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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

. Penyakit akibat sanitasi merupakan salah satu momok paling menakutkan

pada negara berkembang karena penyakit dengan keadaan sanitasi yang buruk

dapat memperparah penyebaran penyakit tersebut. Menurut data WHO tahun

2006 menyebutkan banyak penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan. 13

juta nyawa hilang pertahun akibat buruknya sanitasi lingkungan

Di Indonesia sendiri penyakit akibat sanitasi lingkungan merupakan salah satu

masalah terbesar. Karena penyakit yang mewabah akan menambah anggaran

pemerintah untuk mengatasinya. Oleh sebab itu, penting untuk memperhatikan

sanitasi lingkungan terutama bidang kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas

ataupun pelayanan kesehatan lainnya yang notabene merupakan tempanya

penyakit.

Rumah sakit merupakan suatu tempat dimana berbagai macam pelayanan

kesehatan dilaksanakan, yang mana didalamnya terdapat dokter, perawat,

pegawai, petugas kebersihan, serta keluarga pasien sendiri. Maka tidak menutup

kemungkinan jika agen-agen penyebab infeksi atau penyakit banyak terdapat di

rumah sakit, hal tersebut perlu penangan yang khusus. Pemeliharaan sanitasi yang

baik dilakukan agar agen-agen penyebab penyakit tersebut dapat di kendalikan

dalam penata laksanaannya. Oleh karena itu sebagai sarana pelayanan umum

Rumah sakit wajib memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai

dengan standar dan persyaratan.

Terdapat berbagai macam jenis rumah sakit di Indonesia, dari rumah sakit

umum pemerintah maupun swasta yang mana umum melayani berbagai macam

penyakit sampai rumah sakit khusus yang menangani masalah-masalah kesehatan

tertentu dan lebih spesifik, misalnya rumah sakit khusus yang menangani penyakit

kanker. Dari berbagai pelayanan yang diberikan tersebut, terdapat berbagai

macam resiko kesehatan yang akan mungkin timbul apabila tidak dilaksanakan

sesuai standart dan ditunjang oleh tata bangunan dan kesehatan lingkungan yang

baik. Melihat dari hal itu diperlukan penataan bangunan yang baik serta
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penggunaan alat sesuai standart agar tidak menimbulkan bahaya-bahaya yang

tidak diinginkan.

Dengan demikian penyehatan sarana dan bangunan Rumah sakit  sangat

penting dalam rangka mewujudkan sanitasi lingkungan yang sehat yang dapat

memberikan perlindungan bagi pengunjung dan petugas Rumah sakit, dan

mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat kegiatan Rumah sakit.

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan umum, wajib memelihara dan

meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan.

Sehubungan dengan itu perlu disusun persyaratan kesehataan lingkungan Rumah

sakit umum maupun rumah sakit khusus sebagai acuan dalam meningkatkan mutu

kesehatan lingkungan Rumah sakit.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana menilai kesesuaian pemeliharaan dan peningkatan kesehatan

lingkungan Rumah Sakit Onkologi Surabaya terkait dengan penyelenggaraan

sanitasi kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor : 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan

Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit?

1.3 Tujuan

Tujuan Umum

Menilai kesesuaian pemeliharaan dan peningkatan kesehatan lingkungan

Rumah Sakit Onkologi Surabaya terkait dengan penyelenggaraan sanitasi

kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor : 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan

Lingkungan Rumah Sakit.

Tujuan Khusus

a. Melakukan pemenuhan tugas mata kuliah sanitasi tempat-tempat umum

b. Melakukan penilaian kualitas sanitasi dalam bidang kesehatan.

1.4 Manfaat

Manfaat untuk rumah sakit yang digunakan untuk observasi:

1. Informasi yang sudah diolah dari hasil observasi dapat digunakan sebagai

bahan masukan untuk meningkatkan sanitasi lingkungan Rumah Sakit

Onkologi Surabaya
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2. Dapat menjalin hubungan yang baik dengan instansi pendidikan yang

bergerak dibidang kesehatan.

Manfaat yang didapat mahasiswa:

1. Dapat mengaplikasikan ilmu sanitasi secara langsung di bidang kesehatan

2. Dapat digunakan sebagai latihan untuk melakukan observasi di tempat

sarana kesehatan

3. Dapat belajar menilai kesesuaian kesehatan lingkungan rumah sakit

dengan aturan yang telah dibuat oleh menteri kesehatan
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sanitasi, Rumah Sakit, dan Penyehatan Lingkungan Rumah

Sakit

2.1.1 Pengertian Sanitasi

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor :

965/MENKES/SK/XI/1992, pengertian sanitasi adalah segala upaya yang

dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi

persyaratan kesehatan. Sedangkan menurut Notoadmojo (2003), sanitasi

itu sendiri merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup

bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan

kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini

akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia, sedangkan untuk

pengertian dari sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu

lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyedian

air bersih dan sebagainya. Menurut WHO, sanitasi lingkungan adalah

mengatur semua faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, biologi, sosial

maupun ekonomi manusia yang mempunyai pengaruh yang merugikan

perkembangan fisik dan daya hidup manusia.

Sanitasi bukan hanya tindakan untuk mencegah timbulnya penyakit

saja. Melainkan juga tindakan terhadap gangguan-gangguan lainnya.

Untuk membina lingkungan yang sehat perlu tindakan keteknikan

(engineering). Tindakan tersebut dapat berupa :

a. Kuratif ( penyembuhan )

b. Preventif Medicine ( pengobatan pencegahan )

c. Preventif Teknik ( Tindakan Membina Lingkungan )

2.1.2 Pengertian Rumah sakit

Menurut WHO (World Health Organization), rumah sakit adalah

bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi

menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan

penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada
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masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga

kesehatan dan pusat penelitian medik.

Berdasarkan undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit,

yang dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,

dan gawat darurat. Adapun tipe rumah sakit di Indonesia jika ditinjau

dari kemapuan yang dimiliki rumah sakit adalah:

1. Rumah sakit tipe A

Adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan

kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah ditetapkan

sebagai rujukan tertinggi (Top Referral Hospital) atau disebut pula

sebagai rumah sakit pusat.

2. Rumah sakit tipe B

Adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan

kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas.Rumah sakit ini

didirikan disetiap Ibukota propinsi yang menampung pelayanan

rujukan dari kabupaten

3. Rumah sakit tipe C

Adalah rumah sakit yang mapu memberikan pelayanan kedokeran

spesialis terbatas.Rumah sakit ini didirikan disetiap ibukota

Kabupaten (Regency hospital) yang menampung rujukan dari

puskesmas.

4. Rumah sakit tipe D

Adalah rumah sakit yang bersifat transisi dengan kemampuan

hanya memberikan pelayanan kedokteran umum dan gigi.Rumah

sakit ini menampung rujukan yang berasal dari puskesmas.

5. Rumah sakit tipe E

Adalah rumah sakit khusus (spesial hospital) yang

menyalenggarakan hanya satu macam pelayan kesehatan kedokteran

saja.Saat ini banyak rumah sakit kelas ini ditemukan misal, rumah

sakit kusta, paru, jantung, kanker, ibu dan anak.
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2.1.3. Pengertian Penyehatan Lingkungan Rumah sakit

Penyehatan Lingkungan Rumah sakit adalah segala upaya untuk

menyehatkan dan memelihara lingkungan Rumah sakit sehingga tidak

mengganggu kesehatan manusia atau host yang ada didalamnya

maupun lingkungan sekitarnya.

2.2 Persyaratan Sanitasi Rumah Sakit

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah sakit adalah ketentuan-ketentuan

yang bersifat teknis kesehatan lingkungan yang harus dipenuhi Rumah sakit

dalam upaya melindungi, memelihara, dan atau mempertinggi derajat kesehatan

masyarakat

Adapun persyaratan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor:1204/MENKES/SK/X/2004 tentang

PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT.
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BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Metode Observasi

Metode observasi yang kami gunakan untuk penilaian sanitasi Rumah

Sakit Onkologi adalah:

3.1.1 Lembar Observasi

Lembar obsevasi yang digunakan berdasarkan Keputusan Menteri

Kesehatan (Kepmenkes) Nomor:1204/MENKES/SK/X/2004 tentang

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang meliputi :

persyaratan lingkungan bangunan, persyaratan bangunan, persyaratan

kualitas suhu, kelembaban, pencahayaan, debu, dan kebisingan, persyaratan

sarana dan fasilitas sanitasi. Dari keempat poin diatas masing-masing

mempunyai parameter yang dapat dinilai. Teknik penilaian observasi ini

adalah dengan konsep “tidak ada”, “ada tetapi tidak berfungsi”, dan “ada

dan berfungsi”

Apabila “tidak ada” akan mendapat nilai 0, apabila “ada tetapi tidak

berfungsi” akan mendapatkan nilai 1, dan apabila “ada dan berfungsi” maka

akan mendapatkan  nilai 2

Nilai yang didapat akan dikaliakan dengan bobot yang telah ditentukan

sehingga akan menghasilkan skor yang nantinya akan dijumlahkan. Hasil

akhirnya adalah untuk mengetahui apakah RS tersebut sanitasinya sudah

mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:

1204/Menkes/Sk/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan

Rumah Sakit atau tidak

Kriteria rumah sakit dinilai baik apabila:

Kurang 0-33,3 %

Cukup 33,3%-66.8%

Baik 66.8%-100 %

Total skor maksimum adalah 2100.

Total bobot adalah 200.



8

Dengan penilaian:

Rumus untuk menghitung jumlah Skor adalah = bobot X nilai max X jumlah
komponen yang dinilai

Jadi Rumus untuk mengetahui persentase nilai, yang mengacu pada Keputusan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1204/Menkes/Sk/X/2004 Tentang

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit adalah

Rumus perhitungan = Total skor Rumah Sakit X 100%

Total skor maksimum

Dalam kegiatan penilaian ini, kami melakukan penilaian secara observasi

dalam satu kelompok secara bersamaan dengan didampingi oleh Bapak

Budiono Darmadji salah satu pegawai rumah sakit bagian kepala

departemen pengembangan bisnis Rumah Sakit Onkologi Surabaya.

3.1.2 Wawancara

Wawancara digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan selain

dari lembar observasi. Kami mewawancarai Bapak Budiono Darmadji

salah satu pegawai rumah sakit bagian kepala departemen pengembangan

bisnis Rumah Sakit Onkologi Surabay untuk melengkapi hasil observasi.

Jenis data yang kami gunakan adalah data primer karena kami

mengobservasi dan mewawancarai langsung ke Rumah Sakit Onkologi.

3.2 Pelaksanaan

Observasi dilakukan selama sehari yaitu pada hari rabu tanggal 19

Desember 2012 jam 09.00-11.30

3.3 Alat Pendukung

Untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini, kami menggunakan

beberapa alat pendukung seperti :

1. Meteran

Meteran merupakan alat ukur satuan panjang yang memiliki fungsi

untuk mengukur luas ruang pelayanan dan panjang pintu, luas bak kamar

mandi, dll.

2. Kamera

Berfungsi untuk mendokumentasikan setiap sudut dari Rumah Sakit

Onkologi.
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3. Voice recorder

Berfungsi untuk merekam suara narasumber saat melakukan

wawancara.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum RS Onkologi :

Rumah Sakit Onkologi merupaka rumah sakit tipe E yaitu RS khusus

kanker dengan jumlah tempat tidur ada 28 tempat tidur. Berada di Araya

Galaxy Bumi Permai Blok A2 / 7 dalam melaksanakan pelayanannya RS

Onkologi menggunakan Konsep pelayanan satu atap dan menggunakan

metode ‘one day surgery’ karena dianggap paling efektif dan efisien. Seluruh

Tindakan medik dikerjakan dalam satu kontrol sistem, artinya pendekatan

'Multidisiplin' terintegrasi.

Pelayanannya terdiri dari:

a. Deteksi Dini Kanker Payudara dan Serviks.

b. Klinik Payudara Terpadu.

c. Klinik Ginekologi Onkologi.

d. Pembedahan Estetik Payudara.

e. Klinik Thyroid Terpadu.

f. Pusat Kemoterapi.

g. Laboratorium Patologi Anatomi.

h. Laboratorium Klinik.

i. Rawat Inap.

j. Radiodiagnostik.

k. Unit Gawat Darurat Khusus kasus Onkologi.

4.2   Hasil dan pembahasan Penilaian Instrumen

4.2.1 Kondisi Bangunan Rumah Sakit

Berdasarkan observasi di bangunan luar Rumah Sakit Onkologi

didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pagar (bobot 2)

Berdasarkan hasil observasi di RS Onkologi tidak terdapat pagar,

karena mereka menggunakan pedoman dari luar untuk konstruksi

bangunan Rumah sakit. Akan tetapi sesuai dengan instrument yang

tlah dibuat berdasarkan pada kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004
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Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Sehingga

berdasarkan instrument tersebut kami memberikan nilai 0 untuk tiga

komponen dari komponen pagar. Sedangkan di RS Onkologi terdapat

pintu atau gerbang masuk dan keluar (seperti palang) disebelah pos

satpam, yang masih berfungsi untuk masuk dan keluarnya kendaraan

yang hendak ke RS Onkologi. Terdapat gerbang masuk dan keluar

maka kami memberikan nilai 2, karena gerbang masuk dan keluar itu

ada dan berfungsi dengan baik.

Gambar RS Onkologi tanpa pagar

2. Taman (bobot 4)

Berdasarkan hasil observasi dari komponen taman didapatkan hasil

sebagai berikut:

a. Terdapat taman di RS

Di RS Onkologi terdapat taman walaupun taman itu tidak luas,

taman tersebut terletak didepan rumah sakit dan disamping RS

Onkologi.

b. Taman tertata rapi dan bersih

Terdapat sistem penataan taman yang baik di Rumah Sakit

Onkologi yaitu antara tinggi tanaman yang sama diletakkan pada

tempat sama sehingga dapat terlihat rapi. Serta taman tersebut

terawat dan bersih, tidak ada kotoran ataupun sampah di taman itu.

c. Terdapat pohon peneduh ditaman
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Taman yang ada dilengkapi dengan pohon peneduh, tetapi

pohon peneduh ini diletakkan hanya disamping-samping Rumah

sakit.

Gambar pohon peneduh di samping RS

d. Terdapat tempat sampah di taman

Terdapat satu tempat sampah yang diletakkan di sudut-sudut

taman RS Onkolgi dengan kondisi tempat sampah tertutup,

walaupun hanya terdapat satu tempat sampah sehingga antara

sampah organic dan anorganik tidak dipisahkan.

Gambar tempat sampah di taman

e. Terdapat upaya penghijauan di rumah sakit
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Rumah sakit Onkologi juga melakukan upaya penghijauan

dengan memelihara berbagai macam tanaman di bagian belakang

rumah sakit, tepatnya didekat ruang jenazah. Tanaman yang

dihasilkan nantinya akan digunakan mengganti tanaman-tanaman

yang diletakkan ditiap-tiap ruangan rumah sakit.

Berdasarkan komponen-komponen diatas Rumah Sakit

Onkologi mendapat nilai 10 dari kelima komponen yang ada.

Masing-masing komponen dari taman mendapat nilai dua.

Gambar Upaya penghijauan di kawasan RS

3. Tempat Parkir (bobot 2)

Berdasarkan hasil observasi lingkungan Rumah Sakit Onkologi,

dari komponen instrument tempat parkir didapatkan hasil sebagai

berikut:

a. Tersedia tempat parkir yang cukup untuk menampung kendaraan

pengunjung dan pekerja di RS.

Terdapat tempat yang cukup luas disamping kiri bangunan

rumah sakit yang biasanya digunakan untuk parkir karyawan

maupun pengunjung rumah sakit.

b. Tempat parkir mudah terjangkau.

Setelah masuk pintu masuk RS Onkologi, pengunjung dan

karyawan dapat langsung mengakses tempat parkir dengan mudah

dan terjangkau karena letaknya yang hanya disamping itu. Selain
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itu, tempat parkir karyawan juga sangat berdekatan dengan pintu

belakang khusus karyawan masuk maupun keluar.

c. Tempat parkir tampak bersih.

Terdapat tempat sampah di setiap sudut rumah sakit dan terdapat

upaya pembersihan tempat parkir sehingga tempat parkir tampak

bersih.

d. Terdapat tempat sampah.

Tempat sampah selain diletakkan di setiap sudut taman juga

diletakkan di sudut kiri tempat parkir. Sehingga tempatnya

sangatlah mudah untuk diakses oleh pengunjung.

e. Terdapat penjaga parkir.

Sebelum memasuki rumah sakit pengunjung akan menemui

rumah pos satpam yang akan mengarahkan pengunjung untuk

parkir ditempat parkir dan satpam disini tugasnya juga untuk

menjaga kendaraan yang sedang diparkir. Akan tetapi sayang sekali

kendaraan yang parkir disitu tidak diberi nomor parkir oleh penjaga

atau satpam apabila pengunjung tidak meminta.

f. Pemisahan antara mobil dan motor.

Terdapat tempat pemisahan tempat parkir antara mobil dan

motor. Tempat parkir motor berada di belakang sebelah kiri

bangunan rumah sakit. Sedangkan untuk mobil diletakkan

disamping kiri bangunan rumah sakit.

g. Tempat perkir beratap.

Hanya sebagian tempat parkir motor yang memiliki atap, tetapi

atap itu hanya dapat digunakan untuk dua baris motor saja.

Sehingga ada banyak motor yang tidak mendapatkan atap, serta

parkiran mobil tidak beratap sama sekali.

h. Terdapat pohon peneduh.

Di tempat parkir motor terdapat pohon peneduh, hanya saja

pohon peneduh itu hanya terdapat beberapa banyak pohon.

Sehingga pohon itu tidak berfungsi sesuai dengan kegunaannya.
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Dari ketujuh komponen instrument tempat parkir diatas, didapatkan

nilai tiga belas poin. Karena ada dua komponen yang tidak sesuai

dengan komponen yang ditetapkan pada instrument, yaitu: tidak

terdapat tempat parkir yang beratap serta pohon peneduh yang cukup

di area parkir RS Onkologi.

Gambar parkir untuk mobil

4. Lantai (bobot 5)

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada RS Onkologi dengan

komponen lantai, didapatkan hasil bahwa lantai bersih, terbuat dari

bahan yang kuat (yaitu terbuat dari keramik), lantai tidak licin, warna

lantai terang (berwarna krem), bebas dari tikus dan serangga, kedap air

permukaan rata, mudah dibersihkan,tidak retak, lantai tempat saluran

pembuangan air lebih landai.

Gambar parkir motor dan ruang
penjaga



16

Gambar lantai RS Onkologi

Dari kesepuluh komponen instrument lantai yang dinilai,

didapatkan hasil dua puluh poin karena semua kriteria lantai yang

telah ditetapkan dimiliki oleh RS Onkologi.

5. Dinding (bobot 4)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada RS Onkologi

didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Dinding tidak retak, bersih dari coretan dan noda.

b. Berwarna terang, yaitu berwarna krem.

c. Dinding terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan. Kita kurang

tahu apakah kalau ada coretan dan noda, maka dinding itu mudah

dibersihkan atau tidak.

Dari keempat komponen instrument kondisi dinding di RS

Onkologi yang dinilai, didapatkan nilai tujuh poin. Karena pada

dinding rumah sakit kita kurang tahu apakah kalau ada coretan dan

noda, maka dinding itu mudah dibersihkan atau tidak. Maka kami

memberikan nilai satu, sedangkan komponen yang lainnya diberi nilai

dua untuk masing-masing komponen.

Gambar dinding RS Onkologi tampak luar
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6. Ventilasi (bobot 4)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada RS Onkologi

didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Terdapat ventilasi alam aliran udara dalam kamar baik atau

penggunaan ventilasi buatan (AC atau kipas angin).

b. Ventilasi alam, lubang ventilasi minimum 15% × luas lantai.

c. Lubang ventilasi minimal 5% × luas lantai.

Dari ketiga komponen instrument kondisi ventilasi, didapatkan

nilai enam poin. Karena semua kondisi ventilasi di RS Onkologi

sudah memenuhi persyaratan instrument yang telah ditetapkan.

7. Atap dan langit-langit (bobot 3)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada RS Onkologi

didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Atap dan langit-langit kuat serta tidak bocor, cat tidak terkelupas.

b. Atap berwarna terang.

c. Langit-langit mempunyai tinggi minimal 2,7 m dari lantai.

d. Bebas dari tikus, serangga dan anti rayap.

Dari kelima komponen instrument kondisi atap dan langit-langit,

didapatkan nilai sepuluh poin. Karena semua kondisi atap dan langit-

langit di RS Onkologi sudah memenuhi persyaratan instrument yang

telah ditetapkan.

Gambar atap RS Onkologi
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8. Pintu (bobot 3)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada RS Onkologi

didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Pintu kuat, dapat mencegah masuknya tikus.

b. Pintu tidak berdecit ketika dibuka dan ditutup.

c. Pintu mudah dibuka dan ditutup serta mempunyai kunci.

Dari kelima komponen instrument kondisi pintu, didapatkan nilai

sepuluh poin. Karena semua kondisi pintu di RS Onkologi sudah

memenuhi persyaratan instrument yang telah ditetapkan.

9. Saluran pembuangan air hujan atau talang (bobot 5)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada RS Onkologi

didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Tak terdapat talang dalam kondisi baik.

b. Tidak terdapat genangan air disekitar talang.

c. Letak antara saluran pembuangan air dan sumber air letaknya jauh.

d. Aliran saluran ketempat pembuangan lancar.

e. Tidak terdapat jentik, salurannya tertutup serta terbuat dari pipa

yang kuat.

Dari ketujuh komponen instrument kondisi saluran pembuangan air

atau talang, didapatkan nilai empat belas poin. Karena semua kondisi

saluran pembuangan air hujan atau talang di RS Onkologi sudah

memenuhi persyaratan instrument yang telah ditetapkan.

n air hujan

Gambar pipa saluran air
hujan
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4.2.2 Bangunan Dalam RS

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada RS Onkologi hasil observasi

bangunan dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Ruang perawatan (bobot 5)

Pada Ruang Perawatan, komponen yang dinilai adalah terdapat kasur

yang bersih dan ada pegangannya, bebas dari tikus dan serangga, tidak

kotor dan berbau ( terutama H2S dan/atau NH3), terdapat kamar mandi

(toilet), terdapat wastafel, sabun dan kain lap/tissue, terdapat AC, jendela

dan pintu yang berfungsi dengan baik, penerangan menggunakan lampu

10-30 watt/m2, penataan ruangan rapi. Dari kedelapan komponen yang

dinilai, semuanya menadaptkan skor nilai 2 sehingga skor yang di dapat

mendapatkan skor maksimal yaitu 80, sehingga disimpulkan seluruh

komponen ruang rawat inap Rumah Sakit Onkologi memennuhi

persyaratan kesehatan lingkungan.

a. Terdapat kasur yang bersih, rapi dan ada pegangannya.

Kasur yang terdapat dalam ruang inap haruslah bersih dan rapi

supaya tidak menjadi sarang bagi binatang infeksius sehingga tidak

menyebabkan sumber penyakit. Kasur pasien juga harus ada

pegangannya supaya memudahkan pasien ketika ingin bergerak atau

berdiri supaya tidak mudah jatuh dari kasur. Pada RS onkologi dari

segi bersih dan rapinya sudah memnuhi tetapi disana kasurnya tidak

terdapat pegangannya sehingga kami memberikan nilai 1.
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b. Terdapat kamar mandi (toilet)

Kamar mandi (toilet) harus bersih, tidak licin supaya pasien tidak

mudah jatuh di dalam kamr mandi. Kamar mandi juga harus

disediakan sabun dan tempat sampah karena terkadang orang yang ke

kamar mandi mengahasilkan sampah, dan juga tidak berbau supaya

tidak mengganggu kenyamanan pasien dan pengunjung. Pada RS

Onkologi sudah memenuhi dari semua kriteria tersebut sehingga kami

memberikan nilai 2.

c. Terdapat wastafel, sabun dan kain lap/tisue

Wastafel bersih dan juga berfungsi dengan baik terbukti ketika

kami membuka kran airnya menyala dengan lancar, wastafel juga

dilengkapi dengan sabun antiseptik, dan kain lap/tisue. Sehingga kami

memeberikan nilai 2.

d. Terdapat AC, jendela dan pintu berfungsi dengan baik

Ruang perawatan dilengkapi dengan AC dan jendela supaya

suhu kamar pasien dapat diatur suhunya yang dibutuhkan sesuai

dengan kondisi tubuh. AC berfungsi dengan baik dan dapat diatur

suhunya dan jendela juga dapat dibuka dan ditutup dengan baik dan

tidak terdapat retak atau pecah. Begitu pula dengan pintunya dapat

berfungsi dengan baik, tertutup rapat dan terbuat dari bahan yang kuat

sehingga mencegah masuknya tikus dan serangga yang dapat

mengganggu ataupun menyebabkan ruang rawat inap menjadi tidak

sanitasi. Sehingga kami memberikan nilai 2.
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e. Bebas dari Tikus dan Serangga

Ruang rawat inap bebas dari tikus dan serangga karena RS

onkologi bekerjasama dengan perusahaan yang menangani masalah

tikus dan serangga, nama perusahaannya adalah “rentokil”,

perusahhan teresbut rutin melakukan pengecekan ke RS Onkologi

setiap sebulan 2-3 kali untuk menegcek alat-alat yang tersedia di

setiap pojok ruangan. Alat tersebut adalah alat yang digunakan untuk

menangkal serangga dan tikus, dan binatnag pengganggu lainnya.

Pada RS Onkologi setelah kami lihat sendiri dan wawancara dapat

diketahui bahwa RS onkologi terbebas dari hama tikus dan serangga

sehingga kami memeberikan nilai 2.

f. Tidak kotor dan tidak Berbau (terutama H2S dan NH3)

Ruang rawat inap tidak kotor karena petugas kebersihannya rutin

untuk membersihkan ruangan dan juga tidak berbau, terutama bau dari

gas H2S dan NH3 karena diruangan tersebut tidak ditemukan adanya

gas tersebut selain itu ruangan juga dilengkapi dengan air conditioner

yang diberi parfum ruangan dan juga ventilasi alami dari jendela

sehingga ruangan lebih terasa segar, sehingga kami memberikan nilai

2.

g. Penerangan menggunakan lampu 10-30 watt/m2

Penerangan di RS Onkologi baik dan terang sehingga dapat melihat

sekitar ruangan dengan jelas dan baik dan sesuai dengan luas kamar.

Sehingga kami memberikan nilai 2
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h. Penataan Ruangan rapi

Penataan ruang perawatan Rumah Sakit Onkologi sudah tertat

dengan rapi, terbukti dengan peletakan kamar madi dan wastafel di

pojok ruangan, AC, jendela, meja dan kursi juga berada tidak jauh dari

kasur pasien. Berdasarkan observasi kondisi ruangan rawat inap

didapatkan point penuh karena semua komponen di RS Onkologi yang

telah memenuhi syarat sanitasi sesuai dengan Permenkes No. 1204

tahun 2004. Sehingga kami memberikan nilai 2.

Gambar ruang perawatan

2. Ruang Operasi (bobot 5)

Rumah Sakit Onkologi Surabaya memiliki ruang operasi yang

memiliki nilai sangat baik sesuai dengan standar kebersihan lingkungan

didasarkan pada penilaian 24 komponen yang dinilai, yaitu: Kebebasan

ruang dari tikus dan serangga, bau, kondisi dinding, kondisi pintu,

jendela, kaca dan ventilasi, kondisi atap dan langit-langit, kondisi lantai

tidak licin dan mudah dibersihkan dan kondisi tata ruangan rapi dan

penerangan terang. Dari ketujuh komponen diatas RS Onkologi

mendapatkan nilai 2 dan skor maksimal yang didapat yaitu 70, sehingga

dapat dapat diambil kesimpulan bahwa Ruang Operasi RS Onkologi

memenuhi syarat dan memeiliki kualitas yang sangat bagus.



23

a. Bersih dan Bebas dari Tikus dan Serangga

Ruang operasi Rumah Sakit Onkologi memiliki ruangan yang

bersih dan bebas dari tikus dan serangga karena akses untuk ke

ruangan ini sangat dibatasi hanya untuk para petugas yang bertugas di

ruangan tersebut, dipadu dengan akses masuk dari pintu ruangan yang

tebuat dari bahan yang kuat dan dapat tertutup rapat secara otomatis.

Dan juga terdapat pintu steriliasi untuk menganti baju sebelum masuk

ruangan, sehingga kebersihannya terjamin. Kami memberikan nilai 2.

b. Tidak Berbau

Ruangan bebas dari bau H2S dan/atau NH3. Dilengkapi dengan

brower dan air conditioner serta ventilasi yang tertutup rapat untuk

mencegah udara kotor dari luar masuk ke dalam ruangan. Sehingga

kami memebrikan nilai 2.

c. Dinding Ruang Operasi mudah dibersihkan

Dinding ruang operasi tidak memiliki retakan dengan permukaan

yang rata di cat dengan warna putih terang senada dengan warna cat

ruangan lainnya, dilapisi dengan porselin untuk memudahkan

membersihkannya. Sehingga kami memberikan nilai 2.

d. Pintu, Jendela, Kaca, Ventilasi Ruang Operasi berfungsi dengan baik.

Pintu ruang operasi berfungsi dengan baik dengan dapat otomatis

menutup sehingga selalu dalam keadaan tertutup dan terbuat dari

bahan yang kuat sehingga menghindari kondisi yang merusak.

Terdapat jendela dengan kondisi kaca jendela yang bersih tanpa

bekas tangan ataupun cipratan cairan lainnya. Jendela tidak
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retak/pecah dan tertutup dengan gorden. Ventilasi terdapat brower dan

dilengkapi dengan air conditioner yang dilengkapi dengan filter

bakteri. Sehingga kami memeberikan nilai 2.

e. Atap dan tinggi Langit – langit Ruang Operasi 2,7m-3,3 m dari lantai

Atap dan langit-langit ruang operasi Rumah Sakit Onkologi

memiliki tinggi ruang yang lebih baik dari standar yaitu 2,7m-3,3 m

dari lantai dengan kondisi tidak bocor dan tanpa celah. Langit-langit

di cat putih terang dan terbuat dari bahan yang kuat. Sehingga kami

memberikan nilai 2.

f. Lantai Ruang Operasi tidak licin dan mudah dibersihkan

Untuk lantai ruang operasi Rumah Sakit Onkologi, lantai berbahan

dari keramik yang kuat dan rata tanpa retakan juga bersifat kedap air

sehingga lidak licin dan mudah dibersihkan. Memiliki lengkungan

yang tebuat dari porselen pada pertemuan antara dinding dan lantai.

Sehingga kami memberikan nilai 2.

g. Tata Ruangan rapi dan Penerangan terang

Tata ruangan dan penerangan ruang operasi Rumah Sakit

Onkologi memakai penerangan yang lebih baik dari stnadar sehingga

memudahkan petugas kesehatan dan penataan ruangan yang rapi

sehingga tidak mengganggu aktivitas pada ruang operasi. Peralatan

operasi ditempatkan di lemari kaca dan meja yang berada di tempat

strategis dimana tidak akan mengganggu petugas saat berada di ruang

operasi melakukan pekerjaannya. Sehingga kami memebrikan nilai 2.
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Gambar ruang operasi

3. Ruang Laboratorium (bobot 5)

Rumah Sakit Onkologi juga dilengkapi dengan ruang Laboratorium

yang berada di lantai 1 dan lantai 2. Ruang laboratorium yang kami

masuki adalah yang lantai 1. Menurut informasi yang kami dapatkan dari

informaan bapak Budiono kepala bagian pengembangan bisnis dan

penjaga lab, bahwa lab.nya hanya di pakai untuk pengecekan sederhana

seperti cek darah, karena pengecekan yang lebih detai lagi RS Onkologi

bekerjasama dengan Prodia Ponorogo. Sehingga peralatan yang tersedia

di Ruang Laboratorium tidak terlalu lengkap. Komponen yang dinilai

dari ruang laboratorium adalah: dinding mudah dibersihkan dan berwarna

terang, terdapat meja kerja dan dilengkapi kamar mandi, dapur dan

wastafel, dan peralatan untuk pengecekan lengakp. Dari ketiga

komponen tersebut mendapatkan skor 15, dari skor maksimum 30.
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa ruang laboratarium RS Onkologi

yang ada di lantai 1 kurang memenuhi syarat.

a. Dinding mudah dibersihkan dan berwarna terang

Bagian dinding ruang laboratorium terbuat dari tembok dan di cat

putih terang yang bebas dari retakan dengan permukaannya yang rata.

Karena terbuat dari tembok sehingga kurang mudah untuk di

bersihkan karena dapat meninggalkan noda. Sehingga kami

memberikan nilai 1.

b. Terdapat Meja Kerja dan dilengkapi dengan kamar mandi, wastafel

dan dapur

Terdapat dua buah meja yang satunya digunakan untuk mengecek

darah pasien dan yang satunya digunakan untuk meja kerja. Meja

kerja terbuat dari bahan yang kuat dilapisi oleh kaca yang tahan dari

bahan kimia dan getaran serta mudah untuk dibersihkan. Tetapi di

ruang laboratotium tidak dilengkapi dengan kamar mandi dan dapur,

namun sudah tersedia wastafel. Sehingga kami memeberikan nilai 1.

c. Peralatan untuk pengecekan lengkap

Peralatan untuk pengujian kesehatan pasien di ruang laboratorium

hanya tersedia untuk mengecekan darah saja karena RS Onkologi

bekerja sama dengan Prodia Ponorogo, sehingga peralatan untuk uji

lab yang lebih lengkap tidak tersedia. Sehingga kami memberikan

skor 1.
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Gambar ruang lab. patologi klinis

4. Ruang Sterilisasi

Berdasarkan hasil observasi dengan berpedoman pada lembar

instrument penilaian untuk ruang sterilisasi milik RS. Onkologi Surabaya

diperoleh hasil sebagai berikut:Terdapat ruangan khusus untuk proses

sterilisasi dan Penataan ruangan rapi dan tidak bising (<65 Dba). Kedua

komponen tersebut pada RS Onkologi ruang sterilisasi sudah memnuhi

standart sehingga mendapatkan skor maksimal yaitu 20.

a. Penataan ruangan rapi dan tidak bising (<65 Dba)

Penataan ruang sudah cukup rapi walaupun tempatnya sempit, dan

tidak ditemukan barabg atau benda yang bernatakan. Tingkat

kebisingannyapun kurang dari 65 Dba, suara hanya berasal dari AC

yang tingkat kebisingannya tidak mengganggu. Sehingga kelompok

kami membrikan nilai 2.

b. Terdapat ruangan khusus untuk proses sterilisasi

Ruanagan khusus untuk sterilisasi bermanfaat untuk mensterilkan

yaitu kita tidak boleh memakai sepatu atau kaus kaki, dan memakai
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baju khusus yang telah disediakan Rumah sakit. Shingga kami

memberikan skor 2.

Gambar ruang sterilisasi (obdevator tidak diperkenankan masuk)

5. Ruang Radiologi

Berdasarkan hasil observasi dengan berpedoman pada lembar

instrument penilaian untuk komponen yang dinilai dari ruang radiologi

adalah: dinding dan daun pintu terdapat lapisan timah hitam, kaca jendela

mengguankan kaca timah hitam, Langit-langit mempunyai tinggi 2,7m-

3,3m dari lantai, dan memenuhi standart, Terdapat loket untuk hubungan

dengan ruang gelap. Dari keempat komponen tersebut ruang radiologi

mendapatkan skor nilai maksimal yaitu 80. Sehingga dapat diambil

kesimpulan bahwa Ruang radiologi memenuhi standart.

a. Dinding dan daun pintu terdapat lapisan timah hitam

Timah hitam pada dinding tidaklah 100% tetapi sebagian saja. Tetapi itu

sudah memenuhi standarisasi. Sehingga kami memberikan nilai 2.

b. Kaca jendela menggunakan kaca timah hitam
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Di dalam ruang radiologi pada RS Onkologi tidak terdapat kaca atau

ventilasi. Semuanya ditututp dengan dinding. Sehingga kami memberikan

nilai 0.

c. Langit-langit mempunyai tinggi 2,7m-3,3m dari lantai, dan memenuhi

standart.

Kondisi atap dan langit-langit kuat, rata, tidak retak,  tidak bocor,

berwarna cerah, bersih, bebas dari tikus dan serangga,tinggi langit-langit

antara 2,7-3,3 m dari lantai, dan mudah dibersihkan.

d. Terdapat loket untuk hubungan dengan ruang gelap

Gambar pintu R. Radiologi serta loket yang menghubungkan dg R.

Radiologi

6. Ruang Mayat

Ruang Mayat di Rumah sakit RS Onkologi terdapat di bagian

belakang RS, tetapi Ruang mayat ini tidak pernah diguankan karena RS

Onkologi menerapkan “one day surgary”, sehingga fungsi dari kamar

mayat digunakan sebagai gudang. Komponen yang dinilai adalah:

dilengkapi dengan toilet dan meja untuk memandikan jenazah, dan dekat

dengan ruangan UGD, ruang operasi, ruang perawatan. Dari kedua
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komponen tersebut mendapatkan nilai 1 untuk kelengkapan dan nilai 0

untuk jarak ruangan dengan kamar mayat.

a. Dilengkapi dengan kamar mandi dan meja untuk memandikan

jenazah

Ruang mayat haruslah tersedia kamar mandi dan meja untuk

memandikan jenazah. Karena itu meruapakan fungsi utama dari

ruang mayat. Tetapi karena di RS Onkologi menerapkan “one

day surgary” sehingga kamar mandi dan meja tidak tersedia.

Sehingga kami memeberikan nilai 0.

b. Dekat dengan ruangan UGD, ruang operasi, ruang perawatan

Ruang mayat berada pada bagian belakng adri RS Onkologi

sedangkan ruangan UGD, ruang operasi dan ruang bperawatan

berada pada bagian depan RS Onkologi sehingga jarak antara

keduanya jauh. Sehingga kami memberikan nilai 0.

Gambar pintu ruang mayat

6. Ruang Kemoterapi (Bobot 5)

Sebagai rumah sakit yang mengkhususkan diri dalam bidang onkologi

maka mutlak bagi RS Onkologi Surabaya untuk memiliki ruang Kemoterapi.
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Gambar Ruang Kemoterapi RS Onkologi Surabaya

Kondisi bagian dalam Rumah Sakit Onkologi Surabaya memiliki

kondisi yang sangat baik dikarenakan fakta bahwa Rumah Sakit Onkologi

masih tergolong bangunan baru dan adanya jadwal teratur yang tersusun untuk

petugas untuk merawat dan membersihkan setiap komponen menjadi seluruh

komponen Rumah Sakit Onkologi berada pada kondisi sangat baik.

a. Terdapat kasur yang bersih, rapi dan ada pegangannya.

Kasur yang terdapat dalam ruang inap haruslah bersih dan rapi supaya

tidak menjadi sarang bagi binatang infeksius sehingga tidak

menyebabkan sumber penyakit. Kasur pasien juga harus ada

pegangannya supaya memudahkan pasien ketika ingin bergerak atau

berdiri supaya tidak mudah jatuh dari kasur. Pada RS onkologi dari segi

bersih dan rapinya sudah memnuhi tetapi disana kasurnya tidak terdapat

pegangannya sehingga kami memberikan nilai 1.

b. Pintu, Jendela, Kaca, Ventilasi Ruang Operasi berfungsi dengan baik.

Pintu ruang operasi berfungsi dengan baik dengan dapat otomatis

menutup sehingga selalu dalam keadaan tertutup dan terbuat dari bahan

yang kuat sehingga menghindari kondisi yang merusak.
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Terdapat jendela dengan kondisi kaca jendela yang bersih tanpa bekas

tangan ataupun cipratan cairan lainnya. Jendela tidak retak/pecah dan

tertutup dengan gorden. Ventilasi terdapat brower dan dilengkapi dengan

air conditioner yang dilengkapi dengan filter bakteri. Sehingga kami

memeberikan nilai 2.

c. Tempat sampah infeksius

Hasil sampah yang dihasilkan dari kegiatan ruangan kemoterapi salah

satunya adalah adalah sampah infeksius sehingga sebaiknya disediakn

tempat samph infeksius. Pada RS Onkologi sudah menyediakan tempat

sampah infeksius sehingga kami memebrikan nilai 2.

d. Pencucian tirai berkala

Pencucian tirai di RS Onkologi bekerjasama dengan pihak eksternal

(loundrian “Fresh”) sehingga pencuciannya bersih dan dilakukan secara

berkala. Sehingga kami memeberikan nilai 2.

7. Toilet

Toilet sebaiknya tersedia di setiap ruangan perawatan supaya

memudahkan pasien apabila mau ke toilet dan disediakan  toilet khusus

untuk karyawan sehingga toilet antara pasien dan karyawan memiliki

toilet masing-masing yang berbeda tempat.  Toilet harus  dibedakan antar

toilet untuk wanita dan laki-laki. Komponen yang dinilai dari toilet

adalah : toilet harus tersedia pada setiap kamar rawat inap dan karyawan,

tidak berhubungan langsung dengan dapur, kamar operasi dan ruang

khusus lainnya, terdapat pengharum ruangan,  dipisah antara toilet untuk
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laki-laki dan wanita dan terdapat ventilasi udara, tempat sampah, tisue,

dan sabun anti septik.

a. Toilet harus tersedia pada setiap kamar rawat inap dan karyawan

Toilet supaya memudahkan pasien apabila mau ke toilet dan

disediakan  toilet khusus untuk karyawan sehingga toilet antara pasien

dan karyawan memiliki toilet masing-masing yang berbeda tempat.

Pada RS Onkologi memenuhi hal tersebut sehingga kami memberikan

niali 2.

b. Tidak berhubungan langsung dengan dapur, ruang operasi dan ruang

khusus lainnya.

Pada RS Onkologi  kamar madinya tidak berhubunagn langsung

dengan ruang operasi, begitu pula dengan dapur, walaupun antara

dapur dan toilet lumayan dekat tetapi terdapat tembok pengahalang

dan pintu sehingga kami memberika nilai 2.

c. Terdapat pengahrum ruangan

Pada setiap toilet pada RS Onkogi terdapat pengaharum ruangnnya,

sehingga toiletnya tidak menimbulkan bau. Sehingga kelompok kami

memberikan nilai 2.

d. Terpisah antara toilet wanita dan pria

Setiap toilet pada RS Onkologi terpisah antara pria dan wanita

sehingga kami membrikan nilai 2.

e. Terdapat tempat sampah

Temapt sampah dibutuhkan dalam toilet karena terkadang seseorang di

dalam toilet menghasilkan sampah, teruatam wanita. Sehingga supaya



34

sampah tersebut tidak dibuang sembarangan haruslah disediakan

tempat sampah pada setiap toilet. Pada RS Onkologi memenuhi hal

tersebut sehingga kami memebrikan skor 2.

f. Dilengkapi sabun antiseptik dan tisue.

Pada RS onkologi pada setiap kamr mandi terdapat sabun antiseptik

dan tisue, sehingga kami membrikan skor nilai 2.

4.2.3 Sarana Fasilitas Sanitasi

1. Penyediaan air (bobot: 5)

a. Tersedia air bersih dalam jumlah yang cukup (> 500 Liter/TT/hari).

Penyediaan air bersih pada Rumah Sakit Onkologi jumlahnya

cukup sesuai dengan parameter yang ada yaitu (> 500 Liter/TT/hari)

karena terdapat tiga tempat penampung air yang besar. Indikator yang

mendukung untuk menunjukkan bahwa air yang tersedia pada Rumah

Sakit Onkologi cukup bersih yaitu tidak adanya jentik nyamuk. Hal ini

dikarenakan tempat penyimpanan air yang tertutup.

b. Memenuhi syarat kualitas fisik air bersih.

Syarat kualitas fisik air bersih adala tidak berasa, tidak berbau dan

tidak berwarna. Pada Rumah Sakit Onkologi sudah cukup memenuhi

syarat karena setelah dilakukan pengamatan, didapatkan air tidak

berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau.

Gb. Tangki penampung air
bersih
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c. Setiap 24 jam sekali dilakukan pemeriksaan kualitas air untuk

mengukur tingkat khlor, Ph, kekeruhan air minum di tempat yang

dicurigai ada pencemaran.

Untuk memantau kualitas air minum, Rumah Sakit Onkologi selalu

melakukan pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh petugas khusus

mengenai kualitas air minum dengan mengukur tingkat khlor, pH,

kekeruhan serta mencari tempat yang mungkin bisa menjadi tempat

pencemaran. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih

secara berkala yaitu satu bulan sekali yang bekerjasama dengan badan

pemeriksa dari luar instansi (BTKL).

d. Distribusi air menggunakan perpipaan dan tidak bocor.

Di Rumah Sakit Onkologi distribusi air bersih ke tempat lain

menggunakan perpipaan yang cukup kuat yang terbuat dari bahan

PVC sehingga kemungkinan kontaminasi air oleh salah satu bahan

pipa relatif  kecil karena dilihat bahannya yang tidak akan mengalami

korosi. Ukuran pipa cukup sesuai dengan tekanan air yang melewati

sehingga cukup kecil kemungkinan terjadi kebocoran dalam pipa

tersebut.

e. Air bersih ada di setiap kamar mandi, jamban dan tempat untuk

aktivitas.

Tersedia air bersih di kamar mandi dan tempat aktivitas pada tiap

unit pelayanan.

f. Air minum tersedia setiap di tempat kegiatan.

Pada Rumah Sakit Onkologi ketersediaan air minum tidak pada

setiap tempat kegiatan. Tetapi pada beberapa unit pelayanan

disediakan dispenser air minum  maupun air mineral kemasan lainnya.

g. Sumber air minum dari air mineral atau air PDAM yang sudah diolah.

Sumber air minum yang digunakan Rumah Sakit Onkologi adalah

berupa air mineral kemasan.
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Gambar air minum yang digunakan untuk sumber air minum

h. Sumber air bersih PDAM/air tanah yang sudah diolah.

Sumber air bersih yang digunakan oleh Rumah Sakit Onkologi

100% berasal dari PDAM.

i. Tempat penampungan air tertutup

Dikarenakan air bersih sangat dibutuhkan oleh instansi ini untuk

menunjang kesehatan pasien, semua penampungan air di Rumah Sakit

Onkologi menggunakan tangki yang tertutup untuk menghindari

pencemaran dari luar.

Gambar tanki penampung air yang tertutup

j. Terdapat penampungan air yang memiliki kapasitas ±2000L

Rumah Sakit Onkologi memiliki dua jenis tempat penampungan

air. Untuk tempat penampungan air yang terbuat dari plastic terdapat 2

buah yang masing-masing berukuran 3300L sedangkan untuk tempat

penampungan air yang terbuat dari semen berukuran ± 7000L.
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa tempat penampungan air di

Rumah Sakit Onkologi semua berjumlah ± 10.300L.

k. Terdapat pemeriksaan secara rutin terhadap kualitas air yang

digunakan sebagai sumber air (min 2 tahun sekali) di reservoir dan di

kran paling jauh dari reservoir.

Pemeriksaan reservoir dan kran yang paling jauh dari reservoir di

Rumah Sakit Onkologi memenuhi syarat minimal 2 tahun sekali

karena pemeriksaan kualitas air dilakukan setaip hari oleh petugas

internal dan satu bulan sekali oleh petugas eksternal dari BPTKL.

Dari komponen-komponen penyediaan air yang kami nilai, didapatkan

total nilai 21 poin dengan rincian 2 untuk setiap komponen kecuali pada

komponen (h) kami beri nilai 1 karena tidak pada setiap tempat aktivitas

terdapat air minum.

2. Kamar Mandi atau Jamban (bobot: 5)

a. Toilet harus tersedia di setiap unit pelayanan.

Toilet berada di setiap unit pelayanan yang ± ada di 11 unit

pelayanan di Rumah Sakit Onkologi.

b. Tersedia Wastafel dan sabun antiseptic pada setiap kamar mandi/toilet

Pada setiap kamar mandi/toilet di Rumah Sakit Onkologi, terdapat

wastafel yang diserta dengan sabun antiseptic.

c. Terdapat penerangan yang cukup (>10 watt)

Model bangunan minimalis Rumah Sakit Onkologi menggunakan

lampu tanam yang pada setiap ruangnya terdiri dari banyak lampu.

Sehingga untuk penerangan, memenuhi syarat minimal 10 watt.

d. Ruang khusus rawat inap dan karyawan harus tersedia kamar mandi.

Pada Rumah Sakit Onkologi menyediakan kamar mandi pada

setiap kamar untuk semua kelas. Dan juga disediakan kamar mandi

khusus untuk karyawan yang berada pada setiap unit pelayanan.

e. Kamar mandi dan toilet untuk wanita dan pria terpisah

Kamar mandi dan toilet untuk wanita dan pria di Rumah Sakit

Onkologi ini terpisah.
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f. Letaknya tidak berhubungan langsung dengan dapur, kamar operasi,

dan ruang khusus lainnya.

Letak semua  kamar mandi dan toilet di Rumah Sakit Onkologi

tidak berhubungan langsung dengan dapur, kamar operasi, dan ruang

khusus lainnya.

g. Kamar mandi untuk pengunjung, pasien, dan karyawan dibedakan.

Kamar mandi dan toilet di Rumah Sakit Onkologi dibedakan untuk

pasien, karyawan dan pengunjung.

h. Terdapat pengharum ruangan.

Terdapat pengharum ruangan pada kamar mandi dan toilet.

Sehingga toilet tidak berbau.

i. Lubang ventilasi harus berhubungan langsung dengan udara luar.

Lubang ventilasi kamar mandi di Rumah Sakit Onkologi semua

berhubungan langsung dengan udara luar.

Gambar ventilasi di kamar mandi

j. Bersih dan tidak berbau.

Walaupun tanpa pengharum ruangan, setiap kamar mandi bersih

dan tidak terdapat bau yang tidak sedap karena dilakukan pembersihan

secara rutin.

k. Saluran pembuangan air limbah dibuang ke septic tank.

Seluruh saluran pembuangan air limbah di Rumah Sakit Onkologi

dibuang ke septic tank yang sudah tersedia.
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l. Letak septic tank jauh dari letak sumber air (min. 15 m dari letak

sumber air)

Karena sumber air RS Onkologi semuanya berasal dari PDAM, jadi

tidak terdapat sumur tanah yang dikhawatirkan dapat tercemar oleh

septic tank.

Dari komponen kamar mandi RS Onkologi terdapat 12 komponen

yang dinilai dengan total nilai yang didapat adalah 24 dengan rincian

semua komponen mendapat 2 poin.

Gambar toilet di RS

3. SPAL (bobot: 5)

a. Terdapat SPAL

SPAL di RS Onkologi terbuat dari pipa dan nantinya akan diolah

secara sederhana berada di dalam tanah/lantai.
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Gambar saluran air limbah terbuat dari pipa

b. SPAL berfungsi dengan baik dan alirannya lancar.

Karena pipa terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak, membuat

aliran air limbah lancar dan dapat berfungsi dengan baik.

c. Air kotor dari kamar mandi dan ruangan pelayanan dialirkan melalui

SPAL.

Semua limbah dari kamar mandi dan ruangan pelayanan dialirkan

dengan baik melalui SPAL yang tersedia menuju ke tempat

penampungan dan pengolahan akhir untuk kemudian dibuang ke luar

area rs dalam keadaan memenuhi standar keamanan lingkungan.

d. SPAL tertutup

Karena SPAL terbuat dari pipa maka SPAL tersebut tertutup.

e. Terbuat dari bahan kedap air (pipa atau beton)

Di Rumah Sakit Onkologi SPAL terbuat dari pipa yang tahan air

tentunya.

Pada variable SPAL kami menilai lima komponen yang mendapatkan nilai

2 poin untuk masing-masing komponen. Sehingga didapatkan total nilai

untuk SPAL adalah 10 poin.

4. Tempat sampah (bobot: 5)

a. Terdapat tempat sampah di setiap unit pelayanan, ruang perawatan,

tempat-tempat strategis di RS seperti di tikungan-tikungan RS dan

tempat sampah tertutup.

Pada setiap unit pelayanan dan tempat-tempat strategis seperti di

sudut-sudut bangunan RS disediakan tempat sampah tertutup.
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Gambar tempat sampah di hampir setiap sudut RS

b. Tempat sampah yang digunakan kedap air (bahan plastic)

Semua tempat sampah yang ada di Rumah Sakit Onkologi terbuat

dari bahan kedap air seperti plastik dan alumunium.

c. Adanya pemisahan sampah medis dan non-medis serta organic,

anorganik.

Pemisahan sampah medis dan non-medis serta organik dan

anorganik sudah dilakukan di Rumah Sakit Onkologi.

d. Terdapat pembedaan warna antara sampah medis dan non-medis serta

organic dengan anorganik (radioaktif merah, kuning sangat infecsius,

kuning limbah infecsius patologi,anatomi, ungu sitoktosis, coklat

limbah kimia farmasi, non medis hitam) dan diberi tanda/lambing.

Pembedaan warna dan pemberian label pada plastik sampah sudah

dilakukan.

e. Limbah benda tajam harus dikumpulkan dalam satu wadah tanpa

memperhatikan terkontaminasi atau tidaknya. Wadah tersebut harus

anti bocor, anti tusuk dan tidak mudah untuk dibuka sehingga orang

yang tidak berkepentingan tidak dapat membukanya.

Hal ini sudah dilakukan di RS Onkologi.
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f. Pengosongan sampah dilakukan setiap hari (1x24 jam)

Pengosongan sampah rumah tangga dilakukan setiap hari diangkut

oleh petugas sampah daerah setempat untuk dangkut ke keputih

g. Sampah tidak berserakan disekitar tempat sampah.

Sampah di Rumah Sakit Onkologi tidak berserakan disekitar

tempat sampah dikarenakan petugas kebersihan selalu memantau dan

bila ada sampah yang berserakan langsung dibersihkan oleh mereka.

Dari 7 komponen yang dinilai pada tempat sampah, RS Onkologi

mendapat 2 poin untuk setiap komponen, sehingga total nilai adalah 14

poin.

Gambar tempat sampah medis dan non-medis

5. TPS (bobot: 5)

a. Terdapat TPS

Rumah Sakit Onkologi memiliki TPS yang tidak permanen atau

hanya berbentuk tempat sampah yang terpisah medis dan non-medis.

TPS setiap hari dikosongkan untuk dibawa ke TPA dan ke RS yang

bekerja sama untuk mengolah limbah infeksius.

b. Bangunannya tertutup dan terawat.

TPS Rumah Sakit Onkologi sifatnya tidak permanen atau

sementara yang hanya berupa tempat sampah, bukan berupa

bangunan.

c. Sampah tidak berserakan di TPS.

TPS di RS Onkologi memiliki tiga komponen untuk dinilai. Dari

observasi yang kami lakukan, didapatkan total nilai 5 poin. Dengan
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rincian setiap komponen mendapat 2 poin kecuali komponen (b)

karena bentuknya bukan bangunan maka kami beri nilai 1.

6. Wastafel (bobot: 5)

a. Tersedia wastafel

Pada setiap kamar mandi serta beberapa unit pelayanan tersedia

wastafel.

b. Air mengalir

Setiap wastafel airnya mengalir serta berfungsi dengan baik.

c. Terdapat SOP cara pencuci tangan, dengan bahasa Indonesia, dan

ditempel.

Wastafel disertai SOP cara pencuci tangan yang dilengkapi dengan

gambar dengan bahasa Indonesia yang ditempel di dinding.

d. Tersedia pada setiap unit pelayanan.

Wastafel terdapat di setiap kamar mandi dan pada unit pelayanan.

e. Tersedia sabun antiseptic.

Pada setap wastafel disediakan sabun antiseptic.

f. Tersedia pengering atau lap pengering.

Disediakan tissue pada setiap wastafel untuk pengering.

Gb wastafel dengan sabun anti septik dan SPO cuci tangan

Berdasarkan enam komponen wastafel yang dinilai pada RS

Onkologi, didapatkan total nilai 12 poin karena semua komponen dalam

instrumen terpenuhi.
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4.2.4 PENGOLAHAN MAKANAN DAN MAKANAN JADI

1. Bahan makanan dan makanan jadi (bobot 5)

Kondisi bahan makanan dan makanan jadi secara fisik memenuhi

syarat (tidak kadaluarsa dant erdapat label). Rs Onkologi Surabaya selalu

memberi lebel pada makanan yang disajikan pada setiap pasien. Label

berisi tentang masa suatu makanan layak untuk dikonsumsi oleh pasien.

Dan bagi penjaga pasien juga mendapat atah makan untuk penjaga pasien

kelas I .

Kondisi bahan makanan masih layak konsumsi (tidak busuk atau pun

terdapat ulat)

Karena RS Ongkologi bekerjasama dengan pihak lain maka untuk

makanan setiap hari diganti terus. Dan selalu ada kontrol terhadap

makanan setiap bulan sekali.

Bahan makanan yang berasal dari instalasi gizi atau dari luar rumah

sakit atau jasa boga harus diperiksa secara fisik dan diperiksa secara

laboratorium  minimal satu bulan.

 Terdapat kerjasama dengan jasa boga eksternal karena konsep rumah

sakit tersebut adalah minimalis oleh karena itu mereka memilih untuk

bekerjasama dengan orang lain dan dapat mengefisiensi tenaga kerja.

 Makanan yang dibawa keluarga pasien dan berasal dari sumber  lain

harus selalu diperiksa secara fisik sebelum disajikan. Jika ada yang

membawa dari luar maka harus selalu diperiksa. Tapi kebanyakan

tidak dilakukan pengecekan oleh petugas karena sebagian pasien

adalah kalangan menengah keatas.

Untuk itu diberikan total nilai 7 pada variabel ini karena sudah

menjalankan prosedur yang sudah ditentukan.

2. Penyimpanan makanan (bobot 5)

Makanan yang mudah membusuk disimpan pada suhu > 56,5 °C atau

< 4 °C. Adanya kulkas atau lemari pendingin  dalam dapur RS Onkologi

dapat menghindari dari debu,serangga dan kontaminasi dari yang zat

berbahaya. Untuk makanan yang akan disajikan > 6 jam disimpan pada

suhu -5 °C s/d -1° C agar dapat menjaga kesegaran bahan makanan bila
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belum dipakai dan mungkin dapat diolah kembali. Selain itu agar

terhindar dari pencemaran debu, gangguan serangga dan agar tetap

terjaga kebersihannya. Selain itu bahan makanan dan makanan jadi dan

cara penyimpanan makanan telah memenuhi persyaratan bahwa

penyimpanan makanan tidak menempel pada lantai, dinding, atau langit-

langit (jarak 15 cm dari lantai, 5 cm dari dinding, 60 cm dari langit-

langit). Nilai 4

3. Penyajian makanan (bobot 5)

Pada dasarnya di RS Onkologi Surabaya telah mematuhi aturan pada

Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan

Lingkungan Rumah Sakit, penyajian makanan di RS Onkologi

menggunakan kereta dorong tertutup dan tidak menyajikan makanan jadi

yang sudah diinapkan. Dan pada RS Onkologi tidak memiliki jalur

khusus untuk lalulintas makanan jadi. Untuk itu dalam variabel ini

diberikan total nilai 4 karena sudah cukup memadahai.

Gambar kereta dorong untuk penyajian makanan

4. Tempat pengolahan makanan/dapur (bobot 5)

Pada dapur RS onkologi dalam sehari selalu dibersihkan sebelum dan

sesudah kegitan didalamnya dengan antiseptik sebanyak dua kali oleh

petugas kebersihannnya. Tidak terdapat sungkup dan cerobong asap di

dapurnya karena disitu tidak dilakukan kegiatan memasak dengan jumlah
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besar dan dapurnyapun minimalis. Untuk pencahayaanya sudah

menggunakan lampu dengan daya > 10 watt/m2 . Untuk itu dalam

variabel ini memberikan total nilai 6 karena tempat pengolahan

makanannya tidak terlalu lengkap peralatannya.

Gambar dapur

5. Penjamah makanan (bobot 5)

Di dapur terdapat tiga orang, yaitu 1 petugas dapur adalah orang yang

mengatur apa saja yang harus dilakukan di dapur dan 2 koki adalah yang

memasak makanan untuk pasien dan menyiapkan segala keperluan

makan pasien. Dan untuk syarat ketentuannya dalam dapar tersebut

sudah memiliki surat keterangan sehat yang masih berlaku dan terhindar

dari kuku panjang, koreng, dan sejenisnya. Bagi koki memakai pakaian

pelindung pengolahan makanan dan penutup rambut. Secara berkala,

minimal 2 kali setahun diperiksa kesehatannya oleh dokter yang

berwenang dan dalam menjamah makanan yang sudah jadi selalu

menggunakan peralatan, yakni sarung tangan. Untuk itu dalam variabel

ini diberikan total nilai 8 karena penjamah makanan sudah mematuhi

ketentuan yang berlaku.
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Gambar penjamah makanan

6. Peralatan (bobot 5)

Semua peralatan makan dalam dapur sebelum digunakan selalu

dipastikan dalam kondisi bersih, terhindar dari karat dan tidak

mengandung bahan beracun. Dan peralatan yang digunakan utuh dan

tidak retak, bila tidak akan sangat mengurangi kenyaman pasien dalam

menyantap makanan dan petugas dapur dalam mengolah makanan.

Setelah digunakan selalu dibersihkan kembali dengan dicuci atau dengan

disinfektan dan pemanasan sinar matahari atau buatan agar kuman atau

virus dari pasien tidak menular ke yang lainnya. Dan adanya pemisah

penggunaan pribadi karyawan dengan pasien. Peralatan yang sudah

dibersihkan harus disimpan harus disimpan dalam tempat yang bersih

dan tertatata rapi. Untuk itu diberikan total nilai 10 karena semua

peralatan layak untuk digunakan.

Gambar peralatan dapur
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2.4.5 Tempat Pencucian Linen (bobot 5)

Di RS Onkologi sudah terdapat tempat pencucian linen dimana sudah

terdapat kran air dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. Tetapi tidak

terdapat air panas untuk didinfeksi awal hanya pada saat diruang operasi

saja. Sebelum proses pencucian dilakukan pemisahan antara linen infeksius

dan non infeksius, dan terdapat pula ruang pemisahan antara barang bersih

dan kotor. Tempat pencucian linen memiliki lantai kuat,rata, tidak licin,

punya kemiringan yang cukup untuk mengalirkan air limbah ke

pembuangan. Terdapat pula sarana pengering untuk alat- alat setelah dicuci

dan lokasinyapun mudah dijangkau oleh kegiatan yang memerlukan, jauh

dari pasien, dan tidak berada di jalan, tetapi berada di lantai 2 gedung.

Tempat penjemuran yang cukup luas dan ada 2 meja dan 2 alat strika di

tenpat pencucian linen. Untuk itu diberikan total nilai 14 karena sebagian

besar tempat linennya sudah lengkap peralatan dan perlengkapannya dan

petugasnya juga sudah mahir dalam menjalankan tugas.

Gambar proses pembersihan linen (pencucian,
penyetrikaan, dan penjemuran)
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4.2.6 Pengelolaan Limbah

Limbah Rumah Sakit Onkologi terdiri dari 2 jenis, yaitu: Limbah

rumah tangga dan medis. Untuk limbah rumah tangga dikelola sendiri

ditampung di tempat khusus dan diangkut oleh unit kebersihan

perumahan. Untuk limbah medis, rumah sakit menggunakan strategi

kerja sama dengan pihak eksternal -> diangkut secara berkala.

1. Pengolahan Limbah padat (bobot 5)

Di rumah sakit onkologi ini terdapat insenerator di samping parkir

bawah namun tidak digunakan karena mereka melakukan pengelolaan

limbah dengan memanfaatkan kerja sama dengan eksternal dengan

pertimbangan:

a. Rumah sakit ini minimalis

b. Kuantitas limbah sedikit

c. Efisiensi dana karena cost perawatan dan penggunaan insenerator

dengan hasilnya minus

Oleh karena itu, kami memberikan nilai 1 dan nilai 2 karena sudah

terdapat insenerator. Di rumah sakit ini juga ada tempat khusus untuk

menampung limbah padat serta lokasinya yang memenuhi standar karena

lebih dari minimum radius yang telah distandarkan sehingga kami

memberikan nilai 2.

Dalam pengelolaan limbah padat pihak rumah sakit mengumpulkan

dan menampung limbah lalu mendisinfeksi serta mengangkutnya ke TPS

yang sudah ada di rumah sakit. Lalu dari TPS di angkut ke TPA. Oleh

karena itu kami memberikan nilai 2 untuk setiap proses pengelolaan  ini.

Untuk sampah radioaktif dikelola berdasarkan peraturan yang ada

serta dilakukan pemeriksaan rutin. Oleh karena itu kami memberikan

nilai 2 pada masing-masing proses ini.

2. Pengolahan Limbah cair (bobot 5)

Untuk pengelolaan limbah cair di dalam rumah sakit ini di kelola

melalui IPAL yang ada sebelumnya serta IPAL  yang ada dibuat kedap

air, tertutup dan lancar. Untuk itu kami memberikan nilai 2 pada masing-

masing proses ini.
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Pada pengelolaan limbah cair juga terdapat pemeriksaan rutin berkala

terhadap kualitas air limbah. Oleh karena itu, kami memberi nilai 2.

3. Petugas yang menangani limbah (bobot 5)

Jumlah petugas di rumah sakit ini yang bertugas menangani limbah

secara rutin sudah mencukupi oleh karena itu kami memberi nilai 2.

Petugas yang ada ini dalam melaksanakan tugasnya mereka menggunakan

alat pelindung diri maka kami memberi nilai 2.

4. Insenerator (bobot 5)

Insenerator di rumah sakit ini menggunakan bahan bakar yang ramah

lingkungan maka kami meberi nilai 2. Lokasi insenerator juga jauh dari

ruangan medis oleh karena itu kami memberi nilai 2 juga.

Untuk perawatan dan pengawasan alat kami beri nilai 1 karena

insenerator ini sudah tidak digunakan lagi karena pihak rumah sakit lebih

memilih bekerja sama dengan pihak eksternal sehingga perawatan dan

pengeloaan tidak dilakukan.

4.2.7 Pengendalian serangga dan tikus (bobot 5)

Kontruksi bangunan rumah sakit onkologi sudah memenuhi syarat untuk

mencegah terjadinya perkembangbiakan serangga dan tikus termasuk

tempat penampungan air dan sampah memungkinkan tidak terjadinya

perkembangbiakan serangga dan tikus ini. Oleh karena itu kami beri nilai 2.

Untuk setiap lubang yang ada yang rawan dilalui serangga atau tikus

kami beri nilai 2 karena sudah dilakukan penanganan yang baik. Misalnya

untuk didalam ruangan menggunakan insektisida yang kadarnya minim

dengan tanda warna hijau dan untuk luar ruangan berwarna merah. Untuk

Gambar tempat sampah non-medis dan medis
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pengendalian lalat di dapur ada sinar uv sebagai upaya pengendalian dan

pencegahan masuknya lalat ke ruangan tersebut.

Toksisitas sinar uv dan insektisida yang digunakan sangat rendah bagi

manusia sehingga tidak bersifat persisten. Maka kami memberi nilai 2.

Gambar sinar UV membasmi lalat

Gambar pembasmi serangga dan tikus

4.2.8 Dekontaminasi melalui desinfeksi dan sterilisasi (bobot 5)

Mengenai ini, pihak rumah sakit menggunakan alat yang sudah steril.

Alat dan perlengkapan medis yang diguanakn untuk menyimpan alat juga

khusus dan steril. Sebelum disterilkan alat-alat yang ada dibersihkan

terlebih dahulu dari darah, jarignan tubuh dan lain sebagainya juga sudah

dilakukan pihak rumah sakit ini termasuk kalibrasi peralatan sterilisasi juga

sudah dilakukan secara periodik. Oleh karena itu kami memberi nilai 2 pada

masing-masing komponen ini.
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Kami juga memberi nilai 2 pada komponen yang berikutnya yaitu ruang

operasi yang sudah digunakan dilakukan desinfeksi sebelum digunakan

kembali pada operasi berikutnya juga sudah dilakukan.

4.2.9 Pengamanan Radiasi (bobot 4)

Di Rumah Sakit Onkologi Surabaya yang merupakan Rumah Sakit

Khusus Tumor, maka terdapat penggunaan radiasi. Radiasi yang

digunakan adalah sinar X dan Mamografi. Rumah Sakit inipun memiliki

izin mengoperasikan peralatan yang memancarkan radiasi serta

dioperasikan oleh petugas profesional. Petugas di ruangan radiasi

memiliki dan memakai APD juga ada pemeriksaan kesehatan terkait

dosis selama kerja pada petugasnya sebulan sekali sebagai tindakan

pemantauan.

Instalasi radiasi dan tempat penyimpanan peralatan radiasi pun

memiliki SOP yang jelas sehingga segala kegiatan radiasi tidak

membahayakan lingkungan sekitar, dan memiliki peraturan seperti

larangan masuk selain petugas dan pemakaian APD saat memasuki ruang

radiasi.

Gambar pintu ruang radiologi

4.2.10 Perilaku dan Upaya Promosi Kesehatan Lingkungan Rumah

Sakit

1. Dilakukan penyuluhan kesehatan lingkungan RS secara langsung /

tidak langsung baik kepada karyawan Medis / non medis, pasien,
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pedagang makanan dalam lingkungan Rumah sakit, dan pengunjung

(bobot 5)

Di RS Onkologi telah dilakukan upaya promosi kesehatan

lingkungan dan personal hygiene seperti imbauan untuk selalu

menjaga kebersihan lingkungan misalnya tidak membuang sampah

sembarangan, merokok sembarangan, dan memelihara sarana dan

prasarana di Rumah Sakit misalnya imbauan untuk mematikan kran

air jika sudah tidak dipakai. Namun pada pedagang makanan tidak ada

upaya mereduksi sampah dari kegiatan berjualan, sehingga upaya

promosi dalam penanganan sampah pada pedagang di kantin kami

nilai belum cukup maksimal.

Juga secara tidak langsung terdapat poster larangan merokok dan

poster mencuci tangan yang benar. Maka kami beri nilai 6 karena

setiap komponen mencukupi kecuali untuk hygiene bagi pedagang,

karena di sana tidak ada pedagang dari luar yang berjualan di area RS.

Gambar salah satu poster himbauan cuci tangan yang benar

2. Petugas kebersihan dan pemeliharaan pada kualitas sanitasi RS (bobot

5)

RS Onkologi melakukan outsourcing pada petugas kebersihannya

seperti cleaning service. Dan RS Onkologi juga membentuk budaya

kerja dalam mempekerjakan karyawan outsourcing-nya seperti

peraturan penggunaan APD dan berperilaku sehat dan selamat dalam

bekerja, serta ramah pada pasien dan pengunjung untuk meningkatkan
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kenyamanan. Maka kami beri nilai 6 karena semua komponen

mencukupi.

4.2.11 Management Dalam Sanitasi Rumah Sakit

1. Adanya unit / instalasi Sanitasi RS (bobot 5)

RS Onkologi membentuk unit sanitasi RS yang terletak di luar

gedung utama yaitu dekat parkiran, hal ini untuk memudahkan dalam

bekerja mengendalikan, mengawasi, memelihara, serta mengontrol

kebersihan sanitasi. Karena RS merasa memiliki tanggung jawab

moral untuk tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dalam

pengoperasiannya.

Unit sanitasi ini pun dipimpin dan dijalankan oleh petugas teknis

yang kompeten dalam bidang sanitasi. Oloeh karena itu nilai yang

kami berikan adalah 6 karena semua komponen mencukupi.

2. Adanya petugas pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan pada

kualitas lingkungan RS (bobot 5)

RS Onkologi memiliki petugas teknis sanitasi didalam

kepengurusannya yang dimasukkan kedalam unit sanitasi RS.

Terdapat 5 petugas teknis sanitasi, yang cukup dalam melakukan

pengendalian, pengawasan, pemeliharan, serta pemantauan pada

kualitas lingkungan RS. Maka kami beri penilaian 8 karena semua

komponen mencukupi.

4.2.12 Ruang Tambahan

Di dalam Ruang Tambahan terdapat empat variabel yang kami nilai

diantaranya adalah Ruang rapat dan Ruang administrasi, Mushola,

Kantin, dan Ruang tunggu.

1. Ruang rapat dan Ruang administrasi (bobot: 2)

Terdapat ruang rapat dan ruang administrasi di RS Onkologi.

Beberapa komponen yang kami nilai dalam instrumen diantaranya:

a. Terdapat ruang rapat dan ruang administrasi tersendiri.

Tersendiri disini maksudnya terpisah antara ruang rapat dan ruang

administrasi. Ruang-ruang tersebut juga berfungsi dengan baik dan

terawat.
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b. Terdapat ventilasi yang terdiri dari ventilasi alam dan ventilasi

mekanis (fan, AC, exhauster).

Pada ruang ini, terdapat ventilasi alam berupa jendela yang cukup

besar serta dilengkapi dengan ventilasi mekanis berupa AC dan

exhauster.

c. Lantai terbuat dari keramik atau porselen.

Lantai ruang administrasi dan ruang rapat ini dilapisi prselen dan

keramik.

d. Terdapat rak, meja dan kursi untuk pegawai.

Di ruangan ini terdapat rak, meja serta kursi untuk pegawai yang

tertata rapi.

e. Terdapat tempat sampah.

Ruangan ini dilengkapi dengan tempat sampah yang tertutup agar

tidak menimbulkan bau tidak sedap di ruangan.

f. Luas jendela, kisi-kisi atau dinding gelas kaca untuk masuknya cahaya

minimal 1/6 kali luas lantai.

Jendela dan ventilasi cukup besar di ruangan ini, sehingga

memenuhi syarat minimal 1/6 kali luas lantai.

g. Penerangan yang cukup 15 watt/m2.

Lampu yang cukup banyak membuat penerangan di ruangan cukup

baik (memenuhi 15 watt/m2).

Dari semua komponen yang dinilai, didapatkan total nilai untuk

Ruang Administrasi dan Ruang Rapat adalah  14 dengan rincian nilai

untuk masing-masing komponen 2.



56

Gambar ruang rapat

2. Mushola (bobot: 3)

Rumah sakit Onkologi memiliki dua mushola, ada yang terletak di

dalam bangunan Rumah sakit dan ada yang terletak di luar bangunan

(parkiran). Beberapa komponen yang dinilai dari mushola

diantaranya:

a. Terdapat mushola di RS.

Mushola dapat berfungsi dengan baik.

b. Terdapat tempat wudhu dengan air besih.

Mushola dilengkapi dengan tempat wudhu yang bersih serta air

yang mengalir.

c. Terdapat kamar mandi atau toilet.

Mushola di dalam bangunan RS tidak dilengkapi dengan   kamar

mandi atau toilet, sedangkan mushola yang diluar bangunan

dilengkapi dengan toilet. Untuk itu, dalam penilaiannya kami beri

nilai 1.

d. Tempat sujud (sajadah, karpet) bersih dan tidak berbau.

Mushola terawat dengan baik, sehingga karpet bersih dan tidak

berbau.

e. Dinding mushola terawat.

Terawat disini adalah tidak kusam dan tidak mengelupas.

f. Ruangan wudhu bersih, tidak licin, tidak tergenang air, aliran air

pembuangan lancar.

Tempat wudhu di mushola RS Onkologi memenuhi syarat-

syarat di atas.
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g. Alat untuk beribadah (mukena dan al-quran) bersih dan terawat.

Di mushola ini, hanya disediakan mukena dan tidak ada al-

quran. Untuk itu kami beri nilai 1.

h. Ada tempat untuk menyimpan alat ibadah, bersih dan tertata rapi.

Tidak terdapat tempat untuk menyimpan alat ibadah, untuk itu

kami beri nilai 0.

i. Terdapat lubang ventilasi alami ataupun gabungan.

Sebenarnya tidak terdapat jendela di mushola, tetapi bentuk

bangunannya terbuka sehingga tidak lagi diperlukan jendela.

Untuk penilaian komponen pada mushola, total nilainya adalah 14.

Gambar musholla dan tampat wudhu di dalam RS

Gambar musholla di luar RS

3. Kantin (bobot: 3)
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Terdapat satu kantin di Rumah Sakit Onkologi yang terletak di

dalam bangunan RS bagian depan. Beberapa komponen yang kami

nilai untuk sanitasi kantin diantaranya:

a. Makanan yang disajikan bersih dan sehat.

Bersih yang dimaksudkan disini adalah tertutup dan bebas dari

udara terbuka. Makanan yang disajikan di kantin RS tertutup di

dalam etalase kaca serta dalam kemasan yang rapat.

b. Tidak ada tikus, kecoa, lalat, dan kucing.

Kantin bebas dari serangga dan hewan pengganggu karena

letaknya di dalam bangunan RS yang dilengkapi dengan penangkal

tikus dan serangga pada setiap sudut RS.

c. Bersih, rapi dan tidak berdebu.

Karena letaknya di dalam banguna RS, kantin dapat dipastikan

kebersihan dan kerapihannya.

d. Tidak berdekatan dengan kamar mandi, jamban, dan tempat

pembuangan. Letaknya cukup jauh dari kamar mandi.

e. Lokasi berada di lingkungan RS.

f. Lantai kedap air dan mudah dibersihkan.

Lantai kantin terbuat dari keramik sehingga kedap air dan

mudah untuk dibersihkan.

g. Dinding dan langit-langit di cat terang.

Dinding kantin terbuat dari kaca dengan langit-langit berwarna

terang.

h. Dilengkapi tempat cuci tangan untuk pengungjung.

Pada kantin tidak tersedia wastafel atau tempat cuci tangan

untuk pengunjung.

i. Meja dan bangku dari bahan yang mudah dibersihkan.

Meja dan kursi pada kantin terbuat dari bahan fiber sehingga

mudah dibersihkan.

j. Ada sistem pembuangan air kotor.

Terdapat saluran pembuangan air kotor melalui tempat

pencucian piring (sink).
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k. Tempat sampah tertutup.

Terdapat tempat sampah tertutup di kantin sehingga tidak

menimbulkan bau tidak sedap.

l. Menggunakan air bersih.

Dari beberapa komponen yang dinilai, total nilai yang diperoleh adalah

22. Dengan rincian semua komponen mendapat nilai 2 kecuali poin (h)

yaitu tempat cuci tangan untuk pengunjung kami beri nilao 0 karena tidak

ada.

Gambar kantin untuk pengunjung

4. Ruang tunggu (bobot: 2)

Pada setiap ruang unit pelayanan seperti ruang operasi, apotek,

ruang kemoterapi, dan lain sebagainya di depannya terdapat ruang

tunggu untuk pasien dan keluarga pasien.

a. Terdapat ruang tunggu setiap unit pelayanan.

Pada unit pelayanan seperti ruang operasi, apotek, dsb

dilengkapi dengan ruang tunggu untuk keluarga pasien dan pasien.

b. Terdapat tanaman hias (tanaman estetika)

Pada beberapa ruang  tunggu, dilengkapi tanaman hias untuk

memberikan kenyamanan bagi pasien dan keluarga pasien dari segi

estetika pengelihatan.

c. Tempat duduk mencukupi.
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Tempat duduk mencukupi berarti tidak terdapat pasien maupun

keluarga pasien yang berdiri karena tidak mendapatkan tempat

duduk. Di ruang tunggu RS Onkologi dilengkapi cukup banyak

tempat duduk mulai dari kursi hingga sofa.

d. Terdapat fasilitas penunjang (TV, koran, majalah serta wifi)

Untuk menghilangkan rasa bosan menunggu, pada ruang tunggu

dilengkapi dengan fasilitas tv, koran, majalah serta wifi.

Ruang tunggu yang kami nilai dalam empat komponen memiliki total

nilai 7 dengan rincian nilai 2 pada setiap komponen kecuali pada poin (b)

tidak pada semua ruang tunggu terdapat tanaman hias sehingga kami beri

nilai 1.

Gambar tempat tunggu pengunjung

4.3   Skor yang didapat

Dari pembahasan di atas maka Rumah Sakit Onkologi mendapatkan skor

1885. Dari data tersebut lalu dimasukkan ke dalam rumus Total skor RS/Total

skor maksimum X 100%, 1885/2100X 100% = 89,8%.

Maka sanitas RS Onkologi Surabaya merupakan masuk dalam kategori

bagus
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BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan kesimpulannya adalah:

1. Beberapa komponen yang memenuhi syarat adalah:

a. Kondisi bangunan luar yaitu taman teras, dinding luar bangunan,

atap, langit-langit, saluran buangan air hujan/talang memenuhi

syarat.

b. Secara keseluruhan kondisi bangunan dalam sudah memenuhi

syarat

c. Sarana fasilitas sanitasi sudah memenuhi syarat, tetapi untuk

limbah medis perlu dispesifikkan lagi untuk limbah infeksius dan

non-infeksius.

d. Pengelolaan limbah sudah mencukupi standar yang ditentukan

walaupun memang bekerja sama denghan pihak lain, hal tersebut

dikarenakan limbah dari RS Onkologi tidak terlalu banyak

dibanding dengan RS yang lain, sehingga agar lebih efisien

diadakan pengolahan limbah dengan pihak eksternal.

e. Tempat pencucian linen dan penyehatan makanan memenuhi

syarat secara keseluruhan

f. Pengendalian serangga dan dekontaminasi peralatan melalui

desinfeksi juga memenuhi syarat, karena bekerja sama dengan

pihak eksternal yang sudah terjamin dalam masalah

penanganannya.

g. Pengamann radiasi memenuhi syarat.

h. Dari komponen manajemen kebersihan, ketertiban, dan keamanan

RS Onkologi sudah memenuhi syarat

i. Dari komponen ruang tambahan, penyuluhan kesling, unit/instansi

sanitasi RS juga memenuhi syarat

2. Komponen yang belum terpenuhi/memerlukan adanya pembenahan

a. Belum adanya pagar di depan RS Onkologi

b. TPS tidak berupa bangunan permanen
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c. Semua tempat sampah warnanya sama dan tidak ada lambang-

lambangnya untuk setiap tempat sampah

d. Kurangnya pohon peneduh di taman

e. Tersedia kamar mandi tersendiri antara petugas, pegawai,

pengunjung dan pasien akan tetapi kadang-kadang pegawai juga

memakai kamar mandi pengunjung.

f. Tidak ada atap dan pembatas antara motor dan mobil

3. Kualitas sanitasi di RS Onkologi secara keseluruhan sudah baik karena

mendapat nilai 89,8%

5.2 Saran

Berdasrkan apa yang telah diobservasi, walaupun RS Onkologi sudah

memenuhi syarat kesehatan lingkungan yang sesuai menurut kepmen akan

tetapi ada sedikit pembenahan agar kualitasnya sempuna, yaitu:

1. Adanya pagar pembatas yang dapat membatasi Lingkungan RS dengan

lingkungan sekitarnya

2. Terdapat pembedaan warna antara sapah infekisus dan non infeksius

3. Karyawan dan pengunjung serta paisen menggunakan kamar mandi

yang telah dipersipakan diperuntukkan untuk mereka

4. Membangun ruang penampungan sampah sementara yang tertutup

dilingkungan RS sehingga dapat lebih menjamin kebersihan

5. Menggunakan ventilasi alami walaupun juga sudah ada ventilasi

buatan

6. Penjaga parkir hendaknya menembah keamanan ekstra dengan

memberikan nomor parkir bagi setiap mobil atau motor yang masuk

atau mengecek surat kendaraan yang keluar.

7. Memberikan atap pada tempat parkir dan pembatas antara mobil dan

motor sehingga lebih tertata dengan baik dan rapi
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LAMPIRAN
INSTRUMEN PENILAIAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT

Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Onkologi Surabaya

Alamat Rumah Sakit: Araya Galaxy Bumi Permai Blok A2 No.7 Keputih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60111

I. KONDISI BANGUNAN RS (33)
No Variable Bobot Komponen yang dinilai Nilai Skor Ket.
1. Pagar 2 a.

b.
c.
d.

Terdapat pagarluar yang membatasibangunan RS 0 0
Pagarkuatdanbersih 0 0
Tidakterdapatbagianpagar yang rusak 0 0
Terdapatpintuataugerbangmasukdankeluar 2 4

2. Taman 4 a.
b
c
d
e

Terdapattaman di RS 2 8
Taman tertata rapi dan bersih 2 8
Terdapatpohonpeneduh di taman 2 8
Terdapatupayapenghijauan di RS 2 8
Terdapattempatsampah 2 8

3. Tempat
Parkir

2 a

b
c
d
e
f
g

h

Tersedia tempat parkir yang cukup untuk menampung kendaraan pengunjung dan pekerja
di RS

2 4

Tempat parkir mudah dijangkau 2 4
Tempat parkir tampak bersih 2 4
Terdapat tempat sampah 2 4
Terdapat penjaga parker 2 4
Pemisahan antara mobil dan motor 2 4
Tempat parkir beratap 0 0
Pohon peneduh 1 2
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4. Lantai 5 a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

Bersih 2 10
Terbuat dari bahan yang kuat/keramik 2 10
Tidak licin 2 10
Warna terang 2 10
Bebas dari tikus serangga 2 10
Kedap air 2 10
Permukaaan rata 2 10
Mudah dibersihkan 2 10
Tidak retak 2 10
Lantaitempatsaluranpembuangan air lebihlandai 2 10

5. Dinding 4 a
b
c
d

Tidak retak 2 8
Berwarna terang 2 8
Terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan 1 4
Bersih dari coretan dan noda 2 8

6. Ventilasi 4 a.

b.
c.

Ventilasi alam aliran udara dalam kamar baik atau penggunaan ventilasi buatan(AC atau
kipas angin)

2 8

Ventilasi alam, lubang ventilasi minimum 15% x luas lantai 2 8
Lubang ventilasi minimal 5% x luas lantai 2 8

7. Atap dan
langit-langit

3 a.
b.
c.
d.
e.

Kuat dan Tidak bocor 2 6
Cat tidak mengelupas 2 6
Atap berwarna terang 2 6
Langit-langit Tinggi minimal 2,7 m dari lantai 2 6
Bebas dari tikus, serangga dan anti rayap 2 6

8. Pintu 3 a.
b.
c.
d.

Kuat 2 6
Dapat mencegah masuknya tikus 2 6
Tidak berdecit ketika dibuka dan ditutup 2 6
Mudah dibuka dan ditutup 2 6
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e. Mempunyai kunci 2 6
9. Saluran

pembuangana
irhujanatautal

ang

5 a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Kondisi sarana baik 2 10
Tidak ada genangan air 2 10
Jauh dari sumber air 2 10
Aliran ke tempat pembuangan lancar 2 10
Tidak terdapat jentik 2 10
Salurannya tertutup 2 10
Terbuat dari pipa yang kuat 2 10

II KONDISI BANGUNAN SETIAP RUANG (40)
No Variabel Bobot Komponen Yang Dinilai Nilai Skor Ket.
1 Ruang

perawatan
5 a.

b.
c.
d.
f.
g.
h.
i.

Kasur bersih dan ada pegangannya 2 10
Terdapat kamar mandi (toilet) 2 10
Terdapat wastafel, sabun dan lap/tisue 2 10
Terdapat AC, Jendela dan pintu yang berfungsi dengan baik 2 10
Bebas dari tikus dan serangga 2 10
Tidak kotor dan tidak berbau (terutama H2S dan NH 3) 2 10
Penerangan menggunakan lampu 10-30 watt/m2 2 10
Penataan ruangan rapi 2 10

2. Ruang
operasi

5 a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Bersih, bebas dari tikus dan serangga 2 10
Tidak berbau (terutama H2S dan NH3) 2 10
Dinding mudah dibersihkan 2 10
Pintu, jendela, kaca, ventilasi berfungsi dengan baik 2 10
Atap dan langit-langit 2,7 m - 3,3 m dari lantai 2 10
Lantai tidak licin dan mudah dibersihkan 2 10
Tata ruangan rapid dan pencahayaan sesuai standar (300 lux – 500 lux) 2 10

3 Ruang
laboratorium

5 a.
b.

Dinding mudah dibersihkan dan berwarna terang 1 5
Dilengkapi dengan meja, toilet, wastafel dan dapur 1 5
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c. Perlengkapan untuk pengujian lengkap 1 5
4 Ruang

sterilisasi
5 a.

b.
Penataan ruang rapi dan tidak bising 2 10
Terdapat ruangan khusus untuk sterilisasi 2 10

5 Ruang
radiologi

5 a.
b.
c.
d.

Dinding dan daun pintu dilapisi timah hitam 2 10
Kaca jendela menggunakan kaca timah hitam 0 0
Tinggi langit-langit 2,7m-3,3m dari lantai 2 10
Terdapat loket untuk hubungan dengan ruang gelap 2 10

6 Ruang Mayat 5 a.
b.

Dilengkapi kamar mandi dan meja khusus untuk memandikan jenazah 0 0
Dekat dengan ruangan UGD, ruang operasi, ruang perawatan dan ruang laboratorium 0 0

7 Ruang
Kemoterapi

5 a.
b.
c.
d.

Terdapat kasur yang bersih rapid an ada pegangannya 2 10
Pintu jendela, kaca dan ventilasi berfungsi dengan baik 2 10
Tempat sampah infeksius 2 10
Pencucian tirai berkala 2 10

8 Toilet 5 a.
b.
c.
d.
e.
f.

Toilet harus tersedia pada setiap unit rawat inap dan karyawan 2 10
Tidak berhubungan langsung dengan dapur, kamar operasi, dan ruang khusus lainnya 2 10
Terdapat pengharum ruangan 2 10
Dipisah antara kamar mandi pria, wanita 2 10
Terdapat tempat sampah 2 10
Tersedia sabun antiseptic dan tisue 2 10

III SARANA FASILITAS SANITASI (29)
No Variabel Bobot Komponen yang dinilai Nilai Skor Ket.
1. Penyediaan

air
5 a.

b.
c.

d.
e.

Tersedia air bersih dalam jumlah yang cukup (> 500 Liter/TT/hari). 2 10
Memenuhi syarat kualitas fisik air bersih (bau, rasa, warna) 2 10
Setiap 24 jam sekali dilakukan pemeriksaan kualitas air untuk mengukur tingkat klor,
pH, kekeruhan air minum di tempat yang dicurigai ada pencemaran.

2 10

Distribusi air menggunakan perpipaan dan tidak bocor. 2 10
Air bersih ada di setiap kamar mandi, jamban dan tempat untuk aktivitas 2 10
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Air minum tersedia di setiap tempat kegiatan. 1 5
Sumber air minum dari air mineral atau air PDAM yang sudah diolah. 2 10
Sumber air bersih PDAM/air tanah yang sudah diolah. 2 10
Tempat penampungan air tertutup. 2 10
Terdapat penampungan air memiliki kapasitas ± 2000lt. 2 10
Terdapat pemeriksaan secara rutin terhadap kulitas air yang digunakan sebagai sumber
air (min. 2 tahun sekali) di reservoir dan kran paling jauh dari reservoir.

2 10

2. Kamar mandi
atau jamban.

5 a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.
k.
l.

Tersedia kamar mandi  dan WC pada setiap unit pelayanan 2 10
Tersedia wastafel dan sabun antiseptic 2 10
Penerangan cukup (>10 watt) 2 10
Ruang khusus rawat inap dan karyawan harus tersedia kamar mandi 2 10
Kamar mandi dan toilet pria dan wanita terpisah. 2 10
Letaknya tidak berhubungan langsung dengan dapur, kamar operasi dan ruang khusus
lainnya.

2 10

Kamar  mandi untuk karyawan, pengunjung, dan pasien  dibedakan. 2 10
Terdapat pengharum ruangan 2 10
Lubang ventilasi berhubungan langsung dengan udara luar. 2 10
Bersih dan tidak berbau. 2 10
Saluran pembuangan air limbah dibuang ke septic tank. 2 10
Letak septic tank jauh dari letak sumber air (min. 15 m dari letak sumber air). 2 10

3. SPAL 5 a.
b.
c.
d.
e.

Terdapat SPAL 2 10
SPAL berfungsi dengan baik dan alirannya lancar. 2 10
Air kotor dari kamar mandi dan ruangan pelayanan dialirkan melalui SPAL. 2 10
SPAL tertutup 2 10
Terbuat dari bahan kedap air (pipa atau beton). 2 10

4. Tempat
sampah

5 a. Terdapat tempat sampah disetiap unit pelayanan, ruang perawatan, tempat tempat
strategis di RS seperti ditikungan-tikungan RS dan tempat sampah tertutup.

2 10
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b.
c.
d.

e.

f.
g.

Tempat sampah yang digunakan kedap air. 2 10
Adanya pemisahan sampah medis-non medis dan organic-non organik 2 10
Terdapat pembedaan warna antara sampah medis-non medis dan organik anorganik
(radioktaif merah, kuning sangat infeksius, kuning limbah infeksius patologi, anatomi,
ungu sitoktosis, coklat limbah kimia farmasi, non medis hitam) dan diberi
tanda/lambang.

2 10

Limbah benda tajam harus dikumpulkan dalam satu wadah tanpa memperhatikan
terkontaminasi atau tidaknya. Wadahtersebut harus anti bocor, anti tusuk dan tidak
mudah untuk dibuka sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak dapat
membukanya.

2 10

Pengosongan sampah dilakukan setiap hari(1 x 24 jam). 2 10
Sampah tidak berserakan disekitar tempat sampah. 2 10

5. TPS 5 a.
b.
c.

Terdapat TPS. 2 10
Bangunannya tertutup, kuat dan terawat. 1 5
Sampah tidak berserakan di sekitar TPS. 2 10

6. Wastafel 4 a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tersedia wastafel 2 10
Air mengalirt 2 10
Terdapat SOP cara pencuci tangan, dengan bahasa Indonesia, dan ditempel. 2 10
Tersedia pada setiap  unit pelayanan. 2 10
Tersedia sabun antiseptic. 2 10
Tersedia pengering/ lap pengering. 2 10

IV PENGOLAHAN MAKANAN DAN MAKANAN JADI (30)
No Variabel Bobot Komponen yang dinilai Nilai Skor Ket.
1. Bahan

Makanan dan
Makanan Jadi

5 a.

b.

Kondisi bahan makanan dan makanan jadi secara fisik memenuhi
syarat(tidakkadaluarsadanterdapat label)

2 10

Kondisibahanmakananmasihlayakkonsumsi (tidakbusukataupunterdapatulat) 2 10
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c.

d.

Bahanmakanan yang
berasaldariinstalasigiziataudariluarrumahsakitataujasabogaharusdiperiksasecarafisikdand
iperiksasecaralaboratorium minimal satubulan

2 10

Makanan yang dibawakeluargapasiendanberasaldarisumber lain
harusselaludiperiksasecarafisiksebelumdisajikan

1 5

2. Tempat
Penyimpanan

Bahan
Makanan dan
Makanan Jadi

5 a.
b.
c.
d.
e.
f.

Makanan yang mudah membusuk disimpanpada suhu > 56,5 °C atau < 4 °C 0 0
Makanan yang akan disajikan > 6 jamdisimpan pada suhu -5°C s/d -1° C 0 0
Terlindungi dari debu, bersih, dan tertutup 2 10
Bebas gangguan serangga dan tikus 2 10
Bahan makanan dan makanan jadi terpisah 0 0
Cara penyimpananmakanantidakmenempelpadalantai, dindingataulangit-langit (jaraknya
15 cm darilantai, 5 cm daridinding, 60 cm darilangit-langit)

2 10

3. Penyajian
Makanan

5 a.
b.
c.

Menggunakan kereta dorong 2 10
Tidak menyajikan makanan jadi yang sudah menginap 2 10
Lalu lintas makanan jadi menggunakan jalur khusus 0 0

4. Tempat
Pengolahan
Makanan
(Dapur)

5 a.
b.
c.

Lantai dapur sebelum dan sesudah kegiatan dibersihkan dengan antiseptik 2 10
Dilengkapi dengan sungkup dan cerobong asap 0 0
Pencahayaan menggunakanlampudengandaya>10 watt/m2 2 10

5. Penjamah
Makanan

5 a.
b.
c.
d.

Memiliki surat keterangan sehat yang berlaku 2 10
Tidak berkuku panjang, koreng, dan sejenisnya 2 10
Menggunakan pakaian pelindung pengolahan makanandanpenutuprambut 2 10
Selalu menggunakan peralatan dalam menjamah makanan jadi 2 10

6. Peralatan 5 a.
b.
c.
d.

Sebelum digunakan dalam kondisi bersih 2 10
Tahan karat dan tidak mengandung bahan beracun 2 10
Utuh tidak retak 2 10
Dicuci dengan disinfektan atau dikeringkan dengan sinar matahari / pemanas butan dan 2 10
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e.
tidak dibersihkan dengan kain
Peralatan yang sudahdibersihkanharusdisimpandalamtempat yang bersihdanditatarapi 2 10

V TEMPAT PENCUCIAN LINEN (5)
No Variabel Bobot Komponen Yang Dinilai Nilai Skor Ket.
1. Tempat

pencucian
linen

5 a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.

Terdapat tempat pencucian linen. 2 10
Terdapat keran air dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. 2 10
Terdapat keran air panas untuk disinfeksi awal. 0 0
Terdapat pemisahan linen infeksius dan non infeksius. 2 10
Tersedia ruang pemisah antara barang bersih dan kotor. 2 10
Lokasi mudah dijangkau oleh kegiatan yang memerlukan, jauh dari pasien, tidak berada
di jalan.

2 10

Lantai kuat, rata, tidak licin, punya kemiringan yang cukup untuk mengalirkan air
limbah ke pembuangan.

2 10

Terdapat sarana pengering untuk alat-alat yang habis dicuci. 2 10
VI PENGOLAHAN LIMBAH (20)
No Variabel Bobot Komponen yang dinilai
1. Pengelolaan

Limbah Padat
5 a.

b.

c.

d.

e.

Pemusnahan limbah padat infeksius, sitotoksis, dan farmasi dengan insinerator (suhu >
1000° C) atau khusus untuk sampah infeksius dapat disterilkan dengan auto clave atau
radiasi microwave sebelum dibuang ke landfill

1 5

TerdapatinseneratoratauBagi yang tidak punya insinerator ada MoU antara RS dan pihak
yang melakukan pemusnahan limbah medis

2 10

Tempat limbah padat kuat, tahan karat, kedap air, dengan penutup, dan kantong plastik,
dengan warna dan lambang sesuai pedoman. Minimal 1(satu) buah tiap radius 20 pada
ruang tunggu/terbuka

2 10

Tempat pengumpulan dan penampungan limbah sementara segera didisinfeksi setelah
dikosongkan

2 10

Diangkut ke TPS >2 kali/hari dan ke TPA 1 kali/hari 2 10
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f.
g.
h.

Limbah domestik dibuang ke TPA yang ditetapkan PEMDA 2 10
Sampah radioaktif ditangani sesuai peraturan yang berlaku 2 10
Terdapatpemeriksaanrutinterhadaplimbahradioaktif yang dihasilkan (min.2 kali per
tahun)

2 10

2. Pengolahan
limbah cair

5 a.
b.
c.
d.

Dilakukan pengolahan melalui instalasi pengolahan limbah 2 10
Disalurkan melalui saluran tertutup, kedap air, dan lancar 2 10
Terdapat IPAL 2 10
Terdapat pemeriksaanrutinterhadapkualitas air limbah (min.2 kali per tahun) 2 10

3. Petugas yang
menanganili

mbah

5 a.

b.

Petugas yang menangani limbah harus menggunakan alat pelindung diri. 2 10
Jumlah petugas mencukupi 2 10

4. Insenerator 5 a.
b.
c.

Memakai bahan bakar ramah lingkungan 2 10
Letak insenerator jauh dari ruangan medis 2 10
Dilakukan perawatan dan pengawasan pada alat 1 5

VII PENGENDALIAN SERANGGA DAN TIKUS (5)
No. Variabel Bobot Komponen yang dinilai Nilai Skor Ket.
1. Pengendalian

serangga dan
tikus

5 a.

b.
c.

Konstruksi bangunan, tempat penampungan air, penampungan sampah tidak
memungkinkan sebagaitempat berkembang biaknya serangga
dan tikus.

2 10

Disetiap lubang yang rawan dilalui oleh serangga atau tikus diberi kasa. 2 10
Insektisida yang dipakai memiliki toksisitas rendah terhadap manusia dan tidak bersifat
persisten.

2 10

VIII DEKONTAMINASI MELALUI DESINFEKSI DAN STERILISASI (5)
No. Variabel Bobot Komponen Yang Dinilai Nilai Skor Ket.
1. Dekontamina

si melalui
desinfeksi

5 a.
b.

Alat yang digunakan sudah steril. 2 10
Alat dan perlengkapan medis yang sudah disterilkan disimpan pada tempat khusus yang
steril pula.

2 10
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dan sterilisasi c.

d.
e.

Alat dan perlengkapan medis yang sudah disterilkan atau didesinfeksi terlebih dahulu,
dibersihkan dari darah, jaringan tubuh, dan sisa bahan lain.

2 10

Peralatan sterilisasi dikalibrasi minimal sekali/tahun. 2 10
Ruang operasi yang telah dipakai harus dilakukan desinfeksi sebelum operasi
berikutnya.

2 10

IX PENGAMANAN RADIASI (4)
No. Variabel Bobot Komponen Yang Dinilai Nilai Skor Ket.
1 Pengamanan

radiasi
4 a.

b.

c.

Ada izin mengoperasikan peralatan yang memancarkan radiasi. 2 8
Ada sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada pekerja dan masyarakat
terhadap radiasi pengion, organisasi, peralatan proteksi radiasi, pemantauan dosis
perorangan.

2 8

Instalasi dan gudang peralatan radiasi ditempatkan pada lokasi yang jauh dari tempat
yang rawan kebakaran, tempat berkumpul orang banyak.

2 8

X PERILAKU DAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN LINGKUNGAN RS (10)
No. Variabel Bobot Komponen yang dinilai Nilai Skor Ket.
1 Dilakukanpe

nyuluhankese
hatanlingkun

gan RS
secaralangsu

ng /
tidaklangsun

gkepada:

5 a.
b.
c.

d.

kary. Medis / non medis 2 10
Pasien 2 10
Pedagangmakanandalamlingkungan RS 0 0

Pengunjung 2 10

2 petugaskeber
sihandanpem

a.
b.

Terdapatpetugas yang membersihkanruangan RS 2 10
Penampilanpetugasrapi, berseragam, memakaiatributlengkapdanbersih 2 10
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eliharaanpada
kualitassanita

si RS

5 c Petugasbersifatramah 2 10

XI MANAGEMENT DALAM SANITASI RUMAH SAKIT (10)
No Variabel Bobot Komponen yang dinilai Nilai Skor
1 Adanya unit /

instalasiSanit
asi RS

5
a
b
c

Dipimpinolehtenagateknis 2 10
yang sudahmengikutipelatihansanitasi RS 2 10
Ada SOP sebagai pedoman kerja 2 10

2 Adanyapetug
aspengendali

an,
pengawasand
anpemelihara
anpadakualita
s lingkungan

RS

5 a
b
c
d

Adastrukturpenugasan 2 10
Petugas kompeten 2 10
Ada SOP sebagai pedoman kerja 2 10
Memakai APD 2 10

XII RUANG TAMBAHAN (9)
No. Variabel Bobot Komponen Yang Dinilai Nilai Skor Ket.
1. Ruang rapat

dan ruang
administrasi.

2 a.
b.

c.

Terdapat ruang rapat dan ruang administrasi tersendiri. 2 4
Terdapat ventilasi yang terdiri dari ventilasi alam dan ventilasi mekanis(fan, ac,
exhauster).

2 4

Lantai terbuat dari keramik/porselen. 2 4
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d.
e.
f.

g.

Terdapat rak, meja, dan kursi untuk setiap pegawai. 2 4
Disetiap meja pegawai terdapat tempat sampah. 2 4
Luas jendela, kisi-kisi atau dinding gelas kaca untuk masuknya cahaya minimal 1/6 kali
luas lantai.

2 4

Penerangan yang cukup 15 watt/m2 2 4
2. Mushola 2 a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.

Terdapat mushola di RS. 2 4
Terdapat tempat wudhu dengan air bersih. 2 4
Terdapat kamar mandi/toilet. 1 2
Tempat sujud (sajadah, karpet) bersih dan tidak berdebu. 2 4
Dinding mushola terawatt (dinding tidak kusam dan tidak mengelupas). 2 4
Ruangan wudhu bersih, lantai tidak licin, tidak tergenang air, aliran pembuangan air
lancar.

2 4

Alat untuk beribadah (mukena dan al-qur’an) bersih dan terawat. 1 2
Ada tempat untuk menyimpan alat ibadah (mukena, al-qur’an) bersih dan tertata rapi. 0 0
Terdapat lubang ventilasi alami ataupun gabungan. 2 4

3. Kantin 3 a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Makanan yang disajikan bersih dan sehat. 2 6
Tidak ada tikus kecoa, lalat, dan kucing. 2 6
Bersih, rapi dan tidak berdebu. 2 6
Tidak berdekatan dengan kamar mandi, jamban, dan tempat pembuangan. 2 6
Lokasi berada di lingkungan RS. 2 6
Lantai kedap air dan mudah dibersihkan. 2 6
Dinding, langit-langit di cat terang. 2 6
Dilengkapi tempat cuci tangan untuk pengunjung. 0 0
Meja dan bangku dari bahan yang mudah dibersihkan. 2 6
Ada sistem pembuangan air kotor. 2 6
Tempat sampah tertutup. 2 6
Menggunakan air bersih. 2 6
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KETERANGAN:

Teknik penhitungannya adalah dengan konsep “tidak ada”, “ada tetapi tidak berfungsi”, dan “ada dan berfungsi”

Apabila “tidak ada”akan mendapat nilai 0,apabila “ada tetapi tidak berfungsi” akan mendapatkan nilai 1, dan apabila “ada dan

berfungsi” maka akan mendapatkan nilai 2

Nilai yang didapat akan dikaliakan dengan bobot yang telah ditentukan sehingga akan menghasilkan skor yang nantinya akan

dijumlahkan. Hasil akhirnya adalah untuk mengetahui apakah RS tersebut sanitasinya sudah baik mengacu pada Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1204/Menkes/Sk/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan LingkunganRumah Sakit

Kriteria rumah sakit dinilai baik apabila:

kurang 0-33,3 %

cukup 33,3%-66.8%

baik 66.8%-100 %

Total skor maksimum adalah 2146.

Total bobot adalah 200

4 Ruang
Tunggu

2 a.
b.
c.
d.

Terdapat ruang tunggu di setiap unit pelayanan. 2 4
Terdapat tanaman hias (tanaman estetika) 1 2
Jumlah tempat duduk mencukupi 2 4
Terdapat fasilitas penunjang (tv, koran, majalah, wi-fi) 2 4
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Dengan penilaian:

Rumus untuk menghitung jumlah Skor adalah = bobot X nilai max X jumlah komponen yang dinilai

Jadi Rumus untuk mengetahui persentase nilai, yang mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:

1204/Menkes/Sk/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan LingkunganRumah Sakit adalah

Rumus perhitungan = Total skor Rumah SakitX 100%

Total skor maksimum
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Latar belakang
• Penyehatan sarana dan bangunan rumah sakit sangat penting

dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat yang dapat
memberikan perlindungan bagi pengunjung dan petugas rumah
sakit, dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat
kegiatan Rumah sakit.

• Rumah sakit sebagai sarana pelayanan umum, wajib memelihara
dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar
dan persyaratan. Berdasarkan besarnya potensi resiko kesehatan
pada

• Rumah sakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, maka
sebagai sarana pelayanan umum Rumah sakit wajib memelihara
dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar
dan persyaratannya.

• Penyehatan sarana dan bangunan rumah sakit sangat penting
dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat yang dapat
memberikan perlindungan bagi pengunjung dan petugas rumah
sakit, dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat
kegiatan Rumah sakit.

• Rumah sakit sebagai sarana pelayanan umum, wajib memelihara
dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar
dan persyaratan. Berdasarkan besarnya potensi resiko kesehatan
pada

• Rumah sakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, maka
sebagai sarana pelayanan umum Rumah sakit wajib memelihara
dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar
dan persyaratannya.



Pendahuluan

• 1.2 Rumusan Masalah
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1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan
Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit?
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Tinjauan pustaka

1. Pengertian Sanitasi
2. Pengertian Rumah Sakit
3. Pengertian Penyehatan Lingkungan Rumah

Sakit

Persyaratan sanitasi RS
Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor:1204/MENKES/SK/X/2004
tentang Penyelenggaran Kesehatan
Lingkungan Rumah Sakit.
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Persyaratan sanitasi RS
Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor:1204/MENKES/SK/X/2004
tentang Penyelenggaran Kesehatan
Lingkungan Rumah Sakit.



Pelaksanaan kegiatan:
Rabu, 18 des 2012 (09.00-11.30)
Metode:

1. Observasi (instrumen)
2. Wawancara (narasumber Budiono)

PENILAIAN
Penilaian observasi ini dengan cara menggunakan 0 (tidak ada), 1 (ada, tidak berfungsi), 2
(ada, berfungsi)

KRITERIA PENILAIAN:
1. Kurang 0 % - 33,3 %
2. Cukup 33,3%-66.8%
3. Baik 66.8%-100 %

PERHITUNGAN
Mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1204/Menkes/Sk/X/2004 Tentang

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit adalah

Rumus perhitungan = Total skor Rumah Sakit X 100%
Total skor maksimum

SKOR = Nilai x bobot

Skor maksimum : 2100
Total Bobot: 200
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Profil RS Onkologi

 RS tipe E RS khusus kanker
Berlokasi di Araya Galaxy Bumi Permai

Blok A2 / 7
Menyediakan 8 macam pelayanan
Pelayanan satu atap
One Day Surgery
Terdiri dari 28 TT
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HASIL OBSERVASIHASIL OBSERVASI



I. KONDISI BANGUNAN
1. Pagar (4) nilai maks 8
Tidak terdapat pagar tetapi terdapat pintu gerbang
2. Taman  (40) nilai maks 40
taman tertata rapi, terdapat pohon peneduh dan upaya penghijauan

dan tempat sampah
3. Tempat parkir (26) nilai maks 32
mudah dijangkau, bersih, terdapat tempat sampah, penjaga parkir,

cukup menampung kendaraan, ada pemisahan roda 2 dan 4,
4. Lantai (100) nilai maks 100
Bersih, tidak licin, wearna terang, bebas tikus dan serangga, keramik,

kedap air, rata, tidak retak dan mudah dibersihkan
5. Dinding (28) nilai maks (32)
Tidak retak, berwarna terang, bersih, bahan tidak mudah dibersihkan
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dan tempat sampah
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6. Ventilasi (24) nilai maks 24
Ventilasi alami dan buatan, luas sesuai standart
7. Atap dan langit-langit (30) nilai maks 30)
Kuat, tidak bocor, tidak mengelupas, terang, min 2,7m

dari lantai, bebas tikus serangga dan rayap
8. Pintu (30) nilai mkas 30
Kuat, dapat mencegah masuknya tikus, tidak berdecit,

mudah dibuka dan tututp dan mempunyai kunci
9. Saluran pembuangan air hujan (70) maks 70
Kondisi baik, tidak ada genagna air, jauh dari sumber air,

tidak terdapat jentik, lancar dan tertutup, pipa kuat

6. Ventilasi (24) nilai maks 24
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Kondisi tamanKondisi taman



Area Parkir



Dinding dan atap RS



II. KONDISI BANGUNAN SETIAP RUANG

1. Ruang perawatan (80) maks (80
Kasur bersih, kamar mandi, wastafel, ventilasi lengkap, bebas serangga dan

tikus, tidak kotor dan bau, penerangan cukup, penetaan ruang rapi
2. Ruang operasi (70) maks 70
Bersih, tidak bau, bebas tikus, dinding mudah dibersihkan, atap min 2,7m,

lantai tidak licin dan mudah dibersihkan, pintu jendela ventilas berfungsi
dengan baik

3. Laboratorium (15) maks 30
Dinding tidak mudah dibersihk dan berwrna terang, wastafel, tidak terdapat

toilet, peralatan untuk pengecekan kurang lengkap
4. sterilisasi (20) maks (20)
Tidak bising, terdapat ruang khusus untuk strilisasi
5. Ruang radiologi (30) maks 40
Dinding pintu terbuat dari timah hitam, tidah terdapat kaca, langit-langit min

2,7m, terdapat lokjet untuk hub, dengan ruang gelap
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6. Ruang mayat (0) nilai maks 20
Tidak terdapat kamar mandi dan meja untuk memandikan

jenazah, tidak dekat dengan ruangan operasi, rawat inap
7. Ruang kemoterapi (40) maks 40
Kasur bersih dan rapi, dinding jendela dan pintu berfungsi

dengan baik, terdapat tempat sampah infeksius, dan
pencucian tirai berkala

8. Toilet (60) maks 60
Tersedia pada setiap unit pelayanan, tidak berhub. Dengan

kamar khusus, terdapat pengharum dan terpisah pria dan
wanita, sabun anti septik dan tisue pengering

6. Ruang mayat (0) nilai maks 20
Tidak terdapat kamar mandi dan meja untuk memandikan

jenazah, tidak dekat dengan ruangan operasi, rawat inap
7. Ruang kemoterapi (40) maks 40
Kasur bersih dan rapi, dinding jendela dan pintu berfungsi

dengan baik, terdapat tempat sampah infeksius, dan
pencucian tirai berkala

8. Toilet (60) maks 60
Tersedia pada setiap unit pelayanan, tidak berhub. Dengan

kamar khusus, terdapat pengharum dan terpisah pria dan
wanita, sabun anti septik dan tisue pengering



Ruang perwatan

Ruang Operasi

Ruang Lab



Ruang Sterilisasi R. Radiologi serta loket
yang menghubungkan dg R. Radiologi

Ruang mayat
Ruang Kemoterapi



III. SARANA FASILITAS SANITASI
1. Penyediaan air (105) maks 110
Kualitas  fisik bagus dan jumlah > 500l /TT/Hari, pemeriksaan secara berkala, distribusi

dengan pipa tetutup, air minum tidak disetiap tempat kegiatan, sumber PDAM,
tempat penampungan tertutup

2. Kamar mandi atau jamban (120) maks 120
Tersedia pada setiap unit pelayanan, wastafel dan sabun anti septik, penerangan

cukup, ruang rawat inap tersedia kamra mandi, terpisah, tidak berhub. Dengan
ruang khusus, pengharum ruang, tidak berbau, letak septiktank jauh, ventilasi
berhud dengan uadar luar

3. SPAL (50) Maks 50
Berfungsi dengan baik dan lancar, tertutup, bahan kedap air
4. Tempat sampah( 70) maks 70
Terdapat disetiap unit, bahan kedap air, pemisahan sampah, pembedaan warna pada

plastik dan lebeling, pengosongan sampah 24jam sekkali
5. TPS (25) maks 50
Terdapat TPS tetapi bangunannya tidak permanen, sampah tidak berserakan
6. Wastafel (60) maks 60
Air mengalir, terdapat SOP cara mencuci tangan, ada disetiap unit pelayanan, tersedia

sabun dan pengering
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Tangki penampung Sumber air minum Ventilasi di toilet

Toilet



Sampah medis dan non-medis

Tempat sampah di hampir
setiap sudut ruangan

Sampah medis dan non-medis

Wastafel



IV. PENGELOLAAN MAKANAN DAN
MAKANAN JADI

1. Bahan makanan dan makanan jadi 35 Maks 40
Kondisi makanan memenuhi syarat dan layak konsumsi, berasal dari jasa boga, makanan

yang dibawa oleh keluarga pasien tidak diperiksa
2. Tempat penyimapanan bahan makanan dan makanan jadi 30 maks  60
Terlindung dari debu, bebas gangguan serangga dan tikus.
3. Penyajian makanan 20 maks 30
Menggunakan kereta dorong, tidak menyajikan makan yang sudah menginap, lalu lintas

makanan tidak menggunakan jalur khusus
4. tempat pengolahan makanan/dapur  20 maks 30
Lantai dapur selalu dibersihkan, pencahayaan cukup, tidak dilengkapi cerobong asap
5. Penjamah makanan 40 maks 40
Memiliki surat keterangan sehat, kondisi fisik sehat, penggunaan APD, menggunakan

peralatan dalam menjamah makanan
6. Peralatan 50 maks 50
Bersih, bahan tahan karat dan bebas racun, tidak retak, dicuci dengan disinfektan, tertata

rapi
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Kereta dorong Dapur beserta peralatannyaKereta dorong Dapur beserta peralatannya

Penjamah makanan



V. TEMPAT PENCUCIAN LINEN

1. Tempat pencucian linen 70 maks 80
Terdapat pencuccian linen, kualiats air sesuai,

pemisahan linen infeksius dan non infeksius,
lokasi terjangkau, ruang pemisah barang
bersih dan kotor, lantai kuat, tidak licin dan
terdapat liran air limbah, tidak terdapat kran
air panas untuk disinfeksi awal
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Proses pembersihan linen
(pencucian, penyetrikaan, dan penjemuran)

Proses pembersihan linen
(pencucian, penyetrikaan, dan penjemuran)



VI. PENGOLAHAN LIMBAH
1.Pengelolaan limbah padat (skor 75 maks 80)

Terdapat insenerator tetapi tidak dipergunakan, tempat limbah padat
kuat, tahan karat, kedap air dan dilengkapi penutup, kantong plastik
berwarna dan diberi lambang, diangkut ke TPS 2X sehari dan TPA 1X
serhari, sampah radio aktif ditangani sesuai peraturan yang berlaku,
pemeriksaan rutin sampah radio aktif min 2x setahun

2. Pengolahan limbah cair (skor 40 maks 40)
Terdapat IPAL, saluran tertutup, kedap air, lancar, pengolahan melalui

instalasi pengolahan limbah, pemeriksaan rutin terhadap kualitas limbah
2x setahun.

3. Petugas yang menangani limbah (skor 20 maks 20)
Memakai APD, jumlah petugas mencukupi

4. Insenerator 25 maks 30
Bahan bakar ramah lingkungan, letak jauh, perawatan pada alat tidak

terawat
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Sampah medis dan non-medis

SPAL



VII Pengendalian Serangga dan Tikus

1. Pengendalian serangga dan Tikus (skor 30, maks: 30)
Konstruksi bangunan, tempat penampungan air, penampungan sampah

tidak memungkinkan befrkembangbiaknya serangga dan tikus. Ada penangkal
serangga dan tikus di setiap lubang. Toksisitas insektisida pada manusia
rendah -->  bekerja sama dengan RENTOKILL

Sinar UV serta pembasmi tikus



VIII Dekontaminasi Melalui Desinfeksi
dan Sterilisasi

1. Dekontaminasi Melalui Desinfeksi dan Sterilisasi (skor 50,
maks: 50)

Alat yang digunakan steril. Disimpan di tempat steril.
Disterilkan dari darah, jaringan tubuh, dan sisa bahan lain.
Dikalibrasi minimal 1x setahun. Ruang operasi didesinfeksi
setelah digunakan.

1. Dekontaminasi Melalui Desinfeksi dan Sterilisasi (skor 50,
maks: 50)

Alat yang digunakan steril. Disimpan di tempat steril.
Disterilkan dari darah, jaringan tubuh, dan sisa bahan lain.
Dikalibrasi minimal 1x setahun. Ruang operasi didesinfeksi
setelah digunakan.



IX. Pengamanan Radiasi
(skor 24, maks 24)

• Radiasi yang digunakan adalah sinar X dan Mamografi
• memiliki izin mengoperasikan peralatan yang memancarkan radiasi serta

dioperasikan oleh petugas profesional
• memiliki dan memakai APD, juga ada pemeriksaan kesehatan terkait dosis

selama kerja pada petugasnya sebulan sekali
• Instalasi radiasi dan tempat penyimpanan peralatan radiasi pun memiliki SOP

yang jelas sehingga segala kegiatan radiasi tidak membahayakan lingkungan
sekitar → larangan masuk selain petugas dan pemakaian APD saat memasuki
ruang radiasi
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X. Perilaku dan Upaya Promosi
Kesehatan Lingkungan

(skor 60, maks 70)
1. telah dilakukan upaya promosi kesehatan
lingkungan dan personal hygiene
• Membuang sampah pada tempatnya (imbauan dan

poster)
• Larangan merokok (imbauan dan tanda)
• Cara desinfeksi tangan yang benar (poster)
• Pedagang makanan → dak ada upaya me r eduksi

sampah
2. Petugas kebersihan (cleaning service) dan

pemeliharaan (housekeeping) nya outsourcing
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pemeliharaan (housekeeping) nya outsourcing



Poster cuci tangan serta pembersih tangan



XI. Manajemen sanitasi
(skor 70, maks 70)

• Adanya unit / instalasi Sanitasi RS
• dipimpin dan dijalankan oleh 5 petugas teknis

yang kompeten dalam bidang sanitasi



XII Ruang Tambahan
1. Ruang rapat dan Ruang Administrasi (skor 28, maks 28)
Terdapat ruang rapat dan administrasi tersendiri, terdapat ventilasi alam maupun buatan

yang mencukupi. lantai dari keramik. ada rak meja kursi untuk pegawai. ada tempat
sampah. pencahayaan sesuai. penerangan cukup.

2. Musholla (skor 28, maks 36)
Terdapat 2 musholla. tempat wudhu bersih. toilet/kamar mandi hanya ada di salah satu

musholla. sajadah/karpet bersih dari debu, dinding terawat, tempat wudhu bersih tdk, tdk
tergenang air, aliran pembuangan lancar. Terdapat mukenah bersih & terawat. Tidak ada Al-
quran. Tidak ada rak menyimpan mukenah. Terdapat venitlasi alami.

3. Kantin (skor 66, maks 72)
Makanan bersih & sehat. Tdk ada tikus dan serangga. Suasana bersih, rapih, tdk berdebu.

Tdk berdekatan dengan kamar mandi. Lokasi di dalam RS. Lantai kedap air dan mudah
dibersihkan. Dinding, langit2 berwarna terang. Tidak dilengkapi tempat cuci tangan bagi
pengunjung. Meja & bangku mudah dibersihkan. Ada sistem pembuangan air kotor. Tempat
sampah tertutup. Menggunakan air bersih.

4. Ruang tunggu (skor 14, maks 16)
Terdapat di setiap unit pelayanan. Terdapat tanaman estetika dibeberapa ruang tungggu.

Jumlah tempat duduk mencukupi. Terdapat fasilitas penunjang (majalah, koran, tb, wifi).

1. Ruang rapat dan Ruang Administrasi (skor 28, maks 28)
Terdapat ruang rapat dan administrasi tersendiri, terdapat ventilasi alam maupun buatan

yang mencukupi. lantai dari keramik. ada rak meja kursi untuk pegawai. ada tempat
sampah. pencahayaan sesuai. penerangan cukup.

2. Musholla (skor 28, maks 36)
Terdapat 2 musholla. tempat wudhu bersih. toilet/kamar mandi hanya ada di salah satu

musholla. sajadah/karpet bersih dari debu, dinding terawat, tempat wudhu bersih tdk, tdk
tergenang air, aliran pembuangan lancar. Terdapat mukenah bersih & terawat. Tidak ada Al-
quran. Tidak ada rak menyimpan mukenah. Terdapat venitlasi alami.

3. Kantin (skor 66, maks 72)
Makanan bersih & sehat. Tdk ada tikus dan serangga. Suasana bersih, rapih, tdk berdebu.

Tdk berdekatan dengan kamar mandi. Lokasi di dalam RS. Lantai kedap air dan mudah
dibersihkan. Dinding, langit2 berwarna terang. Tidak dilengkapi tempat cuci tangan bagi
pengunjung. Meja & bangku mudah dibersihkan. Ada sistem pembuangan air kotor. Tempat
sampah tertutup. Menggunakan air bersih.

4. Ruang tunggu (skor 14, maks 16)
Terdapat di setiap unit pelayanan. Terdapat tanaman estetika dibeberapa ruang tungggu.

Jumlah tempat duduk mencukupi. Terdapat fasilitas penunjang (majalah, koran, tb, wifi).



Ruang rapat Musholla di dalam RS

Musholla di luar RS Kantin Tempat Tunggu



Hasil
Skor yang didapat
Dari pembahasan di atas maka Rumah Sakit Onkologi mendapatkan

skor 1885.
Dari data tersebut lalu dimasukkan ke dalam rumus
Rumus perhitungan = Total skor Rumah Sakit X 100%

Total skor maksimum
Rumus perhitungan = 1885 X 100%

2100                      = 89,8%

Maka sanitas RS Onkologi Surabaya merupakan masuk dalam kategori
Baik.
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Kesimpulan
Beberapa komponen yang memenuhi syarat adalah:
• Kondisi bangunan luar yaitu taman teras, dinding luar bangunan, atap, langit-langit, saluran

buangan air hujan/talang memenuhi syarat.
• Secara keseluruhan kondisi bangunan dalam sudah memenuhi syarat
• Sarana fasilitas sanitasi sudah memenuhi syarat, tetapi untuk limbah medis perlu

dispesifikkan lagi untuk limbah infeksius dan non-infeksius.
• Pengelolaan limbah sudah mencukupi standar yang ditentukan walaupun memang bekerja

sama denghan pihak lain, hal tersebut dikarenakan limbah dari RS Onkologi tidak terlalu
banyak dibanding dengan RS yang lain, sehingga agar lebih efisien diadakan pengolahan
limbah dengan pihak eksternal.

• Tempat pencucian linen dan penyehatan makanan memenuhi syarat secara keseluruhan
• Pengendalian serangga dan dekontaminasi peralatan melalui desinfeksi juga memenuhi

syarat, karena bekerja sama dengan pihak eksternal yang sudah terjamin dalam masalah
penanganannya.

• Pengamann radiasi memenuhi syarat.
• Dari komponen manajemen kebersihan, ketertiban, dan keamanan RS Onkologi sudah

memenuhi syarat
• Dari komponen ruang tambahan, penyuluhan kesling, unit/instansi sanitasi RS juga

memenuhi syarat
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Komponen yang belum terpenuhi/memerlukan adanya pembenahan
• Belum adanya pagar di depan RS Onkologi
• TPS tidak berupa bangunan permanen
• Semua tempat sampah warnanya sama dan tidak ada lambang-

lambangnya untuk setiap tempat sampah
• Kurangnya pohon peneduh di taman
• Tersedia kamar mandi tersendiri antara petugas, pegawai,

pengunjung dan pasien akan tetapi kadang-kadang pegawai juga
memakai kamar mandi pengunjung.

• Tidak ada atap dan pembatas antara motor dan mobil
• Kualitas sanitasi di RS Onkologi secara keseluruhan sudah baik

karena mendapat nilai 89,8%
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Saran
• Adanya pagar pembatas yang dapat membatasi Lingkungan RS

dengan lingkungan sekitarnya
• Terdapat pembedaan warna antara sapah infekisus dan non

infeksius
• Karyawan dan pengunjung serta paisen menggunakan kamar mandi

yang telah dipersipakan diperuntukkan untuk mereka
• Membangun ruang penampungan sampah sementara yang tertutup

dilingkungan RS sehingga dapat lebih menjamin kebersihan
• Menggunakan ventilasi alami walaupun juga sudah ada ventilasi

buatan
• Penjaga parkir hendaknya menembah keamanan ekstra dengan

memberikan nomor parkir bagi setiap mobil atau motor yang
masuk atau mengecek surat kendaraan yang keluar.

• Memberikan atap pada tempat parkir dan pembatas antara mobil
dan motor sehingga lebih tertata dengan baik dan rapi
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•
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•
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WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
Terima Kasih


	cover baru sttu.pdf
	daftar isi.pdf
	Makalah.pdf
	instrumen print paling fix.pdf
	ppt kita.pdf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


