
FS - JC - TF2a      Terjemahan yang dengan bangga disponsori oleh departemen kesehatan dan pemeliharaan jompo pemerintah commonwealth.

Standar-Standar Keselamatan Makanan - Syarat pemberitahuan perusahaan
makanan

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.

Kepada siapakah syarat pemberitahuan berlaku?

Syarat pemberitahuan berlaku kepada hampir setiap perusahaan makanan di Australia. Perusahaan makanan adalah
setiap perusahaan atau kegiatan yang melibatkan penjualan makanan atau penanganan makanan macam apa pun
untuk dijual di Australia, dengan kekecualian dari kegiatan-kegiatan penghasilan beberapa makanan primer. 

Ini berarti bahwa syarat pemberitahuan itu berlaku kepada kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk alasan-alasan amal
dan komunita, dan juga kepada usaha niaga dan proyek-proyek 'sekali saja' yang melibatkan penanganan dan
penjualan makanan. Itu termasuk perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak berpendapat bahwa mereka adalah
perusahaan makanan, seperti apotek-apotek, bioskop-bioskop, warung-warung, pompa-pompa bensin dan kolam-kolam
renang, jika mereka menjual makanan dalam paket atau makanan macam lain apa pun.

Kekecualian-kekecualian didaftarkan di bawah ini.
• Perusahaan-perusahaan seperti perkebunan-perkebunan, kebun-kebun anggur, kebun- kebun buah-buahan atau

perkebunan-perkebunan aquaculture, asal mereka tidak menjual atau menyediakan makanan langsung kepada
umum atau memproses makanan yang dihasilkan mereka. 

• Pemberitahuan tidak diperlukan untuk mesin-mesin makanan dengan mengisi uang atau kendaraan-kendaraan
yang hanya dipakai untuk mengangkut makanan, tetapi perusahaan- perusahaan makanan yang menjalankan
mesin-mesin makanan dengan mengisi uang dan kendaraan-kendaraan pengangkutan makanan harus
menyediakan syarat pemberitahuan untuk perusahaan mereka.

Amal-amal dan kelompok-kelompok komunita harus meminta nasehat sebelum mengajukan pemberitahuan kepada
agen penyelenggara hukum setempat mereka karena penetapan-penetapan yang dipermudah mungkin berlaku di
negara bagian atau Territory mereka. Bagaimanapun, pada umumnya, mereka harus memberitahukan agen
penyelenggara hukum yang cocok sewaktu mereka merencanakan peristiwa-peristiwa apa pun yang melibatkan
penjualan makanan.

Apa yang saya lakukan jika saya telah didaftarkan atau diizinkan sebagai suatu perusahaan
makanan?

Tidak apa-apa. Pemberitahuan diperlukan untuk memastikan agen-agen penyelanggara hukum mengetahui mengenai
perusahaan-perusahaan makanan di daerahnya dan bagaimana menghubunginya, dan untuk menyediakan pedoman
mengenai risiko-risiko keselamatan makanan yang bertalian dengan perusahaan anda.

Negara-negara bagian dan Territory-Territory akan terus memutuskan syarat-syarat pendaftaran untuk perusahaan-
perusahaan makanan di Negara bagian atau Territory mereka, dan syarat-syarat pendaftaran mereka akan terus
berlaku mengenai State Food Acts yang baru. Jika anda telah terlindung oleh syarat pendaftaran anda tidak akan
dipengaruhi oleh syarat pemberitahuan yang baru.

Syarat pemberitahuan ini hanya berlaku pada perusahaan-perusahaan makanan yang belum terdaftar dan pada semua
perusahaan makanan di Negara-negara bagian di mana tidak ada sistim pendaftaran perusahaan makanan yang
sedang berlaku.

Apa yang saya laksanakan jika saya belum terdaftar atau mendapat izin sebagai
perusahaan makanan?

Menurut Standar 3.2.2  Praktek-Praktek Keselamatan Makanan dan Syarat-Syarat Umum,
perusahaan makanan harus memberi keterangan berikut ini kepada agen penyelenggara hukum yang bertanggung
jawab atas keselamatan makanan di daerah mereka. Agen ini biasanya kotapraja mereka tetapi di beberapa Negara
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bagian dan Territory itu mungkin departemen kesehatan atau unit-unit kesehatan publik atau lingkungan, tergantung
pada situasi di setiap yurisdiksi.

Pemberitahuan bukan suatu proses persetujuan dan anda tidak perlu memenuhi kondisi-kondisi khusus apa pun.
Namun, anda harus menyediakan agen penyelenggara hukum dengan:

• kontak terperinci dari perusahaan anda termasuk nama perdagangan perusahaan dan  nama serta alamat
perusahaan dari pemilik perusahaan;

• keterangan mengenai sifat dari perusahaan untuk menolong agen penyelenggara hukum menilai tingkat risiko
keselamatan makanan bertalian dengan perusahaan anda - ini termasuk keterangan mengenai macamnya
perusahaan (seperti pengecer, pabrikan, pengangkutan, leveransir makanan, rumah makan, atau stan pasar),
makanan yang dibuat  atau disediakan, besarnya perusahaan dan beberapa pertanyaan khusus bertalian
dengan penyediaan produk-produk berisiko tinggi dan penyediaan produk-produk ke kelompok- kelompok
orang-orang yang risikonya besar dari penyakit yang bertalian dengan  makanan; dan

• letaknya semua tempat anda di daerah agen penyelenggara hukum.

Para penjual makanan berkendaraan juga harus menyediakan keterangan mengenai tempat-tempat di mana mereka
bekerja dan/atau keterangan mengenai di mana kendaraan ditempatkan atau digarasikan.

Kapan syarat pemberitahuan mulai berlaku?

Menurut Standar 3.2.2 Praktek-Praktek Keselamatan Makanan dan Syarat-Syarat Umum, syarat pemberitahuan dapat
mulai berlaku dari Februari 2002. Namun, tanggal mulainya mungkin akan berlaku kemudian di beberapa Negara
bagian dan Territory. Ini tergantung pada tanggal di mana Negara-negara bagian dan Territory merubah undang-undang
makanan mereka dan peraturan-peraturan untuk menjadikan undang-undang standar-standar baru dan juga apakah
mereka memilih suatu masa percobaan selama dua belas bulan untuk syarat baru ini atau memutuskan
mempertahankan Februari 2002 sebagai tanggal dimulainya syarat ini.

Untuk perusahaan-perusahaan yang ada, pemberitahuan harus dibuat dalam tiga bulan dari tanggal itu. Untuk
perusahaan-perusahaan makanan yang baru, syarat itu akan berlaku segera setelah pemberitahuan itu mulai berlaku
di setiap Negara bagian dan Territory dan pemberitahuan itu harus dibuat sebelum perusahaan itu dibuka. 

Apakah pemberitahuan adalah sesuatu yang saya harus lakukan lebih dari sekali?

Tidak. Satu saja pemberitahuan diperlukan, asalkan keterangan yang diajukan masih benar. Namun, bilamana ada
perubahan-perubahan misalnya, nama, alamat atau pemilik perusahaan, atau apa yang dilakukan atau makanan yang
diurus, maka anda harus memberitahukan agen penyelenggara hukum mengenai perubahan ini sebelum memulainya.

Apakah ada daftar pemberitahuan?

Model formulir-formulir pemberitahuan telah dibuat guna pemakaian bagi agen penyelenggara hukum setempat.
Beberapa boleh memilih untuk menggunakan suatu format berbeda tetapi semuanya harus meminta untuk keterangan
yang sama. Dokumen kebijaksanaan pemberitahuan ANZFA menyediakan pedoman selanjutnya mengenai hal ini. Ini
direncanakan diterbitkan pada bulan Juni 2001. Ini dapat ditemukan pada ANZFA website. Hubungilah kotapraja
setempat atau unit kesehatan umum untuk keterangan mengenai syarat pemberitahuan dan formulir-formulir untuk
daerah anda.

Perlu keterangan lebih lanjut?

Salinan standar-standar, pedoman-pedoman untuk ini dan selebaran-selebaran fakta lainnya dan bahan pembantu
dapat ditemukan pada 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 pelayanan
kesehatan Negara bagian atau Territory dan Unit-Unit Kesehatan Umum. Kontak terperinci departemen-departemen
kesehatan Negara bagian dan Territory dan kotapraja-kotapraja terdapat di selebaran fakta terpisah berjudul Standar-
Standar Keselamatan Makanan - Sumber-sumber informasi & nasehat.
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