
 

   

 

                Formulir 12 
           
              PENDATAAN JASABOGA 

    
1. Nama Pengusaha  : ……………………. No. KTP : ………………………… 

2. Nama Perusahaan : ……………………. Tahun mulai produksi :  ………………………… 

3. Alamat Perusahaan :  ……………………. Kab/Kota/Pelabuhan…… No.Telp....  …….… 

 4. Kapasitas 
pengelolaan normal 
dalam sehari 

  

1. Sampai dengan 100 

2. 501 sampai  1.000  

3. 101 sampai 500   

4. lebih dari 1.000 
hidangan 

5. P e l a y a n a n   

a. Jenis pelayanan 1. Punction 2. Industri/kantor 3. lainnya 

b. Sasaran pelayanan 1.    Masyarakat umum seperti rumah tangga, pesta, rapat, dll 
(golongan A.1, A.2, dan A.3 ) 

2.    Masyarakat khusus karyawan pabrik, kantor, perusahaan, haji, 
transmigrasi, offshore, onshore dan pengangkutan dalam negeri 
(golongan B) 

3.    Pesawat udara dan pengangkutan internasional (golongan C) 

c. Cara penyajian 1. dos/rantang  2. Prasmanan/                      
display/buffet 

3. Lainny
a 

d. Kendaraan 
pengangkutan 
makanan  

1. Kendaraan khusus 2. Kendaraan biasa 3. Lain-
lain 

6. Pengelolaan  

a. Cara pengelolaan 1. dikelola secara                 
profesional   

2. dikelola secara sambilan /tidak 
profesional/amatir 

b. Tenaga pengelolaan 1. oleh keluarga 
(ayah, ibu, atau 
anak) 

2. tenaga kerja orang lain/ 
karyawan 

      
c. Jumlah karyawan 1.              orang (termasuk pengusaha jasaboga) 

d. 

 

7. 

Tenaga penjamah         
makanan (food 
handler) 

 

1.    (termasuk koki, pelayan, dan tukang cuci peralatan 
makan dan masak)  

2.                  orang penjamah tetap 

3.                  orang penjamah harian 
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Unit Produksi  

a. Dapur 1. Dapur rumah tangga (bersatu dengan rumah tinggal) 

2. Dapur khusus (bangunan khusus untuk jasaboga) 

Luas lantai :…………………. X ……………….. meter                m² 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 



 

   

 

 b. Jenis tempat 
penyimpanan 
makanan  

1. Lemari es       :  a.        ya,     b.         tidak :                     buah  

2. Freezer          :  a.         ya,        b.         tidak :                     buah 

3. Kamar beku   :  a.        ya,        b.         tidak :                     buah 

4. Lemari biasa  :  a.        ya,        b.         tidak :                     buah 

5. Rak-rak          :  a.        ya,        b.         tidak :                     buah 

c. Gudang 
penyimpanan 

1.        Penyimpanan peralatan dengan makanan kering dipisah 

2.        Penyimpanan peralatan bercampur dengan makanan kering 

d. Sumber air bersih 1.  P A M  (ledeng) 

2.  Sumur timba, pompa tangan 
terbuka 

3. Sanyo, pompa 
tangan tertutup 

4. Lain-lain. 

 e. Pemeriksaan 
kualitas air bersih 

1.        Sudah diperiksa  :           kali (hasil pemeriksaan             
dilampirkan lengkap) 

2.         Belum pernah 

 f. Bahan bakar  1.         Minyak tanah   

2.          Kayu bakar 

3.       Gas, elpiji 

4.       Lain-lain. 

 g. Pemeriksaan contoh    
produk  makanan  

1.          Sudah diperiksa  : (hasil pemeriksaan        
dilampirkan lengkap)  

8. Unit Pencucian  

a. Alat pencucian 1. Pencucian dengan tangan 2. Tersedia mesin cuci 
piring/gelas, dll. 

b. Bak pencucian 1. Tidak  tersedia 

2. Tersedia satu bak untuk semua keperluan 

3. Tersedia dua bak pencucian 

4. Tersedia tiga bak atau lebih untuk perendaman, pencucian / 
pembilasan dan desinfeksi/ sanitasi 

     
c. 

Cara pencucian 1. Dilengkapi dengan saluran air panas 

2.           Tidak tersedia saluran air panas 

      
d. 

Bahan pembersih 1. Sabun biasa/sabun pada umumnya/deterjen biasa 

2.           Deterjen khusus untuk mencuci peralatan 
     

e. 
Bahan desinfeksi/      
sanitasi 

1. Kaporit, chlor 

2. Air panas, uap atau oven 

3. Tidak dilakukan desinfeksi/sanitasi  

9. Pembuangan 
sampah 

 

a. Pembuangan 
sampah 

1. Ditampung di tempat pembuangan sendiri 

2. Dibuang ke tempat pembuangan sampah umum. 



 

   

 

b. Frekuensi 
pembuangan 

1. Sampah dapat diangkat setiap hari dari tempat    pembuangan 
sendiri 

2. Tidak terangkat setiap hari, sehingga sampah masih bertumpuk. 

c. Pembuangan 
limbah cair 

1. Di sarana tersendiri yang dikonstruksi dengan baik   

2. Dibuang ke sarana umum (got/riol) 

2. Dibuang sembarangan. 

  d. Alat penangkap 
lemak (grease trap) 
pada saluran 
limbah 

1.    Ada dan berfungsi 2. Tidak ada 

10. Lain-lain   

a. Penyediaan obat-
obatan pencegah 
kecelakaan (PPPK) 

1.     Tersedia 2. Tidak ada 

b. Pemeriksaan 
Kesehatan 
karyawan 

1. Sudah diperiksa  :                          kali  (hasil pemeriksaan 
dilampirkan lengkap) 

2. Belum pernah 

c. Kamar ganti 
pakaian dan lemari 
penyimpanan 
pakaian karyawan 
(loker) 

1.  Ada 2.  Tidak ada 

d. Kamar mandi / 
toilet yang terpisah 
untuk pria dan 
wanita 

1.  Ada   2.  Tidak ada 

 
11.        

 
PENGUSAHA/PENANGGUNG JAWAB 

JASABOGA, 
 
 
 

(……………………………………..) 
(tanda tangan dan nama terang) 

 

           
12. 
 

………………………………20….. 
YANG MENDATA, 

 
 
 

(…………………………………….) 
(tanda tangan dan nama terang) 

 
 

 
 


