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PENGETAHUAN DASAR-DASAR 3K
(KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA)

• PERSONAL HYGIENE

• COOKS TOOLS

• FOOD HYGIENE

• KITCHEN SANITATION

• KITCHEN REGULATIONS 
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A. PERSONAL HYGIENE 
Ø Untuk menjaga mutu dan kualitas makanan yang perlu diperhatikan adalah 

kebersihan dari pada orang yang mengolah dan menghidangkan makanan 

tersebut.

Ø Hal – hal yang perlu di perhatikan
a. Kebersihan badan, sehat dan tidak bau badan.

b. Kulit harus bersih dan luka tidak terbuka, berbahaya.

c. Rambut tidak panjang dan bersih serta tidak berbau dan rapi.

d. Tangan sering dicuci dengan sabun dan kuku harus pendek.

e. Gigi disikat bersih dan tidak berbau

f. Pakaian harus bersih dan menarik untuk dipandang.

g. Sepatu harus bersih dan rapi

h. Tidak diperbolehkan memakai perhiasan dalam bekerja dan bila perlu 

memakai kosmetik ringan.



B. COOKS TOOLS
Ø Perlengkapan pribadi seorang chef yang harus disiapkan sebelum memulai bekerja.

Ø Hal – hal yang perlu di perhatikan

• Chef uniform

• Safety shoes 

• Buku Catatan

• Bulpen

• Paring Knive

• Disposible Spoon

• Side towel

• Apron

• Cook hat 

• Theromometer

• Hand gloves



C. FOOD HYGIENE
Food hygiene mempelajari kebersihan dan kesehatan makanan, alat-alat yang menimbulkan 
keracuanan pada bahan makanan dan bakteri pada makanan serta akibat yang ditimbulkan 
oleh adanya keracunan tersebut



D. KITCHEN SANITATION
• Kesehatan dapur mencakup beberapa segi :

a. Lingkungan dapur termasuk ventilasi tata cahaya, saluran dan 

pipa air, lantai, pintu,dan dinding.

b. Peralatan dan perlengkapan dapur mencakup cara 

pembersihan, penyimpanan dan penentuan desain peralatan 

pencucian.

c. Proses pencucian hendaklah dilakukan sebaik mungkin untuk 

menghindari terjadinya infeksi kedalam makanan.



E. KITCHEN REGULATIONS
• Untuk menjaga kenyamanan kerja selama didapur, setidaknya 

beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah;

a. Kebersihan pribadi

b. Bekerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan

c. Selalu menggunakan perlengkan yang menjadi standart 

diperushan tempat bekerja.

d. Tidak berjalan, menggunakan area tamu.

e. Tidak berteriak atau menggunakan kata-kata kasar atau kotor.



TLP/SMS/WA : 085105565887
EMAIL           : Jogjaculinaryschool@gmail.Com
Website           : www.sekolahkuliner.id
Instagram        : jogjaculinary.sch
Facebook          : Sekolah Chef  


