Food Safety
Memastikan
Makanan Aman

dikonsumsi

P E N G A N TA R
Konsumen kian cerdas. Mereka
tentu akan memilih produkproduk yang memberi manfaat
lebih bagi mereka dan aman.
Pencantuman label menjadi
salah satu ‘daya pikat’ yang
memilki nilai jual terhadap produk
karena memaparkan secara
spesifik informasi mengenai
produk termasuk keunggulannya.
E-booklet yang bekerja sama
dengan Nestlé ini berisi panduan
baik bagi konsumen maupun
pelaku usaha terkait keamanan
makanan, termasuk label makanan.
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Me ng ena l
Food Safety
Makanan adalah bahan bakar bagi tubuh. Apa
yang kita konsumsi akan memengaruhi kondisi
tubuh kita. Makanan harus mengandung
sejumlah vitamin dan gizi yang dibutuhkan
tubuh sehingga bermanfaat untuk menjaga
kesehatan dan menunjang perkembangan.
Lebih dari itu, makanan yang kita konsumsi juga
harus aman.
Keamanan makanan menurut Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
adalah kondisi dan upaya yang diperlukan
untuk mencegah makanan dari kemungkinan
cemaran biologis, kimia, dan benda lain
yang dapat mengganggu, merugikan, dan
membahayakan kesehatan manusia serta
tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,
dan budaya masyarakat sehingga aman untuk
dikonsumsi.
Sementara Food and Agriculture Organization
(FAO) menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan 'makanan yang aman' adalah
makanan yang melewati proses persiapan dan
penyimpanan yang tepat untuk meminimalisir
risiko terjangkitnya penyakit infeksi (seperti
diare, meningitis, dan sebagainya).
Sedangkan makanan/minuman yang tidak
aman berarti makanan/minuman tersebut telah
terkontaminasi sejumlah bakteri, kotor, dan
bisa juga telah menjadi basi atau busuk. Tubuh
yang menerima asupan makanan yang tidak
aman (telah terkontaminasi) akan mengalami
foodborne disease atau keracunan makanan.
Menurut Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) Amerika Serikat, setidaknya
ada 250 penyebab foodborne disease.
Penyebab yang paling umum adalah bakteri,
virus, parasit (jamur atau kapang), dan racun.

Untuk melindungi konsumen dari foodborne
disease ini, maka dibuatlah standar keamanan
makanan (food safety standard) yang
dikeluarkan oleh tiap-tiap negara. Standar ini
bertujuan untuk menurunkan angka foodborne
disease dengan cara memperkuat aturan
food safety bagi pelaku usaha. Di Indonesia,
standar keamanan makanan diatur oleh Badan
Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Penerapan standar juga menjadi salah satu
strategi dalam meningkatkan daya saing dalam
menjamin mutu dan keamanan produk.
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Aw as,
Ker acunan
Maka na n!
Mengonsumsi makanan yang telah
terkontaminasi akan mengakibatkan foodborne
disease. Kasus keracunan makanan yang
paling banyak disebabkan oleh kontaminasi
bakteri dari Campylobacter, E.coli, dan
Salmonella.
Bakteri jenis Campylobacter banyak
ditemukan di hampir semua daging unggas
mentah. Kebanyakan penderita memakan
daging ayam yang tidak dimasak sempurna,
atau makanan lain yang terkontaminasi tetesan
cairan dari daging ayam mentah.
Sedangkan E.coli adalah bakteri yang
bersarang di hewan ternak dan umumnya
mengontaminasi air dan makanan melalui

tinja sapi. Sementara, Salmonella lebih banyak
menyebar ke manusia melalui berbagai
makanan hasil ternak.
Gejala kontaminasi ketiga bakteri ini hampir
mirip yaitu terjadinya diare. Hanya saja, pada
infeksi yang disebabkan oleh Campylocater
dan E.coli umumnya disertai demam,
nyeri, dan kejang. Sementara pada infeksi
Salmonella, umumnya tidak diikuti demam,
tapi disertai rasa nyeri pada perut.
Pada kasus terparah, bisa sampai
menyebabkan perdarahan hebat, anemia,
hingga gagal fungsi ginjal.

Gejala
keracunan
makanan
kedaluwarsa:
Sakit kepala, mual, atau gatalgatal. Waktu kemunculan gejalanya
bervariasi. Ada yang muncul dalam
waktu beberapa jam, ada juga
yang baru tampak setelah
beberapa hari.
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Penanganan
Ker acunan
Maka na n
Saat mengalami diare dan muntah yang
berpotensi terjadinya dehidrasi, penting
untuk mengonsumsi cairan rehidrasi oral
(oral rehydration solution atau ORS), seperti
Ceralyte, Pedialyte, atau Oralyte. Jika terjadi
diare dan nyeri kejang, pengobatan antidiare
bisa membantu meredakan gejala yang timbul.
Tapi perlu diingat, obat-obat ini harus
dihindari, jika terdapat demam tinggi
maupun darah pada tinja. Pada kasus
seperti itu, pengobatan antidiare justru akan
memperburuk keadaan.
Perhatikan, apakah penderita mengalami
diare lebih dari 3 hari yang dibarengi dengan
demam tinggi (suhu di atas 38º C), terdapat
darah pada tinja, muntah berkepanjangan
yang menyulitkan masuknya cairan, hingga
tanda-tanda dehidrasi (penurunan frekuensi
dan kuantitas buang air kecil, rasa pusing saat
berdiri, mulut dan tenggorokan kering).
Itu tanda-tanda untuk segera memeriksakan
diri ke dokter untuk diberikan obat dan
menghindari kondisi yang lebih buruk.
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5 K UNCI
Untuk Memastikan
K e a ma na n Makanan

 Jaga kebersihan.
Mikroorganisme berbahaya dapat ditemukan
di tanah, air, hewan, dan manusia. Seringkali
mikroorganisme ini menempel di tangan atau
peralatan makan (terutama talenan). Jika
kuman-kuman ini berpindah ke makanan, bisa
mengakibatkan penyakit.

 Pisahkan makanan mentah dan
matang.
Makanan mentah, terutama daging, ikan, dan
seafood, dapat mengandung mikroorganisme
berbahaya yang dapat berpindah dalam
proses persiapan dan penyimpanan.
Solusi: Pisahkan penggunaan peralatan
memasak seperti pisau atau
talenan, gunakan
kontainer untuk
penyimpanan makanan.

Solusi: Cuci tangan
sebelum mempersiapkan
makanan, setelah dari
toilet, cuci perlengkapan
masak atau makan
sebelum digunakan, dan
simpan peralatan dari serangga.
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 Masak hingga benar-benar
matang.
Studi menyebutkan proses memasak makanan
hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius bisa
menjamin makanan aman untuk dikonsumsi.

 Gunakan air
bersih dan bahan
makanan alami.
Mikroorganisme bisa
terdapat di air, es
batu, atau bahan makanan mentah. Untuk
mengurangi risiko, cuci bersih selalu bahan
makanan dan gunakan air bersih atau matang.

Solusi: Pastikan masak hingga matang
terutama untuk daging, ikan, seafood, dan
telur. Cirinya warna daging tidak lagi
berwarna pink. Untuk
sup, masak hingga
kuahnya mendidih.

Solusi: Pilih makanan yang masih terlihat
segar atau yang telah diproses seperti susu
pasteurisasi. Sebelum mengonsumsi buah,
selalu cuci dulu dengan air matang.
(Sumber: World Health Organization)

 Simpan makanan dalam
temperature yang tepat.
Mikroorganisme dapat berkembang lebih
cepat jika disimpan di suhu ruang. Dengan
menyimpan makanan pada suhu 5-60 derajat
Celcius, perkembangan mikroorganisme
melambat dan bahkan terhenti. Namun, ada
juga beberapa mikroorganisme berbahaya
masih bisa hidup di bawah suhu 5 derajat
Celcius.
Solusi: Jangan biarkan
makanan berada pada
suhu ruang lebih dari
2 jam. Jangan simpan
makanan terlalu lama,
sekalipun disimpan dalam
kulkas.

7
bonus Femina 2017

Penti ngnya
Me ng ecek
Label M a kanan
Selain kontaminasi dari luar, makanan
atau minuman kemasan juga berpotensi
mengganggu kesehatan tubuh karena
berbagai hal, seperti kedaluwarsa dan zat
yang terkandung. Banyak konsumen yang
abai mengecek tanggal kedaluwarsa sebuah
produk atau memastikan apakah produk
tersebut mengandung zat yang aman dan
telah memiliki nomor izin edar dari BPOM.
Inilah mengapa pencantuman label
pada makanan kemasan ini krusial. “Ini
terkait dengan komitmen akan keamanan
makanan dan kepatuhan pada peraturan
yang mewajibkan produk harus memiliki izin
edar setelah melewati uji standar keamanan
makanan,” jelas Iwan Utama, Head of Quality
Management, Nestlé Indonesia.
Untuk mengetahui kandungan gizi produk,
konsumen dapat melihat bagian klaim produk
yang mencantumkan informasi mengenai
rincian komponen kandungan gizi tertentu.
“Misalnya dalam produk susu Milo keluaran
Nestlé, kami mencantumkan bahwa produk
susu tersebut memiliki kandungan gizi berupa
vitamin dan mineral, serat, gandum utuh,
dan sebagainya. Tak lupa kami juga memberi
penjelasan singkat untuk konsumen manfaat
kandungan gizi tersebut bagi tubuh. Ini adalah
edukasi agar konsumen bisa mengetahui
apakah produk tersebut sesuai dengan apa
yang dibutuhkannya atau tidak,” jelas Iwan.
Sebagai konsumen, kita memang harus
bersikap kritis dan teliti dulu sebelum
membeli, apakah produk tersebut aman
dan kandungannya sesuai dengan apa yang
dibutuhkan.

“Produk makanan dan minuman yang telah
melewati tanggal kedaluwarsa misalnya, tidak
lagi dapat memberi manfaat secara optimal
karena kandungannya telah berubah, dan
berpotensi membahayakan tubuh," ungkap
dr. Vinka Desria, Market Nutritionist Nestlé
Indonesia.
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Cara Membaca
Label M a kanan
Ada beberapa elemen penting yang harus ada
di dalam label kemasan di antaranya nama
produk atau brand, tanggal kedaluwarsa,
kode produksi, sertifikasi halal, izin edar
BPOM (Badan Pengawasan Obat dan
Makanan), berat dan isi bersih produk,
klaim produk, angka kecukupan gizi, jumlah
energi total, jumlah sajian per kemasan,
hingga rekomendasi konsumsi dan cara
menggunakan atau menyimpan.

Pada Label Gizi
 Takaran saji: Jumlah
produk yang disarankan
untuk setiap kali konsumsi.
 Jumlah sajian per
kemasan: Jumlah
konsumsi produk dalam
satu kemasan. Misalnya,
kemasan ini bisa dikonsumsi
sebanyak sekitar 11 kali.
Selain itu, perhatikan pula
jumlah energi total (kalori)
setiap takaran saji.
 Persentase Angka Kecukupan
Gizi (%AKG): Membantu
memberikan informasi mengenai
kebutuhan harian zat gizi tertentu.
Misalnya, satu sajian dapat
mencukupi kebutuhan zat besi
sebanyak 15% dari kebutuhan
harian.
 Komposisi: Keterangan terkait
daftar bahan makanan yang
digunakan dalam proses produksi.
 Anjuran penyajian: Cara-cara
penyajian yang sebaiknya Anda
ikuti untuk mendapatkan manfaat
maksimal.
 Keterangan cara penyimpanan:
Petunjuk cara penyimpanan terbaik
setelah kemasan dibuka.

cara
membaca
label
makanan:
Pada Kemasan Depan
 Cek nama produk, tanggal
kedaluwarsa dan kode
produksi.
 Lihat pula ada atau tidaknya
sertifikasi halal dari lembaga
berwenang.
 Berat atau isi bersih dan
nomor izin beredar yang
biasanya dikeluarkan BPOM.
 Klaim produk: Rincian
keberadaan kandungan zat
gizi tertentu seperti vitamin dan
mineral, serat, gandum utuh,
dan sebagainya serta manfaat
kandungan zat gizi tertentu
pada produk.
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KUIS
Sejauh Mana
Peng eta huan
Anda Tentang
Food Safety?

1
2

Foodborne disease dapat mengakibatkan
gangguan kesehatan? Betul / Salah

3
4
5

Jika aroma dan penampilan makanan/
minuman terlihat baik-baik saja, apakah
hal tersebut merupakan jaminan bahwa
makanan aman untuk dikonsumsi?
Betul / Salah
Beberapa jenis mikroorganisme berguna
untuk pengolahan makanan/minuman?
Betul / Salah

Temperatur kulkas di atas 8 derajat Celcius
berpotensi membuat bahan makanan jadi
berbahaya bagi tubuh.
Betul / Salah
Apakah bahan makanan mentah dan
matang harus disimpan secara terpisah
untuk mencegah kontaminasi?
Betul / Salah
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JAWABAN
KUIS
1. Betul. Makanan yang terkontaminasi
bakteri, virus, parasit, atau bahan kimia,
menjadi penyebab lebih dari 200 penyakit
– mulai dari diare hingga kanker yang dapat
mengakibatkan kematian.
2. Salah. Aroma, rasa, dan penampilan
makanan tidak bisa menjadi indikator
apakah makanan tersebut layak dikonsumsi
atau tidak. Beberapa jenis mikroorganisme
berbahaya bisa jadi tidak mengubah
penampilan makanan, sementara
mikroorganisme lainnya yang mengubah rasa,
aroma, dan penampilan makanan mungkin
saja tidak menyebabkan penyakit.
3. Betul. Beberapa mikroorganisme
digunakan untuk membuat keju, yoghurt,
daging dan sayuran yang difermentasi, bir,
dan wine.
4. Betul. Pertumbuhan mikroorganisme
akan melambat dan bahkan berhenti di bawah
suhu 8 derajat Celsius.
5. Betul. Bahan makanan mentah,
terutama daging, ikan, dan seafood, dapat
mengandung mikroorganisme berbahaya yang
dapat berpindah ke makanan lainnya ketika
disimpan bersamaan.
(Sumber: World Health Organization)
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Jika And a
Produsen Makanan
Bagi Anda yang berbisnis minuman atau
makanan, pengetahuan dan pelaksanaan
food safety menjadi salah satu hal vital bagi
bisnis Anda.
Wirausaha UMKM (Usama Mikro, Kecil,
dan Menengah) bisa belajar dari bagaimana
Nestlé menerapkan standar food safety pada
produknya. Sejak awal produknya hadir di
Indonesia tahun 1873, Nestlé telah memberi
perhatian utama pada food safety standard.
Selain patuh pada regulasi BPOM, Nestlé juga
aktif memberikan kampanye edukasi mengenai
makanan aman dan sehat bagi masyarakat.
Mencantumkan label makanan yang
pada kemasan merupakan kewajiban yang
diatur pada PerKa Badan POM RI No. HK
03.1.5.12.11.09955. Tahun 2011. Meski

demikian, masih banyak pemula di bidang
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum
mau memikirkan pemberian label informasi
makanan di kemasan produknya.
Bagi produsen, label pada produk
merupakan media untuk mengomunikasikan
informasi terkait produk kepada konsumen,
termasuk keunggulan dari produk tersebut.
“Bagi pelaku usaha, salah satu hal
terpenting adalah memberi pemahaman
kepada konsumen bahwa produk yang
ditawarkan aman untuk dikonsumsi. Jaminan
ini antara lain dapat diinformasikan melalui
label makanan. Karena itu, sayang sekali jika
tidak mengenakan label pada produk karena
hal tersebut dapat membantu membangun
kepercayaan konsumen,” ujar Iwan Utama.
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F U N FAC TS
F ood Safety

Komitmen Nestlé
terhadap food
safety mengacu
pada keputusan
pendiri Nestlé,
Henri Nestlé,
yang memutuskan
untuk mengemas
stok sereal bayinya.
Di tahun 1867,
makanan kemasan
merupakan
teknologi baru
untuk meminimalisir
kontaminasi
makanan.

Proses
menghangatkan
susu pada suhu
tertentu dapat
mematikan
bakteria. Proses
yang disebut
pasteurisasi
ini ampuh
menghindarkan
konsumen dari
tifus, infeksi
turbekulosis,
difteri, listeriosis,
dan brucellosis.
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Nestlé
melakukan
lebih dari
100 juta
tes per
tahun untuk
memastikan
produk
Nestlé
memenuhi
standar
internal dan
eksternal.

F U N FAC TS
F ood Safety
Makanan dapat
terkontaminasi pada
saat melewati poses
produksi, distribusi,
dan penyiapan.

Jenis buah yang berkulit
keras seperti salak atau
melon tetap perlu dicuci
karena kuman tetap
dapat berpindah dari
pisau atau tangan
yang digunakan
untuk mengupas.

Beberapa
jenis bakteri
dapat bertahan
dan berkembang
di lingkungan yang
dingin dan lembab
seperti kulkas.

Jika terjadi mati lampu,
makanan di dalam kulkas hanya
bisa bertahan keamanannya
selama maksimum 4 jam.
Khusus untuk makanan yang
mudah basi seperti daging, ikan,
atau makanan sisa, sebaiknya
dibuang jika telah berada pada
suhu di atas 4 derajat Celcius
selama 2 jam.

 Sumber: www.foodsafety.gov
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