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Antara negara yang satu dan lainnya terdapat permasalahan, karakteristik
sosiobudaya dan sumber daya yang beragam. Oleh karena itu, kita tidak
mungkin menyusun sebuah rencana kerja atau membuat kurikulum untuk
program pendidikan keamanan makanan yang dapat diaplikasikan secara
global. Setiap negara atau daerah yang merencanakan penggunaan program
pendidikan atau intervensi untuk keamanan makanan harus mengembang-
kan program dan rencana kerja yang relevan dengan kebutuhan, karakteris-
tik penduduk, serta infrastrukturnya. Program dan intervensi dianggap
sebagai tindakan alternatif. Bab ini menyajikan program nasional yang luas
baik untuk pendidikan konsumen dan penjamah makanan maupun untuk
aktivitas pendidikan yang spesifik.

Ada banyak publikasi yang penting untuk dibaca berkaitan dengan
implementasi program pendidikan kesehatan (1—3). Bab ini bertujuan untuk
merekomendasikan unsur-unsur kunci dalam rencana pendidikan kesehatan
di bidang keamanan makanan (Gambar 12) dan memberikan panduan tentang
persoalan keamanan makanan serta menyajikan beberapa pengalaman dalam
bidang ini. Unsur-unsur kunci yang direkomendasikan dalam bab ini dapat
diaplikasikan dalam program nasional juga dalam aktivitas pendidikan dan
pelatihan yang sasarannya adalah kelompok-kelompok tertentu seperti
komunitas kecil serta staf atau karyawan tempat-tempat pengelolaan
makanan (TPM).

Pengakuan, komitmen dan sumber daya

Pengakuan dan dukungan politik terhadap sasaran serta tujuan program
pendidikan keamanan makanan, dan dukungan dari tokoh-tokoh serta
lembaga masyarakat pemerhati masalah keamanan makanan merupakan hal
yang sangat penting untuk keberhasilan program semacam ini.

Dengan demikian, langkah pertama ke arah pendidikan kesehatan di
bidang keamanan makanan adalah dengan mempertinggi kesadaran para



144 Penyakit bawaan makanan: fokus pendidikan kesehatan

Gambar 12. Unsur-unsur kunci untuk rencana pendidikan kesehatan di bidang
keamanan makanan

Kotak 25. Beberapa kebijakan internasional yang mendukung
pendidikan kesehatan di bidang keamanan makanan

Salah satu prinsip dasar layanan kesehatan primer adalah partisipasi
masyarakat pada semua tahapan. Agar masyarakat dapat dilibatkan secara
cerdas, mereka membutuhkan akses yang mudah untuk mendapatkan
segala jenis informasi yang benar tentang situasi kesehatan mereka dan
bagaimana diri mereka sendiri dapat membantu meningkatkannya.

...layanan kesehatan primer harus mencakup sedikitnya pendidikan
yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan yang ada dan metode
untuk mengidentifikasi, mencegah serta mengendalikannya...
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Kotak 25. (lanjutan)

...sebagai bagian dari cakupan total populasi melalui layanan
kesehatan primer, prioritas utama harus difokuskan pada kebutuhan
khusus para ibu, anak-anak, populasi pekerja yang berisiko tinggi, dan
segmen masyarakat yang kurang mampu, dan bahwa aktivitas yang
diperlukan dapat tetap dipertahankan yang juga menjangkau setiap
rumah serta tempat kerja untuk mengidentifikasi secara sistematis
mereka yang berisiko paling tinggi, untuk memberikan perawatan yang
berkelanjutan kepada mereka, dan untuk menghilangkan faktor-faktor
yang turut menimbulkan permasalahan kesehatan.

WHO/UNICEF International Conference on Primary Health Care, Alma-
Ata, 1978

Program pendidikan dan informasi untuk konsumen harus mencakup
aspek-aspek penting dalam perlindungan konsumen seperti:
[a] kesehatan, gizi, pencegahan penyakit bawaan makanan dan
penyubalan (alduterasi) makanan.

United Nations Guidelines for Consumer Protection, 1986

Jika keadaannya memungkinkan, pemerintah dalam kerja samanya
yang erat dengan berbagai pihak berkepentingan harus ...mendukung
pendidikan konsumen untuk berkontribusi bagi terbentuknya
masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan, dilakukannya
perbuatan/praktik yang aman di rumah, partisipasi masyarakat dan
asosiasi konsumen yang aktif.

FAO/WHO International Conference on Nutrition, Rome, 1992

...pemberdayaan penduduk dan partisipasi masyarakat ternyata
merupakan faktor esensial di dalam pendekatan promosi kesehatan
yang demokratis dan menjadi daya dorong bagi mereka untuk berdikari
serta melaksanakan pembangunan yang mandiri...pendidikan
merupakan hak asasi manusia dan unsur kunci untuk menghasilkan
perubahan politik, ekonomi serta sosial yang diperlukan sehingga
kesehatan menjadi suatu kemungkinan yang dapat dicapai bagi semua
orang. Pendidikan harus dapat diakses sepanjang hidup dan dibangun
berdasarkan prinsip keadilan khususnya dengan menghargai budaya,
kelas sosial serta gender.

International Conference on Health Promotion, Sundsvall, 1991

The World Health Assembly yang ke-46...mendesak negara
anggota...untuk menekan dan menurunkan angka prevalensi penyakit
yang berhubungan dengan makanan serta keadaan yang ada kaitannya
dengan penyakit tersebut pada saat prevalensi ini meningkat.

World Health Assembly Resolution 46.7 (1993)

The World Health Assembly yang ke-42...mendesak negara
anggota...untuk menyusun, dengan semangat Konferensi Alma-Ata,
Ottawa dan Adelaide, strategi bagi promosi kesehatan serta pendidikan
kesehatan sebagai unsur yang esensial di dalam layanan kesehatan
primer dan untuk memperkuat infrastruktur serta sumber daya yang
diperlukan pada semua tingkatan.

World Health Assembly Resolution 42.44 (1989)
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pembuat kebijakan akan pentingnya penyakit bawaan makanan (foodborne
disease) dan peran pendidikan dalam keamanan makanan untuk memastikan
komitmen mereka di dalam mengintegrasikan pendidikan keamanan
makanan ke dalam kebijakan nasional yang berkaitan dengan makanan dan
gizi serta kebijakan kesehatan masyarakat yang terkait. Sumber daya untuk
implementasi program tersebut juga harus dikenali atau disediakan.
Keyakinan dan semangat yang ada pada diri pembuat kebijakan dan masya-
rakat umum berkaitan dengan program pendidikan keamanan makanan
harus dirangsang sehingga setiap orang memiliki perasaan ikut terlibat dan
wajib untuk menyukseskan program tersebut. Kotak 25 memperlihatkan
beberapa komitmen para pembuat kebijakan di tingkat internasional untuk
mendukung program keamanan makanan dan pendidikan kesehatan.
Kebijakan tersebut dapat digunakan oleh manajer program keamanan
makanan dan pendidikan kesehatan untuk memperoleh dukungan bagi
pendidikan kesehatan di bidang keamanan makanan.

Koordinasi

Pendidikan di bidang keamanan makanan memiliki peluang sukses yang
sangat besar jika semua sektor yang terkait dilibatkan secara tepat. Meskipun
sektor kesehatan masyarakat harus memainkan peranan yang utama dan me-
lakukan koordinasi, sektor tersebut perlu mengambil langkah-langkah untuk
melibatkan perwakilan sektor lainnya baik pemerintah (mis., departemen pen-
didikan, pertanian, pariwisata, pemerintah daerah) maupun non-pemerintah
(mis., industri, universitas dan lembaga riset, kelompok konsumen), melalui
sebuah komite lintas-sektoral atau mekanisme serupa lainnya (4, 5).

Komite atau panitia pengarah bertanggung jawab atas pengelolaan pro-
gram tersebut. Tugasnya dapat mencakup:

– pengkajian situasi;
– penetapan masalah, penetapan prioritas dan penetapan kebutuhan

khusus yang berkaitan dengan pendidikan keamanan makanan;
– pengembangan rencana, termasuk penetapan tujuan dan kebijakan,

identifikasi strategi untuk implementasi program, dan penetapan
kerangka waktu;

– penentuan tanggung jawab setiap sektor dalam proses implementasi;
– mobilisasi sumber daya;
– pengamanan kebijakan dan layanan yang mendukung, termasuk

sumber daya manusia yang berkualifikasi dan terlatih, peraturan atau
undang-undang jika diperlukan dan layanan kesehatan lainnya;

– pemantauan kemajuan program dan pengevaluasian dampak inter-
vensi;

– upaya untuk mengubah aktivitas yang sedang berlangsung jika
diperlukan, dan perencanaan aktivitas di masa mendatang.
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Di banyak negara mungkin akan lebih tepat jika sebuah sistem yang ter-
desentralisasi dan sebuah komite nasional dibentuk di samping komite
tingkat regional dan/atau lokal. Dalam hal ini, fungsi komite nasional antara
lain memberikan panduan serta kebijakan, mendukung pelatihan sumber
daya manusia dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas di tingkat
nasional. Sementara itu, komite regional atau lokal akan mengkaji situasi di
daerah mereka, menetapkan prioritas, mengadaptasikan kebijakan nasional,
mengimplementasikan program, memantau kemajuan program dan meng-
evaluasinya.

Pengkajian situasi

Pendidikan kesehatan di bidang keamanan makanan harus sesuai dengan
kondisi budaya masyarakat setempat. Pendidikan tersebut juga harus peka
terhadap situasi kesehatan, teknologi, sosial dan ekonomi yang ada dalam
masyarakat tertentu atau dalam kelompok budaya atau sosial tertentu. Pro-
gram atau intervensi pendidikan tersebut harus memperhitungkan masalah
dan kebutuhan yang spesifik bagi kelompok sasaran. Dengan demikian,
pendidikan keamanan makanan harus didasarkan pada kombinasi dua tipe
informasi: informasi teknis tentang masalah keamanan makanan serta
perbuatan atau praktik yang menimbulkan penyakit bawaan makanan, dan
informasi tentang faktor-faktor sosiobudaya dan ekonomi yang melatari
serta memengaruhi keamanan makanan. Program pendidikan juga harus
mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan karakteristik penduduk
yang menjadi sasaran. Karakteristik penduduk akan memengaruhi strategi
implementasi program tersebut. Jika data-data semacam itu tidak tersedia,
mungkin perlu dilakukan penelitian sebelum menyusun rencana dan
mengimplementasi program. Universitas dan lembaga riset serta lembaga
pendidikan lainnya dapat memfasilitasi jenis penelitian ini. Pengkajian
situasi dan identifikasi masalah akan bermanfaat jika dilaksanakan oleh tim
multidisipliner yang mencakup pakar epidemiologi, ilmuwan pangan1 dan
pakar antropologi.

Situasi keamanan makanan

Berbagai jenis informasi mungkin dibutuhkan. Pengkajian terhadap situasi
keamanan makanan harus mencakup pengumpulan data-data teknis
tentang penyakit bawaan makanan, kontaminasi makanan, kebiasaan
makan dan praktik pengolahan makanan.

1 Istilah ilmuwan pangan dalam arti yang luas adalah ilmuwan dan pakar teknologi pangan,
sarjana rekayasa pangan, mikrobiologi pangan, dokter hewan, pakar toksikologi, ahli kimia,
penilik makanan (food inspectors) dan ilmuwan lain yang memiliki keahlian di bidang pangan
serta makanan.
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Data surveilans epidemiologi penyakit bawaan makanan dan/atau data
pemantauan terhadap kontaminasi makanan

Data statistik tentang penyakit bawaan makanan yang meliputi angka
morbiditas dan mortalitas diperlukan untuk mengkaji sifat serta besaran
penyakit tersebut dan implikasinya pada bidang kesehatan serta ekonomi.
Data semacam itu sangat penting untuk menyusun prioritas penyakit
bawaan makanan dan untuk menentukan tindakan yang diperlukan. Data
epidemiologi kejadian luar biasa (KLB) penyakit bawaan makanan juga akan
meningkatkan pemahaman terhadap faktor risiko yang menimbulkan pe-
nyakit bawaan makanan dan membantu mengenali makanan, pengopera-
sian serta perbuatan yang berisiko tinggi. Data tersebut dapat diperoleh
melalui program surveilans penyakit bawaan makanan di tempat penyakit
tersebut berjangkit.

Data yang dikumpulkan melalui program pemantauan terhadap konta-
minasi makanan dapat digunakan untuk mengkaji apakah makanan yang
bersangkutan dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi penduduk atau
subkelompok. Program semacam ini terutama penting untuk pencegahan
atau pembatasan terpajannya populasi pada kontaminan kimia.

Bahaya penyakit bawaan makanan dan upaya pengendaliannya

Informasi ilmiah tentang bahaya penyakit bawaan makanan mencakup
informasi tentang ekologi mikroorganisme, efek toksikologi zat kimia dan
upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk mencegah kontaminasi
dengan mengurangi atau meniadakan ancaman bahaya atau dengan
mengendalikan pertumbuhan kuman serta produksi toksinnya. Data tersebut
akan menambah pemahaman tentang risiko kesehatan yang potensial dan
kemungkinan konsekuensi yang ditimbulkan oleh praktik penyiapan
makanan.

Data praktik penyiapan makanan berdasarkan studi HACCP

Studi HACCP akan meningkatkan pemahaman tentang perilaku atau praktik
penyiapan makanan yang sangat menentukan bagi keamanan makanan dan
harus dimodifikasi atau dikuatkan kembali. Studi semacam ini harus
dilakukan terhadap makanan atau prosedur penyiapan makanan yang
melalui program surveilans penyakit bawaan makanan dan/atau program
pemantauan kontaminasi makanan teridentifikasi sebagai faktor yang
berisiko tinggi. Kajian tersebut dapat dianggap sebagai upaya pelengkap di
dalam investigasi epidemiologi untuk penyakit bawaan makanan yang
menekankan pada identifikasi faktor risiko dan perilaku yang perlu diubah
atau dikuatkan kembali. Kajian tersebut juga dapat digunakan untuk
mengidentifikasi masalah di tempat yang program surveilansnya tidak ada
atau sangat lemah.
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Pola makanan

Jenis makanan yang dikonsumsi dan sumbernya juga harus dikaji. Jenis
informasi yang mungkin berguna dalam pengkajian tersebut adalah: praktik
pertanian dan pengolahan makanan (jika, misalnya, terdapat kemungkinan
bahwa bahan pangan mentah yang dijual di pasar sudah terkontaminasi),
makanan impor (jenis makanan berisiko tinggi yang diimpor, dan apakah
infrastruktur kontrol makanan cukup efektif untuk mencegah agar bahan
pangan yang terkontaminasi tidak memasuki pasar lokal), bahaya lingkungan
(mis., apakah pasokan air bersih tersedia, apakah kontaminan lingkungan
dapat membahayakan keamanan makanan) dan bagaimana bahaya lingkung-
an itu memengaruhi bahan pangan mentah, konsumsi makanan serta
kebiasaan penyiapan makanan (mis., apakah penyiapannya sudah adekuat
untuk mencegah serta mengendalikan bahaya, apakah seseorang memiliki
predileksi terhadap makanan berisiko tinggi tertentu, dan kebiasaan makan
selama perjalanan).

Jenis informasi lain

Jenis informasi lain seperti pengalaman dan pengamatan terhadap makanan
dan penilik kesehatan, petugas layanan kesehatan, produsen makanan serta
tempat pengelolaan makan juga harus diperhitungkan.

Faktor-faktor penyebab perilaku terkait makanan

Informasi sosial dan antropologi tentang perilaku yang berhubungan dengan
makanan diperlukan untuk mengetahui populasi yang menjadi sasaran dan
memahami faktor-faktor yang mendasari kesukaan populasi tersebut
terhadap makanan tertentu atau praktik mereka dalam penyiapan makanan.
Informasi dapat dikumpulkan sebagai berikut (lihat halaman 92):

– faktor predisposisi/predisposing factor (mis., pengetahuan, sikap, kete-
rampilan, kepercayaan dan persepsi populasi sasaran yang berkaitan
dengan keamanan makanan, bahaya bawaan makanan dan upaya
pengendaliannya);

– faktor yang memudahkan/enabling factor (mis., kondisi lingkungan,
situasi ekonomi, peraturan dan layanan seperti pasokan air bersih,
sanitasi serta fasilitas penyimpanan makanan);

– faktor penguat/reinforcing factor (mis., apakah lingkungan mendorong
kebiasaan yang aman atau penanganan makanan secara aman melalui
upaya-upaya seperti pemberian sertifikat kepada para penjamah ma-
kanan yang sudah dilatih, sikap para manajer atau penyelia di tempat
penjualan/pengolahan makanan, dan persyaratan yang diajukan
konsumen).
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Masyarakat, infrastruktur dan sumber daya

Untuk tujuan penyusunan rencana dan implementasinya, kita harus mem-
peroleh data demografi tentang masyarakat dan data-data tentang infrastruk-
tur serta sumber dayanya.

Data demografi

Data semacam ini meliputi data-data tentang penduduk dalam masyarakat
serta distribusi usianya (mis., jumlah anak, lansia), jumlah rumah tangga,
jumlah orang yang rentan (mis., pasien HIV), jumlah pelancong dan
tujuannya, jumlah imigran serta kelompok etnik dan agamanya, tingkat
pendidikan serta proporsi penduduk yang tuna-aksara, status sosioekonomi
serta akses pada media, sekolah dan pusat kesehatan, dan proporsi penduduk
yang tinggal di daerah perkotaan atau pedesaan.

Bisnis makanan

Data-data ini meliputi informasi tentang jumlah dan jenis industri makanan,
tempat penjualan/pengolahan makanan serta jasa katering, pengusaha/
pedagang pengecer dan penjaja makanan kakilima.

Institusi sosial dan sumber daya

Di sini tercakup informasi tentang institusi atau lembaga yang memiliki
peranan advokasi dan dapat digunakan untuk mengimplementasikan pro-
gram pendidikan. Contoh, gereja dari berbagai aliran, kuil, mesjid, sekolah,
pasar serta tempat perkumpulan lainnya, pusat kesehatan, biro jasa pariwisata
dan seterusnya.

Sistem komunikasi

Kita dapat melakukan inventarisasi cara-cara komunikasi yang formal
seperti suratkabar, jurnal, stasiun radio, saluran telepon, perpustakaan dan
tempat pemasangan poster.

Analisis masalah

Hasil pengkajian harus diikuti dengan analisis serta identifikasi masalah dan
penetapan prioritas, pemilihan strategi yang tepat, penetapan kebutuhan
pendidikan dan penyusunan kebijakan serta pemberian layanan yang men-
dukung.

Perencanaan dan implementasi

Setelah masalah dan kebutuhan pendidikan berhasil diidentifikasi, sebuah
rencana harus disusun. Rencana tersebut harus menyebutkan prioritas,
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menetapkan tujuan dan menentukan strategi untuk komunikasi serta untuk
pelatihan dan pendidikan berbagai kelompok sasaran atau kelompok
populasi (Tabel 13). Rencana tersebut juga harus menentukan kebutuhan
akan sumber daya manusia yang berkualifikasi serta terlatih, kebijakan yang
mendukung dan layanan lainnya serta cara-cara untuk mencapainya.
Pemilihan strategi dan mitra kerja untuk implementasi harus mempertim-
bangkan karakteristik penduduk dan infrastruktur yang ada.

Tabel 13. Mitra kerja dalam pendidikan kesehatan di bidang
keamanan makanan dengan populasi sasaran

Mitra kerja untuk
implementasi

Populasi sasaran

Layanan kesehatan masyarakat
(puskesmas, klinik, rumah sakit,
dokter)

Pusat kesehatan ibu dan anak (KIA)

Pihak akademis (universitas,
lembaga penelitian)

Sekolah dasar dan lanjut
Sekolah kejuruan

Industri makanan, termasuk
tempat pengelolaan makanan
dan jasa katering

Supermarket dan pengecer

Media massa
Penilik makanan (biro urusan

konsumen)

Kelompok konsumen
Lembaga keagamaan dan sosial

Sektor pariwisata (biro pariwisata,
tour operator)

Polisi setempat

Ibu yang anaknya masih kecil
Kelompok berisiko tinggi (lansia, anak-anak,

pasien gangguan kekebalan, ibu hamil,
pelancong/wisatawan), masyarakat
umum

Ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang memiliki
bayi dan anak kecil

Petugas kesehatan, profesional kesehatan
masyarakat, ilmuwan pangan, penilik
makanan, pembuat kebijakan

Anak-anak dan remaja, guru, orang tua
Penjamah makanan profesional (jurumasak,

pramusaji), manajer hotel dan restoran
Penjamah makanan profesional,

konsumen, toko swalayan/supermarket
dan pengecer

Penjamah makanan profesional dan
domestik

Pembuat kebijakan dan masyarakat umum
Konsumen, industri makanan, tempat

pengelolaan makanan dan jasa katering,
penjaja makanan kakilima

Konsumen dan pembuat kebijakan
Konsumen (terutama yang secara sosial

kurang beruntung)
Wisatawan, tempat pengelolaan makanan

dan jasa katering
Penjaja makanan kakilima, pengecer,

tempat pengelolaan makanan
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Sebagai bagian dari proses perencanaan dan implementasi, materi
pelatihan dan pesan-pesan pendidikan perlu disusun untuk berbagai jenis
kelompok sasaran. Kegiatan ini juga mencakup penerjemahan informasi
yang bersifat teknis dan ilmiah ke dalam program pelatihan dan pesan
pendidikan yang mudah dimengerti dan diterima oleh populasi sasaran, de-
ngan mempertimbangkan budaya serta kondisi sosioekonomi mereka.
Dalam konteks ini, keahlian para pakar pendidikan kesehatan dan komuni-
kasi merupakan unsur yang sangat penting.

Sebelum meluncurkan program jangka-panjang, kita harus melaksana-
kan dahulu sebuah penelitian percontohan untuk menguji keefektifannya.
Pelaksanaan pra-tes materi pendidikan juga hal yang penting untuk
memastikan bahwa pesan tersebut dipahami dengan benar. Materi pelatihan
dan pesan pendidikan dapat diujikan pada sekelompok kecil orang yang
mewakili populasi umum untuk mengukur kejelasan dan keakuratan materi
tersebut. Pelaksanaan pra-tes materi pendidikan sangat penting khususnya
jika materi tersebut akan digunakan pada penduduk dengan budaya yang
berbeda.

Pada tahap perencanaan dan implementasi, kita juga harus memikirkan
indikator yang akan digunakan untuk pemantauan dan evaluasi. Upaya ini
akan memudahkan identifikasi kendala dan tindakan untuk mengatasinya
jika memang diperlukan.

Pemantauan dan evaluasi

Kendati program pendidikan sudah dirancang dan diimplementasikan de-
ngan baik, upaya pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan memberikan
kontribusi yang bermakna pada penyempurnaan program tersebut. Upaya
pemantauan dan evaluasi harus dipandang sebagai bagian yang integral
dari setiap program; upaya ini harus dilaksanakan ketika program sedang
berjalan maupun pada saat berakhir (6).

Tujuan evaluasi adalah memastikan apakah intervensi sudah berhasil
dengan baik. Evaluasi juga membantu mengenali perubahan yang mungkin
dikehendaki atau diperlukan dalam program tersebut. Pelaksanaan pra-tes
materi pendidikan dan penelitian riset seperti disebutkan di atas dengan
sendirinya merupakan bentuk-bentuk evaluasi.

Bergantung pada hasil evaluasi, kita mungkin perlu mengubah rencana.
Rencana, termasuk tujuan khusus dan prioritas mungkin juga harus direvisi
untuk menjawab perubahan yang terjadi dalam epidemiologi penyakit
bawaan makanan, tingkat kontaminan makanan, sistem produksi makanan,
patogen yang muncul atau teknologi yang berkembang, gaya hidup (termasuk
pelancongan internasional serta migrasi), serta bencana dan keadaan darurat
di lingkungan yang ditimbulkan oleh alam atau ulah manusia sendiri.

Evaluasi dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria yang
dimuat dalam Tabel 13. Kadang-kadang evaluasi memerlukan penelitian
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Tabel 14. Kriteria untuk evaluasi program pendidikan keamanan
makanan (Sumber: 6)

Kriteria

Keefektifan

Dampak

Efisiensi

Kemajuan

Adekuasi

Relevansi

Definisi Contoh penerapan

Derajat pencapaian
tujuan yang
ditentukan
sebelumnya.

Efek keseluruhan yang
ditimbulkan pada
kesehatan dan
pembangunan
sosioekonomi
terkait.

Hubungan antara
hasil yang
diperoleh dan
sumber daya yang
terpakai.

Perbandingan
aktivitas aktual
dengan aktivitas
yang dijadwalkan
untuk memastikan
bahwa
pelaksanaannya
berlangsung
seperti yang
direncanakan dan
dijadwalkan.

Apakah perhatian yang
cukup sudah
diberikan terhadap
pelaksanaan suatu
kegiatan yang
ditentukan
sebelumnya.

Dasar pemikiran untuk
pemilihan perilaku
dalam pengertian
relevansinya
dengan penyakit
bawaan makanan
selain dengan
konsekuensi sosial
dan ekonominya.

Apakah praktik penjamah makanan
membaik sehingga risiko
kontaminasi makanan lebih rendah?
Apakah pengetahuan bertambah,
dan perilaku berubah? Berapa
persen penjamah makanan yang
telah mengadopsi perilaku yang
dikehendaki?

Efek keseluruhan apakah yang
ditimbulkan pada kesehatan dan
pembangunan sosioekonomi
terkait? Apakah terjadi penurunan
insidensi penyakit bawaan makanan
atau biaya ekonomi terkait?

Hubungan apakah yang terbentuk di
antara hasil yang diperoleh
(penurunan insidensi penyakit
bawaan makanan atau jumlah
penjamah makanan yang dilatih)
dan sumber daya yang terpakai?

Apakah programnya berlangsung
seperti yang direncanakan? Berapa
banyak penjamah makanan yang
sudah dilatih jika dibandingkan
dengan jumlah yang direncanakan
semula? Berapa banyak rumah
tangga yang tercakup jika
dibandingkan dengan jumlah yang
direncanakan?

Sudahkah program tersebut mencakup
seluruh populasi yang dijadikan
sasaran? Sudahkah perhatian yang
cukup diberikan kepada kelompok
yang rentan (mis., bayi, lansia, ibu
hamil)?

Apakah perilaku yang diubah itu relevan
dengan penyakit bawaan makanan
yang bersangkutan (mis., kebiasaan
mencuci tangan tidak relevan
dengan pencegahan botulisme)?
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HACCP tambahan, riset sosial dan antropologi, atau analisis hasil surveilans
penyakit bawaan makanan dan data hasil pemantauan kontaminasi
makanan.

Hikmah yang didapat dari pendidikan kesehatan

Banyak upaya pendidikan kesehatan yang mengalami kegagalan karena
asumsi awalnya hanya sebagian atau bahkan sama sekali tidak sahih.

Perlunya kebijakan dan layanan yang mendukung

Pendidikan dapat berhasil dengan baik jika kondisi memungkinkan
diwujudkannya rekomendasi dan saran. Contoh, upaya besar-besaran
dilakukan oleh organisasi internasional seperti WHO dan UNICEF juga oleh
pihak berwenang nasional untuk mempromosikan pemberian ASI. Meskipun
upaya yang dilakukan dan sumber daya yang diinvestasikan sangat besar,
kaum ibu yang bekerja di luar rumah di banyak negara mengalami kesulitan
untuk menyusui sendiri bayi-bayi mereka (7). Kadang-kadang kurangnya
waktu juga dapat mengakibatkan praktik penyiapan makanan yang tidak
aman dan pada beberapa populasi penduduk yang miskin, keadaan tersebut
menimbulkan kontaminasi pada makanan tambahan. Selama kebijakan
nasional tentang cuti ibu yang melahirkan tidak memberikan solusi kepada
para ibu yang bekerja, maka kecil peluang yang ada bagi pendidikan untuk
mengubah perilaku.

Demikian pula, jika tidak tersedia air bersih dan tidak terdapat fasilitas
untuk penyimpanan dingin (cold storage) atau bila bahan bakar sangat mahal
atau sulit diperoleh, keluarga-keluarga miskin atau penghuni perkampungan
kumuh di kota mungkin akan mengalami kesulitan dalam mematuhi prinsip-
prinsip keamanan makanan berapapun banyaknya pendidikan atau pelatihan
yang sudah diberikan.

Intervensi atau pesan harus diselaraskan dengan kondisi populasi yang
menjadi sasaran. Contoh, jika tidak ada lemari es, penduduk dapat disarankan
untuk tidak menyimpan makanan sisa dalam waktu yang lama pada suhu
ruangan tetapi baru memasak makanannya pada saat akan makan. Tentu saja
ada batas sampai di mana pendidikan tersebut bisa diselaraskan dengan
kondisi setempat. Jika air yang tersedia tidak aman dan keluarga tidak
mampu mendapatkan air bersih, atau keluarga tidak mampu membeli bahan
bakar untuk merebus air atau memasak/memanaskan kembali makanannya
dengan baik, maka keamanan makanan mereka tidak mungkin terjamin.
Pendidikan tentang keamanan makanan pada kondisi seperti ini tidak dapat
menimbulkan perubahan.

Dalam benak kita harus tergambar dengan jelas bahwa pendidikan
kesehatan tidak dapat menggantikan fungsi layanan yang esensial. Oleh
karena itu, para pembuat kebijakan harus memastikan adanya kebijakan
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dan layanan yang mendukung. Mereka juga harus mempertimbangkan
implikasi semua kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung akan
memengaruhi keamanan makanan. Contoh, di suatu negara tampak jelas
bahwa jika pajak pupuk impor dinaikkan, para petani akan menggunakan air
limbah untuk irigasi dan memupuk pertanian mereka. Tindakan ini
mengakibatkan epidemi penyakit kolera karena kontaminasi yang terjadi
pada sayuran. Demikian pula, kenaikan harga bahan bakar dapat membawa
pengaruh yang negatif pada praktik penyiapan makanan di lingkungan sosial
yang miskin.

Agar pendidikan kesehatan di bidang keamanan makanan dapat berhasil
dengan baik, tindakan penyempurnaan kebijakan dan layanan terkait harus
diintegrasikan ke dalam keseluruhan program keamanan makanan. Sebuah
penelitian yang dilakukan pada beberapa negara di Amerika melukiskan
pentingnya lingkungan yang mendukung bagi keberhasilan implementasi
pendidikan kesehatan di bidang keamanan makanan. Apresiasi konsumen
terhadap pentingnya penanganan makanan yang higienis dan tuntutan
mereka akan makanan yang aman merupakan faktor penguat yang penting di
dalam program pelatihan serta pendidikan bagi penjamah makanan (Kotak
26).

Kendati sangat penting, pengetahuan saja terkadang tidak cukup

Kerap kali pendidikan kesehatan dilakukan berdasarkan asumsi bahwa
pengetahuan saja sudah dapat membawa sikap yang benar yang kemudian
akan menghasilkan perbuatan yang sehat dan aman. Sayangnya asumsi ini
ternyata keliru. Program pendidikan keamanan makanan di negara industri
selama bertahun-tahun telah menyampaikan pengetahuan tentang
prosedur higienis yang sederhana, seperti pentingnya kebiasaan seseorang
mencuci tangan sesudah selesai ke WC untuk mencegah kontaminasi
makanan. Namun, hasil pengamatan terhadap praktik penanganan
makanan yang sebenarnya dan hasil laporan investigasi epidemiologi
terhadap perkembangan insidensi penyakit bawaan makanan terus
memperlihatkan bahwa kebiasaan mencuci tangan tersebut kurang terlihat
di antara para penjamah makanan. Permasalahan ini bersifat lebih umum
daripada keamanan makanan. Sudah sekitar 150 tahun berlalu sejak Ignaz
Semmelweis menemukan arti penting mencuci tangan dalam pengendalian
penyakit infeksi yang berjangkit di antara para ibu selama proses
melahirkan. Kendati demikian, sampai saat ini masih banyak dokter, baik di
negara berkembang maupun industri, yang mengabaikan kebiasaan
mencuci tangannya sebelum memeriksa setiap pasien (9, 10). Oleh karena
itu, untuk mengubah perilaku, kita harus memahami dahulu alasan di balik
faktor perilaku dan sosiobudaya yang memengaruhinya. Hal ini
menunjukkan betapa pentingnya riset sosial serta antropologi dan perlunya
penyatuan hasil riset tersebut ke dalam intervensi atau program
pendidikan.



156 Penyakit bawaan makanan: fokus pendidikan kesehatan

Perlu diingat bahwa pendidikan kesehatan jangan hanya didasarkan
pada penyampaian pengetahuan semata tetapi juga harus ditujukan untuk
“mendukung kegiatan yang mendorong penduduk untuk ingin menjadi sehat,
mengetahui cara untuk tetap sehat, melakukan apa yang dapat mereka perbuat
secara individual serta bersama untuk mempertahankan kesehatan mereka,
dan mencari pertolongan jika memang diperlukan” (11).

Dikotomi antara “kebutuhan sebenarnya” dan “kebutuhan yang
dirasakan”

Penduduk memiliki sejumlah kebutuhan. Perilaku mereka dapat bergantung
kepada kebutuhan ini, khususnya jika kebutuhan tersebut merupakan
kebutuhan “yang dirasakan”. Dalam menjelaskan kebutuhan mereka, pen-
duduk menentukan hierarki—beberapa kebutuhan lebih penting daripada

Kotak 26. Penjaja makanan kakilima yang sudah dilatih kembali pada
kebiasaan lama (8)

Selama tahun 1995 dan 1996, Pan American Health Organization
menyelenggarakan penelitian untuk mengevaluasi kontaminasi mikroba
pada makanan jalanan yang dijual pada delapan kota di Amerika Latin.

Secara keseluruhan dilakukan analisis terhadap 2.433 sampel untuk
menemukan keberadaan Vibrio cholerae, Staphylococcus aureus, Bacillus
cereus dan Clostridium perfringens dalam kadar yang cukup tinggi untuk
memperbanyak gambaran gejala klinis yang muncul pada konsumen. Pada
sampel tersebut juga dilakukan tes untuk Salmonella dan E. coli O157:H7.
Sampel tersebut diambil dari jenis makanan yang paling banyak dikonsumsi
di setiap kota dengan perhatian khusus kepada penyiapan makanan yang
siap dimakan.

Dari hasil observasi, tampak adanya mikroorganisme berikut ini dalam
jumlah yang dapat menimbulkan infeksi pada konsumen: S. aureus (8,42%); B.
cereus (7,89%); C. perfringens (5,07%). Kuman Salmonella ditemukan pada
0,95% sampel dan E. coli O157:H7 dijumpai pada satu sampel. Persentase ini
merupakan hasil yang pertama kali tercatat dan menunjukkan keberadaan
mikroorganisme patogen pada makanan jalanan.

Selain itu, juga ditemukan bahwa upaya yang banyak dilakukan untuk
melatih para penjaja makanan kakilima tidak menghasilkan perubahan yang
signifikan pada kontaminasi makanan yang mereka siapkan. Sebagian besar
prosedur higiene yang diajarkan kepada penjamah/pengolah makanan
seperti kebiasaan untuk mengenakan pakaian khusus atau pakaian bersih,
kebiasaan sering mencuci tangan dan menggunakan perabot sekali pakai
menyebabkan munculnya biaya tambahan yang akhirnya harus dibebankan
pada konsumen. Karena konsumen biasanya tidak mengetahui keuntungan
membeli makanan dari penjaja yang sudah dilatih, dan memang tidak mudah
untuk mengenali mereka, maka konsumen cenderung memilih makanan
berdasarkan harganya. Akibatnya, penjaja makanan yang sudah dilatih akan
segera kembali ke praktik lama mereka.
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kebutuhan lainnya dan beberapa lainnya mungkin berkaitan dengan
persepsi mereka sendiri tentang risiko. Cukup sering kebutuhan yang
dirasakan penduduk itu berbeda dengan “kebutuhan sebenarnya” yang
didasarkan pada risiko kesehatan dan seperti yang dilihat oleh sektor
kesehatan. Tantangan bagi para tenaga kesehatan dan pakar perilaku adalah
menciptakan sebuah atmosfer pendidikan di mana kebutuhan yang
sebenarnya (yang didasarkan pada pencegahan risiko kesehatan) menjadi
kebutuhan yang dirasakan bagi seseorang atau sekelompok orang terkait.

Kegagalan dalam proses perencanaan

Pendidikan kesehatan harus didasarkan pada epidemiologi penyakit dan
patogen, pada perilaku, dan pada faktor-faktor sosial serta budaya yang
melatari perilaku tersebut. Pemilihan perilaku yang akan diubah harus
didasarkan pada fakta-fakta ilmiah. Pengubahannya harus memberikan
dampak yang signifikan pada kesehatan. Banyak sumber daya yang telah
diboroskan untuk mempromosikan perilaku yang hanya sedikit relevansinya
dengan permasalahan kesehatan atau yang tidak memiliki relevansi dengan
permasalahan kesehatan. Contoh, untuk pencegahan penyakit diare telah
dilaksanakan sejumlah proyek yang penekanan utamanya diletakkan pada
perlindungan makanan terhadap lalat dan yang mengaitkan peningkatan
jumlah penyakit diare selama musim panas dengan peningkatan jumlah lalat.
Proyek lainnya meneliti keberadaan mainan, botol susu bayi atau popok yang
kotor tanpa mempertanyakan mutu higienis makanan yang disiapkan.
Pengaruh penanganan makanan yang higienenya buruk terhadap insidensi
penyakit diare kerap kali terlupakan. Banyak penelitian telah mempromosi-
kan higiene tangan tanpa menyebutkan pentingnya hal ini dalam kaitannya
dengan pengolahan makanan.

Banyak penelitian juga mempertanyakan keefektifan penyampaian
informasi dan saran kepada pelancong/wisatawan untuk mengupayakan
mencegah penyakit yang berkaitan dengan pariwisata. Namun, kita harus
mengakui bahwa pada banyak kasus, saran yang diberikan kepada para
pelancong sangat buruk, tidak lengkap dan kadang-kadang tidak relevan
dengan negara yang menjadi tujuan perjalanan mereka.

Meskipun pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan makanan
memang penting untuk pencegahan penyakit bawaan makanan, kita harus
ingat bahwa pendidikan yang buruk atau keliru cenderung merusak bukan
membawa kebaikan.
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