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Segera Diluncurkan 
 

GLOBAL HARMONIZATION INITIATIVE Meluncurkan Situs Pelaporan 
Kejadian Keamanan Pangan Bagi Peniup Peluit Secara Anonim 

 

Situs online baru akan membantu siapapun yang bekerja di industri 
makanan dan minuman di seluruh dunia untuk melaporkan kejadian 

keamanan pangan yang serius tanpa resiko teridentifikasi 

(Wina, Austria) 9 Agustus 2021 – Global Harmonization Initiative (GHI) 
mengumumkan peluncuran Situs Pelaporan Kejadian Keamanan Pangan Bagi 
Peniup Peluit. Dapat dilihat pada laman: https://whistle.globalharmonization.net bagi 
siapa saja, di negara mana saja, yang bekerja di industri makanan dan minuman.  
 

“Di seluruh dunia, sebagian besar pekerja dari industri pangan tidak berani untuk 
melaporkan informasi terkait keamanan yang terjadi di tempat kerjanya untuk 
dilaporkan keluar dari industri tersebut, karena memikirkan akibat dari tindakan tersebut 
bila diketahui oleh perusahaan. Beberapa orang mendengarkan suara hatinya, meskipun 
dengan konsekuensi karena menyelamatkan orang-orang dari bahaya, mereka akan 
kehilangan pekerjaan atau bahkan konsekuensi yang lebih parah. Itulah yang sering 
terjadi dengan nasib dari para peniup peluit.  Dengan alasan ini maka GHI 
mengembangkan situs pelaporan kejadian terkait keamanan pangan yang sifatnya 
rahasia, dimana pelapor tidak diketahui namanya.  Penekanan dari situs ini adalah nama 
pelapor tidak diketahui dengan tujuan menjaga privasi serta keamanan dari pelapor. 
Saat memberikan laporan secara daring, pelapor juga akan selalu diingatkan untuk tidak 
menyampaikan sesuatu yang dapat memberikan kemungkinan pelapor teridentifikasi” 
seperti yang disampaikan Huub Lelieveld, ketua dari GHI. 
 
 
Setiap hari, di mana saja, industri makanan dan minuman menyediakan produk yang 
aman, bermanfaat dan dapat dinikmati seluruh populasi dunia. Namun, bagaimanapun 
juga terkadang pangan yang diproduksi entah karena kecelakaan atau karena disengaja, 
tidak memenuhi standar keamanan yang dibutuhkan. Hal ini menjadi masalah yang 
serius, maka dengan pertimbangan inilah GHI berusaha mencegah agar hal tersebut 
tidak terjadi. 
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Masalah keamanan pangan merupakan ancaman bagi kesehatan masyarakat, yang 
berpotensi membahayakan konsumen dan yang lebih parah dapat mengakibatkan 
kematian.  Masalah keamanan pangan merupakan ancaman bagi seluruh populasi dunia 
dan mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengakses pangan yang bergizi serta aman. 
Di setiap negara, terjadi peningkatan pelaporan kejadian keamanan pangan, hal ini 
disebabkan karena adanya perbaikan surveilans serta sistem pelaporan. Selain itu juga 
karena meningkatnya kesadaran akan keamanan pangan dari konsumen serta karyawan 
yang bekerja di bagian produksi, bagian proses serta pemasok makanan dan minuman. 
Pelaporan kejadian keamanan pangan bagaimanapun juga seperti fenomena gunung es. 
Kejadian yang tidak terlihat ada begitu banyak yang tidak dilaporkan yang sesungguhnya 
terjadi setiap hari di berbagai negara di dunia. 
 

 
Dalam kasus terburuk, masalah keamanan pangan dapat terjadi antara lain karena 
prosedur yang tidak diikuti dengan baik, ataupun karena tidak memiliki prosedur yang 
benar.  Tindakan kriminal juga menjadi salah satu penyebab penting masalah keamanan 
pangan. Penggunaan secara sengaja  bahan dengan kualitas rendah ataupun bahan yang 
dilarang untuk tujuan keuntungan ataupun tujuan lain juga dapat membahayakan 
konsumen. 
 
Nilai keamanan pangan serta undang-undang yang berlaku di setiap negara berbeda-
beda. Pemerintah nasional pada tiap negara melaksanakannya secara berbeda-beda 
pula. Beberapa negara telah memiliki sistem pelaporan secara nasional, dimana setiap 
orang yang ingin melaporkan dapat menyampaikannya melalui badan tersebut.  Sistem 
perlindungan terhadap para pelapor dari berbagai negara juga bervariasi. 
 
 

Meskipun telah diberikan perlindungan oleh negara terhadap pelapor, namun seringkali 
pelapor masih merasa takut, terutama dengan adanya kemungkinan mereka 
teridentifikasi. Berdasarkan pertimbangan akan hal ini, serta meningkatnya kebutuhan 
respon kewaspadaan yang cepat terkait keamanan pangan, GHI telah menyiapkan 
sistem pelaporan secara daring yang mudah diakses Situs Pelaporan Kejadian 
Keamanan Pangan Bagi Peniup Peluit. Situs online ini dapat digunakan oleh setiap 
orang yang bekerja di rantai pasokan pangan, dari berbagai negara di seluruh dunia, 
yang memiliki perhatian akan keamanan suatu produk ataupun proses dalam industri 
pangan. Hal yang terpenting adalah tanpa identitas. Saat ini tersedia dalam Bahasa 
inggris, namun segera akan tersedia juga dengan bahasa lokal dari berbagai negara. 
 
Seluruh laporan kejadian serius yang diterima GHI akan dievaluasi oleh tim ahli  
keamanan pangan. Apabila terkonfirmasi sebagai “serius” (dapat membahayakan 
konsumen), GHI akan menginformasikan ke otoritas lokal di suatu negara dimana 
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laporan tersebut berasal dan meminta otoritas tersebut untuk melakukan investigasi. 
Situs ini akan diluncurkan bersamaan dengan kampanye melalui sosial media untuk 
meningkatkan kesadaran bagi orang-orang yang bekerja di industri makanan dan 
minuman, untuk melaporkan permasalahan serius yang terjadi.  Lihat infografik di bawah 
ini 
 
 

 
Facebook: GHI4FoodSafety Twitter: @GHI4FoodSafety LinkedIn: global-harmonization-initiative 

### 

 Global Harmonization Initiative (GHI) merupakan jejaring internasional para peneliti sebagai individu 
ataupun organisasi ilmiah yang bekerja sama untuk menciptakan harmonisasi legislasi dan regulasi 

keamanan pangan global secara ilmiah.  GHI mendukung harmonisasi legislasi dan regulasi keamanan 
pangan global dengan dasar ilmiah yang akan mengeliminasi penyamaran hambatan perdagangan sebagai 
perlindungan keamanan pangan, untuk membantu menurunkan kelaparan dan meningkatkan ketahanan 
pangan dunia. GHI merupakan organisasi nirlaba yang terdaftar di Wina, Austria. Untuk informasi lebih 

lanjut dapat mengunjungi laman www.globalharmonization.net 

 


