan upaya pengendalian untuk menjamin agar tindakan yang
menentukan dilaksanakan dengan benar serta memenuhi persyaratan yang
diperlukan dan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat ketika
persyaratan tersebut tidak terpenuhi.

Pada katering massal, dimana ribuan hidangan disiapkan setiap sehari,
kekeliruan dalam penanganan makanan dapat menimbulkan bencana besar.
Penerapan metode HACCP pada katering massal akan memberikan jaminan
keamanan makanan yang lebih besar dan mengatasi kendala seperti biaya
tinggi untuk pengujian produk akhir serta kelambatan yang lama sebelum
hasilnya diperoleh.

Sejumlah besar materi sudah disusun di tingkat nasional untuk
mendukung pelatihan bagi penjamah makanan dalam hal penanganan
makanan secara higienis dan penggunaan metode HACCP. Film video juga
dikembangkan untuk membantu pelatihan penanganan makanan yang aman
di berbagai negara. WHO dan ICD (the Industry Council for Development) secara
bersama-sama telah menyusun daftar inventaris materi audiovisual yang ada
tentang keamanan makanan dan HACCP (83).
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Kotak 18. Pelatihan bagi penjamah makanan di Seville EXPO
tahun 1992 (84)

Pameran akbar ini diselenggarakan dari bulan April sampai Oktober 1992 di
sebuah pulau besar yang berbatasan dengan kota Seville. Selama enam
bulan, kurang lebih 200.000 orang perhari—meningkat sampai 500.000 orang
perhari pada masa-masa puncaknya—mengunjungi 55.000 acara terpisah
pada EXPO tersebut. Di lokasi pameran, pengunjung dapat mencari makan
pada 104 restoran, 21 kafetaria, 23 bar, 124 kios makanan, 150 gerobak
penjaja makanan, dan 11 unit pendukung, dengan suhu lingkungan yang
mencapai 40oC. Unit “Health EXPO” bertanggung jawab atas implikasi
kesehatan dan keamanan makanan dari makanan yang dijajakan. Dua orang
dokter dan 25 orang petugas pengontrol makanan mengawasi higiene dan
keamanan makanan yang disajikan. Strategi keamanan makanan
dilaksanakan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip HACCP baik yang
berkaitan dengan standar yang harus dipatuhi manajer dan penjamah
makanan di TPM maupun yang berkaitan dengan titik-titik (points) kritis
yang harus dicek oleh petugas pengontrol makanan setidaknya setiap 15
hari sekali. Pelaksanaan program pengontrolan ini didukung oleh tim
surveilans kesehatan dan epidemiologi serta oleh laboratorium yang siap
menyelidiki setiap laporan kasus penyakit bawaan makanan yang muncul
akibat mengonsumsi makanan yang dihidangkan saat berlangsungnya EXPO
tersebut serta memeriksa setiap makanan yang dikeluhkan konsumennya.

Kunci keberhasilan program tersebut adalah kursus pelatihan selama 15 jam
bagi penjamah makanan yang sudah terakreditasi di lokasi pameran. Kursus
ini diberikan kepada 8.000 penjamah makanan (termasuk karyawan
cadangan) sebelum pembukaan EXPO. Pemilik dan manajer semua TPM pada
EXPO tersebut dibekali dengan sebuah lembar control checklist yang
menunjukkan titik-titik yang harus dicek pada setiap tahapan penyiapan
makanan. Daftar yang sama juga digunakan oleh penilik makanan (food
inspector).

Di setiap TPM, terdapat 6—8 titik kontrol yang dipilih dari checklist tersebut
karena dianggap sebagai titik yang menentukan (critical point) dalam upaya
meminimalkan risiko kesehatan. Titik tersebut mencakup suhu pemasakan
dan penyimpanan, pencucian dan disinfeksi, penyusunan makanan di rak
serta pengaturan jaraknya, dan kesehatan serta higiene pegawainya. Setelah
critical control point dapat dikenali, petugas yang bertanggung jawab atas
tempat tersebut diminta untuk melakukan pemantauan yang seksama
melalui pemeriksaan kriteria tertentu. Jika dapat diterapkan, catatan atau
rekaman hasil pengecekan ini disimpan untuk kemudian dikaji oleh penilik
makanan.

Proyek ini dikembangkan dan diimplementasikan oleh the Spanish Ministry
of Health, the Andalusian Health Department, dan the Seville City Council
bekerja sama dengan WHO Regional Office for Europe dan Pan-Amerika
Health Organization. Analisis akhir terhadap semua data dilaksanakan pada
bulan November 1992, dan keberhasilan metode HACCP dalam pencegahan
KLB penyakit bawaan makanan dikonfirmasikan dari hasil analisis tersebut.
Meskipun semua fasilitas katering sangat sibuk mulai pukul 9.00 pagi sampai
4.00 sore setiap harinya, panitia tidak menerima laporan yang signifikan
tentang penyakit bawaan makanan. Secara khusus, tidak ada laporan
penyakit yang berkaitan dengan konsumsi telur dan produk telur, kendati
kenyataan menunjukkan bahwa pada tahun 1992, Salmonella enteritidis yang
berkaitan dengan telur merupakan penyebab utama penyakit bawaan
makanan di Spanyol dan Semenanjung Iberia.
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Langkah inisiatif penting yang layak disebut sebagai contoh tindakan yang
direkomendasikan untuk peristiwa sosial yang besar adalah pelatihan dan
pendidikan penjamah makanan pada Seville EXPO di Seville, Spanyol pada
tahun 1992 (Kotak 18) (84).

Di beberapa negara dilakukan upaya atau tindakan untuk melatih
penjamah makanan profesional dan sejumlah besar kursus serta materi
pelatihan telah dikembangkan (85—89). Di Inggris, misalnya, terdapat
sejumlah besar penjamah makanan yang sudah mendapatkan pelatihan
tentang pengetahuan dasar higiene makanan antara tahun 1989 dan 1995 (90).
Di negara lain, seperti direkomendasikan oleh WHO, pemeriksaan medis dan
laboratorium baik terhadap calon karyawan maupun yang dilakukan secara
rutin telah digantikan dengan persyaratan untuk melaksanakan pelatihan dan
pendidikan bagi penjamah makanan profesional. Di dalam buku panduan Uni
Eropa, dinyatakan bahwa “pelaksana bisnis makanan harus memastikan agar
penjamah makanan (karyawannya) sudah diawasi serta diinstruksikan dan/
atau dilatih tentang masalah higiene makanan yang sesuai dengan aktivitas
kerja mereka” (91).

Apakah program pelatihan tersebut harus menjadi program yang
diwajibkan ataukah bersifat sukarela masih diperdebatkan. Penelitian di AS
menunjukkan bahwa program yang sifatnya sukarela kurang memberikan
hasil yang efektif; program ini hanya menarik orang-orang yang sudah
memiliki komitmen dengan keamanan makanan dan bukan orang-orang yang
paling membutuhkan pelatihan. Di lain pihak, jika sertifikasi dijadikan
persyaratan mutlak, peningkatan akan tampak dengan jelas pada skor pasca-
pelatihan ketika dilakukan inspeksi (92).

Agar aktivitas pelatihan dan pendidikan memberikan hasil yang efektif
dalam menjamin keamanan makanan, kualitas dan standar pelatihan sangat
menentukan. Program pelatihan yang buruk atau yang tidak diadaptasikan
dengan baik mungkin tidak akan efektif dan dapat menghilangkan semangat
peserta pelatihan (92, 93). Pihak berwenang di bidang kesehatan masyarakat
harus memberikan panduan tentang persyaratan dalam pelatihan, dan harus
memantau serta mengevaluasi aktivitas pelatihan. Mereka juga harus
menyelaraskan program pelatihan dengan situasi budaya dan sosioekonomi
setempat sehingga hasilnya bukan saja mengubah pengetahuan serta sikap
penjamah makanan tetapi juga menjamin agar semua ini diterjemahkan ke
dalam perubahan perilaku dan perbuatan yang positif (92—94). Pada akhir
kursus pelatihan harus dilakukan tes untuk menguji kompetensi penjamah
makanan dalam menangani makanan secara aman. Pemberian sertifikat
kepada penjamah makanan yang berhasil lulus ujian dan mencapai standar
pengetahuan serta keterampilan yang minimal dapat menstimulasi rasa
bangga mereka serta menguatkan kembali pesan-pesan pendidikan (89). Di
Inggris terdapat sejumlah lembaga yang sudah menyusun skema untuk
pelatihan dan sertifikasi manajer dan penjamah makanan.
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Informasi dan pendidikan bagi pelancong

Biro pariwisata, pemandu wisata, perusahaan penerbangan dan transportasi
lainnya dapat memainkan peranan yang penting dalam mendidik pelancong
dengan menyediakan informasi mengenai makanan berisiko tinggi serta saran
tentang cara memilih makanan. Untuk memenuhi tujuan ini, buku WHO’s
Guide on safe food for travellers dapat diadaptasikan dengan situasi setempat
(95). Sejumlah negara telah memasukkan saran-saran tentang keamanan
makanan ke dalam buku panduan bagi pelancong/wisatawan. Di Inggris,
pemandu wisata telah menyusun sebuah buku pegangan praktis tentang Hy-
giene and safety in package holidays. Apotek di Swedia membagikan pedoman
yang memuat begitu banyak saran tentang keamanan makanan (96).

Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan makanan
dalam mempromosikan pariwisata, Organisasi Pariwisata Sedunia (World
Tourism Organization) dan WHO yang bekerja sama dengan pihak berwenang
nasional negara Meksiko dan Tunisia menyelenggarakan tiga konferensi
regional yang besar tentang keamanan makanan dan pariwisata. Konferensi
ini menggarisbawahi peranan yang dapat dimainkan oleh sektor pariwisata
dalam hal keamanan makanan (97—99). Di Tunisia, the Ministry of Tourism
secara intensif melakukan kontrol pada TPM untuk menjamin penanganan
makanan yang aman; departemen tersebut juga melakukan pemantauan
terhadap insidensi penyakit diare di kalangan wisatawan sehingga dampak
upaya keamanan makanan dapat dievaluasi (97).

Penilik makanan dan kesehatan

Penilik makanan dan kesehatan memegang peranan pokok dalam keamanan
makanan. Petugas ini dapat mewakili departemen kesehatan, pertanian atau
pariwisata di samping pemerintahan kota. Peranan pemerintahan kota dalam
inspeksi makanan dan kesehatan tidak perlu ditegaskan lagi karena di banyak
negara, pihak berwenang pemerintahan kota bertanggung jawab atas
keamanan makanan atau populasi perkotaan yang terus meningkat.

Penilik makanan harus menginspeksi TPM, pengecer barang makanan,
dan penjaja makanan kakilima; petugas ini juga harus menegakkan peraturan
dan mempromosikan pendekatan berbasis-HACCP terhadap higiene makan-
an. Mereka juga harus memberikan pendidikan dan layanan konsultasi.
Inspeksi yang sering pada restoran kendati tidak dengan sendirinya
mencukupi akan memberikan pengaruh yang positif terhadap praktik
penanganan makanan di tempat-tempat tersebut.

Di negara berkembang, aspek yang terakhir itu sangat penting. Kunjungan
penilik makanan dan kesehatan mungkin merupakan satu-satunya
kesempatan bagi penjamah makanan, pengecer atau penjaja makanan kaki-
lima untuk mendapatkan pendidikan tentang keamanan makanan. Penilik
makanan dan kesehatan dapat memberikan program pelatihan tambahan bagi
kelompok sasaran tertentu. Peranan penilik yang berkaitan dengan penjaja
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makanan kakilima sangat penting. Panduan untuk pelatihan penjaja ma-
kanan kakilima terdapat dalam beberapa dokumen WHO dan FAO (81, 100,
101).

Penilik makanan dan kesehatan juga dapat membantu staf medis dan epi-
demiologi dalam melaksanakan investigasi KLB penyakit bawaan makanan.
Mereka dapat berperanserta dalam menyampaikan informasi dan melakukan
pendidikan bagi konsumen dengan membentuk biro yang mengurus berbagai
pertanyaan serta keluhan konsumen. Mereka dapat memulai atau turut
berpartisipasi dalam penyusunan materi pendidikan bagi konsumen dan
penjaja makanan. Pengalaman mereka ketika menghadapi kesalahan dalam
pengelolaan makanan, dan pertanyaan serta keluhan konsumen, merupakan
materi yang berharga dan harus diikutsertakan ke dalam program pendidikan
serta pelatihan.

Pada saat terjadi keadaan darurat dan bencana, kondisi lingkungan akan
memburuk. Layanan yang menunjang kehidupan (tenaga listrik, air, sanitasi)
kerapkali terputus, dan jika sejumlah besar orang berkumpul di satu tempat,
maka kelebihan beban muatan pada sistem pembuangan limbah dapat
memperbesar risiko penyakit bawaan makanan. Penilik makanan dan
kesehatan memiliki peranan yang penting dalam menyampaikan informasi
kepada masyarakat tentang cara mengatasi keadaan semacam itu dan
memastikan agar penjamah makanan sementara yang ditugaskan pada dapur
umum memperhatikan aturan tentang higiene makanan (72).

Media massa

Media yang meliputi radio, televisi, suratkabar, majalah dan jenis barang
cetakan lainnya merupakan sumber utama informasi tentang masalah yang
menjadi topik berita dan memberikan pengaruh yang luar biasa dalam
membentuk opini masyarakat. Media massa juga dapat memainkan peranan
yang penting dalam menggugah kesadaran masyarakat tentang masalah
keamanan makanan. Sebagai sarana penyampaian iklan, media dapat
meneruskan pesan ke setiap rumah secara berulang kali dengan derajat
kejelasan yang bervariasi. Jika pemerintah ingin menyebarluaskan pesan
kesehatan, penggunaan media walau kerap memerlukan biaya yang mahal
akan memberikan efek yang maksimum. Dalam kondisi dimana sumber daya
terbatas, penggunaan media dapat dibatasi hanya pada upaya penguatan
kembali cara-cara komunikasi lainnya. Pada keadaan darurat, epidemi, KLB
penyakit atau bencana alam, penggunaan media untuk menyebarluaskan
pesan kesehatan yang mendesak harus dianggap sebagai prioritas utama.

Jika ketakutan akan keamanan makanan dibesar-besarkan media massa
melalui penyampaian informasi yang tidak akurat atau tidak memadai, maka
keadaan ini akan menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, pihak berwenang
kesehatan harus selalu berhubungan dengan media dan melakukan pengka-
jian yang merata dan akurat terhadap permasalahan sehingga pesan yang
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Kotak 19. Informasi pada masyarakat selama terjadinya KLB
penyakit

Pada bulan November 1996, wilayah Skotlandia Utara di Inggris mengalami
KLB infeksi E. coli 0157. KLB ini sangat serius dan menyebabkan 19 kasus
kematian serta 496 kasus infeksi. Pada tahap pertama KLB tersebut
ditemukan hubungan antara infeksi dan konsumsi produk daging matang
dari seorang tukang daging. Oleh karena itu diputuskan untuk memberitahu
masyarakat melalui publikasi rincian makanan yang diduga terkontaminasi.
Tujuan publikasi ini adalah untuk:

– menginformasikan kepada masyarakat tentang daging yang diduga
terkontaminasi sehingga mereka dapat menghindari kontak dengan
daging tersebut;

– menginformasikan kepada mereka apa yang harus dilakukan seandainya
mereka terlanjur mengonsumsi daging yang terkontaminasi itu dan
menunjukkan gejala tertentu;

– memberikan informasi yang akurat tentang E. coli 0157 dan bagaimana
cara mencegah penularannya.

Pada awalnya, pihak berwenang kesehatan setempat mengeluarkan
pengumum resmi setiap hari tentang KLB tersebut. Pengumuman resmi ini
berisi informasi tentang jumlah orang yang sudah terjangkit, sumber infeksi
yang dicurigai dan cara penularannya di samping informasi tentang higiene
makanan dan perorangan. Kendati demikian, setelah memantau berita yang
ditulis di dalam suratkabar tampak jelas bahwa pesan kesehatan bagi
masyarakat yang disampaikan melalui pengumuman resmi tidak muncul
pada suratkabar tersebut. Suratkabar lebih menekankan pemberitaannya
kepada persoalan yang kritis ketimbang informatif. Berita yang disorot
secara konsisten hanya berfokus pada kegagalan individu atau organisasi
dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi kesehatan
masyarakat.

Akibat hasil analisis terhadap peliputan media massa ini, digunakan metode
lain untuk menyebarluaskan pesan kesehatan kepada masyarakat. Metode ini
meliputi:

– pengumuman dalam suratkabar tentang 10 macam prosedur dasar
untuk pengendalian infeksi yang dapat dilakukan masyarakat sendiri di
rumah, di tempat kerja dan di tempat rekreasi;

– pembuatan leaflet yang memuat informasi yang sama dan kemudian
membagikannya kepada setiap rumah tangga di daerah yang terjangkit
KLB penyakit tersebut;

– pemasangan jalur telepon bebas-pulsa agar masyarakat dapat meminta
nasihat dan kepastian;

– wawancara di radio dan televisi;
– pendirian klinik di tengah kota yang terjangkit KLB agar masyarakat

dapat berkonsultasi dengan petugas kesehatan dan memperoleh
penyuluhan, pemeriksaan serta pengobatan.

Pendekatan seperti itu terbukti memberikan hasil yang memuaskan dan
hasil evaluasi terhadap KLB penyakit tersebut memperlihatkan bahwa lebih
dari 95% penduduk setempat telah melihat, mendengar atau menyadari
adanya pesan kesehatan dari pihak berwenang kesehatan (104).

Sumber: Personal communication dari S. Ahmed, Consultan in Public Health Medicine,
United Kingdom.
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tepat dan dapat diandalkan dapat sampai ke masyarakat. Seperti yang diper-
lihatkan oleh kampanye untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat
luas pada saat terjadinya KLB infeksi E. coli di Inggris (Kotak 19), pihak ber-
wenang kesehatan masyarakat tidak boleh hanya bergantung pada apa yang
disampaikan oleh media massa tetapi juga secara aktif menyampaikan peng-
umuman dalam suratkabar, televisi atau radio kepada masyarakat tentang
tindakan untuk pencegahan penyakit bawaan makanan. Informasi kepada
masyarakat tersebut harus disampaikan bukan hanya sebagai respons
terhadap suatu krisis tetapi juga secara teratur (102).

Berbagai jenis program radio dan televisi dapat digunakan untuk me-
nyampaikan informasi tentang keamanan makanan kepada masyarakat.
Siaran berita, acara drama dan pengumuman layanan masyarakat semuanya
dapat digunakan dalam menghadapi masalah keamanan makanan. Bahkan
acara kuis dapat memasukkan pertanyaan tentang keamanan makanan. Acara
memasak dapat memperagakan prinsip-prinsip penanganan makanan yang
aman. Radio, televisi dan video merupakan sarana yang penting untuk
menjelaskan keamanan makanan kepada orang-orang yang tidak dapat
membaca (103, 104).

Surat kabar dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada
masyarakat tentang masalah keamanan makanan dan mengingatkan kepada
mereka tentang berbagai upaya sederhana untuk menjaga keamanan makan-
an. Kotak 20 menyajikan sebuah contoh dari Zimbabwe yang menggunakan
suratkabar secara teratur untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang
berbagai upaya dalam pengendalian dan pencegahan penyakit kolera. Di Gua-
temala, sebuah perusahaan suratkabar yang besar menyediakan satu halaman
penuh setiap harinya untuk mempublikasikan agenda yang berisi pesan-
pesan keamanan makanan.

Komik merupakan sarana yang menarik khususnya bagi anak-anak serta
remaja dan dapat digunakan secara efektif untuk pendidikan kelompok
sasaran ini. Contohnya adalah Pied crow yang merupakan buku komik anak
tentang lingkungan di Kenya dan dalam salah satu terbitannya bercerita
tentang makanan serta kesehatan (64). Selain itu, buku komik berjudul Haamro
Sathi (Sahabat Kita) yang diterbitkan di Nepal mengeluarkan terbitan
pertamanya yang bercerita tentang masalah keamanan air (65).

Kumpulan contoh bahan pendidikan untuk keamanan makanan yang
dicetak dan diterbitkan di berbagai negara telah diterbitkan oleh WHO (63).
Di Guatemala, misalnya, diproduksi sebuah lembar-balik yang berisi pesan-
pesan keamanan makanan untuk pencegahan penyakit kolera dan penyakit
bawaan makanan lain yang prevalen di negara tersebut (mis., sistiserkosis).
Pemerintah Austria mengedarkan sebuah dokumen yang berisi informasi
rinci tentang peraturan keamanan makanan kepada seluruh rumah tangga di
negara tersebut (105). Dokumen yang sama juga diterbitkan di Australia,
Jerman, Singapura, Inggris, AS dan negara lainnya (106—131). Informasi yang
tercetak kerapkali muncul dalam majalah dan jurnal sehingga informasi
tersebut bisa mencapai lebih banyak pembaca.
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Cara inovatif lainnya dalam menyampaikan informasi keamanan makanan
meliputi pertunjukan drama, hotline telepon, lagu, dan permainan (Kotak 21).
Internet juga merupakan cara yang sangat efisien untuk menyebarluaskan
informasi kepada masyarakat umum.

Kotak 20. Pengumuman tindakan pencegahan penyakit kolera
dalam suratkabar di Zimbabwe, 1993

Waspada kolera

Di Zimbabwe sendiri tidak ada laporan tentang kasus penyakit kolera, tetapi
laporan kasus tersebut terdapat di beberapa negara tetangga. Oleh karena
itu, setiap penduduk di Zimbabwe harus waspada terhadap kemungkinan
penyebaran kolera di negara sendiri. Dalam menghadapi situasi ini,
pelancong dan pengungsi dari negara yang terjangkit kolera kemungkinan
besar akan menyebarkan penyakit tersebut. Lakukanlah pencegahan
penyakit kolera dengan mendukung upaya pemerintah di daerah anda.

Penyakit kolera dapat menyebar melalui

– orang yang mengonsumsi makanan yang terkontaminasi dan tidak
dimasak sampai matang

– meminum air yang terkontaminasi

– kondisi higiene yang buruk

– buah-buahan yang tidak dicuci dan dimakan begitu saja

Untuk mencegah penyakit kolera, pastikan

Melakukan kebiasaan higiene yang baik seperti:

– mencuci tangan sebelum memegang makanan
– mencuci semua buah dan sayuran sebelum dimakan
– merebus air minum yang berasal dari sumber yang tidak terlindung
– memanaskan kembali makanan sebelum dimakan
– menutup semua makanan sebelum dan sesudah makan
– menggunakan WC dengan cara yang benar
– mencuci tangan dengan sabun dan air setiap kali dari WC

Laporkan setiap kasus diare dan muntah yang terjadi pada orang yang
berusia di atas 10 tahun atau jika terjadi peningkatan jumlah kasus diare dan
muntah setiap harinya, khususnya diare dengan kotoran yang cair, kepada
Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit atau Dokter terdekat.

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, HUBUNGI PETUGAS ATAU FASILITAS
KESEHATAN TERDEKAT

Mari kita cegah penyakit kolera!!

DIPRODUKSI OLEH UNIT PENDIDIKAN KESEHATAN BEKERJA SAMA DENGAN UNIT
EPIDEMIOLOGI DAN PENGENDALIAN PENYAKIT, DEPARTEMEN KESEHATAN.
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Industri makanan

Industri makanan—mulai dari industri, pengolahan dan pembuatan sampai
industri katering massal dan TPM—bertanggung jawab atas keamanan
makanan yang ditawarkannya bagi masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan
ini, industri tersebut harus menjamin agar semua karyawannya, mulai dari
tingkat manajemen tertinggi sampai penjamah atau penyaji makanan yang
bekerja untuk sementara, sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang
tepat tentang keamanan makanan. Insentif paling besar yang akan diperoleh
industri tersebut setelah melaksanakan program pendidikan keamanan
makanan bagi karyawannya adalah respons konsumen atau dengan kata lain,
penolakan konsumen untuk membeli makanan dari rumah makan yang tidak
higienes atau memiliki reputasi yang buruk dalam hal keamanan makanan-
nya. KLB penyakit bawaan makanan yang terjadi akibat kesalahan dalam
pengolahan atau penanganan makanan akan membawa dampak ekonomi
yang luar biasa bagi industri makanan.

Walaupun demikian, peranan industri makanan tidak hanya pada
pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya. Peranan tersebut meluas sampai
pendidikan kepada konsumen dalam hal penggunaan produk makanan
secara aman baik produk makanan mentah, semi-olahan, maupun makanan
siap saji. Industri pembuatnya memiliki kepentingan langsung untuk memas-
tikan agar semua konsumennya—tanpa mempedulikan tingkat kemampuan
membacanya atau apakah mereka dapat membaca label produk makanan—
sudah terdidik secara efektif tentang keamanan makanan dan dapat
mengenali nilai risiko keamanan makanan yang sebenarnya. Jika tidak,
industri makanan dapat saja disalahkan (walaupun tuduhan ini keliru) bila
terjadi kontaminasi makanan dan penyakit yang ditimbulkan akibat kesalahan
penanganan makanan oleh konsumen (132). Pentingnya kerja sama sektor

Kotak 21. Permainan kartu sebagai sarana pendidikan dalam
keamanan makanan

Di Finlandia, permainan kartu digunakan untuk mendidik masyarakat
tentang kesehatan makanan sementara mereka bermain. Masing-masing
dari 52 buah lembar kartu bridge dan 2 lembar joker yang digunakan
memuat pesan keamanan makanan yang penting (dengan tinta hitam) dan
sepotong nasihat (dengan tinta merah). Keempat jenis kartu (hati, keriting,
waru, dan wajik) menggambarkan bidang keamanan makanan yang berbeda.
Hati mewakili pelabelan makanan, keriting mewakili penanganan makanan,
waru mewakili bahan tambahan makanan, dan wajik mewakili mikrobiologi
serta pestisida. Contoh, wajik nomor sepuluh akan menyampaikan pesan
berikut: “Daging ayam yang tidak dimasak dapat mengandung salmonela;
masak daging ayam sampai matang dan cuci tangan serta semua perabot
masak yang digunakan setelah mengolah makanan.”
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kesehatan dengan industri telah diakui dalam Deklarasi Alma-Ata tentang
layanan kesehatan primer yang menuntut upaya terkoordinasi dari berbagai
sektor. Di samping sektor kesehatan, layanan tersebut mengacu pula pada
pertanian, peternakan, pangan dan industri (133). Kotak 22 menjelaskan
sebuah inisiatif untuk mempromosikan penanganan makanan yang aman di
Inggris.

Pendidikan konsumen dapat berlangsung akibat tuntutan konsumen akan
informasi atau karena keluhan dari pihak konsumen. Seperti pada industri
lainnya, industri makanan dapat memanfaatkan label atau kemasannya untuk
menyampaikan informasi tentang keamanan makanan kepada konsumen
mereka. Sebagai alternatif, lembaran informasi juga harus dilampirkan dalam
kemasan.

Di banyak negara, informasi yang kini dicetak pada label terutama
berhubungan dengan produk makanan itu sendiri (mis., kuantitas, pabrik
pembuat dan nilai gizinya). Umumnya informasi yang berhubungan dengan
keamanan makanan sangat terbatas dan kerapkali hanya terdiri atas
informasi yang diwajibkan seperti informasi tentang masa penyimpanan
produk (mis., pencetakan tanggal kedaluwarsa produk) dan bagi beberapa
produk, tentang persyaratan penyimpanannya (134). Contoh, the Food and

Kotak 22. Inisiatif yang dilakukan di Inggris untuk mempromosikan
penanganan makanan yang aman pada masyarakat

Di Inggris, the Chartered Institute of Environmental Health dan the Food
and Drink Federation secara bersama-sama memulai sebuah kampanye
keamanan makanan yang disebut The Foodlink Campaign and National
Food Safety Week untuk mempromosikan konsep tanggung jawab
bersama dalam masyarakat yang mencakup produsen makanan, pabrik
pembuatnya, distributor, pedagang eceran dan konsumen. Inisiatif
tersebut terdiri atas survei terhadap pengetahuan dan pemahaman
tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan penanganan
makanan serta penyakit bawaan makanan, dan sebuah kampanye yang
ditujukan untuk para ibu usia 25—40 tahun yang merupakan penjamah
utama makanan. Kampanye tersebut meliputi pembagian booklet berjudul
Foodlink: A—Z of food safety yang berisi 26 pesan keamanan makanan,
melalui 400 pihak berwenang setempat, ratusan lembaga konsumen dan
relawan, sekolah, industri pembuat makanan dan minuman, pedagang
eceran makanan, para profesional kesehatan serta media massa. Selama
kampanye National Food Safety Week tersebut, dibagikan sekitar 400.000
booklet dan 3 juta kartu yang memuat informasi. Sekitar 20.000 lembar
poster dan 10.000 kartu peraga mempromosikan pesan-pesan “Foodlink”.
Ratusan acara dan aktivitas yang meliputi presentasi dengan peragaan,
perlombaan yang berjudul “hazard kitchens (bahaya di dapur),” kompetisi
media dan siaran radio, diselenggarakan di seluruh negera dengan
melibatkan sembilan pengusaha pengecer besar dan banyak pengecer
kecil.
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Drug Act di Kanada mengharuskan adanya informasi berikut pada label
produk makanan kemasan: daftar yang memuat ingrediennya, kuantitas
netto, nama dan alamat industri pembuat atau importirnya dan nama umum
untuk produk makanan tersebut. Label pada produk yang hanya bisa
disimpan sampai 90 hari atau kurang harus menunjukkan tanggal kedalu-
warsanya dengan mencantumkan kata-kata “sebaiknya digunakan sebelum”
(best before) pada label produk tersebut. Petunjuk untuk penyimpanan yang
benar, jika suhu penyimpanannya berbeda dengan suhu ruang, juga harus
tercantum di label. Di AS, ada tren yang condong mewajibkan pencantuman
label yang lebih rinci. Sejak bulan Juli 1994, US Department of Agriculture
mewajibkan pencantuman informasi tentang penanganan makanan yang
aman pada semua kemasan produk daging dan unggas yang mentah atau
setengah matang. Label tersebut dijelaskan dalam the Code of Federal Regula-
tions, pasal 9, ayat 317 dan 381 (134). Label ini terdiri atas icon dan teks serta
menyatakan:

Produk ini diolah dari daging dan/atau unggas yang sudah menjalani
pemeriksaan dan lulus uji. Beberapa produk makanan dapat mengandung
bakteri yang bisa menyebabkan penyakit jika produk tidak ditangani atau
dimasak dengan benar. Untuk perlindungan Anda sendiri, ikuti petunjuk
penanganan yang aman ini.

Beberapa pihak dalam industri makanan secara sukarela telah mengambil
langkah-langkah untuk menginformasikan kepada konsumen tentang
penanganan makanan yang benar. Di Switzerland, sebuah cabang supermar-
ket mengeluarkan petunjuk tentang penanganan daging unggas yang aman
dengan mencetaknya pada label yang ada di dalam paket kemasannya di
samping pada selebaran yang diberikan kepada konsumen. Di Pakistan, Ten
golden rules for safe food preparation (sepuluh peraturan penting untuk
pengolahan makanan secara aman) yang dikeluarkan oleh WHO dicetak pada
bagian belakang paket kemasan keripik jagung (cornflakes).

Sebuah inisiatif yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan pengecer besar
di Inggris melibatkan pembentukan kelompok ilmiah independen, the Food
Safety Advisory Centre, untuk memberikan informasi aktual tentang keamanan
makanan kepada masyarakat. Kelompok ini memproduksi leaflet informasi
dan menyediakan nomor telepon bebas pulsa sehingga konsumen dapat
bertanya tentang keamanan makanan (135).

Perusahaan makanan, asosiasi dagang dan lembaga lainnya di negara
industri menyebarluaskan berbagai materi pendidikan tentang aspek-aspek
makanan dan gizi, termasuk tentang keamanan makanan. The International Life
Sciences Institute (ILSI) mendukung pelaksanaan riset, memperbarui semua
fakta ilmiah dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui konferensi
serta publikasinya. Publikasi ini disusun dengan bantuan ILSI.

The Industry Council for Development (ICD) menyediakan bantuan keahlian
dalam bidang industri makanan kepada pemerintah, industri dan lembaga
pengembangan lain. ICD menjalin kerja sama dengan WHO dalam pelaksa-
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naan sejumlah proyek, antara lain kursus pelatihan, seminar, kajian HACCP,
dan produksi serta publikasi materi pendidikan.

Atas inisiatif dari perusahaan makanan dan minuman terkenal, dibentuk
the European Food Information Council (EUFIC) untuk memberikan informasi
yang didasarkan atas fakta dan bukti ilmiah di bidang kesehatan dan gizi,
keamanan serta kualitas makanan, dan aplikasi bioteknologi modern pada
produk pangan. EUFIC memiliki wewenang yang serupa dengan the Interna-
tional Food Information Council (IFIC) yang terutama difokuskan pada pasar
Amerika (136). Contoh, EUFIC melaksanakan survei pan-Eropa untuk
memahami dengan lebih jelas pendapat dan perbuatan murid sekolah di
berbagai negara Eropa tentang keamanan makanan dan gizi (137).

Industri makanan dapat memainkan peranan yang unik dalam program
pendidikan kesehatan melalui pemasaran sosial bagi konsumen. Peranan ini
meliputi metodologi sistematis yang diadaptasikan dari pemasaran
komersial sehingga tujuan sosialnya yang meliputi perubahan perilaku
dalam suatu kelompok populasi tertentu dapat dicapai. Pemasaran sosial (so-
cial marketing) dapat digunakan oleh pihak industri untuk mengubah
perilaku dengan mempromosikan suatu produk tertentu (138). Di sejumlah
bidang kesehatan (mis., kesehatan mulut dan pencegahan AIDS), iklan-iklan
yang dihasilkan oleh pihak perusahaan ternyata sangat membantu dalam
mengubah sikap dan kebiasaan konsumen. Iklan pasta gigi telah mempro-
mosikan pentingnya higiene mulut, dan iklan kondom turut memberikan
kontribusi pada pencegahan penyebaran penyakit AIDS. Pendekatan ini di
bidang pendidikan kesehatan masih belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam
industri makanan atau industri yang terkait. Contoh, sabun dapat diiklankan
karena peranannya dalam menghilangkan mikroorganisme, bukan untuk
melembutkan kulit; dan lemari es bisa saja diiklankan karena penggunaan-
nya yang sangat penting untuk pengendalian bakteri bawaan makanan dan
karena efisiensinya dalam pendinginan yang diperlukan untuk penyim-
panan makanan secara benar. Pengecekan suhu penyimpanan dapat
dipromosikan oleh industri pembuat termometer. Sayangnya iklan yang
digunakan oleh sebagian perusahaan makanan kadang-kadang menimbul-
kan kesalahan informasi yang serius tentang keamanan makanan. Contoh,
beberapa industri penghasil produk makanan telah mengiklankan bahwa
produk mereka bebas dari bahan makanan tambahan (food additives) dan
sebagai konsekuensinya, mereka menyampaikan suatu pendapat pada
masyarakat bahwa bahan makanan tambahan merupakan unsur yang
merugikan kesehatan.

Di Republik Islam Iran, industri yang membuat preparat disinfektan
mengingatkan penduduk Iran tentang kemungkinan kontaminasi mikroba
pada buah-buahan dan sayuran mentah. Di Trinidad dan Tobago, kerja sama
yang terjalin antara sejumlah industri dan pihak berwenang kesehatan
berhasil mencegah penularan penyakit kolera (Kotak 23) (138). Contoh
bagaimana sebuah perusahaan distributor makanan di Kanada mendukung
kampanye keamanan makanan diuraikan dalam Kotak 24.
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Masyarakat

Akhirnya, seluruh masyarakat harus turut serta dalam pendidikan kesehatan
tentang keamanan makanan untuk memastikan bahwa makanan dan air
diproduksi serta disimpan dalam lingkungan yang bersih, dan diproses serta
ditangani secara higienis. Hanya melalui upaya yang terkoordinasi dengan
baik dan melibatkan seluruh masyarakat, perbaikan pada standar keamanan
makanan secara logis dapat diharapkan.

Peranan beberapa kelompok dalam masyarakat merupakan elemen yang
penting.

Kelompok konsumen dan lembaga swadaya masyarakat

Ada sejumlah organisasi yang didirikan untuk mewakili kelompok
konsumen dan membela hak-hak dan kepentingan mereka terhadap hak-hak
dan kepentingan pemerintah, industri dan lembaga lainnya. Beberapa
organisasi memberikan saran kepada konsumen tentang masalah yang
berhubungan dengan kesehatan mereka. Dalam posisi seperti ini, organisasi
tersebut memiliki kesempatan yang unik untuk berpartisipasi dalam
pendidikan keamanan makanan bagi konsumen. Lembaga swadaya
masyarakat (LSM) dapat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap
persoalan keamanan makanan, menekankan perlunya konsumen serta
penjamah makanan untuk memperhatikan aturan pengolahan makanan yang
aman di rumah, dan memberikan saran agar konsumen bersikap hati-hati
dalam memilih makanan mereka.

Kotak 23. Kerja sama industri dengan pihak berwenang
kesehatan masyarakat dalam pencegahan penyakit kolera di
Trinidad dan Tobago (138)

Selama paruh pertama tahun 1992, ancaman penyakit kolera yang terjadi
di Trinidad dan Tobago telah mendorong dilakukannya upaya pendidikan
kesehatan masyarakat oleh pihak berwenang kesehatan masyarakat dan
sektor swasta.

Sektor swasta dimobilisasi untuk mendukung upaya pemerintah dengan
mensponsori pemasangan iklan serta pengumuman dalam dua jurnal
terkemuka sehingga program pencegahan penyakit kolera diketahui oleh
masyarakat. Sebanyak US$94.000 dikeluarkan oleh berbagai perusahaan di
negara tersebut—termasuk industri sabun dan bahan pemutih pakaian,
perusahaan jasa cleaning serta pengolahan sampah, industri pengolahan
makanan dan minuman, perusahaan asuransi, industri plastik, supermarket
dan perusahaan pengolahan air minum. Kontribusi sektor swasta pada
program pencegahan penyakit kolera ini diumumkan kepada masyarakat
oleh Departemen Kesehatan.
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Kotak 24. Distributor kelontong di Kanada mendukung
pelaksanaan kampanye keamanaan makanan

The Canadian Council of Grocery Distributors (CCGD), yang beranggotakan
rantai supermarket besar maupun kecil, memutuskan untuk berperan serta
aktif mempromosikan keamanan makanan di rumah. Radio dipilih sebagai
media komunikasi karena pesan yang disampaikan melalui radio akan
diterima oleh sekitar 38% penduduk yang pada dasarnya tuna-aksara, juga
oleh mereka yang dapat membaca.

Bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, 16 pesan radio berdurasi 30
detik diproduksi untuk musim yang berbeda. Biaya perencanaan, produksi,
dan distribusi pesan tersebut ditanggung oleh CCGD, ditambah sumbangan
dari lima kelompok komoditas dengan imbalan disebutkannya komoditas
mereka di akhir penyampaian pesan. Pada Januari 1996, 108 stasiun radio di
seluruh Kanada (80 berbahasa Inggris dan 28 Perancis) mulai menyiarkan
pesan tersebut yang disesuaikan dengan waktu dalam satu tahun dan
dikaitkan dengan masalah keamanan makanan. Isi pesan beragam dan
mencakup informasi mengenai gejala penyakit bawaan makanan, risiko yang
berkaitan dengan telur, hamburger, penyimpanan makanan, dan tindakan
untuk menjamin keamanan makanan.

Pesan yang disampaikan merupakan pernyataan layanan publik yang
disiarkan tanpa dikenakan biaya. Karena CCGD merupakan lembaga nirlaba,
CCGD dinyatakan layak untuk memanfaatkan pernyataan layanan publik itu.

Untuk melengkapi kampanye melalui radio, pesan serupa dicetak dan
dikirimkan ke 178 suratkabar dan majalah, dengan permintaan agar media
massa itu bersedia terlibat dalam upaya kewaspadaan umum yang penting
ini. Media tersebut diinstruksikan untuk membawa pertanyaan mereka pada
otoritas kesehatan setempat.

Para anggota CCGD didorong untuk mendukung inisiatif ini dengan
mendidik pegawai dan pelanggannya. Mereka dibekali dengan buku
berbahasa Inggris dan Perancis mengenai pesan-pesan keamanan makanan
dan dianjurkan untuk menggunakannya sesuai jadwal penyiaran pesan
keamanan makanan di radio. Jadwal yang dianjurkan untuk penyampaian
pesan adalah setiap minggu atau pesan dimasukkan dalam kantong belanja.
Tenaga di departemen kesehatan menawarkan bantuan keahlian dan nomor
kontak bebas pulsa mereka.

Sumber: Personal contribution by M. Simon, Canadian Council of Grocery Distributors, 1996.

Organisasi tersebut juga dapat memainkan peranan penting dalam
meningkatkan kesadaran pembuat kebijakan untuk menjalankan surveilans
dan pengendalian keamanan makanan yang lebih baik. Mereka dapat bekerja
sama dengan pemerintah dan industri untuk menyebarluaskan informasi
kepada konsumen.

Organisasi setempat di tingkat yang paling dasar dan kelompok
perempuan merupakan lembaga yang idealnya cocok untuk memengaruhi
perubahan keamanan makanan dalam masyarakat mereka sendiri. Mereka
memahami kendala budaya, berbicara dengan bahasa masyarakat itu sendiri,
dan mengetahui cara terbaik untuk meneruskan pesan mereka kepada
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masyarakat. Dengan tersedianya panduan dan informasi yang berpihak
kepada konsumen, organisasi tersebut akan terdorong untuk mengambil
tindakan. Perkumpulan perempuan merupakan kelompok yang terutama
sensitif terhadap dilema yang dihadapi oleh para ibu yang memiliki anak kecil
dan harus bekerja di luar rumah, serta bagaimana situasi seperti ini
memengaruhi pemberian ASI kepada bayi mereka. Di negara berkembang,
kurangnya waktu acapkali menjadi kendala bagi wanita pekerja untuk
membuatkan makanan yang baru bagi bayi dan anak mereka. Tanpa tersedia-
nya lemari pendingin, makanan yang sudah disiapkan jauh sebelumnya dapat
menimbulkan ancaman kesehatan yang besar bagi bayi dan anak-anak.
Asosiasi perempuan dapat membantu ibu untuk menemukan solusinya. Di
Peru dibentuk asosiasi perempuan untuk membantu ibu bekerja dalam
memberikan makanan secara aman kepada bayi mereka.

Perusahaan asuransi

Perusahaan asuransi memiliki kepentingan sendiri dalam pencegahan
penyakit bawaan makanan karena kelompok penyakit ini berada di antara
permasalahan kesehatan yang paling banyak dijumpai dan biaya yang
berkaitan dengan klaim pengobatan dan absen dari pekerjaan bisa mencapai
angka yang sangat besar.

Perusahaan asuransi harus bekerja sama dengan pemerintah dalam
menyebarluaskan informasi kepada pelancong, lansia, dan kelompok rentan
lainnya untuk meminimalkan permasalahan kesehatan kelompok populasi
tersebut dan sekaligus mengurangi beban biaya bagi perusahaan. Dalam
konteks ini, kerja sama yang sangat berharga antara the British Life Assurance
Trust dengan WHO dalam pembuatan daftar internasional materi audiovisual
untuk pendidikan merupakan salah satu contoh upaya yang dilakukan oleh
lembaga asuransi dalam program pendidikan keamanan makanan.

Organisasi keagamaan dan lainnya dengan peran kemanusiaan

Pada beberapa masyarakat, kelompok keagamaan telah mengatur pemilihan,
pengolahan dan konsumsi makanan oleh para pengikutnya; dalam banyak
hal, semua pengaturan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan
makanan. Pada hakekatnya semua agama mendukung higiene makanan (139).
Karena pengaruh yang ditimbulkan oleh lembaga agama dan sosial pada
masyarakat, maka keterlibatan mereka dalam pendidikan keamanan makanan
sangat besar artinya. Di samping itu, pada saat-saat terjadinya perang,
bencana atau pengungsian penduduk, lembaga keagamaan dan organisasi
kemanusiaan lainnya kerap terlibat dalam penyiapan dan distribusi makanan
kepada penduduk yang menderita. Kelompok-kelompok ini dapat memain-
kan peranan yang penting dalam menyampaikan pesan tentang perlunya
keamanan dan higiene makanan.
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