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BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pengertian sanitasi menurut WHO adalah bahwa yang dimaksud sanitasi, merupakan

suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada

manusia terutama terhadap hal-hal yang mempunyaiefek merusak perkembangan fisik,

kesehatan, dan kelangsungan hidup.Sementara pengertian tempat-tempat umum ialah suatu

tempat dimana banyak orang berkumpul untuk melakukan kegiatan baik secara insidentil

maupunterus-menerus, baik secara membayar, maupun tidak membayar, atau tempat-tempat

umum adalah suatu tempat dimana banyak orang berkumpul dan melakukan aktifitas sehari-

hari.

Di Surabaya sendiri banyak terdapat tempat umum yang digunakan sebagai destinasi

pariwisata dan rekreasi. Ada taman umum, taman permainan, pantai, kebun, dan lain

sebagainya. Karena beberapa tempat wisata lain sudah dipilih oleh kelompok lain, maka

kelompok kami memutuskan untuk mengambil pariwisata laut atau pantai.

Surabaya adalah kota dermaga, di mana memiliki garis pantai yang cukup panjang.

Untuk itulah, pariwisata pantai di Surabaya cukup diminati. Salah satunya adalah Taman Ria

Pantai kenjeran (TRP Kenjeran) yang berlokasi di Sukolilo, Surabaya Timur.

Untuk itulah, kami bermaksud menilai tentang instrumen kelengkapan fasilitas

sanitasi di TRP Kenjeran. Karena berdasar data pengunjung TRP Kenjeran, rentang usia

wisatawan yang mengunjungi juga beragam, mulai dari anak- anak sampai lansia. Yang

berarti tempat wisata ini harus memenuhi beberapa syarat untuk keamanan dan kenyamanan

pengunjung di segala usia.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENGERTIAN STTU

Pengertian sanitasi menurut WHO, sanitasi merupakan suatu usaha untuk mengawasi

beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal

yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup.

Pengertian tempat-tempat umum TTU merupakan suatu tempat dimana banyak orang

berkumpul untuk melakuikan kegiatan baik secara insidentil maupun terus-menerus, baik

secara membayar, maupun tidak, atau tempat-tempat umum adalah suatu tempat dimana

banyak orang berkumpul dan melakukan aktivitas sehari-hari.

STTU singkatan dari sanitas tempat- tempat umum adalah, suatu usaha untuk

mengawasi dan mencegah kerugian akibat dari tidak terawatnya tempat-tempat umum

tersebut yang mengakibatkan timbul menularnya berbagai jenis penyakit, atau

Sanitasi tempat-tempat umum merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan untuk

menjaga kebersihan tempat-tempat yang sering digunakan untuk menjalankan aktivitas hidup

sehari-hari agar terhindar dari ancaman penyakit yang merugikan kesehatan.Tujuan dari

pengawasan sanitasi tempat-tempat umum, antara lain:

1. Untuk memantau sanitasi tempat-tempat umum secara berkala

2. Untuk membina dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan

lingkungan yang bersih dan sehat di tempat-tempat umum.

Jenis-jenis tempat umum Ada beberapa jenis-jenis tempat umum, antara lain:

1. Hotel,

2. Kolam renang,

3. Pasar,

4. Salon,
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5. Panti Pijat,

6. Tempat wisata,

7. Terminal,

8. Tempat ibadah.

Syarat-syarat dari sanitasi tempat-tempat umum, yaitu:

1. Diperuntukkan bagi masyarakat umum,

2. Harus ada gedung dan tempat yang permanent,

3. Harus ada aktivitas (pengusaha, pegawai, pengunjung),

4. Harus ada fasilitas (SAB, WC, Urinoir, tempat sampah, dll).

Aspek penting dalam penyelenggaraan sanitasi tempat-tempat umum yaitu:

1. Aspek teknis/hukum (persyaratan H dan S, peraturan dan perundang-undangan

sanitasi),

2. Aspek sosial, yang meliputi pengetahuan tentang : kebiasan hidup, adat istiadat,

kebudayaan, keadaan ekonomi, kepercayaan, komunikasi,dll,

3. Aspek administrasi dan manajemen, yang meliputi penguasaan pengetahuan

tentang cara pengelolaan STTU yang meliputi: Man, Money, Method, Material,

dan Machine.

Secara spesifik ada beberapa ruang lingkup sanitasi tempat-tempat umum, yaitu:

1. Penyediaan air minum (Water Supply),

2. Pengelolaan sampah padat, air kotor, dan kotoran manusia (wastes disposal

meliputi sawage, refuse, dan excreta),

3. Hygiene dan sanitasi makanan (Food Hygiene and Sanitation),

4. Perumahan dan kontruksi bangunan (Housing and Contruction),

5. Pengawasan fektor (Vektor Control),

6. Pengawasan pencemaran fisik (Physical Pollution),

7. Hygiene dan sanitasi industri (Industrial Hygiene and Sanitation).

===http://ruryazzufar.blogspot.com/2009/11/contoh-makalah-sanitasi-tempat-

tempat.html====
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2.2 SANITASI DI TRP KENJERAN SURABAYA

Di TRP Kenjeran terdapat beberapa fasilitas umum. Diantaranya yaitu:

2.2.1 Area Bermain

Area bermain diperuntukkan bagi anak- anak. Untuk itu, kondisi wahana

permainan harus dibuat seaman mungkin, begitu juga dengan lantai di area

tersebut.

2.2.2 Area Pertunjukan

Area pertunjukan terletak agak menjorok ke laut. Dihubungkan oleh jembatan

yang terbuat dari kayu. Area ini biasanya digunakan untuk menampilkan

hiburan berupa orkes dangdut dan lain- lain. Sehingga, tempat ini akan

menjadi jujukan utama bagi para pengunjung.

2.2.3 Kios Penjual Suvenir dan Buah Tangan

Di sudut TRP Kenjeran ada sebuah pasar tradisional yang menjual suvenir

khas serta berbagai ragam olahan pangan. Bagi para pengunjung, sebelum

pulang, kebanyakan akan mampir dulu ke pasar untuk membawa pulang buah

tangan.

2.2.4 Jasa Boga

Tempat pariwisata yang berfungsi sebagai tempat rekreasi ini juga

menyediakan satu lokasi yang mengadakan jasa boga. Sekumpulan pedagang

makanan khas berada di satu bangunan yang sama. Mulai dari makanan kecil

sampai minuman dijual di area ini.

2.2.5 Kamar Mandi

Kamar mandi dan suplai air adalah kebutuhan mutlak TTU. TRP Kenjeran

sendiri merupakan tempat wisata pantai dan laut, di mana para pengunjung

bisa bebas bermain air. Dan tentunya akan membutuhkan tempat untuk

membilas diri.

2.2.6 Tempat Penampungan Sampah Sementara

TRP Kenjeran memiliki banyak fasilitas yang menghasilkan limbah.

Diantaranya adalah jasa boga dan pasar. Keberadaan TPS ini sangat
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diperlukan untuk menanggulangi tumpukan sampah di beberapa sudut TRP

Kenjeran.

2.2.7 Fasilitas penunjang

Fasilitas penunjang lainnya adalah lahan parkir, tempat ibadah, ruang

kesehatan, perahu yang disewakan, jaringan listrik.

2.3 DASAR PERATURAN

Berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 50 Tahun 2011

Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasionaldan No. 10 Tahun 2009

TentangKepariwisataan.

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

1) jaringan listrik dan lampu penerangan;

2) jaringan air bersih;

3) jaringan telekomunikasi; dan

4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi:

1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana

(early warning system) di destinasi yang rawan bencana;

2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat

penukaran uang (money changer);

3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (drug

store), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang

(public locker);

4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas

pertolongan pertama pada kecelakaan;

5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (laundry), dan

tempat sampah;

6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
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7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (rest area), fasilitas bermain

anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (pedestrian);

8) fasilitas lahan parkir; dan

9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

1) Fasilitas akomodasi;

2) Fasilitas rumah makan;

3) Fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian,

pusat informasi pariwisata (tourism information center), dan e-tourism kiosk;

4) Polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;

5) Toko cinderamata (souvenir shop);

6) Penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (tourism sign

and posting); dan

7) Bentuk bentang lahan (landscaping).



24

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM

Secara umum, kondisi TRP Kenjeran Surabaya tidak terlalu buruk. Ketika kami

survey pada hari Minggu, 2 Desember 2012, suasana di TRP Kenjeran tidaklah terlalu ramai

tidak juga terlalu lengang. Di gerbang masuk sudah ada petugas berjaga untuk mengarahkan

ke mana kami harus parkir. Untuk roda dua berada di sisi timur dan roda empat di sisi barat.

Kondisi lahan parkir juga cukup baik.

Setelah itu kami menuju ke loket penjualan tiket untuk membeli tiket. Pada hari

Minggu, harga yang dikenakan sebesar Rp 6.000,- per orang. Setelah berada di dalam TRP

Kenjeran, kami mendapati adanya papan petunjuk mengenai fasilitas yang ada di sana.

Seperti Mushola, arena bermain, jasa boga dan lain sebagainya. Kondisi jalanan yang ada di

dalam TRP Kenjeran juga relatif baik, tidak becek, meski ada paving yang lepas di beberapa

bagian.

Suasananya juga tidak terlalu gersang, beberapa pohon yang rimbun menutup

beberapa bagian TRP Kenjeran. Terutama di arena bermain untuk anak. Pohon sangat rimbun

dan terasa sangat sejuk berada di sana. Sayang sekali, beberapa wahana permainan

kondisinya berkarat dan tidak layak digunakan. Ada beberapa yang tergenang air hujan.

Kondisi tanahnya ada sebagian yang becek, dan ada yang kering. Ada beberapa tempat

sampah yang sudah terlihat usang di sudut arena bermain.

Kemudian untuk bagian jasa boga. Ada beberapa pedagang makanan di dalam TRP

Kenjeran. Ada pedagang asongan yang sengaja berhenti di sepanjang TRP Kenjeran, ada juga

yang memiliki kios di arena pujasera. Pujasera TRP Kenjeran juga kondisinya cukup baik.

Atapnya tidak terlalu tinggi, banyak terdapat bangku dan meja untuk pengunjung.

Pencahayaan cukup baik dan sirkulasi udara baik sekali, karena tempat ini tidak terutup,

hanya ditutup atap saja.

Banyak pedagang yang menjual menu siap saji, yaitu Lontong Kupang, Bakso, Soto

dan lainnya. Hanya ada beberapa yang menjual makanan yang harus dimasak dahulu, seperti
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Nasi Goreng. Kondisi pujasera cukup bersih, hanya saja tidak bisa kami temui adanya

wastafel. Beberapa ekor lalat juga nampak beterbangan di sana.

Di TRP Kenjeran juga ada beberapa fasilitas lain, seperti pasar dengan kios yang

menjual suvenir dan oleh- oleh khas. Kondisi pasarnya juga cukup baik, tidak banyak sampah

yang tercecer. Aroma khas ikan asin tercium sangat tajam saat memasuki pasar. Kondisi

sirkulasi udara di dalam pasar juga cukup baik, tidak terlalu pengap.

Selain pasar, ada juga fasilitas tambahan yaitu penyewaan perahu. Menurut

pengamatan kami, tidak ada APD di dalam perahu itu (Seperti pelampung, life jacket, dsb).

Kondisi perahu juga tidak terlalu baik, di dasar perahu ada banyak hewan semacam kerang

yang menempel.

Di TRP Kenjeran kita bisa berenang atau bermain air dengan leluasa. Tetapi, tidak

ada papan peringatan sejauh mana pengunjung bisa bermain air. Tidak juga pengawas pantai,

ataupun pelampung yang disediakan bila ada seorang pengunjung yang tenggelam. Di dekat

pantai juga tidak bisa kami temukan arena untuk membilas diri selepas bermain air di laut.

Bila ada seorang pengunjung yang tiba- tiba sakit dan membutuhkan pertolongan

medis, di TRP Kenjeran ini ternyata tidak memiliki sebuah ruangan kesehatan yang khusus.

Hanya ada kotak P3K di kantor manajemen, tanpa ada petugas medis yang bertugas secara

tetap di TRP Kenjeran.

Selanjutnya ada arena pertunjukan, sebuah panggung yang dibangun agak menjorok

ke laut. Panggung yang biasanya digunakan untuk pertunjukan konser band atau dangdut

tersebut dihubungkan dengan jembatan kayu. Kondisi panggung tersebut cukup baik. Hanya

saja kondisi bangunannya sudah cukup tua.

Dan bagian terakhir yang kami amati adalah bagian tempat penampungan sampah

sementara. Letaknya ada di ujung TRP Kenjeran. Di sana kami mendapat 2 buah kontainer

yang tidak permanen berisi gunungan sampai. Satu kontainer dalam kondisi kurang baik dan

satunya masih terlihat baik. Ada sedikit genangan air lindi di bawah kontainer. Serta banyak

lalat dan kucing berkeliaran di sekitar TPS itu.

Sepanjang pengamatan kami, kami tidak menemui petugas kebersihan yang

membersihkan TRP Kenjeran. Beberapa tempat sampah yang terletak di beberapa titik juga

nampak penuh.
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4.2 HASIL PENILAIAN

Berdasar hasil pengamatan yang kami lakukan, didapat hasil seperti di atas. Hasil

penilaian instrumen kami digabung dengan kuisioner pengunjung, didapatkan hasil 42,49%.

Berarti TRP Kenjeran termasuk ke dalam kategori sanitasi yang cukup.

Saran yang kami ajukan untuk TRP Kenjeran adalah:

1. Pembenahan kembali sarana dan prasarana di TRP Kenjeran,

2. Peningkatan kualitas sanitasi,

3. Melengkapi fasilitas yang belum ada,

4. Mengadakan evaluasi ulang mengenai tatanan dan kondisi TRP
Kenjeran.
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INSTRUMEN PENILAIAN KESEHATAN LINGKUNGAN PANTAI RIA KENJERAN PARK SURABAYA

Tempat Rekreasi yang Berlokasi Di Pinggiran Kota Surabaya Sebelah Timur

ALAMAT : Jalan Kenjeran, Sukolilo, Surabaya

PENGELOLA : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

RATA-RATA PENGUNJUNG TIAP HARI : ± 345 orang

A. Saat Liburan : ± 530 orang

B. Saat hari biasa : ± 160 orang

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG :  No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

KOMPONEN ITEM YANG DINILAI RANGE
NILAI
(0-2)

BOBOT
KETERANGAN

1. Aksebilitas
tempat

1. Sarana transportasi umum (bemo)
a. Ada
b. Tidak ada

2. Penunjuk arah
a. Ada
b. Tidak ada

3. Kondisi jalan
a. Baik
b. Buruk

1

1

1
5%

Ada, angkot dengan jurusan lyn R.

Ada, tetapi sangat minim hanya terdapat di
pertigaan sebelum menuju tempat wisata

Baik, jalan menuju tempat wisata sudah
merupakan aspal akan tetapi aspal tersebut
masih ada lubang dan bergelombang. Jalan
menuju tempat wisata tersebut juga terbilang
cukup kecil sehingga menyulitkan
kendaraan roda 4 apabila berpapasan.
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2. Area bermain 1. Kondisi wahana permainan
a. Baik
b. Buruk

2. Perawatan
a. Iya
b. Tidak

3. Drainasae
a. ada
b. tidak

4. Kondisi permukaan tanah
a. Baik
b. Buruk

5. Tempat sampah
a. Ada
b. Tidak

6. Sarana Pengawasan Anak
a. Ada
b. Tidak

7. Kenyamanan Area Permainan
a. Iya
b. Tidak

1

2

1

2

2

2

1

7%

Baik, semua wahana mainan masih bisa
dipergunakan oleh pengunjung.

Iya, semua wahana masih berfungsi dengan
baik dan tidak ada bagian yang rusak. Cat
dari masing-masing wahana juga terlihat
masih bagus.

Ada, drainase yang ada adalah pasir dan
tanah yang berguna menyerap air.

Baik, sebagian permukaan tanah adalah
pasir pada beberapa wahana dan tanah pada
beberapa bagian.
Ada, terdapat cukup banyak tempat sampah
di wahana permainan anak akan tetapi tetap
saja ada beberapa sampah yang berceceran
Ada, di sekitar wahana permainan ada
tempat duduk yag bisa digunakan oleh orang
tua untuk mengawasi anak-anakna ketika
bermain.

Iya, area yang ada cukup nyaman bagi anak-
anak akan tetapi ada sebagian pedagang
yang membuka dagangannya di sekitar
wahana permainan. Bahkan ada di beberapa
bagian wahana yang dibuat oleh pengunjung
untuk duduk dan membuka tikar bersama
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8. Kebersihan area bermain
a. Iya
b. Tidak

9. Vektor binatang
a. Ada
b. Tidak

2

1

keluarganya
Iya, area cukup bersih meskipun masih ada
beberapa sampah yang berceceran

Ada, karena di beberapa wahana ada
pedagang yang menggelar dagangannya
maka ada lalat yang beterbangan di area
permainan.

3. Area
pertunjukan

1. Kondisi panggung
a. Baik
b. Buruk

2. Perawatan
a. Iya
b. Tidak

3. Area Penonton
a. Ada
b. Tidak

4. Tempat Sampah
a. Ada
b. Tidak

5. Kebersihan area pertunjukan
a. Iya
b. Tidak

6. Vektor Binatang
a. Ada

1

2

1

1

1

2

8%

Baik, panggung yang ada cukup baik masih
sering digunakan oleh pengelola untuk
memberikan hiburan pada pengunjung.

Iya, perawatan dilakukan pada jembatan
yang menuju ke atas panggung. Kayu yang
menjadi alas di tambal bila ada yang
belobang sehingga tidak membahayakan
pengunjung.

Iya, terdapat area penonton di depan
panggung yang beralaskan pasir karena
panggung yang terletak di atas laut

Ada, akan tetapi hanya terdapat sedikit
tempat sampah di area penonton

Iya, area pertunjukan cukup bersih akan
tetapi kurangnya tempat sampah pada area
tersebut

Tidak ada
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b. Tidak ada

4. Kios souvenir
dan oleh-oleh

1. Lokasi
a. Terpusat
b. Tidak

2. Tempat sampah
a. Ada
b. Tidak

3. Kenyamanan
a. Baik
b. Buruk

4. Drainase
a. Baik
b. Buruk

5. Akses Jalan
a. Baik
b. Buruk

6. Penerangan
a. Baik
b. Buruk

7. Kebersihan Kios Souvenir
a. Iya
b. Tidak

8. Vektor binatang
a. Ada
b. Tidak ada

2

1

1

1

2

2

1

1

5% Terpusat, para pedagang di kumpulkan di
tengah-tengah lokasi tetapi tetap saja ada
beberapa pendagang yang berjualan tidak
pada tempatnya.
Ada, tempat sampah hanya terdapat pada
depan pintu masuk kios souvenir saja

Baik, kios-kios yang ada jaraknya terlalu
berdekatan sehingga membuat jalan menjadi
sempit

Baik, kondisi jalan pada tempat souvenir
sudah di paving sehingga membuat
pengunjung nyaman berjalan disana
Ada lampu

Bersih, namun masih banyak yang
berserakan

Ada, pada kios oleh-oleh ada kucing dan
lalat

5. Air bersih 1. Letak tandon dari septic tank
a. jauh

2 5% Jauh
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b. dekat
2. Kondisi air

a. Baik
b. Buruk

3. Ketersedian air bersih
a. Cukup
b. Tidak Cukup

2

2

Menggunakan air PDAM

Cukup untuk memenuhi kebutuhan
pengunjung

6. Jasa boga 1. Wastafel
a. Ada
b. Tidak

2. Tempat sampah
a. Ada
b. Tidak ada

3. Kondisi permukaan tanah
a. Baik
b. Buruk

4. Kondisi atap
a. Baik
b. Buruk

5. Saluran pembuangan limbah
A. Baik
B. Buruk

6. Vektor binatang
A. Ada
B. Tidak

7. Kebersihan area jasa boga
A. Iya
B. Tidak

0

2

2

2

0

2

2

5% Tidak, pedagang menyediakan sendok dan
garpu

Ada, disekitar warung-warung tersedia
banyak tempat sampah

Baik, permukaan tanah sudah menggunakan
paving dan ada yang di semen

Baik, ada yang menggunakan bangunan
tetapi ada juga yang masih menggunakan
terpal
Buruk, hasil limbah langsung dibuang ke
tanah.

Ada, di tempat makan hampir tidak ada lalat
akan tetapi lalat beterbangan di tempat cuci
piring dan tempat sampah
Iya, area tempat jasa boga cukup bersih
karena banyaknya tempat sampah.

7. Kamar mandi 1. Jumlah kamar mandi (@kamar mandi
untuk 40 orang)
a. Cukup

2
5%
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b. Tidak cukup
2. Saluran pembuangan air

a. Ada genangan
b. Tidak ada genangan

3. Urinoir
a. Ada
b. Tidak ada

4. Tempat sampah
a. Ada
b. Tidak ada

5. Lantai
a. Baik
b. Buruk

6. Jamban
a. Ada
b. Tidak

7. Sabun
a. Ada
b. Tidak

8. Pemisahan untuk laki-laki dan wanita
A. Iya
B. Tidak

8. Kebersihan kamar mandi
A. Iya
B. Tidak

9. Vektor binatang
A. Ada
B. Tidak

2

2

2

1

2

0

2

1

2

8. Tempat
Penampungan

1. Ketersedian
a. Ada

2 4%
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Sampah
Sementara

b. Tidak ada
2. Letak

a. Jauh
b. Dekat

3. Kondisi tempat penampungan
a. Baik
b. Buruk

4. Genangan lindi
a. Ada
b. Tidak

5. Petugas kebersihan
a. Ada
b. Tidak

6. Waktu pengangkutan
I. Dari tempat sampah ke tempat

penampungan
a. Rutin
b. Tidak rutin

II. Dari tempat penampungan sementara
ke TPA

a. Rutin
b. Tidak rutin

7. Tertutup
a. Iya
b. Tidak

8. Wujud kontainer
a. Permanen
b. Tidak permanen

9. Kebersihan tempat penampungan sampah
A. Iya
B. Tidak

2

1

1

0

1

1
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10. Vektor binatang
A. Ada
B. Tidak 2

9. Fasilitas
penunjang

I. LAHAN PARKIR
1. Lahan parkir

a. Ada
b. Tidak

2. Pemisahan lahan parkir
a. Iya
b. Tidak

3. Kondisi permukaan tanah
a. Baik
b. Buruk

4. Drainase
a. Ada
b. Tidak

5. Kondisi drainase
a. Baik
b. Buruk

6. Tempat penitipan barang
a. Ada
b. Tidak

7. Petugas parkir
a. Ada
b. Tidak

8. Keamanan
a. Baik
b. Buruk

9. Kebersihan
b. Iya

2

2

2

2

2

2

2

1

1

6%
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c. Tidak
10. Vektor binatang

a. Ada
b. Tidak ada

I. FASILITAS KESEHATAN
1. Fasilitas pelayanan kesehatan

a. Ada
b. Tidak ada

2. Kotak P3K
a. Ada
b. Tidak ada

3. Petugas kesehatan
a. Ada
b. Tidak ada

4. Obat
a. Ada
b. Tidak ada

5. Ranjang
a. Ada
b. Tidak ada

6. Tempat sampah
a. Ada
b. Tidak ada

7. Kondisi lantai
a. Baik
b. Buruk

8. Ventilasi/Jendela
a. Ada
b. Tidak ada

9. Wastafel/Tempat cuci tangan
a. Ada

1

0

2

0

1

0

0

0

0

0
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b. Tidak ada
10. Kebersihan

a. Baik
b. Buruk

11. Vektor binatang
a. Ada
b. Tidak ada

0

0

10. Jaringan
Listrik

1. Keteraturan penataan kabel listrik
a. Iya
b. Tidak

2. Keamanan kabel listrik
a. Iya
b. Tidak

3. Sering listrik padam
a. Sering
b. Tidak

2

2

2

3%

11. Musholla 1. Ketersediaan tempat
A. Iya
B. Tidak

2. Penunjuk arah
A. Ada
B. Tidak ada

3. Kebersihan
A. Iya
B. Tidak

4. Lokasi strategis
A. Iya
B. Tidak

5. Air bersih
A. Ada

2

2

2

2

2

5%
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B. Tidak ada
6. Saluran pembuangan air

A. Baik
B. Buruk

7. Peralatan sholat
A. Ada
B. Tidak ada

8. Perawatan musholla
A. Teratur
B. Tidak teratur

9. Kran air wudlu
A. Ada
B. Tidak ada

2

2

2

12. Keamanan 1. Ketersediaan ruangan
A. Ada
B. Tidak ada

2. Petugas keamanan
A. Ada
B. Tidak ada

1

2

4%

13. Pantai  dan
Penyewaan
Perahu

1. Kebersihan
A. Iya
B. Tidak

2. Kondisi air laut
A. Baik
B. Buruk

3. Penjaga pantai
A. Ada
B. Tidak ada

4. Penyewaan alat bantu renang
A. Ada
B. Tidak ada

0

0

0

0

8%
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5. Penunjuk batas boleh berenang
A. Ada
B. Tidak ada

6. Ketersediaan perahu sewa
A. Ada
B. Tidak ada

7. Kondisi perahu
A. Baik
B. Buruk

8. Vektor binatang
A. Ada
B. Tidak ada

0

2

1

1
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KUISIONER PENGUNJUNG PANTAI RIA KENJERAN PARK SURABAYA

NAMA : .........................................

UMUR : ...........................................

No. Kategori Baik Biasa Buruk Bobot Keterangan

1. Harga tiket sesuai dengan
fasilitas yang diberikan

11 9 5%

2. Sikap dan  pelayanan
petugas

12 8 5%
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3. Keramahan petugas 11 8 5%

4. Keamanan tempat
bermain

6 11 3 5%

5. Kenyamanan tempat 5 14 1 5%

6. Pendapat mengenai
pantai kenjeran

7 10 3 5%

JUMLAH 52 60 7 30% 119 X 30% = 35,7

Dari 20 jumlah responden yang mengisi kuesioner

BOBOT

1. Nilai per kategori yang dinilai = 70%

2. Hasil kuiseoner wawancara dengan pengunjung = 30%

RUMUS
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Kategori penilaian :

1. Sanitasi Sangat baik : 76%- 100%

2. Sanitasi baik : 56%- 75%

3. Cukup : 26%- 55%

4. Sangat buruk : < 25%

HASIL PENILAIAN

1. Aksebilitas tempat :3 x 5% = 0,15

2. Area Bermain : 14 x 7% = 0,98

3. Area Pertunjukan : 8 x 8% = 0,64

4. Kios Suvenir : 11 x 5% = 0,55

5. Air Bersih : 6 x 5% = 0,3

6. Jasa Boga : 10 x 5% = 0,5

Kuisioner Pengunjung:

119  x 30% = 35,7
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7. Kamar Mandi : 9 x 5% = 0,45

8. TPS : 10 x 4% = 0,4

9. Fasilitas Penunjang : 47 x 6% = 2,82

TOTAL = 6,79

NILAI TOTAL = 6,79  +  35,7 =  42, 49%

100%

KESIMPULAN HASIL PENILAIAN

Berdasar hasil pengamatan yang kami lakukan, didapat hasil seperti di atas. Hasil penilaian instrumen kami digabung dengan kuisioner
pengunjung, didapatkan hasil 42,49%. Berarti TRP Kenjeran termasuk ke dalam kategori sanitasi yang cukup.

Saran yang kami ajukan untuk TRP Kenjeran adalah:

1. Pembenahan kembali sarana dan prasarana di TRP Kenjeran,

2. Peningkatan kualitas sanitasi,
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3. Melengkapi fasilitas yang belum ada,

4. Mengadakan evaluasi ulang mengenai tatanan dan kondisi TRP Kenjeran.
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