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BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
 

A. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
1. Pembinaan 

Pemeriksaan berkala yang dilakukan pada jasaboga, Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota/KKP dan dapat melibatkan Asosiasi Jasaboga setempat dan 
menyampaikan hasil pemeriksaan jasaboga tersebut kepada Bupati/ 
Walikota/Administrator Pelabuhan/Bandar Udara dan masyarakat berhak 
mengetahui hasil pemeriksaan tersebut.  

2. Uji Petik  
Dinas Kesehatan atau KKP sewaktu-waktu dapat melakukan uji petik dalam 
rangka  pengawasan dan pembinaan. Biaya pelaksanaan uji petik dibebankan 
pada anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

3. Audit higiene sanitasi makanan 
Audit higiene sanitasi dan pengujian mutu jasaboga dilakukan untuk menilai 
kondisi fisik, fasilitas dan lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), 
tingkat cemaran makanan dan atau ada kejadian luar biasa/wabah dan 
keadaan yang membahayakan lainnya. 
a.  Audit berkala, meliputi :  

1) Pemeriksaan lapangan dengan melakukan kunjungan ke perusahaan 
jasaboga, dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun yang 
dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/KKP dan 
dapat mengikutsertakan Asosiasi Jasaboga setempat dengan 
menggunakan Formulir 11.  

2) Formulir 11 digunakan sebagai alat pemantau terhadap jasaboga yang 
telah terdata dan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi serta 
mempunyai izin usaha. 

3) Pengambilan contoh dan spesimen dilakukan terhadap jenis makanan 
yang dicurigai dalam rangka menegakkan diagnosa atau menganalisa 
tingkat cemaran makanan pada suatu waktu. 

4) Pengiriman sampel dan spesimen ke laboratorium.   
b. Ruang lingkup Audit Higiene Sanitasi Makanan Jasaboga, meliputi : 

1) Pengawasan bahan makanan, meliputi : 
a) Sumber bahan makanan 
b) Suhu dan tempat penyimpanan 
c) Peralatan 
d) Tenaga penjamah 
e) Pencucian 
f)  Kualitas 

2) Pengawasan peralatan pengolahan, meliputi : 
a) Cara pencucian 
b) Bahan dan keutuhannya 
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c) Jumlah dan penggunaannya 
d) Penyimpanan 
e) Tenaga penanggung jawab 

3) Pengawasan proses pengolahan makanan di setiap bagian pengolahan : 
a)  Dapur panas (hot kitchen) 
b)  Dapur dingin (preparation kitchen) 
c)  Dapur pembuat roti/kue (pastry/bakery) 
d)  Dapur pewadahan makanan (pantry) 
e)  Peralatan yang digunakan (utensil) 
f)  Suhu ruangan (holding room) 
g)  Tenaga pengolah (food handler) 
h)  Pemakaian bahan tambahan makanan (food additives) 

4) Pengawasan penyimpanan makanan meliputi : 
a)  Suhu dan waktu simpan 
b)  Peralatan untuk menyimpan makanan 
c)  Jenis makanan yang disimpan 
d)  Tenaga penanggung jawab 
e)  Pencegahan kontaminasi silang 

5) Pengawasan pengangkutan makanan meliputi : 
a) Cara membawa makanan 
b) Wadah atau alat pembawa 
c) Kendaraan yang digunakan 
d)  Tenaga yang membawa makanan 

6) Pengawasan penyajian makanan 
a)  Cara penyajian 
b)  Perlakuan terhadap makanan 
c)  Lamanya waktu penyajian 
d)  Peralatan pemanas makanan 
e)  Tenaga penyaji makanan 

7) Pengawasan cara pencucian peralatan, meliputi : 
a)  Mesin pencuci 
b)  Peralatan cuci tradisional 
c)  Bahan pembersih 
d)  Bahan desinfektan 
e)  Suhu pencucian 
f)  Tenaga pencuci 

8) Pengawasan higiene sanitasi lingkungan, meliputi : 
a)  Air bersih dan air panas 
b) Kebersihan ruangan kerja 
c) Pembuangan sampah dan air limbah 
d) Pembuangan asap dapur 
e) Pencegahan serangga dan tikus 
f) Pencahayaan, ventilasi dan lalu lintas ruangan 
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9) Management pengawasan: 
a) Pencatatan temuan-temuan 
b) Arsip pengawasan/hasil laboratorium 
c) Kursus penjamah 
d) Pemeriksaan kesehatan karyawan 
e) Daftar menu yang disajikan 
f) Pakaian kerja 
g) Arsip menu setiap pengolahan makanan 

10) Pemantauan cemaran makanan 
a) Dalam upaya memantau cemaran makanan, dianjurkan kepada 

pengusaha agar setiap menu yang disajikan, pengusaha wajib 
menyimpan sedikitnya 1 (satu) unit contoh porsi makanan lengkap 
(meal) yang disimpan di lemari es pada suhu di bawah 4oC (- 4oC) 
selama paling sedikit 1 kali 24 (dua puluh empat) jam. Setelah waktu 
itu makanan boleh dibuang untuk dimusnahkan (dibakar). 

b) Penyimpanan contoh menu makanan seperti tersebut dilengkapi 
dengan label yang memberikan keterangan tentang : 
(1) Tanggal pengolahan 
(2) Waktu penyajian 
(3) Nama penjamah yang mengolah makanan 
(4) Tempat penyajian (nama pemesan makanan 

          11)  Tata cara pemeriksaan contoh makanan dan spesimen jasaboga  
a) Contoh makanan dan spesimen yang dimaksud dalam keputusan ini 

yaitu contoh makanan, contoh usap alat makan, contoh usap alat 
masak, contoh air, contoh usap dubur (rectal swab) penjamah 
makanan dan contoh lainnya yang diperlukan untuk melakukan 
pengawasan jasaboga. 

b) Contoh makanan dan spesimen yang dikirim langsung oleh pengusaha 
jasaboga dapat dilayani bila pengambilannya dilakukan sesuai dengan 
persyaratan pengambilan contoh makanan dan spesimen. 

c) Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium sesuai dengan 
permintaan pengirim. 

d) Hasil pemeriksaan dikirim kepada pengirim dengan tembusan kepada 
Dinas Kesehatan setempat untuk keperluan pemantauan/pengawasan 
jasaboga. 

e) Biaya pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan contoh makanan 
dan spesimen yang dilakukan secara rutin menjadi tanggung jawab 
pengusaha jasaboga yang bersangkutan. 

f) Biaya pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan contoh makanan 
dan spesimen dalam rangka uji petik ditanggung oleh Pusat, Propinsi, 
Kabupaten/Kota/KKP. 
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12) Dukungan kelancaran operasional pengawasan dalam bentuk peraturan 
daerah, seperti Surat Edaran/Keputusan Bupati/Walikota/Kepala KKP, 
Keputusan Bersama, Peraturan Daerah maupun Peraturan yang berlaku 
di kawasan pelabuhan. 
 

B.  PENDATAAN 
1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Asosiasi 

Jasaboga yang telah terdaftar di Pemerintah Daerah maupun di Administrator 
Pelabuhan dapat melakukan pendataan/pencatatan jasaboga yang ada di 
wilayah kerjanya yaitu pada jasaboga yang telah mempunyai maupun yang 
belum mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan izin usaha (terdaftar 
secara aktif maupun pasif). 

2. Jasaboga yang telah didata dan menjadi anggota, wajib dilakukan pembinaan 
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/KKP dan dapat melibatkan Asosiasi 
Jasaboga. 

3. Formulir pendataan dan pembinaan terdiri dari : 
a. Formulir pemeriksaan/pengawasan jasaboga (Formulir11) 
b. Formulir pendataan jasaboga (Formulir12) 
c. Buku register pendataan jasaboga (Formulir 13) 
d. Buku register laik higiene sanitasi jasaboga (Formulir 14) 
e. Buku kesehatan karyawan/penjamah makanan (Formulir 15) 

4. Cara pendataan 
a. Pendataan dilakukan oleh Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/KKP 

dan Asosiasi Jasaboga setempat dengan mengisi formulir pendataan 
jasaboga (Formulir 12).   

b. Petugas mengisi Formulir 12 dengan baik dan benar dan menyertakan 
tanda tangan. 

c. Formulir 12 yang telah diisi, diperiksa ulang dan dicatat semua data ke 
dalam Buku Register Pendataan.  

d. Formulir 12  disimpan oleh petugas sebagai dokumen pendataan. 
    Catatan: 

       Pendataan dalam rangka pengawasan meliputi : 
1) Jumlah jasaboga yang telah terdata dan terdaftar, jumlah penjamah 

makanan, jumlah penduduk yang dilayani dan sebaran pelayanan 
jasaboga. 

2) Jumlah jasaboga yang dipantau secara terus menerus dan 
perkembangan tingkat cemaran makanan. 

3) Cakupan pengawasan jasaboga per daerah/wilayah kerja. 
4) Jumlah pengusaha dan penjamah makanan yang telah mengikuti 

kursus.  
5) Jumlah dan frekuensi kejadian keracunan makanan di setiap wilayah 

atau daerah pengawasan.  
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5. Penetapan golongan 
a. Analisis data dalam  Formulir 12 dan atau hasil pemeriksaan di lapangan, 

dapat dijadikan dasar untuk menetapkan penggolongan jasaboga. Pedoman 
untuk menetapkan golongan adalah sebagai berikut : 
1) Golongan A,  yang melayani masyarakat umum. 
2) Golongan B, yang melayani kebutuhan khusus untuk asrama jemaah 

haji, asrama transito atau asrama lainnya, pengeboran lepas 
pantai/daratan, perusahaan kantor/industri dan angkutan umum 
dalam negeri dan sarana pelayanan kesehatan. 

3) Golongan C, yang melayani kebutuhan untuk alat angkutan umum 
internasional dan pesawat udara. 

b. Untuk golongan A, dikelompokkan dalam tiga golongan : 
1) Golongan A1, yaitu apabila kapasitas pengolahannya tidak lebih dari 

100 porsi per hari dan dapurnya dapur rumah tangga dan tidak 
memperkerjakan tenaga kerja. 

2) Golongan A2, yaitu apabila kapasitas pengolahannya antara 100 - 500 
porsi per hari, dapur rumah tangga dan memperkerjakan tenaga kerja. 

3) Golongan A3, yaitu apabila kapasitas pengolahannya lebih dari 500 
porsi per hari, dapur khusus dan memperkerjakan tenaga kerja. 

Dalam hal menetapkan golongan dan unsur dapur, tenaga kerja dan  
kapasitas sajian untuk tiap golongan tidak sesuai dengan ketentuan di 
atas, maka ditetapkan unsur dapur sebagai unsur utama untuk 
menetapkan golongan. 
Contoh :  
Dapur rumah tangga :  golongan yang mungkin A1 dan A2. 
Tenaga kerja              :  golongan A2. 
Dapur khusus                  :  golongan yang mungkin A2, B dan C. 
Sasaran industri         :  golongan B.  
 

C. PENCATATAN DAN PELAPORAN 
1. Pengusaha dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Kantor Kesehatan 

Pelabuhan dan Asosiasi Jasaboga   
a. Pengusaha/penanggung jawab dan Asosiasi Jasaboga setempat 

berkewajiban melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
dan atau Kepala KKP setempat bilamana di duga terjadi keracunan 
makanan. Laporan disampaikan kepada petugas kesehatan terdekat dengan 
mengisi Formulir 16. 

b. Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam keputusan ini 
dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti : 
1) Tindakan penghentian/penutupan sementara kegiatan jasaboga 
2) Tuntutan pengadilan, bilamana diduga telah menimbulkan bahaya 

kesehatan  masyarakat seperti kejadian luar biasa/keracunan makanan 
dan atau kematian. 
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3) Pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi disertai berita acara 
pemeriksaan.  
 

2. Karyawan Jasaboga  
a. Karyawan jasaboga harus memiliki buku kesehatan karyawan masing-

masing. 
b. Riwayat kesehatan karyawan harus dicatat di dalam buku ini setiap 

melakukan pemeriksaan kesehatan atau berobat ke dokter atau petugas 
medik lainnya. 
 

3. Petugas pengawas 
a. Petugas pengawas harus mencatat semua kejadian luar biasa (KLB) 

keracunan makanan secara tertib dan teratur. 
b. Petugas pengawas menyampaikan laporan berkala berupa : 

1) Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan dan tindakan yang 
dilakukan. 

2) Kegiatan lain yang perlu dilaporkan.  
c. Pengiriman laporan dilakukan berjenjang dengan tembusan dikirim kepada 

Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian 
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen. PP dan PL), Kementerian 
Kesehatan. 
 

4. Masyarakat/Konsumen 
Masyarakat dan atau konsumen pelanggan dapat menyampaikan laporan atau 
keluhan atas pelayanan jasaboga dan atau meminta konfirmasi tentang 
jasaboga yang laik higiene sanitasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
dan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau Asosiasi Jasaboga yang telah terdaftar 
di Pemerintah Daerah setempat. 

 
 

MENTERI KESEHATAN, 
 
 ttd 
 
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH 



Formulir 1       

 

CONTOH  : REKOMENDASI PENYAJIAN HASIL OLAHAN MAKANAN JASABOGA DI 
WILAYAH KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  

 

 

   

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

       Kepada Yth. : 
 Pemilik Jasaboga ………………………… 
 Di 

       ……………………………. 
 

Perihal : Rekomendasi penyajian/pemasaran hasil olahan makanan jasaboga 
  
  
       Berdasarkan berita acara pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi higiene 

sanitasi jasaboga yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Jasaboga Kantor Kesehatan 

Pelabuhan....................... pada tanggal ……… bulan ………......, tahun..........., dengan ini  :  

memberikan / tidak memberikan *) rekomendasi kepada : 

             Nama jasaboga        :  ...................................... 

             Alamat                :  ...................................... 

              Nama pemilik            :  …………………………....... 

             Golongan jasaboga  :  ………………………….......  

untuk menyajikan hasil olahan makanannya di wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan 

..........................................selama ..................bulan/tahun *)   

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  

                                          ...........................,20............ 

     
 
 
 
 
*) Coret yang tidak perlu 
 

 
 
 
 
 

K Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan   
          
 

    ……………………………...  
            NIP 

 

 
 


