Indonesian

Bab 3 (hanya Australia) Peraturan-Peraturan Standar-Standar Makanan Australia Selandia Baru
CATATAN: Standar-Standar Keselamatan Makanan yang baru tidak berlaku di Selandia Baru. Ketetapan-ketetapan
mengenai perjanjian standar-standar makanan antara Australia dan Selandia Baru tidak termasuk standar-standar
kebersihan makanan.

Siapa perlu sistim penarikan kembali makanan?
Para leveransir borongan, para pabrikan dan para pengimpor perlu sistim penarikan kembali makanan.
Alasan-alasan untuk penarikan kembali makanan dapat termasuk pengotoran makanan oleh bakteri
peracunan makanan, atau oleh zat-zat kimia atau zat-zat asing yang dapat menyakiti seseorang sewaktu
makanan itu dimakan.
Jika anda adalah seorang leveransir borongan, seorang pabrikan atau seorang pengimpor makanan
anda harus memiliki sistim penarikan kembali makanan yang berlaku di mana anda dapat gunakan untuk
menarik kembali makanan dari pasaran jika anda mendapati bahwa makanan itu ada kemungkinan
mengandung kotoran yang berbahaya untuk dimakan setelah anda mengirimnya ke perusahaanperusahaan lain atau ke para langganan anda. Syarat ini dapat ditemukan dalam Standar 3.2.2 PraktekPraktek Keselamatan Makanan dan Syarat-Syarat Umum. Sistim penarikan kembali makanan anda harus
dikemukakan dalam formulir tertulis dan anda harus mengikuti tata cara tertulis itu sewaktu menarik kembali
makanan yang membahayakan.
Jika anda adalah pengusaha pelayanan makanan atau suatu perusahaan eceran seperti toko pangan
serba ada, rumah makan atau warung 'take away', anda tidak perlu sistim penarikan kembali kecuali anda
juga adalah seorang leveransir borongan, atau seorang pabrikan atau seorang pengimpor. Para leveransir
borongan, para pabrikan atau para pengimpor bertanggung jawab untuk menarik kembali makanan yang
dijual di toko pangan serba ada, dan makanan yang dilayani di rumah-rumah makan dan warung-warung
'take away' yang biasanya segera dimakan, jadi penarikan kembali tidak praktis.
Namun, pengusaha pelayanan makanan dan perusahaan-perusahaan eceran masih juga perlu mengambil
bagian dalam penarikan kembali dari perusahaan lain. Dalam hal ini, syarat-syarat khusus tertentu berlaku
pada tanda pengenal, penyimpanan dan pembuangan makanan yang ditarik kembali dan bahan-bahan
yang ditarik kembali yang dikembalikan para langganan. Bagian di selebaran fakta ini berjudul
‘Pembuangan makanan yang ditarik kembali, membahayakan, tidak cocok atau yang dikembalikan'
termasuk keterangan lebih lanjut mengenai syarat-syarat ini.
Kadang-kadang perusahaan-perusahaan makanan memutuskan menarik kembali makanan dengan alasanalasan yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan makanan itu, misalnya, kesalahan-kesalahan
mengepak atau membubuhi tanda, dan mereka boleh memilih memakai sistim penarikan kembali mereka
untuk melakukan ini, meskipun tidak ada kewajiban hukum bagi mereka untuk berbuat begitu.

Maksud dari sistim penarikan kembali
Suatu sistim penarikan kembali harus:
• menghentikan penyaluran selanjutnya dan penjualan produk yang membahayakan secepat mungkin;
• memberitahukan kepada umum dan para otoritas yang bersangkutan mengenai persoalan itu; dan
• dengan efektip menarik kembali makanan yang membahayakan itu.

Aspek-aspek utama sistim penarikan kembali
Suatu sistim penarikan kembali harus termasuk keistimewaan-keistimewaan utama di bawah ini:
• maksud dari penarikan kembali dan daftar dari para anggota tim penarikan kembali dan tanggungtanggung jawab mereka;
• suatu seri langkah-langkah untuk membantu pengambilan keputusan-keputusan akan risiko- risiko yang
bertalian dengan produk yang berkemungkinan besar dapat membahayakan;
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Pedoman-pedoman yang tersedia untuk menolong penarikan kembali makanan
Dua pedoman penarikan kembali makanan tersedia gratis dari ANZFA.
Food Industry Recall Protocol (pada waktu ini sedang ditinjau) akan menolong anda dengan
menguraikan tindakan-tindakan yang harus diperbuat selama penarikan kembali dan menyediakan lebih
banyak keterangan terperinci dari keterangan macam apa yang harus diikutsertakan dalam sistim
penarikan kembali.
Government Health Authorities Food Recall Protocol menguraikan tanggung-tanggung jawab dalam hal
penarikan kembali makanan.

Pembuangan makanan yang ditarik kembali, membahayakan, tidak cocok atau
yang dikembalikan
Semua perusahaan makanan harus memastikan bahwa makanan apa pun yang akan ditarik kembali
ditahan, diberi tanda yang jelas dan disimpan terpisah dari makanan lain. Ini untuk mencegah makanan itu
dijual secara kebetulan. Anda harus menahan dan menyimpan makanan ini secara terpisah hingga anda
mendapat instruksi dari perusahaan yang menarik kembali makanan itu mengenai apa yang anda perbuat
dengan makanan itu atau, jika makanan yang anda telah tarik kembali, hingga anda telah memutuskan
pembuangannya.

Perlu keterangan lebih lanjut?
Salinan standar-standar, pedoman-pedoman untuk ini dan selebaran-selebaran fakta lainnya dan bahan
pembantu dapat ditemukan di ANZFA website (www.anzfa.gov.au).
Ketika standar-standar mulai berlaku di setiap Negara bagian dan Territory, perusahaan-perusahaan
makanan juga dapat mencari nasehat langsung dari para pejabat Kesehatan Lingkungan (Environmental
Health Officers) di kotapraja mereka, atau dari departemen-departemen pelayanan kesehatan dan Unit-Unit
Kesehatan Umum di Negara-negara bagian dan Territory.
Kontak terperinci departemen-departemen kesehatan Negara bagian dan Territory dan kotapraja-kotapraja
terdapat di selebaran fakta terpisah berjudul Standar-Standar Keselamatan Makanan - Sumber-sumber
keterangan & nasehat.

Australia New Zealand Food Authority
P O Box 7186
Canberra MC ACT 2610
Tel: 02 6271 2222
Fax: 02 6271 2278

Australia New Zealand Food Authority
P O Box 10559
Wellington NZ 6036
Tel: 04 473 9942
Fax: 04 473 9855

Website: www.anzfa.gov.au
Email: advice@anzfa.gov.au
Advice Line: 1300 652 166

Website: www.anzfa.govt.nz
Email: nz.reception@anzfa.gov.au
Advice Line: 0800 441 571
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suatu seri langkah-langkah untuk membantu pengambilan keputusan-keputusan akan sejauh mana
penarikan kembali itu - misalnya, apakah produk telah tiba di tingkat penjualan eceran dan telah dijual
kepada para konsumen;
suatu daftar para otoritas yang akan diberitahukan mengenai penarikan kembali, misalnya, Australian
New Zealand Food Authority (ANZFA) dan para Menteri Pemerintah Federal dan Negara bagian atau
Territory yang bertanggung jawab atas kesehatan, urusan konsumen dan perdagangan yang adil di
Negara-negara bagian danTerritories di mana produk itu didistribusikan;
catatan di mana produk itu dikirim, misalnya ke pada leveransir-leveransir borongan, pusat-pusat
distribusi, toko-toko pangan serba ada, rumah-rumah sakit dan rumah-rumah makan;
catatan informasi yang dapat menolong perusahaan-perusahaan lain dan umum untuk mengenal dan
mengembalikan makanan yang anda menarik kembali, misalnya, nama dari produk itu, sandi
sekumpulan, tanda tanggal, alasan menarik kembali, ke mana mengembalikan makanan dan siapa
yang dihubungi untuk keterangan selanjutnya;
rencana-rencana untuk mendapatkan kembali makanan yang dikembalikan ke toko-toko pangan serba
ada atau tempat-tempat penjualan lain; dan
rencana-rencana untuk menaksir jumlah makanan yang ditarik kembali yang telah dikembalikan dan
berapa banyak masih ada di pasaran.

