
                      
                          PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 
                             D I N A S     K E S E H A T A N 
                          Jl. Dr. Wahidin No.2 Telp. 671846  

                             Fax (0283) 672125 B R E B E S 

 
 

PERSYARATAN  
SERTIFIKAT LAIK SEHAT/ HYGIENE SANITASI 

RUMAH MAKAN DAN RESTORAN 
 
Persyaratan Hygiene Sanitasi adalah ketentuan-

ketentuan teknis yang ditetapkan terhadap produk 

rumah makan dan restoran, personel dan 

perlengkapannya yang meliputi persyaratan 

bakteriologis, kimia dan fisika 
 
Rumah makan dan restoran dalam menjalankan 
usahanya harus memenuhi persyaratan hygiene 
sanitasi meliputi:  

a. persyaratan lokasi dan bangunan;  
b. persyaratan fasilitas sanitasi;  
c. persyaratan dapur, ruang makan dan gudang 

makanan;  
d. persyaratan bahan makanan dan makanan 

jadi; 
e. persyaratan pengolahan makanan;  
f. persyaratan penyimpanan bahan makanan 

dan makanan jadi;  
g. persyaratan penyajian makanan jadi;  
h. persyaratan peralatan yang digunakan 

 
 
 

Permohonan Sertifikat  
1. Pemohon mengajukan permohonan kepada 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
setempat.  

2. Surat permohonan disertai lampiran sebagai 
berikut :  
1) Fotocopy KTP  
2) Peta situasi dan gambar denah 

bangunan.  
3) Surat penunjukan penanggung jawab 

Rumah makan dan Restoran  
4) Fotocopy sertifikat Kursus Hygiene 

Sanitasi Makanan bagi pengusaha.  
5) Fotocopy sertifikat kursus hygiene 

sanitasi makanan bagi penjamah 
makanan minimal 1 orang penjamah 
makanan.  

6) Rekomendasi dari Asosiasi Rumah makan 
dan Restoran 

7) Hasil pengujian mutu dari contoh 
makanan, contoh usap alat makan, 
contoh usap alat masak, contoh air, 
contoh usap dubur karyawan dan contoh 
lainnya yang diperlukan untuk 
melakukan pengawasan rumah makan 
dan restoran 

 
Masa Berlaku sertifikat  
a. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah 

makan dan Restoran sementara berlaku 
selama 6 (enam) bulan dan dapat 
diperpanjang sebanyakbanyaknya 2 
(dua) kali.  

b. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah 
makan dan Restoran tetap berlaku 
selama 3 (tiga) tahun dan dapat 
diperbaharui atau menjadi batal 
bilamana terjadi pergantian pemilik, 
pindah lokasi / alamat, tutup dan atau 
menyebabkan terjadinya keracunan 
makanan/wabah dan Rumah makan dan 
Restoran menjadi tidak laik hygiene 
sanitasi.  

c. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi harus 
dipasang di dinding yang mudah dilihat 
oleh petugas dan masyarakat konsumen. 

 
 
 
 

Hubungi Kami  
Bag. Seksi Pembiayaan dan Perizinan Yankes 
Dinas Kesehatan Kab. Brebes 
Telp. (0283) 671846 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


