
 
BAB I 

PENGGOLONGAN JASABOGA  
 
 

A. JASABOGA GOLONGAN A 
1. Jasaboga Golongan A1  

a. Kriteria  
Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan 
pengolahan makanan yang menggunakan dapur rumah tangga dan dikelola 
oleh keluarga. 

b. Persyaratan Teknis 
1) Pengaturan ruang  

Ruang pengolahan makanan tidak boleh dipakai sebagai ruang tidur. 
2) Ventilasi/penghawaan  

a) Apabila bangunan tidak mempunyai ventilasi alam yang cukup, 
harus menyediakan ventilasi buatan untuk sirkulasi udara. 

b) Pembuangan udara kotor atau asap harus tidak menimbulkan 
gangguan terhadap lingkungan. 

3) Tempat cuci tangan dan tempat cuci peralatan 
Tersedia tempat cuci tangan dan tempat cuci peralatan yang terpisah 
dengan permukaan halus dan mudah dibersihkan. 

4) Penyimpanan makanan  
Untuk tempat penyimpanan bahan pangan dan makanan jadi yang cepat 
membusuk harus tersedia minimal 1 (satu) buah lemari es (kulkas). 

 
2. Jasaboga Golongan A2  

a. Kriteria  
    Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan 

pengolahan yang menggunakan dapur rumah tangga dan memperkerjakan 
tenaga kerja. 

b. Persyaratan Teknis  
1) Memenuhi persyaratan teknis jasaboga golongan A1. 
2) Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut : 

a) Pengaturan ruang  
Ruang pengolahan makanan harus dipisahkan dengan dinding 
pemisah yang memisahkan tempat pengolahan makanan dengan 
ruang lain. 

b) Ventilasi/penghawaan  
Pembuangan asap dari dapur harus dilengkapi dengan alat 
pembuangan asap yang membantu pengeluaran asap dapur sehingga 
tidak mengotori ruangan.  

c) Penyimpanan makanan  
Untuk penyimpanan bahan pangan dan makanan yang cepat 
membusuk harus tersedia minimal 1 (satu) buah lemari es (kulkas).  
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d) Ruang ganti pakaian  
 Bangunan harus dilengkapi dengan ruang/tempat penyimpanan 

dan ganti pakaian dengan luas yang cukup. 
 Fasilitas ruang ganti pakaian berada/diletakkan di tempat yang 

dapat mencegah kontaminasi terhadap makanan. 
 

3. Jasaboga golongan A3  
a. Kriteria  

Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, dengan 
pengolahan yang menggunakan dapur khusus dan memperkerjakan tenaga 
kerja. 
 

b. Persyaratan teknis  
1) Memenuhi persyaratan teknis jasaboga golongan A2. 
2) Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut : 

a) Pengaturan ruang  
Ruang pengolahan makanan harus terpisah dari bangunan untuk 
tempat tinggal. 

b) Ventilasi/penghawaan : 
Pembuangan asap dari dapur harus dilengkapi dengan alat 
pembuangan asap atau cerobong asap atau dapat pula dilengkapi 
dengan alat penangkap asap (smoke hood). 

c) Ruang pengolahan makanan  
 Tempat memasak makanan harus terpisah secara jelas dengan 

tempat  penyiapan makanan matang. 
 Harus tersedia lemari penyimpanan dingin yang dapat mencapai 

suhu –50C dengan kapasitas yang cukup untuk melayani kegiatan 
sesuai dengan jenis makanan/bahan makanan yang digunakan. 

d) Alat angkut dan wadah makanan  
 Tersedia kendaraan khusus pengangkut makanan dengan 

konstruksi tertutup dan hanya dipergunakan untuk mengangkut 
makanan siap saji. 

 Alat/tempat angkut makanan harus tertutup sempurna, dibuat 
dari bahan kedap air, permukaan halus dan mudah dibersihkan. 

 Pada setiap kotak (box) yang dipergunakan sekali pakai untuk 
mewadahi makanan, harus mencantumkan nama perusahaan, 
nomor Izin Usaha dan nomor Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. 

 Jasaboga yang menyajikan makanan tidak dengan kotak, harus 
mencantumkan nama perusahaan dan nomor Izin Usaha serta 
nomor Sertifikat Laik Higiene Sanitasi di tempat penyajian yang 
mudah diketahui umum. 
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B. JASABOGA GOLONGAN B  

1. Kriteria  
Jasaboga yang melayani kebutuhan masyarakat khusus untuk asrama 
jemaah haji, asrama transito, pengeboran lepas pantai, perusahaan serta 
angkutan umum dalam negeri dengan pengolahan yang menggunakan dapur 
khusus dan mempekerjakan tenaga kerja. 

2. Persyaratan teknis 
a. Memenuhi persyaratan teknis jasaboga golongan A3. 
b. Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut : 

1)  Halaman  
Pembuangan air kotor harus dilengkapi dengan penangkap lemak 
(grease trap) sebelum dialirkan ke bak penampungan air kotor (septic 
tank) atau tempat pembuangan lainnya. 

2) Lantai  
Pertemuan antara lantai dan dinding tidak terdapat sudut mati dan 
harus lengkung (conus) agar mudah dibersihkan. 

3) Pengaturan ruang  
Memiliki ruang kantor dan ruang untuk belajar/khusus yang terpisah 
dari ruang pengolahan makanan. 

4) Ventilasi/penghawaan  
Pembuangan asap dari dapur harus dilengkapi dengan penangkap 
asap (hood), alat pembuang asap dan cerobong asap. 

5) Fasilitas pencucian peralatan dan bahan makanan  
(a).  Fasilitas pencucian dari bahan yang kuat, permukaan halus dan 

mudah dibersihkan. 
(b). Setiap peralatan dibebashamakan sedikitnya dengan larutan 

kaporit 50 ppm atau air panas 80oC selama 2 menit. 
(c).   Tempat cuci tangan  

Setiap ruang pengolahan makanan harus ada minimal 1 (satu) 
buah tempat cuci tangan dengan air mengalir yang diletakkan 
dekat pintu dan dilengkapi dengan sabun. 

(d).  Ruang pengolahan makanan  
(1)  Tersedia ruang tempat pengolahan makanan yang terpisah 

dari ruang tempat penyimpanan bahan makanan. 
(2)  Tersedia lemari penyimpanan dingin yang dapat  mencapai 

suhu –5oC sampai  –10oC dengan kapasitas yang cukup 
memadai sesuai dengan jenis makanan yang digunakan. 

 
C.  JASABOGA GOLONGAN C 

1. Kriteria  
     Jasaboga yang melayani kebutuhan alat angkutan umum internasional 

dan pesawat udara dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus 
dan memperkerjakan tenaga kerja. 
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2. Persyaratan  

a. Memenuhi persyaratan jasaboga golongan B. 
b.  Memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut : 

1)  Ventilasi/penghawaan  
a) Pembuangan asap dilengkapi dengan penangkap asap (hood), alat 

pembuang asap, cerobong asap, saringan lemak yang dapat 
dibuka dan dipasang untuk dibersihkan secara berkala. 

b) Ventilasi ruangan dilengkapi dengan alat pengatur suhu ruangan 
yang dapat menjaga kenyamanan ruangan. 

2) Fasilitas pencucian alat dan bahan  
a) Terbuat dari bahan logam tahan karat dan tidak larut dalam 

makanan seperti stainless steel. 
b) Air untuk keperluan pencucian peralatan dan cuci tangan harus 

mempunyai kekuatan tekanan sedikitnya 15 psi (1,2 kg/cm2). 
3)  Ruang pengolahan makanan  

a) Tersedia lemari penyimpanan dingin untuk makanan secara 
terpisah sesuai dengan jenis makanan/bahan makanan yang 
digunakan seperti daging, telur, unggas, ikan, sayuran dan buah 
dengan suhu yang dapat mencapai kebutuhan yang disyaratkan. 

b) Tersedia gudang tempat penyimpanan makanan untuk bahan 
makanan kering, makanan terolah dan bahan yang tidak mudah 
membusuk. 

c) Rak penyimpanan makanan harus mudah dipindahkan dengan 
menggunakan roda penggerak sehingga ruangan mudah 
dibersihkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


