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Penyakit bawaan makanan merupakan permasalahan kesehatan dan ekonomi
yang penting baik di negara industri maupun di negara berkembang. Para
pembuat kebijakan harus mengakui bahwa kesejahteraan gizi penduduknya
banyak bergantung pada ketersediaan makanan yang bergizi dan akses
mereka kepada makanan tersebut di samping pada keamanan makanan
(Kotak 27). Pencegahan penyakit bawaan makanan yang dilakukan melalui
pendidikan keamanan makanan merupakan upaya yang dapat dilakukan dan
dipandang efektif dari sudut biayanya.

Jika dilihat dari beratnya pekerjaan ini, solusi permasalahan keamanan
makanan bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan khususnya di banyak
negara berkembang yang sumber dayanya terbatas. Namun, kita harus
menyadari bahwa pendidikan merupakan cara yang ampuh dan praktis untuk
memperbaiki kesehatan masyarakat baik secara substantif maupun
berkelanjutan. Pendidikan memberikan efek yang lestari pada pencegahan
penyakit bawaan makanan mengingat pendidikan akan mendorong setiap
orang dan masyarakat untuk menginginkan makanan yang aman, mengkaji
bahaya dari makanan, mempelajari cara mengendalikan bahaya tersebut dan
mematuhi prinsip-prinsip keamanan makanan. Pendidikan memungkinkan
seseorang untuk memilih setelah memperoleh informasi.

Kotak 27. Arti penting keamanan makanan untuk gizi manusia (FAO/
WHO International Conference on Nutrition, 1992)

Penyebab masalah gizi sangat banyak, dan upaya untuk menghilangkan
malnutrisi dan overnutrisi bukan saja sekedar masalah menaikkan ataupun
mengubah persediaan makanan. Sebaliknya, penyebab masalah gizi
kemungkinan jauh lebih kompleks, dan saling ketergantungan, serta jelas
berkaitan dengan mutu dan keamanan makanan.
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Sektor kesehatan masyarakat memiliki peranan yang sangat menentukan
dalam pendidikan keamanan makanan. Melalui kerjasamanya dengan sektor
pemerintah yang lain (seperti sektor pariwisata, pendidikan, pertanian,
pemerintahan kota) dan non-pemerintah (seperti industri, universitas,
lembaga riset, kelompok konsumen, kelompok keagamaan), sektor kesehatan
harus membuat dan mengimplementasikan program bagi pendidikan pen-
jamah makanan serta masyarakat umum. Program tersebut meliputi:

– pembuatan dan penyebaran materi pendidikan bagi konsumen;
– implementasi kampanye dan program pendidikan keamanan makanan

dengan menggunakan media massa serta saluran komunikasi lainnya;
– pembentukan biro urusan konsumen tempat konsumen dapat mem-

peroleh jawaban atas pertanyaannya;
– pengintegrasian keamanan makanan dalam program layanan kesehat-

an primer dengan penekanan khusus pada pendidikan ibu (atau orang
lain yang mengasuh anak kecil) dan kelompok rentan;

– pengintegrasian keamanan makanan dalam kurikulum sekolah dasar
dan lanjutan;

– pengintegrasian keamanan makanan dalam kurikulum pelatihan untuk
petugas/tenaga kesehatan dan ahli gizi;

– pengintegrasian keamanan makanan dalam kurikulum sekolah per-
hotelan dan restoran;

– pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh para penjamah ma-
kanan profesional, khususnya manajer tempat pengelolaan makanan;

– penyebarluasan informasi tentang makanan berisiko-tinggi kepada
pelancong/wisatawan;

– pelatihan dan pendidikan bagi para penjaja makanan kakilima tentang
peraturan dasar keamanan makanan.

Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam upaya
meningkatkan pendidikan di bidang keamanan makanan.
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