
 

LAMPIRAN 2 

 

NO 

OBJEK 

PENGAMATAN / 

VARIABEL 

KOMPONEN YANG DINILAI 

FOOD CODEX 

BANGUNAN 

1 LOKASI 

Terdapat  Sprinkel di bagian dapur 

Terdapat Apar yang mudah di 

jangkau 

Memisahkan tempan Smoking dan 

no smoking 

2 MATERIAL 

Aman dari Pelapukan  

Tahan dari Korosi 

Kedap air 

Bahan harus tebal dan berat  untuk 

pencucian berulang/membersihkan 

dinding 

Permukaan halus dan mudah 

dibersihkan 

Kebal/tahan dari bercak, terkelupas, 

retak, goresan, perubahan akibat 

suhu 

3 WADAH MAKAN  Rata 



 

Mulus 

Bebas dari serpihan, Retakan  

Mudah di bersihkan 

4 VENTELASI 

Memiliki jaring-jaring (Filter) 

Mudah di bersihkan 

Mudah di lepas 

Memiliki blower 

5 FASILITAS Memiliki Temperatur suhu ruang 

6 PENCUCI ALAT 

Lebih dari bahan material 77C 

untuk bahan material (pencelupan) 

Disempan di rak secara vertikal dan 

berlubang bagian bawahnya 

Tekanan air stabil untuk 

melunturkan sabun 

Memiliki sikat 

Memiliki alat pembersih spesifik  

memiliki 3 bak ( pencuci, pembilas, 

sanitizer) 

7 ALAT PEMOTONG 

Alat pemotong harus bersih 

Alat tidak berkarat 



 

Alat tidak terkelupas 

alat bebas debu, kotoran, sisa 

makanan 

Alat Pemotong harus sesuai bahan 

makanan 

Tidak retak 

8 
KEBERSIHAN ALAT 

KAIN 

Selalu dibersihkan sebelum dan 

sesudah di gunakan 

maksimal penggunaan 24 jam 

Maksimal Penggantian 2-3 bulan 

9 WASTAFEL 

Tidak boleh disatukan antara cuci 

makanan, alat, pakaian 

Memiliki sabun cuci tangan 

Memiliki Lap pengering, Tisu 

Memiliki mesin pengering tangan 

10 PERALATAN 

Alat yang langsung bersentuhan 

dengan bahan berbahaya langsung 

di bersihkan 



 

Alat tidak berkarat 

Alat tidak terkelupas 

Alat wajan terbebas dari sisa 

masakan 

Mengklasifikasi alat bahan mentah 

dan masak 

membedakan alat pemotong 

buah,sayur,mentah, masak,hewan. 

11 PRE CLEANING 

Sebelum mencuci peralatan 

membuang sisa makanan yang 

menempel di alat tersebut 

12 

TEMPAT 

PENYIMPANAN 

ALAT KEBERSIHAN 

Tempat yang bersih 

Menggantung minimal 15cm dari 

lantai 

Tidak terkontaminasi dari debu 

Memiliki ruangan khusus 

13 DAPUR 

Harus Bersih 

Mudah di tata 

Mudah di jangkau 



 

Jauh dari Kontaminan 

Pisau,dan alat makan harus tertutup 

14 MEJA MAKAN 

Selalu dibersihkan sebelum dan 

sesudah di gunakan 

Terdapat bak sampah  

Terdapat asbak rokok 

15 INDOOR AREA 

Kedap air 

memiliki Plapon, Lantai Kramik, 

dinding dalam kondisi normal 

16 OUT DOOR 

Memiliki Permukaanyang rata dan 

keras, seperti beton, papin block, 

krikil,dll 



 

Bahan permukaan harus tahan dari 

berat beban dan cuacah 

17 LANTAI 

Kramik 

Anti slip 

Rata 

Mudah di bersihkan 

Tidak ada pipa, selang, kabel yang 

melintah yang mengganggu jalan 

Tidak ada bercak 

18 DINDING 

Mudah dibersihkan  

Dilapisi bahan yang tahan minyak 

dan panas di area masak 

Didak terdapat bercak 

Tidak mudah retak 



 

Tidak memiliki jamur 

20 LAMPU Memiliki pelindung lampu 

21 TOILET 

Toilet tertutup 

Jauh dari dapur 

Jauh dari tempat Memasak 

22 OUTER OPENINGS 

Menutup lubang di sela-sela lantai, 

dinding, pelapon 

Tidak ada celag di jendela saat 

terututp 

Menggunakan jala dengan lubang 

16mesh- 25,4mm 

23 ATAP  

Yang tahan cuaca  

Menegah atau tidak ada 

hewan,serangga, maupu n hewan 

pengerat 

25 PENCAHAYAAN 

Pencahayaan minimal 108LUX 

atau 10 lilin untuk penyimpanan 

makanan kering, jarak minimal 75 

cm dari makanan 



 

Pencahayaan minimal 215LUX 

atau 20 lilin untuk penyimpanan 

makanan kering, jarak minimal 75 

cm dari makanan 

Untuk area masak, Penyimpanan 

alat makan, alat masak minimal 

540LUX atau 50 lilin 

26 KEBERSIHAN  

Dengan cara di pel,vacum, sapu, 

dari sesuatu yang tertumpah, 

berserakan, di lantai 

27 ALAT PEL 

Selalu di peras berkali kali setelah 

di gunakan dan di keringkan 

menggantung minimal 15 cm dari 

lantai 

28 
PELARANGAN 

HEWAN 

Hewan hidup, serangga, tidak boleh 

masuk di area masak, penyimpanan 

makanan, penyajian makanan, dan 

area konsumen 

29 
MASAK MAKANAN 

MENTAH 

SUHU RENDAH 63C SELAMA 3 

MENIT 



 

SUHU SEDANG 66C SELAMA 1 

MENIT 

SUHU TINGGI 70C 15 DETIK 

30 KEPEMILIKAN 

Pengawasan dilakukan oleh pemilik 

adanya manager yg berSertifikasi  

31 
KESEHATAN 

PEKERJA 

Pemilik dan pegawai memiliki 

tanggung jawab atas makannanya 

penggunaan alat dan bahan secara 

tepat untuk memasak 

32 
PERTOLONGAN 

PERTAMA 

mengerti alur pertolongan 

tindakan pertama 

kesiapan pekerja dalam pertolongan 

pertama 



 

33 TEMPAT 
memisahkan area smoking dan area 

no smoking 

34 KARYAWAN 

menggunakan atau tidak 

mengunakan sarung tangan pada 

makanan khusus 

35 
MAKANAN TIDAK 

LAYAK 

penangana makanan tidak layak 

jangka waktu penyimpanan 

makanan 

36 PENGADUAN 
penyediakan tempat pengaduan 

untuk makanan 

37 
PENYIMPANAN 

BAHAN MAKANAN 

tidak menukar tempat/ wadah 

penyimpanan bahan makanan 



 

38 KONTAMINASI 

masuknya serangga dalam tempat 

penyimpanan makanan jadi 

masuknya serangga dalam tempat 

penyimpanan bahan makanan  

cara antisipasi dan pencegahannya 

39 PERALATAN  

kerapian dan kebersihan peralatan 

siap pakai 

peralatan di simpan dalam tempat 

tertutup 

peralatan disimpan dalam tempat 

terbuka 

perawatan lemari display 

jangka waktu penggunaan sarung 

tangan 

40 KONTAMINASI 
Makanan langsung kontak dengan 

lemari display 



 

Makanan kontak langsung dengan 

tirai penutup 

41 FASILITAS 

tersedianya dispenser 

tersedianya fasilitas kebersihan 

 

 

 

 

 


