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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pesatnya perkembangan dalam bidang IPTEK dan Industrialisasi di
Indonesia dalam era globalisasi ini merupakan suatu pencapaian yang
membanggakan sehingga dapat meningkatkan derajat dan martabat negara
Indonesia di mata dunia. Kemajuan tersebut memberikan pengaruh positif
bagi kesejahteraan masyarakat, akan tetapi dari kemajuan tersebut
menimbulkan dampak negatif yaitu meningkatnya angka kecelakaan kerja
dan PAK (Penyakit Akibat Kerja) di Indonesia.
Seiring dengan kemajuan tersebut semua unit kesehatan masyarakat
dituntut untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk
masyarakat. Rumah Sakit merupakan unit pelayanan masyarakat yang
bergerak di bidang kesehatan, oleh karena itu diperlukan kondisi lingkungan
rumah sakit yang memenuhi persyaratan K3LH (Keselamatan, Kesehatan
Kerja dan Lingkungan Hidup), sehingga terciptalah kondisi lingkungan
rumah sakit yang bersih, sehat, aman, nyaman, dan ramah lingkungan.
Undang-undang No 23 tahun 2003 menyatakan bahwa setiap tempat
kerja wajib menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
Rumah sakit sebagai salah satu industri yang bergerak di bidang pelayanan
kesehatan masyarakat wajib menerapkan SMK3. Selain memberikan
pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat dan keselamatan untuk
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memperhatikan potensi bahaya di tempat kerja karena mereka berhubungan
langsung dengan obat, B3, peralatan dan yang berbahaya, limbah baik limbah
padat cair maupun gas serta pasien yang membawa bibit penyakit. Menyadari
akan pentingnya K3RS (Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit dan
atau Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana Rumah
Sakit) maka dibentuklah panitia yang khusus untuk mengelolanya yaitu
PK3RS. Oleh karena itu sangat perlu diadakan peningkatan mutu dan kualitas
rumah sakit yaitu dengan upaya pelaksanaan K3RS sebaik mungkin untuk
mewaspadai bila terjadi bencana alam, menghindari timbulnya kecelakaan
kerja, penyakit nosokomial, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan,
dan lain-lain.
Dari beberapa penjelasan diatas maka penulis ingin mengetahui dan
mempelajari tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diterapkan dan
di laksanakan di Rumah Sakit Islam Surakarta.
B. TUJUAN
1.

Tujuan Umum
Mengetahui Implementasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja serta
Lingkungan di Rumah Sakit Islam Surakarta.

2.

Tujuan Khusus
a.

Mengetahui aspek-aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang
diterapkan di Rumah Sakit Islam Surakarta, yaitu :
1) Higiene Perusahaan
2) Kesehatan Kerja
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3) Keselamatan Kerja
4) Ergonomi
5) Lingkungan, dan
6) Managemen K3
b.

Mengetahui faktor bahaya dan resiko bahaya dari setiap aspek yang
ada di Rumah Sakit Islam Surakarta.

c.

Mampu menentukan langkah pengendalian terhadap faktor bahaya
dan resiko bahaya di Rumah Sakit Islam Surakarta.

C. MANFAAT
1.

Bagi Rumah Sakit
a.

Diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dari penerapan Kesehatan
dan Keselamatan Kerja yang sudah dilaksanakan.

b.

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan pelayanan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).

2.

Bagi Program Diploma III Hiperkes dan Keselamatan Kerja
a.

Sebagai sarana pengembangan IPTEK bidang K3 bagi mahasiswa di
bidang K3 rumah sakit.

b.

Sebagai sarana untuk membina kerja sama dengan rumah sakit di
bidang K3.

c.
3.

Sebagai sarana pengembangan ilmu K3 bagi mahasiswa.

Bagi Mahasiswa
a.

Dapat mengetahui permasalahan K3 beserta penerapannya di Rumah
Sakit Islam Surakarta
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Dapat menerapkan ilmu K3 yang diperoleh di perkuliahan dalam
praktek pada kondisi sebenarnya di tempat kerja.

c.

Dapat memberikan masukan/saran yang positif untuk rumah sakit
khususnya dalam hal penerapan dan pelaksanaan aspek K3.
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BAB II
METODE PENGAMBILAN DATA

A. Persiapan
Persiapan yang dilakukan oleh penulis sebelum melaksanakan magang
adalah :
1.

Menentukan tempat magang atau PKL ( Praktek Kerja Lapangan)

2.

Mengajukan proposal dan surat pengajuan magang di Rumah Sakit Islam
Surakarta.

3.

Mendapat jawaban persetujuan dari Direktur Utama Rumah Sakit Islam
Surakarta dan persetujuan dari pihak K3RS serta penentuan waktu
pelaksanaan magang.

4.

Mendapat surat pengantar dari Program Diploma III Hiperkes dan
Keselamatan kerja.

5.

Melaksanakan magang/PKL di Rumah Sakit Islam Surakarta.

B. Lokasi
Lokasi untuk magang/PKL adalah Rumah Sakit Islam Surakarta
(YARSIS) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura,
Sukoharjo. Dalam melaksanakan magang, penulis ditempatkan di kantor
K3RS untuk penerapan K3 di Rumah Sakit secara umum dan segala kegiatan
yang berkenaan dengan sub bagian K3 dan Sanitasi/INOS.
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C. Pelaksanaaan
1.

Waktu Magang
Magang dilaksanakan selama satu setengah bulan mulai tanggal 5
Maret sampai 14 April 2012. Jadwal magang disesuaikan denganhari
kerja di Rumah Sakit Islam Surakarta yaitu dari hari senin s.d. sabtu
dengan jam kerja pukul 07.30-14.00 WIB.
Kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan observasi langsung
ke lapangan, pendataan faktor dan potensi bahaya yang ada di Rumah
Sakit Islam Surakarta, diskusi dengan unit K3RS, wawancara baik
dengan karyawan dan pihak yang bersangkutan langsung dengan aspek
K3, dan pengukuran aspek faktor fisik. Semua aspek tersebut berkaitan
dengan :
a.

Jenis Pelayanan

b.

Higene Perusahaan

c.

Kesehatan Kerja

d.

Keselamatan Kerja

e.

Ergonomi

f.

Lingkungan, dan

g.

Managemen K3
Mengenai studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan

data dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan
aspek K3RS serta referensi yang terkait dengan K3 dan sanitasi Rumah
Sakit Islam Surakarta.
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BAB III
HASIL MAGANG

A. Gambaran Umum Rumah Sakit
Rumah Sakit Islam Surakarta sebelumnya dengan diawali berdirinya
Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta, yang diketuai oleh Dr.
H.M.Djufrie As, SKM. Akta notaris R. Sugondo Notodisurtjo, SH No.35
tanggal 27 November tahun 1970. Rumah sakit ini merupakan perwujudan
awal dari kebulatan tekad sekelompok umat Islam di Surakarta, yang ingin
beribadah dan beramal nyata melalui pendirian rumah sakit yang
bernafaskan Islam.
Rencana pendirian rumah sakit diawali dengan membeli sebidang
tanah seluas 11.267m2 yang terletak di kelurahan Pabelan, kecamatan
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan hibah dari Yayasan Badan Pembina
FK UII Surakarta seluas 10.754 m2 pada 29 Desember 1982. Atas nama
Yayasan pada tanggal 21 februari 1972 dan mulai mempersiapkan Master
Plan rumah sakit yang berhasil disusun pada tahun 1976, kemudian pada
tanggal 23 juni 1979 disepakati naskah kerjasama antara YARSIS dengan
sejumlah jamaah haji Surakarta yang dipimpin oleh (almarhum) H.M.
Anwari dalam upaya pembangunan sejumlah rumah sakit Islam. Setelah
itu ditindak lanjuti dengan pembentukan tim dana yang diketahui oleh Ny.
Hj. Jatimah Ma’ali dan Ny. Hj. Suminah Anwari.
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kegigihan

dan

keikhlasan

para

pengurus

berhasil

mengumpulkan dana untuk membuat jembatan, menimbun tanah dan
pembangunan awal 10 gedung Rumah Sakit Islam Surakarta. Peletakan
batu pertama dilakukan oleh H.M. Natsir (mantan PM RIS).
Pada tanggal 30 juli 1983, Rumah Sakit Islam Surakarta diresmikan
oleh gubernur Jawa Tengah, H.M Isma’il, selanjutnya Rumah Sakit Islam
Surakarta
masyarakat

dibuka untuk
dengan

melakukan
surat

ijin

pelayanan

kesehatan

kepada

Sakit

YM

Rumah

02.OM.3.5.4510/YANMED/RSKS/PA/SK/III/1994. Semenjak itu Rumah
Sakit Islam Surakarta mengalami perkembangan dan kemajuan yang
sangat menggembirakan serta mendapat kepercayaan dari masyarakat
terutama dalam 5 (lima) tahun terakhir sejak diresmikan, hal tersebut dapat
dilihat dari jumlah kunjungan pasien yang meningkat yaitu 2.327 pasien
pada tahun 1991 menjadi 16.148 pasien pada tahun 1996.
Atas dasar perkembangan yang cukup pesat, serta hasil penilaian dari
Departemen Kesehatan terhadap kualitas pelayanan untuk tingkat rumah
sakit swasta, maka pada tahun 1993 Rumah Sakit Islam Surakarta
mendapat penghargaan sebagai juara I penampilan kerja Rumah Sakit
Swasta tingkat Jawa Tengah. Rumah Sakit Islam Surakarta mendapat
penghargaan sebagai juara II Penampilan Kerja Swasta tingkat Nasional
pada tahun 1993 dan 1997. Disamping itu juga sukses melakukan operasi
cangkok kornea mata sampai 2 (dua) kali dengan biaya gratis bekerja sama
dengan Bank Mata cabang Sukoharjo.
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Pengembangan fisik Rumah Sakit Islam Surakarta, antara lain ditandai
pada tanggal 21 Maret 1997 diresmikan Graha Rawat Jalan Rumah Sakit
Islam Surakarta berlantai dua. Kemudian Rumah Sakit Islam Surakarta
yang berdiri diatas lahan seluas 2,2 Ha ini, dilengkapi dengan sebuah
masjid yang megah, yaitu Masjid Baiturahman yang dibangun dengan
dana 1,3 milyar dan diresmikan pada tanggan 25 Maret tahun 2000.
Masjid ini merupakan masjid termegah di sepanjang jalan menuju kota
surakarta dari arah barat menjadi ciri tersendiri bagi rumah sakit yang
membawa bendera Islam ini. Pada bulan September tahun 2000 dimulai
pembangunan gedung sayap barat dua lantai dan diresmikan pada bulan
Agustus tahun 2001. Lantai II (dua) gedung 11 sayap barat digunakan
untuk instalasi bedah sentral dan ruang ICU, sedangkan lantai I digunakan
untuk IRD, laboratorium dan ruang perawatan utama.
Selanjutnya pada akhir 2003 gedung sayap barat tersebut disambung
dengan gedung kebidanan seluas 1.900 m2 (dua lantai), sedangkan lantai
atas untuk ruang perawatan kelas III (tiga). Setelah gedung kebidanan
berfungsi, kemudian selama tahun 2005 dilakukan renovasi 6 (enam)
gedung-gedung lama yang dibangun pada tahap-tahap beroperasinya
Rumah Sakit Islam Surakarta. Luas keseluruhan dari bangunan Rumah
Sakit Islam Surakarta adalah 11.723 m2.
Rumah Sakit Islam Surakarta ini telah melakukan perencanaan
program secara terpadu, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara
kualitas, dengan managemen yang handal dan Islami yang dikelola secara
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profesional. Rumah Sakit Islam Surakarta didukung oleh 74 dokter dari
berbagai spesialis, 507 karyawan medis dan non medis,dan dengan
kapasitas 215 tempat tidur. Disamping itu operasional Rumah Sakit di
tunjang

oleh

layanan

unggulan

seperti

Bedah

Minimal

Invasi,

Phaceomulsifikasi, Cryo Surgery, EEG, USG 4 Dimensi, dan MSCT Scan
64 Slice.
Dalam memenuhi profesionalisme dalam pelayanan, Rumah Sakit
Islam Surakarta telah dinyatakan lulus Akreditasi 5 Pelayanan pada tahun
1997, 12 Pelayanan tahun 2002 dan 16 Pelayanan tahun 2010 dari badan
KARS. Pada tahun 2006 Rumah Sakit Islam Surakarta memperoleh dua
penghargaan dari PERSI dalam kategori “Peningkatan Mutu” dan
“Efisiensi dan Teknik Pengembangan Pelayanan”.
Standar pelayanan Rumah Sakit Islam Surakarta telah mulai diakui
oleh komunitas internasional, diantaranya sekitar 40 rumah sakit besar di
Indonesia yang telah dilakukan uji penilaian oleh TEMOS, hanya Rumah
Sakit Islam Surakarta yang langsung dinyatakan lulus dan diterima
menjadi a member of the international TEMOS Network yang berpusat di
Cologne Jerman, dan juga dengan telah dijalinnya kerjasama pelayanan
dengan Amphia Hospital Belanda dalam bentuk kerjasama “Sister
Hospital”. Pengakuan dari the international TEMOS (Telemedicine for
The Mobile Society) network ini menempatkan Rumah Sakit Islam
Surakarta pada standar kualitas pelayanan global yang melayani komunitas
Internasional.
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TEMOS adalah lembaga kredibel yang dibentuk pemerintahan dari
negara-negara Uni Eropa yang berpusat di kota Cologne Jerman untuk
menjadi pusat pemasok data pelayanan kesehatan bagi biro perjalanan
internasional dan lembaga atau perusahaan multinasional, sehingga rumah
sakit yang mendapat penghargaan berupa sertifikat TEMOS adalah rumah
sakit yang di nilai sebagai rumah sakit yang berkualitas. Selain itu Rumah
Sakit Islam Surakarta juga memperoleh beberapa penghargaan seperti :
1.

PERSI Award kategori “Peningkatan Mutu” dan “Efisiensi dan
Teknik Pengembangan Pelayanan” pada tahun 2006.

2.

Penghargaan SBBI (Solo Best Brand Index) kategori “Pelayanan
Terbaik RS di Wilayah Solo Raya” pada tahu 2009 dan 2010.

3.

Penghargaan dari Menteri Luar Negeri atas partisipasi aktif RSI
YARSIS pada pameran luar negeri; dan

4.

Penghargaan “Exellent Brand Award 2010” sebagai wujud pilihan
masyarakat Solo Raya dari TA-TV Solo.
Adapun Struktur Organisasi di Rumah Sakit Islam Surakarta terlampir

pada lampiran 2. Mengenai sumber dana Rumah Sakit berasal dari direksi,
hibah, operasional rumah sakit dan sewa bangunan kantin dan koperasi.
Mengenai persyaratan bangunan untuk memberikan pelayanan baik
kepada karyawan, pasien dan pengunjung Rumah Sakit Islam Surakarta
sudah sesuai dengan Undang-Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah
Sakit Bab V pasal 10 ayat 2.
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Falsafah Rumah Sakit Islam Surakarta adalah perwujudan dari iman
dan amal saleh dalam meraih ridho Allah Subhanahuwata’ala, dengan visi
dan misi “Mewujudkan masyarakat sehat, sejahtera dan bahagia jasmani
dan rohani serta memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna,
profesional dan Islami”. Semua itu bertujuan untuk memberikan pelayanan
kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif dengan
karakter pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan kepada semua orang
yang membutuhkan dengan motto “Menggembirakan Pasien dan
Keluarganya”.
B. Jenis Pelayanan
Pelayanan di Rumah Sakit Islam Surakarta meliputi usaha pelayanan
ke arah penyembuhan, perawatan dan rehabilitasi pasien, maka jenis-jenis
pelayanan di Rumah Sakit Islam Surakarta dapat dikelompokkan dalam
tiga bagian besar yaitu :
1.

Pelayanan Medis
Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang secara
langsung berhubungan dengan keadaan dan kondisi pasien, yang
termasuk didalam pelayanan medis ini antara lain :
a.

Instalasi Rawat Darurat (IRD)
Instalasi Rawat Darurat adalah pelayanan pengobatan kepada
pasien yang secara mendadak (tidak terencana) membutuhkan
pelayanan segera mungkin. Instalasi rawat darurat ini dibuka 24
jam setiap hari dengan dokter-dokter jaga, dokter-dokter
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konsultan, dan perawat jaga sesuai jadwal yang selalu siap sedia
di Rumah Sakit Islam Surakarta. Tersedia pula mobil ambulans
khusus sebagai sarana transportasi untuk IRD. IRD Rumah Sakit
Islam Surakarta mementingkan kecepatan dan keakuratan dalam
penanganan pasien. Tidak ada sistem penarikan uang muka
sebelum tindakan dan tidak membedakan suku, agama dan
golongan. Sumber daya manusia di IRD Rumah Sakit Islam
Surakarta telah memiliki sertifikasi antara lain: dokter jaga IRD
bersertifikat ATLS dan ACLS dan perawat bersertifikat PPGD
atau BTLS.
b.

Instalasi Rawat Jalan (IRJ)
Pelayanan rawat jalan yang tersedia Rumah Sakit Islam
Surakarta memiliki lingkup pelayanan yang sangat luas yang
meliputi pelayanan spesialistik maupun subspesialistik, dengan
kapasitas 13 ruang konsultasi yang dimiliki. Layanan Rawat Jalan
tersebut meliputi :
1) Klinik Umum
2) Kesehatan Umum
3) Kesehatan Gigi Umum
4) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
5) Akupunktur Medis
6) Klinik Spesialis, meliputi penyakit dalam, kebidanan dan
kandungan, klinik kecantikan dan kosmetik medik, klinik
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fertilitas, klinik anak, THT, paru, jantung, mata, saraf, kulit &
kelamin, jiwa, kosmetika gigi, bedah mulut, bedah umum,
akupuntur dan alergi.
7) Klinik Bedah Sub Spesialis, meliputi Bedah Saraf, Bedah
Anak, dan Bedah Tulang.
c.

Instalasi Rawat Inap
Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Islam Surakarta
memiliki kapasitas perawatan sebanyak 215 tempat tidur dengan
kelas perawatan mulai dari Kelas III sampai dengan ruang
perawatan President Suite. Jenis pelayanan di Instalasi Rawat
Inap adalah sebagai berikut:
a) Ruang Perawatan Umum:
a) President Suite
b) Super VIP
c) VIP (AL-insyiroh)
d) Kelas I A (Al-Hajj)
e) Kelas I B ( lantai 3-5 gedung Yarsis)
f)

Kelas II (Al-Fajr dan Al-Kautsar)

g) Kelas III (Al-Qomar)
h) Askeskin/jamkesmas (Al-Ma’un)
b) Ruang Perawatan Kebidanan dan Kandungan (An-Nisa’)
a) Kelas I
b) Kelas II
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c) Kelas II
d) Ruang perawatan bayi sakit dan sehat
c) Ruang Perawatan Anak (Al-A’rof)
a) Kelas I
b) Kelas II
c) Kelas III
d.

Poliklinik Umum dan Poliklinik Eksekutif

e.

Instalasi Bedah Sentral (IBS)
Merupakan suatu instalasi khusus yang digunakan untuk
pelayanan kegiatan bedah. Rumah Sakit Islam Surakarta telah
membangun instalasi bedah untuk tindakan bedah atau operasi.
Rumah Sakit Islam Surakarta memiliki tiga kamar bedah yang
masing-masing kamar dilengkapi dengan peralatan operasi yang
lengkap dan modern seperti alat anastesi modern, dimana tiga dari
empat alat tersebut dilengkapi ventilator. Sedangkan satu alat
lainnya merupakan alat anestasi murni. Ventilator adalah alat
bantu nafas dengan mesin, jadi yang menggerakkan paru-paru
adalah mesin tersebut. Ketika ada suatu kegawatan dan
membutuhkan ventilator, bisa langsung diberikan.
Hampir semua tindakan bedah berhasil dikerjakan di kamar
bedah Rumah Sakit Islam Surakarta, misalnya bedah neurologi,
thorax, vaskuler, tulang, syaraf, hingga bedah plastik. Tindakan
bedah yang sering ditangani kamar bedah Rumah Sakit Islam
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Surakarta terbagi dalam lima grade. “Grade pertama” yaitu bedah
umum, kemudian ortopedi, neurologi,obsgyn dan operasi lainnya.
f.

Kamar Bersalin.
Kamar bersalin merupakan ruangan khusus untuk pasien
yang melahirkan. Ruangan ini selalu dalam keadaan bersih, alas
kaki harus dilepas dan diadakan pembersihan secara rutin.
Dilengkapi alat CTG untuk memonitor denyut jantung janin
dalam kandungan dan kekuatan kontraksi otot rahim.

2.

Pelayanan Penunjang Medis
Pelayanan penunjang medis merupakan bagian dari pelayanan
kesehatan kepada pasien akan tetapi pelayanan ini tidak berhubungan
langsung dengan pasien rumah sakit. Pelayanan penunjang medis ini
mempunyai peranan yang sangat dekat dengan usaha penyembuhan
pasien. Adapun yang termasuk pelayanan penunjang medis ini antara
lain :
a.

Instalasi Radiologi
Instalasi Radiologi adalah ruang atau instalasi yang
digunakan untuk proses CT scan, X-Ray, atau rontgen, USG.

b.

Laboratorium
Pengadaan laboratorium di Rumah Sakit Islam Surakarta
digunakan

untuk

menegakkan

diagnosa

penyakit

pasien.

Laboratorium dibagi menjadi dua yaitu Laboratorium Patologi
Klinis dan Laboratorium Patologi Anatomi.
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Instalasi Farmasi
Farmasi merupakan unit penyediaan obat-obatan untuk
pasien. Pelayanan yang diberikan seperti obat rawat jalan, rawat
inap, dan emergency. Rumah Sakit Islam Surakarta telah
membuat prosedur tetap mengenai Penyimpanan Perbekalan
Farmasi yang terlampir pada lampiran 2.

d.

Instalasi Rehabilitasi Medik ( IRM )
Instalasi ini membuka poliklinik tersendiri dan juga
membuka pelayanan di instalasi rawat inap. Pelaksanaan
rehabilitasi terdiri dari fisioterapi, terapi okupasi, ortotik prostetik,
terapi wicara dan social medic.

e.

Instalasi Jenasah
Instalasi jenasah atau kamar jenasah digunakan untuk
menempatkan pasien yang telah meninggal dunia sebelum
diambil oleh anggota keluarganya. Instalasi inilah jenasah
diberikan pelayanan seperti dimandikan dan dikafani atas
permintaan keluarga jenasah yang bersangkutan.

f.

Instalasi Gizi
1) Pelayanan Gizi Bagi Karyawan
Pelayanan gizi karyawan diberikan dalam bentuk uang
agar karyawan lebih fleksibel dalam memilih gizi tambahan
dan dalam bentuk makanan hanya diberikan pada unit
tertentu yang memiliki resiko tambahan. Adapun pada bagian
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tertentu yang diberikan dalam bentuk makanan yaitu pada
bagian laundry, Instalasi Sanitasi dan Radiologi. Pada bagian
Laundry diberikan nasi, lauk dan teh/sari kacang hijau.
Sedangkan sanitasi dan radiologi diberikan dalam bentuk
minuman sari kacang hijau atau susu dan telur rebus.
Penyediaan kantin sebagai badan usaha yang dikelola
oleh pihak koperasi ditujukan untuk melayani kebutuhan
makanan karyawan dan pengunjung rumah sakit tapi tidak
untuk pasien rumah sakit. Selain membeli makan di kantin
rumah sakit, karyawan juga membawa bekal dari rumah
ataupun membeli makanan di luar lingkup rumah sakit untuk
mendapatkan variasi menu yang berbeda karena mungkin
bosan dengan menu yang disediakan di kantin.
2) Pelayanan Gizi Bagi Pasien
Pelayanan gizi bagi pasien diatur oleh seorang ahli gizi.
Makanan yang disediakan bervariasi dan sudah disesuaikan
dengan jenis penyakit yang diderita pasien. Minuman yang
disajikan kepada pasien berupa susu, teh dan sari kacang
hijau. Pihak rumah sakit telah mengadakan usaha penyehatan
makanan dan minuman (Higiene Sanitasi Makanan). Usaha
ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang optimal dan
menjaga kualitas makanan dan minuman yang disajikan
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dalam rangka mendukung penyembuhan pasien. Adapun
usaha yang telah dilaksanakan adalah :
a) Bahan makanan dan minuman siap saji ditempatkan
dalam lokasi yang berbeda dan tidak menggunakan
bahan makanan tambahan (pewarna dan pemanis
buatan).
b) Bahan makanan yang dimasak segera disajikan sehingga
tidak ada makanan yang disimpan atau menginap. Hal ini
dilakukan dengan pemasakan disesuaikan dengan jumlah
pasien.
c) Penyajian menggunakan troli tertutup. Untuk pasien
yang mempunyai penyakit menular makanan disajikan
dengan wadah berwarna khusus yaitu wadah berwarna
merah untuk bangsal kelas dua dan tiga, serta wadah
bermotif bunga untuk bangsal kelas satu dan president
suite. Setelah itu peralatan makan dicuci dengan
desinfektan dan sabun.
d) Penjamah makanan harus mengunakan perlengkapan
yang disediakan, yaitu celemek/apron , penutup rambut,
masker dan sarung tangan.
e) Untuk mengambil makanan harus dengan menggunakan
penjepit makanan, sendok, garpu, sarung tangan plastik
dan lain-lain.
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f)

Penyajian makanan dengan ditempatkan pada alat yang
tersedia misalnya piring, mangkuk dan sebagainya, yang
diberi plastik agar tidak terkontaminasi dengan udara
luar atau terkena debu.

Adapun Inspeksi petugas gizi yaitu :
a) Pendistribusian bahan makanan : pengecekan kualitas
bahan makanan dan jumlah makanan.
b) Penyimpanan bahan makanan mentah : bahan makanan
mentah segar (sayuran, buah, telur, dan daging) dan
bahan makanan mentah kering.
c) Proses pencucian bahan makanan : mengunakan cairan
untuk sterilisasi bahan makanan (sayuran dan buah)
seperti mama lemon.
d) Proses pemasakan/pengolahan bahan makanan : bahan
makanan mentah menjadi makanan jadi, karyawan
menggunakan APD (masker, celemek/apron, sarung
tangan dan penutup kepala).
e) Proses pembagian makanan pada alat saji (piring,
mangkuk, dan lepek) : karyawan menggunakan APD
(masker, celemek/apron, sarung tangan dan penutup
kepala), pengambilan makanan menggunakan penjepit
makanan, sendok atau garpu, serta piring, mangkuk, dan
lepek bersih atau steril.
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f)

Distribusi makanan : karyawan menggunakan APD
(masker dan sarung tangan), dan menuju bangsal
menggunakan troli tertutup.

Serta ada pula inspeksi petugas sanitasi :
a) Kebersihan ruangan, perlengkapan, peralatan dan bahan
makanan.
b) Tempat penyimpanan bahan makanan segar dan kering,
serta tata letak penyimpanan.
c) Inspeksi penempatan kompor dan gas elpiji.
d) Inspeksi penggunaan APD pada karyawan (karyawan
Instalasi Gizi).
e) pemantauan tingkat kebisingan, suhu, dan penerangan di
Instalasi Gizi.
Diagram alur pengelolaan makanan dapat dilihat pada
lampiran 4.
3.

Pelayanan Penunjang Non Medis
Merupakan sarana pendukung untuk beroperasinya suatu kegiatan
di rumah sakit selain pelayanan medis. Fasilitas ini sama sekali tidak
berhubungan langsung dengan pasien, tetapi merupakan bagian yang
penting bagi berjalannya pelayanan di rumah sakit.
a.

Laundry
Unit ini bertanggung jawab atas pembersihan linen Rumah
Sakit Islam Surakarta. Laundry adalah suatu kegiatan yang
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dimulai dari pengumpulan linen kotor dari masing-masing
ruangan yang diangkut dengan menggunakan troli tertutup oleh
petugas laundry, pengangkutan, pemilahan linen infeksius dan
non infeksius (untuk linen infeksius dilakukan perendaman
dengan air panas terlebih dahulu dan menggunakan detergen
khusus linen infeksius), pencucian, pengeringan, penyetrikaan,
pengembalian ke ruangan (distribusi linen bersih), penyimpanan
dan penggunaan kembali kain-kain yang sudah bersih, adapun
alur pengelolaan linen terlampir pada lampiran 3. Mengenai
pekerja yang dipekerjakan di unit laundry menggunakan sistem
kerja harian. APD yang digunakan di laundry adalah sarung
tangan , sepatu boot, masker dan penutup kepala.
b.

IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)
IPAL berfungsi sebagai tempat pengolahan limbah cair.
Untuk pengolahan limbah cair Rumah Sakit Islam Surakarta
menggunakan sistem DEWATS. Semua limbah cair yang berasal
dari seluruh rangkaian kegiatan rumah sakit dialirkan menuju
IPAL untuk diolah agar menghasilkan effluent yang tidak
membahayakan bagi lingkungan. Air limbah yang telah
memenuhi standar lingkungan hidup dan telah layak akan dibuang
ke sungai. Sistem pemipaan di Rumah Sakit Islam Surakarta
dibuan terpisah antara pipa air limbah dan pipa air bersih.
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Kantor
Perkantoran yang ada merupakan wilayah kerja non medis
yang keberadaannya berfungsi sebagaimana perkantoran pada
umumnya. Perkantoran ini meliputi Ruang Sekretariat, Ruang
Personalia, Ruang Rumah Tangga, Ruang Komputer, Ruang
Rekam Medis, Ruang Administrasi, Perpustakaan, Kantor Diklat
dan Aula.

d.

Tempat Pengolahan Sampah
Rumah Sakit Islam Surakarta sudah memiliki tempat
pengolahan sampah non medis sendiri yaitu tempat pembakaran
sampah untuk limbah taman yang berada di sebelah ruang IPS 2.

e.

Ruang Mekanik
Ruang mekanik digunakan untuk memperbaiki peralatan dan
perlengkapan di rumah sakit yang mengalami kerusakan serta
untuk merawat peralatan-peralatan seperti alat untuk mengukur
suhu, penerangan, kebisingan yang harus dikalibrasi secara rutin.

f.

Cleaning Service
Cleaning Service merupakan unit yang bertugas untuk
menjaga kebersihan di lingkungan rumah sakit. Cleaning service
bukan merupakan unit tetap di Rumah Sakit Islam Surakarta
karena bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu kantin/koperasi,
sehingga petugas kebersihan di rumah sakit merupakan tenaga
kerja out sourcing.
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Pelayanan Fasilitas Umum
Rumah Sakit Islam Surakarta memberikan beberapa fasilitas
umum, seperti :
a.

Masjid

b.

Telepon Umum/wartel

c.

Taman

d.

Tempat Parkir

e.

Kantin

f.

Koperasi

g.

Klub Jantung Sehat

h.

Klub Senam Hamil

i.

Pijat Bayi

j.

Taman Bermain Anak

k.

Mesin ATM

C. Higiene Perusahaan
Rumah Sakit Islam Surakarta didalam proses pelayanannya juga tidak
lepas dari adanya faktor bahaya dan potensi bahaya. Adapun faktor bahaya
dan potensi bahaya yang ada dapat diuraikan sebagai berikut :
1.

Faktor Bahaya
Faktor bahaya adalah segala sesuatu yang ada ditempat kerja yang
berpotensi menimbulkan terjadinya PAK (penyakit Akibat Kerja).
Faktor bahaya yang ada meliputi faktor bahaya fisika, kimia, biologi
dan psikologis.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

a)

digilib.uns.ac.id

Faktor bahaya Fisik
1) Kebisingan
Sumber
Kebisingan yang ada di Rumah sakit Islam Surakarta
terdiri dari bangsal atau kamar pasien yang berasal dari suara
keluarga pasien dan orang yang berkunjung ke kamar pasien.
Untuk ruang operasi berasal dari peralatan untuk melakukan
kegiatan operasi. Sedangkan untuk ruang dapur (Instalasi
Gizi) kebisingan berasal dari kompor gas, peralatan
memasak. Untuk ruang cuci (Laundry) berasal dari mesin
cuci dan mesin pengering. Sedangkan ruang poli gigi
kebisingan berasal dari mesin untuk perawatan gigi.
Kegiatan Monitoring
Kegiatan Monitoring yang ada di Rumah Sakit Islam
Surakarta

yaitu

dengan

pengukuran

kebisingan

yang

dilakukan satu kali dalam setahun oleh petugas K3.
Berikut ini adalah hasil pengukuran intensitas kebisingan
di Rumah Sakit Islam Surakarta dengan menggunakan alat
Sound Level Meter.
Tabel 1. Data Pengukuran Kebisingan
Ruang / unit

Intensitas Kebisingan

Ruang pasien
Saat tidak tidur
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Saat tidur

60 dB

Ruang operasi umum

60 dB

Koridor

52 dB

Tangga

60 dB

Kantor / Lobby

68 dB

Ruang alat/gudang

46 dB

Farmasi

63 dB

Ruang dapur

75 dB

Ruang cuci / Laundry

62 dB

Ruang poli gigi

64 dB

Sumber : Data Primer Hasil Pengukuran Bulan Maret 2012
Pengendalian
Pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengurangi
intensitas kebisingan yang ada di Rumah Sakit Islam
Surakarta yaitu dengan memberikan peredam pada mesin.
Sedangkan kebisingan yang berasal dari suara pengunjung
yaitu dengan di berikan poster atau tulisan “ Harap Tenang
Pasien Butuh Istirahat” serta diberi batasan jam kunjung
pasien.
2) Penerangan
Sumber
Penerangan yang digunakan di Rumah Sakit Islam
Surakarta berasal
dari
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Penerangan alami berasal dari sinar matahari sedangkan
penerangan buatan berasal dari lampu.
Kegiatan Monitoring
Kegiatan monitoring yang ada di Rumah Sakit Islam
Surakarta yaitu dengan pengukuran intensitas penerangan
yang dilakukan 1 kali dalam setahun.
Berikut

ini

adalah

hasil

pengukuran

intensitas

penerangan di Rumah Sakit Islam Surakarta dengan
menggunakan alat Light Meter.
Tabel 2. Hasil pengukuran intensitas penerangan
Ruang/unit
Intensitas
Jenis
Penerangan

Pekerjaan

45,6 Lux

Ruang pasien
1. Saat tidak tidur

41,2 Lux

Ringan

Ruang opersi umum

28,2 Lux

Ringan

Meja operasi

1071 Lux

Ringan

50 Lux

Ringan

Sinar X

40,7 Lux

Ringan

Koridor

115,5 Lux

Ringan

Tangga

193,9 Lux

Ringan

Administrasi/kantor

31,8 Lux

Ringan

Ruang alat/gudang

105,9 Lux

Ringan

2. Saat tidur

Endoskopy, laboratorium
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Farmasi

95,3 Lux

Ringan

Dapur

100,6 Lux

Ringan

Ruang cuci

435 Lux

Ringan

Toilet

66,7 Lux

Ringan

Sumber : Data Primer Hasil Pengukuran Bulan Maret 2012
Pengendalian
Intensitas penerangan yang kurang dari standar dapat di
tingkatkan dengan cara membuka tirai dan jendela pada siang
hari. Selain itu lampu yang sudah padam diganti dengan
lampu yang baru dan lampu yang menyala kurang terang
diganti dengan dengan lampu yang mempunyai daya lebih
tinggi sehingga menyala lebih terang.
3) Suhu
Sumber
Peningkatan suhu ruangan yang ada di bangsal atau kamar
pasien Rumah Sakit Islam Surakarta berasal dari sinar
matahari. Sedangkan di Instalasi Gizi peningkatan suhu berasal
dari peralatan memasak seperti kompor gas, oven dan
microwave. Untuk ruangan di laundry peningkatan suhu
berasal dari mesin pengering dan mesin penyetrika.
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Kegiatan Monitoring
Kegiatan monitoring yang dilakukan untuk mengetahui
intensitas suhu ruangan di Rumah Sakit Islam Surakarta
dilakukan 2 kali dalam setahun oleh petugas k3.
Berikut ini adalah hasil pengukuran suhu ruangan di
Rumah Sakit Islam Surakarta :
Tabel 3. Hasil Pengukuran Suhu
Intensitas Suhu

Ruang/unit
Operasi

24

Bersalin

26,8

Pemulihan/perawatan

25,1

Observasi bayi

27.2

Perawatan bayi

27.2

Perawatan prematur

28.5

ICU

25.3

Ruang jenazah

27.7

Laboratorium

26

Radiologi

27

Dapur

29.7

Ruang gawat darurat

24

Sumber : Data Primer Hasil Pengukuran Bulan Maret 2012
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Pengendalian
Upaya pengendalian yang telah dilakukan untuk mengurangi
peningkatan suhu ruangan yaitu dengan pemasangan kipas
angin, AC dan ventilasi di bangsal atau kamar pasien.
Sedangkan di Instalasi Gizi dan laundry dipasang exhaust
fan.
4) Radiasi
Sumber
Sumber radiasi yang ada di Rumah Sakit Islam Surakarta
berasal dari sinar radiasi jenis sinar X. Radiasi tersebut
digunakan dalam diagnose, terapi atau penelitian yang harus
menyiapkan tenaga khusus dan terlatih khusus bidang radiasi.
Prosedur tetap sebagai cara penanggulangan apabila terjadi
kontaminasi radiasi juga telah dibuat prosedur tetap yang
terlampir pada lampiran 4.
Kegiatan Monitoring
Kegiatan monitoring yang dapat dilakukan ssebagai
upaya pencegahan terhadap bahaya kontaminasi radiasi yaitu
dengan dilakukan pemantauan keselamatan kerja petugas
radiologi oleh petugas bagian sanitasi, pemeriksaan/kalibrasi
sarana proteksi radiologi setiap 1 kali dalam setahun dan
pengukuran paparan radiasi setiap 1 kali dalam setahun.
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Pengendalian
Adapun upaya yang telah dilaksanakan oleh pihak
Rumah Sakit Islam Surakarta untuk melindungi karyawan
khususnya karyawan dari bahaya sinar radiasi (bagian
radiologi) yang digunakan adalah :
a) Pemeriksaan Darah dan Urin
Pemeriksaan darah dan urin secara rutin setiap tahun
oleh petugas laboratorium.
b) Pemberian Ekstra Fooding
Pemberian ekstra fooding berupa sari kacang hijau dan
telur bagi petugas setiap hari.
c) Pemakaian APD yang meliputi baju kerja, masker dan
sarung tangan.
d) Dinding, pintu, kusen dan jendela dilapisi dengan Pb
setebal 1,2 mm.
e) Penembakan sinar X pada pasien menggunakan sistem
remote control. Jadi saat penembakan pekerja berada di
luar ruangan radiologi, remote control ditekan dari luar
ruangan.
f)

Pemakaian film badge untuk setiap pekerja di bagian
radiologi guna mengetahui dosis radiasi yang diterima
oleh pekerja.
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g) Lantai terbuat dari bahan keramik yang kuat, kedap air
serta mudah dibersihkan.
b) Faktor Kimia
1) Debu
Sumber
Debu yang ada di Rumah Sakit Islam Surakarta berasal
dari pembersihan lantai, debu dari jalan raya dan lingkungan
sekitar rumah sakit.
Kegiatan monitoring
Kegiatan monitoring yang dilakukan untuk mengetahui
kadar debu yang ada di Rumah Sakit Islam Surakarta yaitu
dengan cara pemeriksaan angka kuman lantai, dinding dan
udara post fogging yang dilakukan 2 kali dalam setahun oleh
petugas bagian sanitasi.
Pengendalian
Upaya pengendalian yang telah dilaksanakan oleh pihak
Rumah Sakit Islam Surakarta untuk mengurangi paparan dari
debu yang berlebihan adalah dengan pengepelan lantai,
penyapuan halaman dengan sistem basah atau disiram
terlebih dahulu serta pemakaian masker pada petugas
kebersihan taman dan cleaning service.
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2) Asap
Sumber
Asap yang ada di Rumah Sakit Islam Surakarta berasal
dari tempat pembakaran sampah. Bagian instalasi gizi asap
berasal dari proses pengolahan makanan.
Kegiatan Monitoring
Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh pihak Rumah
sakit Islam Surakarta yaitu dengan pemeriksaan kualitas
udara ambient yang dilakukan 4 kali dalam setahun dan
pemeriksaan udara ruang yang dilakukan 2 kali dalam
setahun oleh petugas bagian sanitasi.
Pengendalian
Upaya yang telah dilaksanakan untuk mengurangi
paparan asap yang ada di Rumah Sakit Islam Surakarta
adalah dengan pemasangan exhaust fan atau sungkup asap di
unit Instalasi gizi, pembuatan cerobong asap serta penyediaan
masker pada karyawan yang bersangkutan seperti di unit gizi,
pegawai taman dan petugas cleaning service
3) Bahan Kimia
Sumber
Sumber kontaminasi bahan kimia dan bahan beracun
berasal dari Instalasi farmasi, laboratorium, instalasi gizi,
instalasi laundry, instalasi radiologi, sanitasi dan IPSRS
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(Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit). Kebijakan
tentang bahan baku berbahaya terlampir pada lampiran 5
serta SOP penyimpanan bahan beracun terlampir pada
lampiran 6.
Kegiatan Monitoring
Kegiatan monitoring yang berkaitan dengan dengan
bahan kimia dan bahan beracun dilakukan oleh petugas INOS
Rumah Sakit Islam Surakarta.
Pengendalian
Pengendalian yang telah dilakukan oleh pihak Rumah
Sakit Islam Surakarta dalam upaya pencegahan terhadap
kontaminasi bahan kimia dan bahan beracun yaitu dengan
pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai
acuan penggunaan bahan kimia.
Adapun pengendalian yang telah dilakukan adalah :
a) Peringatan

dan

rambu-rambu

disetiap

lokasi

penyimpanan bahan kimia.
b) Bahan kimia ditempatkan pada tempat khusus atau
tersendiri dijauhkan dari api.
c) Tersedia MSDS (Material Safety Data Sheet) untuk
setiap bahan dan labelnya. Contoh MSDS terlampir pada
lampiran 7. MSDS disini dipasang di dekat bahan yang
tercantum dalam MSDS tersebut.
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d) Label nama bahan pada tempatnya harus sesuai dengan
isinya.
e) Pelatihan (In House Training) tentang penggunaan dan
pengendalian kontaminasi B3.
f)

Penggunaan

APD

bagi

karyawan

yang

akan

terkontaminasi bahan kimia dan bahan beracun yaitu
sarung tangan, masker, dan baju kerja, sepatu karet dan
apron untuk menahan bahan kimia cair yang terciprat.
g) Tersedia poster peringatan atau rambu-rambu seperti
“AWAS BAHAN BERBAHAYA” pada setiap lokasi
bahan berbahaya, “BAHAN KOROSIF” pada bahan
yang bersifat korosif, “BAHAN MUDAH MELEDAK”
pada bahan yang mudah meledak. Rambu-rambu tersebut
dipasang secara jelas di tempat strategis sehingga mudah
dilihat dan dibaca.
h) Tersedia denah penyimpanan bahan baku berbahaya
terlampir pada lampiran 8.
c)

Faktor Biologi
Sumber
Faktor bahaya biologi yang ada di Rumah sakit Islam
Surakarta meliputi mikroorganisme patogen atau bibit penyakit
dari pasien. Selain itu juga dari instalsi laundry saat pemilahan
linen kotor dari pasien.
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Kegiatan monitoring
Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit
Islam

Surakarta

yaitu

dengan

dilakukan

pemeriksaan

mikrobiologi peralatan medis post sterilisasi setiap 2 kali dalam
setahun dan pemeriksaan mikrobiologi linen post sterilisasi di OK
setiap 2 kali dalam setahun.
Pengendalian
Pengendalian yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit
yaitu dengan sterilisasi, pembersihan lantai dengan desinfektan,
pembersihan linen, pembersihan ruang dan bangunan rumah sakit,
penyehatan dan pemantauan air, pemantauan dan pengendalian
binatang pengganggu (kucing, serangga dan tikus), serta
sterilisasi ruangan (fogging). Para pekerja juga telah diberi APD
seperti sarung tangan, masker,kaca mata khusus, sepatu boot, baju
kerja, serta respirator untuk fogging.
d) Faktor Psikologis
Sumber
Para pekerja di Rumah Sakit Islam Surakarta biasanya
mengalami gangguan psikologis pada waktu bekerja karena
adanya kejemuan dari pekerjan yang monoton. Selain itu juga
adanya persaingan yang kurang sehat dan kurangnya kerjasama
antara perawat satu dengan yang lainnya.
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Kegiatan monitoring
Tidak ada kegiatan monitoring yang dilakukan di Rumah
Sakit Islam Surakarta yang berhubungan faktor psikologis.
Pengendalian
Upaya pengendalian yang dapat dilakukan pihak Rumah
Sakit Islam Surakarta yang berhubungan dengan faktor psikologis
yaitu dengan diadakannya senam kesegaran jasmani setiap sabtu
pagi dan siraman rohani / pengajian setiap minggu pagi. Selain itu
juga diberikan cuti untuk karyawan yang akan menunaikan ibadah
haji.

D. Kesehatan Kerja
Dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan karyawan
sebagai salah satu tujuan untuk menjaga karyawan tetap sehat dengan
melaksanakan program pelayanan kesehatan karyawan. Di Rumah Sakit
Islam Surakarta ini, pelayanan kesehatan yang ada meliputi pemeriksaan
kesehatan (pemeriksaan awal, berkala dan khusus) dan poliklinik. Berikut
ini merupakan program pelayanan kesehatan Rumah Sakit Islam
Surakarta:
1.

Pemeriksaan Kesehatan
a.

Pemeriksaan Awal
Pemeriksaan kesehatan awal ini dilakukan oleh dokter
sebelum seorang karyawan diterima bekerja di Rumah Sakit Islam
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Surakarta. Tujuannya agar karyawan yang diterima dalam kondisi
kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak mempunyai riwayat
penyakit menular yang dapat menulari karyawan lainnya dan
untuk menyesuaikan pekerjaan yang akan dilakukan sehingga
keselamatan dan kesehatan karyawan yang bersangkutan dengan
karyawan yang lain dapat terjamin. Setiap calon karyawan yang
lulus test tahap III (wawancara dan praktek) dilanjutkan test
selanjutnya yaitu test kesehatan yang terdiri dari pemeriksaan
fisik, pemeriksaan laboratorium (Darah Rutin, HbSAg, Anti
HBS), dan pemeriksaan radiologi (Thorax).
b.

Pemeriksaan Berkala
Pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan setahun sekali
terhadap

karyawan

tetapi

untuk

unit

tertentu

dilakukan

pemeriksaan 6 bulan sekali. Tujuannya untuk mempertahankan
derajat kesehatan karyawan selama bekerja di rumah sakit, serta
menilai kemungkinan adanya pengaruh dari pekerjaan sedini
mungkin

yang

perlu

dikendalikan

dengan

usaha-usaha

pencegahan. Pemeriksaan berkala ini meliputi pemeriksaan fisik,
pemeriksaan rontgent, dan pemeriksaan laboratorium. Apabila
ada indikasi yang menunjukan bahwa sakit tersebut disebabkan
penyakit akibat kerja maka dilanjutkan ke pemeriksaan khusus.
Pemerikasaan berkala tersebut dilakukan oleh para medis
yang telah mengikuti pelatihan tentang K3. Karyawan yang
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mengikuti pemeriksaan akan langsung datang ke poli untuk
melakukan pemeriksaan fisik, laboratorium dan photo rontgen.
Lalu hasil tes fisik, lab dan photo rontgen diserahkan kepada
dokter K3 untuk evaluasi. Disini akan diketahui ada tidaknya
penyakit akibat kerja (PAK).
c.

Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara
khusus terhadap karyawan bagian radiologi. Tujuannya untuk
menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu
terhadap karyawan atau golongan karyawan tertentu. Serta untuk
mengatasi kelainan dan gangguan kesehatan akibat pekerjaan.
Apabila ada indikasi yang menunjukkan bahwa sakit tersebut
disebabkan penyakit akibat kerja maka dilanjutkan tindakan
pengobatan. Dokter K3 disini telah mengikuti pelatihan tentang
K3 dan bersertifikat.

2.

Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap
tenaga kerja
Pihak rumah sakit telah memberikan pengarahan terhadap
tenaga kerja mengenai penempatan kerja sesuai dengan kondisi fisik
tenaga kerja (umur, keahlian/keterampilan, riwayat penyakit).

3.

Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja.
Hal ini telah dilaksanakan oleh unit sanitasi dan K3 Rumah Sakit
Islam Surakarta, misal pemeriksaan lingkungan, ruang dan bangunan,
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mutu udara, dan angka kuman yang bekerjasama dengan BBTKL
(Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan) Yogyakarta.
4.

Pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitasi.
Telah dilaksanakan oleh tenaga sanitasi dan K3 Rumah Sakit
Islam Surakarta, dengan melakukan pemeriksaan parameter air limbah
yang bekerjasama dengan BBTKL Yogyakarta. Selain itu, untuk
pencegahan infeksi telah dibentuk PPIRS (Panitia Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi Rumah Sakit) beserta program kerjanya.
Program kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial di
Rumah Sakit Islam Surakarta, meliputi :
a.

Upaya Preventif, pencegahan infeksi nosokomial :
Pelayanan sterilisasi, pengelolaan linen, pengelolaan limbah
dan

sampah,

penggunaan

kewaspadaan,
antibiotika,

pengawasan

penggunaan

isolasi

pasien,

desinfektan,

dan

pemeliharaan kebersihan lingkungan.
b.

Surveilans

c.

Pengawasan rasionalitas pemberian terapi dan penggunaan
antibiotika.
Pelayanan pengendalian infeksi di rumah sakit juga telah
terakreditasi oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

5.

Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga
kerja.
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Pihak Rumah Sakit Islam Surakarta telah melakukan pengecekan
terhadap peralatan kesehatan yang ada di rumah sakit. Pengecekan
tersebut dilakukan setiap hari oleh tim IPS RS. Namun ada juga alat
yang pengecekannya setahun dua kali seperti alat RO atau alat
penjernihan air di hemodialisa.
6.

Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit
akibat kerja.
Dalam hal ini contohnya pelaporan penyakit diluar penyakit
akibat kerja dan juga pelaporan penyakit akibat kerja. Pihak rumah
sakit belum menyediakan poliklinik khusus karyawan. Bila karyawan
sakit, maka dapat berobat di poliklinik pasien. Di poliklinik tersebut
karyawan

yang

sakit

akan

mendapatkan

pelayanan

berupa

pemeriksaan dan obat secara gratis.
Meskipun demikian, telah tersedia seorang dokter K3 yang telah
mengikuti pelatihan tentang K3 dan bersertifikat. Dokter tersebut juga
berada di poliklinik saat jam kerja. Pekerja medis lain yang setiap unit
bagian juga sudah ada perwakilan pekerja yang mengikuti pelatihan
K3 seperti kepala perawat, maupun kepala bagian laboratorium. Jadi
tetap bisa menentukan apakah pasien tersebut sakit karena penyakit
umum atau karena penyakit akibat kerja.
7.

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
Telah tersedia kotak P3K yang terdapat di setiap unit kerja.
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Pendidikan Kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. Hal tesebut belum dilakukan
oleh Rumah Sakit Islam Surakarta.

9.

Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat
kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta
penyelenggaraan makanan di tempat kerja.
Rumah Sakit Islam Surakarta telah menyediakan Alat Pelindung
Diri untuk setiap tenaga kerja secara cuma-cuma sedangkan untuk
penyelenggaraan makanan di tempat kerja berupa penyediaan kantin
umum. Pelayanan gizi kerja di Rumah Sakit Islam Surakarta untuk
extra fooding tidak diberikan karena masing-masing karyawan sudah
diberikan uang makan. Pihak rumah sakit juga telah menyediakan
kantin bagi karyawannya. Selain itu juga tersedia kantin atau rumah
makan di sekitar rumah sakit. Untuk pekerja unit tertentu, seperti
petugas fogging dan radiasi, mendapat extra fooding dari Instalasi
Gizi.

10. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat
kerja dimana pihak rumah sakit mengganti biaya perawatan
pengobatan untuk tenaga kerja yang mengalami kecelakaan atau
penyakit akibat kerja.
Di Rumah Sakit Islam Surakarta ini para pekerjanya telah
diikutsertakan program Jamsostek untuk karyawan tetap. Seluruh
karyawan tetap diikutsertakan dalam Jaminan hari Tua (JHT),
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Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKm).
Dengan program ini jika terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja
maka karyawan tidak lagi menanggung beban berat. Tidak hanya
pekerjanya tetapi keluarganya pun juga tidak merasa terbebani jika
pekerja tersebut mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit
akibat kerja. Sosialisasi ini diberikan kepada setiap karyawan tetap
pada umumnya tanpa terkecuali tanpa membeda-bedakan jabatan
ataupun golongan.
11. Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai
kelainan tertentu dalam kesehatannya. Penempatan tenaga kerja di
pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
12. Memberikan laporan berkala tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
kepada pengurus (pihak PK3RS) yang kemudian disampaikan kepada
direktur Rumah Sakit. Penyampaian laporan berkala kepada direktur
dilakukan setiap enam bulan sekali dalam bentuk tertulis, untuk
rangkuman pelaporan diajukan setiap setahun sekali.

E. Keselamatan Kerja
1.

Potensi Bahaya
Di lingkungan Rumah Sakit Islam Surakarta ditemukan berbagai
potensi bahaya yang dapat menimbulkan risiko terjadinya suatu
kecelakaan,

cedera

sampai

dengan
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mengidentifikasi adanya beberapa potensi bahaya, yaitu sebagai
berikut :
a.

Kebakaran
Sumber
Potensi bahaya kebakaran dapat berasal dari penggunaan
energi listrik bertegangan tinggi, ledakan gas di ruang masak,
genset, sambaran petir, ledakan pada tabung oksigen.
Kegiatan monitoring
Untuk pengadaan, pemeliharaan dan pengisian APAR
dilakukan setahun sekali, untuk pengecekan sendiri dilakukan
enam bulan sekali oleh petugas IPSRS ( Instalasi Pemeliharaan
Sarana Rumah Sakit Islam Surakarta). Sedangkan untuk
pemeriksaan hydrant, sprinkler dan alarm kebakaran belum ada
pengecekan secara rutin.
Pengendalian
Dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran di lingkungan
rumah sakit, telah dibentuk tim penanggulangan kebakaran yang
beranggotakan seluruh karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta
dan telah mendapat pelatihan, serta telah menyediakan alat
pemadam kebakaran seperti APAR (powder), hidrant, sprinkler,
smoge detector, heat detector dan alarm sistem. SOP mengenai
penanganan kebakaran terlampir pada lampiran 9 dan struktur
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organisasi tim penanggulangan bencana terlampir pada lampiran
10.
Sarana Pemadam Kebakaran dibagi menjadi dua yaitu alat
pemadam kebakaran aktif dan sarana pemadam kebakaran pasif.
Alat Pemadam Kebakaran Aktif :
1) APAR
Dalam pemasangan APAR di Rumah Sakit Islam
Surakarta telah dibuat prosedur tetap sesuai dengan
PERMENAKERTRANS RI No.Per-04/MEN/1980, yaitu :
a) Penempatan APAR pada posisi yang mudah terlihat,
jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan
tanda-tanda.
b) Tinggi pemasangan adalah 125 cm dari dasar lantai
hingga ujung nozzel APAR, untuk APAR jenis powder
ketinggian APAR maksimal 120 cm dari lantai.
c) Jarak satu APAR dengan APAR yang lain adalah 15
meter.
d) APAR dipasang pada dinding dengan penguat atau
ditempatkan di almari khusus/box yang sesuai dengan
keadaan ruangan.
e) Jika almari khusus/box bisa dikunci, maka bagian
depannya harus diberi kaca aman (safety glasses) yang
bisa dipecah dari luar.
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Di Rumah Sakit Islam Surakarta seluruh APAR dipasang
terlalu tinggi. APAR yang dimasukkan dalam box, disamping
box tersebut harus ada pemukul untuk memecahkan kaca
tersebut. Dan di lapangan belum ada pemukul disamping
APAR, karena dalam prosedur tetap sendiri memang belum
tercantum.
Media APAR yang digunakan di Rumah Sakit Islam
Surakarta adalah dari jenis serbuk (powder) karena dapat
memadamkan semua golongan api (A, B, C, D). Jumlah
APAR di Rumah Sakit Islam Surakarta 54 tabung dengan
luas area gedung 11.723 m2. SOP mengenai pemasangan
APAR terlampir pada lampiran 11, sedangkan SOP
penggunaan APAR pada lampiran 12.
Kegiatan monitoring
Untuk pengadaan, pemeliharaan dan pengisian APAR
dilakukan setahun sekali, untuk pengecekan sendiri dilakukan
enam

bulan

sekali

oleh

petugas

IPSRS

(Instalasi

Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit Islam Surakarta).
Pengendalian
Dalam

upaya

pencegahan

bahaya

kebakaran

di

lingkungan Rumah Sakit Islam Surakarta, telah dibentuk tim
penanggulangan kebakaran yang beranggotakan seluruh
karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta dan telah mendapat
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pelatihan, serta telah menyediakan alat pemadam kebakaran
seperti APAR (powder), hidrant, sprinkler, smoge detector,
heat detector dan alarm sistem
2) Hidrant
Sumber
Sumber hidrant di Rumah Sakit Islam Surakarta terdapat
di gedung utama YARSIS. Untuk box hidrant berisi kran,
selang air dan nozzel, dan berada disetiap lantai gedung
utama YARSIS di lantai 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Diameter selang
yang digunakan untuk hidrant gedung adalah 1,5 inchi
dengan panjang 15 meter. Sedangkan hidrant pilar terdapat di
depan gedung utama YARSIS
Kegiatan monitoring
Belum ada pemeriksaan Hidrant secara rutin oleh
petugas IPS RS.
Pengendalian
Dalam

upaya

pencegahan

bahaya

kebakaran

di

lingkungan Rumah Sakit Islam Surakarta, telah dibentuk tim
penanggulangan kebakaran yang beranggotakan seluruh
karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta dan telah mendapat
pelatihan, serta telah menyediakan alat pemadam kebakaran
seperti APAR (powder), hidrant, sprinkler, smoge detector,
heat detector dan alarm sistem
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3) Sprinkler
Sumber
Sprinkler di Rumah Sakit Islam Surakarta hanya terdapat
pada gedung utama YARSIS. Sprinkler diatur secara manual,
sehingga bila terjadi kebakaran harus menyalakan tombol
otomatis terlebih dahulu.
Kegiatan monitoring
Belum ada pemeriksaan sprinkler secara rutin oleh
petugas IPS RS.
Pengendalian
Dalam

upaya

pencegahan

bahaya

kebakaran

di

lingkungan Rumah Sakit Islam Surakarta, telah dibentuk tim
penanggulangan kebakaran yang beranggotakan seluruh
karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta dan telah mendapat
pelatihan, serta telah menyediakan alat pemadam kebakaran
seperti APAR (powder), hidrant, sprinkler, smoge detector,
heat detector dan alarm sistem.
Sarana Pemadam Kebakaran Pasif :
1) Alarm dan Detektor Kebakaran
Sumber
Alarm yang ada di Rumah Sakit Islam Surakarta adalah
detektor jenis asap (smog detector) dan panas (heat detector),
serta

alarm otomatis, dimana
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membunyikan alarm bahaya bila terjadi asap dan panas di
suatu ruangan dimana alat dipasang. Alarm manual (dipencet
pada tombol alarm secara manual) dipasang di sebelah APAR
di seluruh unit ruangan, sedangkan untuk alarm otomatis ada
di dekat ruang satpam bagian loby.
Kegiatan monitoring
Belum ada pemeriksaan alarm dan detector kebakaran
secara rutin oleh petugas IPS RS
Pengendalian
Dalam

upaya

pencegahan

bahaya

kebakaran

di

lingkungan Rumah Sakit Islam Surakarta, telah dibentuk tim
penanggulangan kebakaran yang beranggotakan seluruh
karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta dan telah mendapat
pelatihan, serta telah menyediakan alat pemadam kebakaran
seperti APAR (powder), hidrant, spinkler, smoge detector,
heat detector dan alarm sistem
2) Pemasangan Rambu-rambu dan Poster
Tulisan larangan merokok dimaksudkan agar semua
orang yang ada di rumah sakit tidak merokok di area rumah
sakit. Selain tulisan juga terdapat gambar rokok yang
disilang. Ada juga tanda bahaya seperti gambar api yang
dipasang pada tempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran,
seperti ruang penyimpanan alkohol dan oksigen. Selain itu
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juga terdapat rambu-rambu penunjuk ruangan dan rambu
jalur evakuasi yang dipasang pada tempat yang strategis dan
mudah dibaca. Adapun kebijakan mengenai lingkungan bebas
rokok terlampir pada lampiran 13.
3) House Keeping
House keeping berfungsi untuk mencegah terjadi
kebakaran, maka tempat penyimpanan tabung oksigen
kosong

dan

isi

ditempatkan

secara

terpisah

untuk

menghindari terjadi ledakan. Selain itu tempat penyimpanan
atau gudang oksigen dan alkohol ditempatkan pada tempat
yang jauh dari ruang pasien. Gudang tersebut juga dijauhkan
dari benda-benda yang mudah terbakar.
4) Latihan Pemadam Kebakaran
Pelatihan

pemadam

kebakaran

dimaksudkan

agar

karyawan dapat mengambil tindakan dengan tepat saat terjadi
kebakaran dan dapat menanggulangi kebakaran yang ada.
Pelatihan ini biasanya diadakan oleh karyawan rumah sakit
sendiri. Pelatihan damkar dilakukan 2 kali dalam 1 tahun.
Karyawan yang bertugas melatih pemadaman kebakaran
sudah pernah mengikuti pelatihan damkar dengan petugas
pemadam kebakaran.
Pelatihan pemadam kebakaran terutama ditujukan pada
karyawan yang bekerja di tempat kerja berisiko tinggi
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terhadap bahaya terjadinya kebakaran adapun kebijakan
mengenai tempat beresiko terlampir pada lampiran 14. Di
Rumah Sakit Islam Surakarta pernah terjadi kebakaran kecil
di laboratorium pada tahun 2011.
b.

Peledakan
Sumber
Peledakan dapat terjadi karena tekanan berlebih pada O2
sentral yang berada di sebelah barat gedung sayap barat. Pekerja
yang beresiko terkena peledakan adalah semua pekerja yang
berada di tempat bahaya peledakan seperti di laboratorium, di
tempat pengendali gas oksigen.
Pengendalian
Upaya pengendalian yang dilakukan pihak Rumah Sakit
Islam Surakarta dengan pembuatan prosedur tetap mengenai cara
penyimpanan bahan mudah meledak terlampir pada lampiran 15,
pemberian tanda bahaya peledakan di tempat berpotensi
peledakan.

c.

Terpeleset
Sumber
Tumpahan air pel, percikan air hujan yang masuk ke lantai
koridor, sisa deterjen dan air sisa cucian yang tidak dibersihkan
(ruang laundry) dapat mengakibatkan orang yang melintas
berisiko terjatuh akibat terpeleset.
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Pengendalian
Upaya pengendalian yang telah dilakukan oleh pihak rumah
sakit antara lain: penyemprotan lantai laundry dengan air bersih
dari selang, pemasangan canopy pada atap genteng atau desain
yang lebih rendah dan cekung agar air hujan yang membasahi
lantai berkurang, pemakaian sepatu boot terutama pada pekerja
laundry.
d.

Tergores dan tertusuk jarum
Sumber
Pekerjaan yang berisiko tertusuk jarum suntik adalah dokter,
perawat, bidan yang menangani pasien. Selain itu petugas
cleaning service yang membawa limbah medis juga beresiko
tertusuk jarum suntik.
Pengendalian
Upaya pengendalian bekerja sesuai dengan prosedur tetap,
pemisahan sampah jarum suntik ke wadah khusus (box safe).

e.

Terjatuh
Sumber
Terjatuh yang bisa menyebabkan fatal adalah petugas
pembersih kaca, karena berada pada ketinggian maksimal lantai 6.
Petugas yang membersihkan dari pihak IPSRS sendiri, tidak
diserahkan kepada cleaning service. Alat yang digunakan untuk
naik turun dalam membersihkan kaca adalah gondola.
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Pengendalian
Upaya untuk pengamannya petugas IPSRS agar tidak terjatuh
waktu membersihkan kaca di ketinggian harus menggunakan
APD yang lengkap yaitu body harnest.
2.

Hierarki Pengendalian :
a) Eliminasi
Pengendalian resiko secara eliminasi yang ada di Rumah
Sakit Islam Surakarta dengan memindahkan obyek kerja atau
sistem kerja yang berhubungan dengan tempat kerja yang
melampaui batas yang tidak dapat diterima oleh standar baku K3
atau kadarnya melebihi Nilai Ambang Batas.
b) Subtitusi
Pengendalian resiko secara subtitusi yang ada di Rumah
Sakit Islam Surakarta dengan menggantikan bahan berbahaya
dengan bahan yang lebih amaan, sehingga pemaparannya selalu
dalam batas yang masih dapat diterima.
c) Engineering Control
Rumah Sakit Islam Surakarta mempunyai bagian control
room yang berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap
mesin-mesin, genset, telepon. Biasanya pekerjaan ini dilakukan
oleh petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
(IPSRS).
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d) Administratif
Adapun pengendalian bahaya secara administratif yaitu
dengan dipasang poster, rambu-rambu dan adanya jalur evakuasi.
Tulisan larangan merokok dimaksudkan agar semua orang yang
ada di Rumah Sakit Islam Surakarta tidak merokok di area rumah
sakit. Selain tulisan juga terdapat gambar rokok yang disilang.
Ada juga tanda bahaya seperti gambar api yang dipasang pada
tempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran, seperti ruang
penyimpanan alkohol dan oksigen. Selain itu juga terdapat
rambu-rambu penunjuk ruangan dan rambu jalur evakuasi yang
dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dibaca.
e) APD
Rumah Sakit Islam Surakarta menyediakan berbagai macam
alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan
masing-masing serta faktor ataupun potensi bahaya yang ada
berikut adalah tabel data APD yang tersedia dengan pekerjaan
yang sesuai :
Tabel 4. Daftar APD
Jenis APD
Potensi
bahaya
dan
faktor bahaya
Sarung tangan
Cairan tubuh pasien,
a. Sarung
kontak dengan selaput
tangan bedah lendir
b. Sarung
Cairan tubuh, sampah
tangan
medis, tusukan
Pemeriksaan
c. Sarung
tangan
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Menahan cipratan yang
keluar dari petugas,
menahan cipratan ke
hidung dan mulut
petugas, asap, debu.
Uap kimia, asap pekat

Pelindung mata/ Cipratan ke mata
kaca mata
Kap/tutup
kepala

Gaun penutup

Gaun bedah

Menghalangi rambut atau
kotoran kepala jatuh,
melindungi rambut dan
kepala dari cipratan
cairan
tubuh
yang
terkontaminasi
Melindungi baju dalam
dari cairan kontaminasi
bahan kimia atau cairan
tubuh

laboratorium, gizi,
cleaning service,
petugas fogging,
Petugas jenazah.

Petugas
fogging,
petugas genset.
Tindakan
pembedahan,
persalinan, fogging.
Para medis saat
tindakan
pembedahan,
petugas
laundry,
petugas gizi.

Perawat, petugas
laundry saat
pengambilan linen
kotor ke bangsal,
petugas fogging,
petugas
laboratorium.
Menahan darah dan Semua para medis
cairan tubuh lain seperti yang melakukan
ketuban
tindakan
pembedahan.

Apron/celemek
bersambung
sambungan
a. Apron Pb
b. Apron kain

Bahaya radiasi
Melindungi baju dalam
dari minyak, bahanbahan makanan yang
tercecer.
c. Apron
Cairan tubuh seperti
plastik
darah, nanah, feses;
kotoran hewan
Alas
kaki Cairan
tubuh
atau
(sepatu
boot, kontaminan, agar tidak
sepatu karet)
terpeleset jika tempat
kerja licin
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di ruang gizi.
Penutup telinga
a. Ear plug
b. Earmuff

Kebisingan diatas 85 dB Pada unit genset
Kebisingan dibawah 85 Pada ruang gizi
dB
Body harnest
Jatuh dari tempat tinggi
Pemakai
gondola
oleh
petugas
pembersih kaca
Sumber : Data sekunder dari daftar APD yang ada.
Adapun kebijakan tentang APD terlampir pada lampiran 16.
3.

Keselamatan Kerja Listrik
Listrik yang ada di Rumah Sakit Islam Surakarta berasal dari
listrik PLN dan Genset. Selain itu Rumah Sakit Islam Surakarta telah
dipasang instalasi penyalur petir berfungsi untuk melindungi
bangunan dari sambaran petir. Instalasi Penyalur Petir (IPP) yang
dipasang berjenis IPP Farady. Instalasi tersebut dipasang dibagian
atas bangunan gedung utama, untuk jumlah IPP di setiap gedung
menyesuaikan dengan ujung dari atap bangunan.
Tindakan pengendalian yaitu dengan grounding dan di pasang
rambu-rambu seperti “AWAS LISTRIK TEGANGAN TINGGI”.

4.

Keselamatan Kerja Mekanik
Ruang mekanik digunakan untuk memperbaiki peralatan dan
perlengkapan di rumah sakit yang mengalami kerusakan serta untuk
merawat peralatan-peralatan seperti mesin-mesin, telepon, televisi,
alat-alat untuk mengukur suhu, penerangan dan kebisingan.
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Tindakan pengendalian yaitu dengan di adakan pengecekan secara
rutin dan untuk alat pengukur suhu, penerangan dan kebisingan harus
dikalibrasi secara rutin.
5.

Sistem Kewaspadaan Bencana dan Kebakaran
Pihak Rumah Sakit Islam Surakarta telah membentuk tim
penanggulangan bencana dan kebakaran yang telah mendapatkan
pelatihan. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta telah
mengeluarkan

Surat

Keputusan

mengenai

Penetapan

dan

Pemberlakuan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Kesehatan,
Keselamatan Kerja, Kewaspadaan Bencana dan Kebakaran di
Lingkungan Rumah Sakit Islam Surakarta, kebijakan tentang Sistem
Informasi Kebakaran di Rumah Sakit Islam Surakarta yaitu: Sistem
Informasi External Bila Terjadi Kebakaran atau Bencana di Rumah
Sakit Islam Surakarta terlampir pada lampiran 17 dan Sistem
Informasi Internal Bila Terjadi Kebakaran atau Bencana terlampir
pada lampiran 18. Kebijakan tentang penanggulangan bencana
terlampir pada lampiran 19. Surat Keputusan tentang Pemberlakuan
Buku Pedoman Tim Brigade Siaga Bencana Rumah Sakit Islam
Surakarta

serta

pihak

rumah

sakit

telah

membentuk

Penanggulangan Bencana Rumah Sakit Islam Surakarta.
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Sistem Tanggap Darurat
Sistem tanggap darurat yang ada di Rumah Sakit Islam Surakarta,
khususnya jalur evakuasi bencana bagi pasien dan pengunjung, salah
satunya adalah tangga.
Tujuan disediakan tangga adalah sebagai jalur naik turun dari
lantai satu menuju ke lantai yang lain. Tangga juga berfungsi sebagai
jalur untuk menyelamatkan diri ketika terjadi keadaan bahaya. Tangga
di Rumah Sakit Islam Surakarta terdiri dari 2 jenis yaitu tangga miring
(ram) dan tangga trap. Tangga miring dibuat dari jenis ubin rata dan
ubin bergerigi. Tangga yang dibuat dari ubin rata dilapisi dengan alas
karet. Hal ini bertujuan agar tangga ram tidak licin, sehingga tidak
menimbulkan kecelakaan berupa terpeleset bagi penggunanya.
Untuk menjaga keselamatan pengguna tangga, maka dibuat
pegangan tangan di tepi tangga dan pengaman jalan tangga naik dan
turun dilantai menanjak untuk pejalan kaki.

F. Ergonomi
1.

Desain Stasiun Kerja
Desain stasiun kerja yang ada di Rumah Sakit Islam Surakarta yaitu
keserasian antara pekerja dengan mesin-mesin seperti mesin peralatan
operasi, mesin perawatan gigi, mesin cuci pada laundry.
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Shift Kerja
Penerapan ergonomi di Rumah Sakit Islam Surakarta salah
satunya adalah rotasi kerja (shift kerja), yaitu :
a) Shift pagi, pukul 07.00-14.00 WIB.
b) Shift siang, pukul 14.00-21.00 WIB.
c) Shift malam, pukul 21.00-07.00 WIB.

3.

Sikap Kerja
Di Rumah Sakit Islam Surakarta tenaga kerja melakukan
pekerjaan dengan posisi yang berbeda-beda. Ada yang berdiri, duduk
ataupun bervariasi tergantung dari jenis pekerjaannya. Misalnya
tenaga kerja yang bekerja di instalasi gizi melakukan pekerjaan
dengan posisi berdiri dan duduk, bagian IGD posisi kerja dilakukan
dengan bervariasi dan bagian administrasi atau perkantoran bekerja
dengan posisi duduk.

4.

Manual Handling
Pekerjaan angkat-angkut yang dilakukan oleh tenaga kerja banyak
menggunakan troli atau kereta dorong baik perawat, petugas gizi dan
juga pekerja laundry. Untuk pekerja bagian cleaning servise
mengangkut plastik sampah dari tiap kamar yang ada di bangsal lalu
di buang ke TPS.

G. Lingkungan
Penyehatan lingkungan rumah sakit sangatlah penting untuk menjaga
agar lingkungan tetap sehat dan faktor penting dalam proses penyembuhan
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pasien dan kesehatan seluruh masyarakat rumah sakit. Penyehatan
lingkungan rumah sakit mencakup dari beberapa aspek atau kegiatan
rumah sakit di setiap bagian. Adapun upaya dalam penyehatan lingkungan
rumah sakit diantaranya telah dilaksanakan yaitu :
1.

Pengendalian Serangga dan Binatang Pengganggu
Binatang pengganggu yang ada di Rumah Sakit Islam Surakarta
berupa nyamuk, tikus, kecoa, lalat, semut dan rayap. Dalam hal ini,
rumah sakit bekerjasama dengan CV. PROTON untuk membasmi
serangga yang ada, mengenai surat perjanjian kerjasama terlampir
pada lampiran 23. Teknik yang digunakan adalah dengan cara kimia,
sistem perangkap, pengumpanan serta penyemprotan bahan kimia
tertentu. Dalam teknik pelaksanaan, pihak CV. PROTON akan datang
secara rutin dua minggu sekali untuk melakukan pengecekan
perangkap, umpan atau racun tikus dan serangga (lalat), penyemprotan
serangga (kecoa), serta fogging asap di lingkungan luar bangunan.
Selan itu untuk melindungi seluruh masyarakat rumah sakit ketika
pelaksanaaan

penyemprotan

(spraying),

maka

pihak

jasa

menggunakan bahan kimia yang tidak berasap dan saat pelaksanaan
penyemprotan ruangan tersebut terlebih dahulu dikosongkan. Upaya
lain yang dilakukan dengan menjaga kebersihan ruangan rumah sakit
yaitu penutupan tempat pembuangan air untuk menghindari adanya
kecoa, pengurasan tempat penampungan air, dan pemantauan
lingkungan rumah sakit.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Pengendalian binatang pengganggu yaitu tikus dengan cara
pemberian umpan racun tikus yang bereaksi dalam beberapa menit
setelah memakan umpan tersebut. Serta untuk pengendalian kucing
dengan pemasangan perangkap yang didalamnya telah diberi umpan.
2.

Sterilisasi dan Desinfeksi
Sterilisasi di Rumah Sakit Islam Surakarta dapat dibedakan
menjadi dua macam :
a.

Sterilisasi Ruang
Serilisasi

ruang

dilaksanakan

dengan

tujuan

untuk

membersihkan ruangan dari bibit penyakit dan mikroorganisme
patogen yang berasal dari pasien. Ruangan segera disterilisasikan
setelah ditempati oleh pasien yang menderita penyakit menular
seperti hepatitis, HIV (+), HbSAg (+), Tubercolosis (TB
Paru),dan lain-lain. Proses sterilisasi ruangan ini dinamakan
dengan fogging.
Alat yang digunakan untuk sterilisasi ruang adalah UV Lamp.
Sterilisasi ruang dilaksanakan selama satu jam. Selain itu untuk
mengetahui kebersihan udara ruangan dari adanya kuman-kuman
berbahaya, maka diadakan pengukuran angka kuman udara.
Pengukuran angka kuman udara diprioritaskan pada ruang operasi
dan ruang bayi. Pengukuran dilaksanakan dengan cara kerja sama
dengan BBTKL Yogyakarta dan Laboratorium Mikrobiologi FK
UNS. Program pengukuran ini dijadwalkan setiap tahun dua kali.
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Sterilisasi Instrument (Peralatan)
Sterilisasi ini dilaksanakan untuk mensterilisasikan peralatan
medis teruama alat operasi. Proses sterilisasi ini menggunakan
autoclave dengan suhu 132 0C. Sebelum disterilsasi autoclave
peralatan tersebut sudah dibersihkan dari kotoran-kotoran yang
ada.

3. Penyehatan Air Minum dan Air Bersih
Air yang digunakan dalam kegiatan operasional di Rumah Sakit
Islam Surakarta berasal dari air PDAM dan air sumur. Air PDAM
digunakan di Instalasi Gizi untuk memasak. Sedangkan air sumur
digunakan di seluruh unit Rumah Sakit Islam Surakarta. Selain air
sumur dan PDAM juga disediakan air mineral. Air mineral untuk
mencukupi kebutuhan air minum karyawan. Adapun untuk menjaga
kualitas air yang digunakan maka diadakan upaya-upaya sebagai
berikut :
a.

Pengurasan bak penampung air.

b.

Program klorinasi pada bak penampung air (ground tank) setiap
hari senin.

c.

Pemeriksaan kualitas air.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air
bersih dalam kegiatan rumah sakit. Program pemeriksaan ini,
dijadwalkan setiap tahun dua kali. Pemeriksaan ini bekerjasama
dengan pihak BBTKL Yogyakarta.
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Adapun hasil dari pemeriksaan tersebut tidak dapat
dikeluarkan, namun apabila dari hasil pemeriksaan terjadi
penurunan kualitas air, maka akan diadakan rekomendasi ulang
dan pembersihan terhadap sarana dan prasarana penyediaan air.
4.

Penyehatan Ruang dan Bangunan
Adapun untuk menjaga kebersihan ruangan dan bangunan rumah
sakit, maka telah diadakan program pembersihan terhadap ruang dan
bangunan. Program ini terdiri atas kegiatan penyapuan dan
pengepelan dengan desinfektan secara rutin. Kegiatan ini dilaksanakan
oleh petugas cleaning service dengan jadwal waktu dan wilayah kerja
yang telah ditentukan oleh pihak rumah sakit. Pembersihan juga
dilaksanakan terhadap kaca, plafon ruangan dan pembersihan kamar
mandi.

5.

Pengelolaan Air Limbah
Limbah cair di Rumah Sakit Islam Surakarta berasal dari buangan
dari unit laundry, dapur, kamar mandi bangsal dan Instalasi Rawat
Darurat, ruang bedah, rawat jalan, rawat inap, laboratorium,
Hemodialisa dan ruang radiologi. Banyaknya limbah cair dari masingmasing sumber tidak tetap, mengingat frekuensi aktivitas masingmasing berbeda kegiatannya.
Banyaknya limbah cair keseluruhan yang dihasilkan oleh pihak
Rumah Sakit Islam Surakarta dalam melakukan aktivitasnya kurang
lebih 124L/hr dam pemakaian air bersih sebesar 126 L/hr. Dari
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pemakain air bersih dan banyaknya limbah cair yang dikeluarkan
terdapat selisih 2L/hr karena tidak semua air bersih yang dipakai
dialirkan ke IPAL untuk diolah melainkan ada sebagian yang
langsung masuk ke saluran pembuangan air hujan diantaranya air dari
kran wastafel ruang-ruang non medis dan kamar mandi umum. Dalam
pengelolaan air limbah, Rumah Sakit Islam Surakarta telah memiliki
Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan Dewats atau sistem
pengolahan air limbah terdesentralisasi. Pengoperasian sistem ini
dimulai pada tahun 2002.
Sistem Dewats yang diterapkan di Rumah Sakit Islam Surakarta
adalah sistem pengaliran tanpa input pompa atau mengalir secara
gravitasi. Keuntungannya dapat menghemat energi, namun juga
memiliki kelemahan yaitu penempatan kolam (Horizontal Gravel
Filter Plant) dan kolam indikator harus diletakkan kurang lebih 2,5
meter dari permukaan tanah.
IPAL Dewats sendiri cara kerjanya sangat sederhana yaitu air dari
kamar mandi, ruang cuci, dapur, ruang radiologi, ruang operasi dan
laboratorium masuk ke septic tank. Khusus untuk dapur sebelum
masuk ke septic tank air limbah melalui proses saring lemak (grease
trap). Air limbah radiologi, ruang operasi dan laboratorium, terlebih
dahulu diencerkan sebelum masuk ke septic tank. Cara kerja sistem
Dewats terdiri dari empat sistem pengolahan, yaitu:
a.

Pengolahan awal dan sedimentasi didalam septic tank.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

b.

digilib.uns.ac.id

Pengolahan anaerobic sekunder dengan reaktor fixed bed atau
reaktor baffle, Pengolahan tersier aerobic/anaerobic pada sistem
filter aliran bawah tanah.

c.

Pengolahan tersier aerobic/anaerobic di dalam kolam.
Volume masing-masing bak pengolahan di Rumah Sakit Islam

Surakarta adalah sebagai berikut:
a.

Bak sedimentasi

: 21,6 L

b.

An Aerobic baffle reactor

: 21,6 L

c.

An Aerobic filter I – VII

: 151 L

d.

Horizontal Gravel Filter plant

: 25,92 L

Proses pengolahan air limbah, sebagai berikut :
a.

Limbah cair organik dari semua bagian Rumah Sakit dialirkan
melalui saluran air kotor, masuk ke inlet pengolahan.

b.

Untuk air limbah yang berasal dari dapur sebelum masuk pada
inlet, limbah disaring terlebih dahulu pada oil trap untuk
memisahkan lemak dan minyak.

c.

Kemudian dari inlet ditampung sementara, lalu mengalir ke bak
sedimentasi baru masuk ke settling tank.

d.

Setelah dari settling tank air akan mengalir menuju ke baffle
reaktor untuk selanjutnya menuju ke settling tank yang kedua.

e.

Dari settling kedua akan mengalir menuju ke bak anaerobic filter
I sampai VIII.
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Kemudian mengalir kesaluran panjang dengan penambahan air
maka akan melimpah ke Horizontal Gravel Filter Plant (HGFP).

g.

HGFP ini dilengkapi dengan tanaman rumput pragmites Sp dan
syperus yang berfungsi sebagai penyerap phospat, sistem ini
memakai sistem aerob, kemudian melimpah menuju saluran
panjang yang kedua untuk selanjutnya akan meluap ke kolam
indikator.

h.

Air yang keluar dari kolam indikator ini telah memenuhi standart
lingkungan hidup, sehingga air limbah layak dibuang ke sungai.
IPAL Dewats RSIS sangat bergantung pada bakteri anaerobic dan

aerobic. Untuk negara beriklim tropis seperti indonesia suhu 30 0C ,
teknologi IPAL sistem Dewats sangat sesuai untuk dikembangkan
karena perkembangbiakan bakteri sangat cepat. Dikarenakan sistem
pengolahan sangat bergantung pada kerja bakteri, baik secara aerobik
maupun anaerobik pada proses penguraian maka karakteristik limbah
yang masuk diusahakan seminimal mungkin tidak mengandung bahan
kimia agar bakteri dapat secara aktif melakukan proses penguraian.
Namun bila terpaksa terdapat bahan kimia yang masuk ke dalam
IPAL, maka prosesnya diharuskan melalui pengenceran terlebih
dahulu.
Air yang keluar dari kolam indikator ini telah memenuhi standar
lingkungan hidup dengan adanya pemeriksaan air limbah, sehingga air
limbah layak di buang ke sungai yang berada di Timur rumah sakit.
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Dalam proses pengolahan tidak terdapat zat kimia jenis apapun,
pengolahan hanya memanfaatkan proses sedimentasi dan lumpur aktif.
Limbah yang berupa tinja ditampung dalam septi tank. Untuk
memelihara IPAL yang ada, maka telah diadakan program
pengurasan. Penggurasan INLET, bak sedimentasi, baffle reaktor dan
anaerobik filter direncanakan satu tahun sekali. Diagram alur IPAL
terlampir pada lampiran 24 dan denah alur IPAL terlampir pada
lampiran 25.
Pemeriksaan terhadap hasil akhir pengolahan air limbah diadakan
setiap bulan. Pemeriksaan terakhir dilaksanakan pada bulan Februari
2012. Pengambilan sampel dilaksanakan oleh petugas sanitasi Rumah
Sakit Islam Surakarta dan kemudian dikirim ke BBTKL Yogyakarta
untuk diperiksa, untuk hasilnya tidak dapat dikeluarkan atau
dipublikasikan, namun jika hasilnya tidak memenuhi syarat dari pihak
pengawas kota akan memberi himbauan agar segera diperbaiki.
Pengukuran kadar air limbah juga dilakukan oleh pihak ketiga yaitu
pengukuran kadar amonia melebihi standar yaitu 0,1 mg/L.
6.

Pengelolaan Limbah Padat (Sampah)
a.

Jenis Limbah Padat
Limbah padat yang dihasilkan di Rumah Sakit Islam
Surakarta berasal dari seluruh rangkaian kegiatan yang ada di
rumah sakit. Limbah padat yang dihasilkan dapat dibedakan
menjadi dua macam yaitu medis dan non medis. Dalam
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pengelolaan limbah padat medis pihak Rumah Sakit Islam
Surakarta bekerja sama dengan pihak luar yaitu CV. INDOPAK
dan Rumah Sakit Orthopedi. Surat perjanjian kerjasama dengan
RS Orthopedi terlampir pada lampiran 26.
Limbah non medis (umum) tidak terlalu membahayakan
kesehatan masyarakat rumah sakit, karena tidak mengandung
bibit penyakit dan zat-zat berbahaya. Limbah ini terdiri dari
kertas, karton, plastik sisa makanan, sisi bahan sayur, buah,
kaleng, kardus, kain dan ranting.
Limbah medis adalah sampah benda tajam/logam (jarum
suntik, pisau bedah, pipet pasteur, dan lain-lain), sampah yang
dihasilkan atas proses pelayanan medis dan penunjang medis.
Limbah medis dapat dikelompokan menjadi :
1) Limbah Padat Infeksius
Limbah ini terdiri atas sampah yang berasal dari pasien
yang mengidap penyakit menular, perawatan isolasi dan
perawatan intensif.
2) Limbah Jaringan Tubuh
Limbah ini terdiri atas sisa amputasi, placenta, darah,
organ tubuh, sisa jaringan yang dihasilkan pada saat
pembedahan dan otopsi.
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3) Limbah Benda Tajam
Limbah ini terdiri atas jarum suntik, pisau bedah, pipet
pasteur, pecahan kaca dan pecahan preparat.
4) Limbah Farmasi
Limbah

ini

terdiri

atas

sisa

obat-obatan

yang

kadaluwarsa, obat yang batchnya tidak memenuhi spesifikasi
atau obat yang kemasannya telah terkontaminasi yang tidak
diperlukan, serta dibuang oleh pasien dan dari limbah
produksi obat-obatan.
5) Limbah Plastik
Limbah ini terdiri atas spuit atau disposable, urine bag,
flabot dan kantong muntahan.
6) Limbah Kimia
Limbah ini terdiri atas sisa reagent kimia dan bahan
proses sterilisasi.
7) Limbah Sitotoksik
Limbah sitotoksik adalah bahan yang terkontaminasi
selama peracikan obat sitotoksik atau tindakan terapi
sitotoksik (kemoterapi).
8) Limbah Radiologi
Limbah yang terkontaminasi dengan radioisotop. Di
Rumah Sakit Islam Surakarta sendiri tidak menghasilkan
sampah radiologi karena tidak menggunakan film, melainkan
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hasil langsung di print. Untuk film badge akan dikirim ke
BATAN (Badan Tenaga Nuklir) setahun sekali untuk
diperiksa kadar kontaminan radiasi terhadap pekerja.
b.

Pengelolaan Limbah Padat
Pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit Islam Surakarta
dapat dibedakan menjadi beberapa tahap :
1) Pemisahan
Pada tahap ini limbah padat yang dihasilkan langsung
dipisahkan sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan.
Pemisahan ini dilaksanakan oleh personal disetiap unit
terkait. Tujuan dari proses pemisahan ini adalah agar tidak
bercampur antara sampah medis dan non medis sehingga
tidak terjadi kontaminasi silang dan akan mempermudah
petugas pengelola sampah.
2) Penampungan
Limbah padat yang telah dipisahkan sesuai dengan
jenisnya kemudian ditampung di tempat sampah yang telah
disediakan. Limbah padat medis ditampung di bak sampah
warna kuning yang telah dilapisi plastik berwarna kuning.
Untuk limbah padat non medis di tampung pada tempattempat sampah non medis yang telah disediakan sesuai
peruntukannya dengan dilapisi kantong plastik warna hitam.
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Limbah padat yang berupa benda tajam seperti jarum
suntik dan ampul, pada tahap penampungan benda tajam
tersebut dimasukkan dalam box safe. Tujuan dari proses
pengelolaan ini adalah agar benda tajam yang dihasilkan
tidak mengenai masyarakat rumah sakit, petugas dan
masyarakat sekitar rumah sakit serta tidak tercecer dalam
pengangkutan.
Limbah jenis sitotoksik dimasukkan kedalam plastik
ungu, untuk pemusnahannya di bakar dalam incenerator.
Adapun untuk limbah padat jaringan tubuh manusia
ditempatkan dalam wadah khusus selanjutnya di kirim ke RS
Orthopedi untuk dibakar dalam incenerator. Mengenai alur
pengelolaan sampah padat terlampir pada lampiran 27.
3) Pengangkutan
Proses

pengangkutan

ini

terdiri

atas

dua

tahap

pengangkutan yaitu tahap pengangkutan di area rumah sakit
dan dari luar area rumah sakit. Limbah padat non medis dari
tempat sampah dipindahkan ke TPS yang telah ditentukan.
Limbah

padat

tersebut

kemudian

diangkut

dengan

menggunakan troli ketika berada di area rumah sakit untuk
dibawa ke TPS dan diangkut dengan mobil sampah tertutup
ketika diangkut ke luar area rumah sakit untuk dibawa ke
TPA Putri Cempo, Mojosongo.
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Sedangkan untuk limbah medis diambil pada pukul
07.30-09.30 WIB dan untuk limbah non medis diambil setiap
hari pada pukul 14.00 WIB dan pada dini hari pukul 03.0004.00 WIB oleh petugas cleaning service yang dinas malam.
Selain waktu tersebut, ketika tempat sampah sudah hampir
penuh maka akan segera diambil oleh petugas pengelola
sampah.
Untuk limbah farmasi, obat-obat yang tiga bulan
sebelum masuk masa kadaluarsa akan diambil atau
dikembalikan ke pemasok. Namun jika masih ada yang
masuk kadaluwarsa bila jumlah sedikit akan dibakar ke
incenerator, namun jika jumlah besar akan diserahkan
pemasok dalam mengolah limbah tersebut.
4) Pemusnahan (Pengolahan)
Pada tahap ini limbah padat medis dimusnahkan dengan
cara dibakar dengan incenerator pada suhu 1000 0C dimana
pihak Rumah Sakit Islam Surakarta bekerja sama dengan
pihak ketiga yaitu CV. INDOPAK. Sedangkan limbah padat
jaringan tubuh manusia ditempatkan dalam wadah khusus
selanjutnya di kirim ke RS Orthopedi untuk dibakar dalam
incenerator.
Limbah padat non medis pada tahap ini diangkut dengan
menggunakan troli untuk dipindahkan ke TPS yang telah
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ditentukan. Limbah padat tersebut kemudian dengan mobil
sampah tertutup ketika diangkut ke luar area rumah sakit
untuk dibawa ke TPA oleh petugas DKP.
7.

Pengelolaan Limbah Gas
Limbah gas berasal dari proses kegiatan di Instalasi Gizi dan gas
anestesi diruang operasi. Serta untuk mengolah limbah gas yang ada
maka dibuat sistem pertukaran udara atau sirkulasi udara dengan
exhaust fan. Gas yang dihasilkan langsung dibuang di udara bebas.

H. Managemen K3
Rumah Sakit Islam Surakarta telah membentuk PK3RS yang terdiri
dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang bertanggung jawab kepada
Direktur Medis dan Direktur Utama. Hal ini dilakukan untuk kelancaran
penerapan kesehatan dan keselamatan kerja serta pembuatan program K3
Rumah Sakit Islam Surakarta.
1.

Kebijakan K3
Di Rumah Sakit Islam Surakarta sudah terdapat Kebijakan
ketentuan K3 yang dibuat oleh PK3RS dan di tetapkan oleh Direktur
Rumah Sakit Islam Surakarta. Adapun kebijakan K3 tersebut meliputi
Kebijakan Alat Pelindung Diri, Kebijakan Bahan Baku berbahaya,
Kebijakan Lingkungan Bebas Rokok, Kebijakan Penanggulangan
Kebaakaran, Kebijakan Tempat Beresiko dan lain-lain.
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Struktur Organisasi
Penyusunan

organisasi ini ditetapkan dalam suatu surat

Keputusan Direktur Utama. Uraian tugas organisasi PK3RS yaitu :
a.

Ketua PK3RS adalah seorang dokter K3.
Tugas Umum : memimpin panitia K3RS untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara tepat guna dan berhasil guna di
Rumah Sakit Islam Surakarta.

b.

Sekretaris adalah seorang staf ahli K3.
Tugas Umum : mengelola admistrasi PK3RS secara umum,
bekerjasama dengan masing-masing bidang dalam pelaksanaan
kegiatan K3.

c.

Anggota terdiri dari perwakilan setiap unit kerja.
Tugas Umum :
1) Membantu penyelenggaraan pengelolaan K3RS.
2) Memberikan usulan tentang upaya untuk peningkatan
PK3RS.

3.

Tugas Pokok
a.

Mengkoordinasi kegiatan yang erat hubungan dengan K3.

b.

Menyusun pedoman atau petunjuk teknis tentang kesehatan,
keselamatan, kebakaran dan kewaspadaan terhadap bencana.

c.

Menetapkan dan mengumpulkan data kejadian kecelakaan kerja
atau kebakaran.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

d.

digilib.uns.ac.id

Memberikan saran, usulan kepada direktur dalam menyusun dan
menetapkan kebijakan serta dalam melakukan evaluasi.

4.

Fungsi PK3RS
a.

Mengkoordinasikan kegiatan pengamanan peralatan medik,
radiasi dan limbah radioaktif, pengamanan peralatan berat non
medik, dan kesehatan karyawan pengembangan sanitasi rumah
sakit, pelayanan keselamatan kerja dan pencegahan penyakit
akibat kerja.

b.

Mengatur pengawasan dan pengendalian hal-hal yang berkaitan
dengan K3 yang ada di rumah sakit.
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BAB IV
PEMBAHASAN

A. Higene Perusahaan
1.

Faktor Bahaya
a.

Faktor Fisik
1) Kebisingan
Pengukuran
Di Rumah Sakit Islam Surakarta telah melakukan
pengukuran intensitas kebisingan sesuai dengan Kepmenkes RI
No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan
Lingkungan Rumah Sakit poin B 7 yaitu persyaratan kebisingan
untuk masing-masing ruangan atau unit dengan kebisingan
maksimal ( waktu pemaparan 8 jam dalam satuan dBA ).
Hasil Pengukuran
Setelah di lakukan pengukuran intensitas kebisingan di
Rumah Sakit Islam Surakarta, maka diperoleh hasil pengukuran
tertinggi yaitu 68 dB pada ruang lobby/kantor. Berdasarkan
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hasil pengukuran dan perbandingan dengan standar Kepmenkes
RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 yang telah ditetapkan, maka
diperoleh nilai intensitas kebisingan yang belum standar, yaitu
melebihi ambang batas yang ditetapkan.

Pengendalian
Adapun pengendalian yang sudah dilakukan Rumah Sakit
Islam Surakarta secara teknik yaitu pengendalian pada sumber
suara getaran mesin (pada mesin genset dan mesin pengering di
laundry) dengan memberikan landasan mesin dan peredam serta
menempatkan mesin tersebut jauh dari ruang rawat pasien.
Membuat prosedur kerja penggunaan dan menghidupkan mesin.
Untuk sumber suara dari pekerja dan pengunjung dengan
memberikan poster atau tulisan “Harap Tenang Pasien Butuh
Istirahat” dan memberi batasan jam kunjung untuk pasien
tertentu yang membutuhkan perawatan intensif.
2) Penerangan
Pengukuran
Di Rumah Sakit Islam Surakarta telah melakukan
pengukuran intensitas penerangan baik di dalam ruangan
maupun diluar ruangan sesuai dengan Kepmenkes RI No.
1204/Menkes/SK/X/2004

tentang

Persyaratan

Lingkungan Rumah Sakit poin B5
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penerangan dan intensitasnya di ruang umum dan khusus sesuai
dengan peruntukannya.
Hasil Pengukuran
Berdasarkan hasil pengukuran dan perbandingan dengan
standar Kepmenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dalam hal
Penerangan

Rumah

Sakit,

maka

dapat

diperoleh

hasil

penerangan yang kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Intensitas penerangan yang hasilnya kurang dari standar yaitu
pada ruang pemulihan,ruang operasi umum, meja operasi,
gudang, farmasi, administrasi/kantor, dapur dan toilet.
Pengendalian
Pada ruang pemulihan, cahaya matahari yang masuk
terhalang oleh tirai dan lampu ada yang tidak dinyalakan, pada
ruang alat atau gudang dan Instalasi Farmasi cahaya matahari
yang masuk terhalang oleh rak-rak dan tumpukan-tumpukan
barang, pada kantor cahaya yang digunakan hanya cahaya
matahari dan lampu tidak dinyalakan, dan pada toilet cahaya
matahari tidak dapat maksimal masuk karena ventilasi yang
kecil, sedangkan lampu yang digunakan watt-nya juga kurang
besar. Hal ini sesuai dengan standar Kepmenkes RI No.
1204/Menkes/SK/X/2004

tentang
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Lingkungan Rumah Sakit dalam hal intensitas penerangan di
Rumah Sakit
3) Suhu
Pengukuran
Di Rumah Sakit Islam Surakarta telah melakukan
pengukuran intensitas suhu ruangan sesuai dengan Kepmenkes
RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan
Lingkungan

Rumah

Sakit

poin

B6

yaitu

pengawasan

penghawaan untuk masing-masing ruang atau unit.
Hasil Pengukuran
Berdasarkan hasil pengukuran dan perbandingan dengan
standar Kepmenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dalam hal
penghawaan di Rumah Sakit, maka dapat diperoleh hasil suhu
yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Intensitas
suhu yang hasilnya melebihi dari standar yang tertinggi yaitu
pada ruang dapur yaitu 29,7°C.
Pengendalian
Upaya
mengurangi

pengendalian

yang

telah

peningkatan

suhu

ruangan

pemasangan kipas angin, Air Conditioner

dilakukan
yaitu

untuk
dengan

dan ventilasi di

bangsal atau kamar pasien. Sedangkan di Instalasi Gizi dan
laundry dipasang exhaust fan. Hal ini sesuai dengan standar
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Kepmenkes

RI

No.

1204/Menkes/SK/X/2004

tentang

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dalam hal
penghawaan ( ventilasi ) Rumah Sakit.

4) Radiasi
Pengukuran
Tidak ada pengukuran intensitas radiasi yang dilakukan di
Rumah Sakit Islam Surakarta.
Pengendalian
Sebagai upaya pengendalian untuk mengurangi paparan
radiasi maka dalam bekerja karyawan harus menggunakan APD
yang telah disediakan oleh pihak Rumah Sakit Islam Surakarta
yang sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1970,
pasal 14 sub c yang menyebutkan bahwa pengurus diwajibkan
menyediakan secara cuma-cuma, semua APD yang diwajibkan
kepada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan
menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja
tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk maupun prosedur
tetap yang diperlukan menurut petunjuk pegawai atau ahli
keselamatan kerja.
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Selain itu karyawan akan menjalani pemeriksaan urine dan
darah setiap tahun sekali di laboratorium rumah sakit. Hal ini
telah mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 11 tahun 1975
tentang Keselamatan Kerja Radasi pada pasal 8 s/d 10
dinyatakan bahwa pemeriksaan secara berkala bagi karyawan
radiasi di lakukan satu kali dalam setahun, serta apabila perlu
pemeriksaan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
Struktur ruang dan bangunan sudah diusahakan sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Kepmenkes RI
No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan
Lingkungan Rumah Sakit dalam hal Konstruksi Bangunan
Rumah Sakit.
b.

Faktor Kimia
1) Bahan Kimia
Usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak rumah sakit
untuk melindungi masyarakat rumah sakit dari bahaya bahan
kimia yang ada adalah dengan menyediakan MSDS (Material
Safety Data Sheet) dan labelnya, penyediaan APD bagi
karyawan, bahan kimia ditempatkan pada tempat khusus,
pelatihan (In House Training) tentang penggunaan dan
pengendalian kontaminasi B3, denah penyimpanan bahan B3,
penyediaan APAR dan adanya penempelan poster tanda bahaya
untuk mengingatkan para karyawan.
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Prosedur tersebut sudah sesuai dengan Kepmenaker RI
No.Kep 187/Men/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia di
Tempat Kerja, Pasal 2 berbunyi “Pengusaha atau pengurus yang
menggunakan

menyimpan,

memakai,

memproduksi

dan

mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja wajib
mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah
terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja” dan pada Pasal
4 tentang “Penyediaan Lembar Data dan Label Bahan (LDLB)
atau MSDS dan Label”. Tidak terdapat eyes wash dan shower
emergency yang digunakan untuk P3K saat terkena bahan kimia.
RS Islam Surakarta telah melakukan pengendalian bahan
kimia sesuai Kepmenaker No. Kep. 187/MEN/1999 tentang
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja, dalam
pasal 4 tentang MSDS, dan Penyediaan APD bagi tenaga kerja
sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1970, pasal 14 sub c yang
menyebutkan bahwa pengurus diwajibkan menyediakan secara
cuma-cuma, semua APD yang diwajibkan kepada tenaga kerja
yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi
setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai
dengan

petunjuk-petunjuk

maupun

prosedur

tetap

yang

diperlukan menurut petunjuk pegawai atau ahli keselamatan
kerja.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Prosedur tetap tersebut telah disediakan di tiap-tiap unit
kerja, sedangkan APD juga telah disediakan di tiap unit kerja
seperti masker, sarung tangan dan baju pelindung, namun untuk
celemek plastik belum tersedia. Celemek tersebut berfungsi
untuk melindungi badan dari cipratan bahan kimia karena baju
pelindung dari kain sehingga dapat merembes masuk.

2) Debu dan asap
Kadar debu dalam rumah sakit tidak dapat diketahui secara
kualitatif sehingga tidak dapat dibandingkan seperti yang
tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/2004 tentang Persyaratan
Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit poin B4 yaitu persyaratan
kualitas udara ruang Dimana kadar debu yang berdiameter
kurang dari 10µ/m3 dengan rata-rata pengukuran 8jam atau 24
jam tidak melebihi 150µg/m3 dan tidak mengandung debu asbes.
Pengendalian
Usaha yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk
melindungi tenaga kerja dari bahaya debu dan asap adalah
dengan prosedur pengepelan lantai secara rutin, pemasangan
exhaust fan dengan penggunaan APD berupa masker bagi
karyawan yang bersangkutan sesuai dengan Undang-undang No.
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1 Tahun 1970, pasal 14 sub c yang menyebutkan bahwa
pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma, semua
APD yang diwajibkan kepada tenaga kerja yang berada di
bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain
yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjukpetunjuk maupun prosedur tetap yang diperlukan menurut
petunjuk pegawai atau ahli keselamatan kerja.
Selain itu juga dibuat kebijakan tentang ketentuan
lingkungan bebas asap rokok untuk menetapkan adanya
larangan merokok dan lingkungan rumah sakit bebas asap
rokok. ( Lampiran 13).
c.

Faktor Biologi
Pengendalian yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit yaitu
dengan sterilisasi,

pembersihan lantai dengan desinfektan,

pembersihan linen, pembersihan ruang dan bangunan rumah sakit,
serta sterilisasi ruangan (fogging) sesuai dengan Kepmenkes RI No.
1204/Menkes/SK/X/2004

tentang

Persyaratan

Kesehatan

Lingkungan Rumah Sakit dalam hal Konstruksi Bangunan Rumah
Sakit.
Pengendalian untuk pencegahan penularan penyakit menular
yang telah dilakukan di Rumah Sakit Islam Surakarta diantaranya
adalah pemisahan pasien dengan penyakit menular dan tidak
menular, isolasi pasien dengan penyakit sangat menular dan
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melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur tetap, dan pihak rumah
sakit menyediakan APD. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.
1 Tahun 1970, pasal 14 sub c yang menyebutkan bahwa pengurus
diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma, semua APD yang
diwajibkan kepada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya
dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja
tersebut, disertai petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut
petunjuk pegawai atau ahli keselamatan kerja.
Rumah

Sakit

Islam

Surakarta

telah

memiliki

Instalasi

Pengolahan Air Limbah (IPAL) sendiri mengingat besarnya jumlah
limbah cair yang dihasilkan dari setiap unit kerja. Dengan
dibangunnya instalasi ini, rumah sakit Islam Surakarta telah
memenuhi

Kepmenkes

No.

1204/MENKES/SK/2004

tentang

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 56/MEN/12/1995 tentang
Persyaratan Bahan Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah
Sakit.

B. Kesehatan Kerja
1.

Program Pelayanan Kesehatan Kerja
Pemeriksaan yang telah dilakukan di Rumah Sakit Islam Surakarta
adalah pemeriksaan awal, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus.
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Pemeriksaan awal dilakukan kepada calon karyawan rumah sakit yang
biasanya dikhususkan untuk tenaga kerja rumah sakit.
Pemeriksaan berkala dilakukan secara rutin setiap tahun untuk
semua tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
tenaga kerja misalnya untuk tenaga farmasi yang melakukan pengoplosan
obat sitostatika maka pemeriksaan kesehatan dilakukan setiap 6 bulan
sekali, sedangkan untuk petugas administrasi dilakukan setiap 2 tahun
sekali, selain itu untuk tenaga kerja tertentu dilakukan vaksinasi secara
berkala untuk pencegahan penularan penyakit menular.
Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap tenaga kerja yang diduga
terkena penyakit akibat kerja. Prosedur pemeriksaan kesehatan bagi
tenaga kerja telah sesuai Permenaker RI No. Per 02/MEN/1980 tentang
Pemeriksaan

Kesehatan

Tenaga

Kerja

Dalam

Penyelenggaraan

Keselamatan Kerja. Petugas para medis yang melakukan pemeriksaan
juga telah mengikuti pelatihan tentang K3, seperti kepala perawat, kepala
laboratorium, serta dokter. Dokter tersebut juga telah besertifikasi K3.
Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
PER 01/MEN/1979 tentang Kewajiban mengikuti Pelatihan Higene
Perusahaan.
Pelayanan kesehatan di rumah sakit Islam Surakarta telah
melaksanakan 11 tugas pokok dari 12 tugas pokok sesuai Permenaker
Trans No. Per. 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja, yaitu:
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Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan
pemeriksaan khusus.

b.

Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap
tenaga kerja.

c.

Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja.

d.

Pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitasi.

e.

Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga
kerja.

f.

Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit
akibat kerja.

g.

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

h.

Pendidikan Kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

i.

Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat
kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta
penyelenggaraan makanan di tempat kerja.

j.

Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat
kerja.

k.

Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai
kelainan tertentu dalam kesehatannya.

l.

Memberikan laporan berkala tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
kepada pengurus.
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Sedangkan untuk tugas pokok yang belum terlaksana di Rumah Sakit
Islam Surakarta adalah Pendidikan Kesehatan untuk tenaga dan latihan
untuk petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, misal perlu
dibentuknya tim atau petugas P3K. Jadi hanya satu tugas pokok
pelayanan kesehatan kerja yang belum sesuai dengan Permenaker Trans
No. Per. 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

C. Keselamatan Kerja
1.

Potensi Bahaya
a.

Kebakaran
Penyediaan alat pemadam kebakaran di Rumah Sakit Islam
Surakarta sudah baik yaitu seperti hydrant, splinkler, smoke detector,
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan alarm kebakaran. APAR
yang digunakan di Rumah Sakit Islam Surakarta adalah APAR jenis
powder (dry chemical), hal tersebut dikarenakan APAR jenis ini
dapat memadamkan semua golongan kebakaran (A, B, C dan D).
Jarak jauh maupun tinggi APAR dari lantai APAR dengan
lainnya belum memenuhi standart persyaratan, dan belum sesuai
dengan Permenaker No. Per. 04/ MEN/ 1980 tentang Syarat-Syarat
Pemasangan dan Pemeliharaan APAR yang berisi tentang jenis
APAR, pemasangan APAR (mudah dilihat/ dicapai/ diambil dan
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tanda pemasangan, tinggi APAR dari lantai 125 cm atau 120 cm dari
lantai untuk APAR jenis powder, jarak APAR satu dengan APAR
yang lain adalah 15 m, warna tabung merah dan tidak cacat).
Sedangkan untuk jarak APAR melebihi jarak yang ditetapkan
pada Permenaker No. Per. 04/ MEN/ 1980 tentang Syarat-Syarat
Pemasangan dan Pemeliharaan APAR.
Untuk pengecekan dan pemeliharaan atau pengisian telah
berjalan dengan baik dan dicatat secara berkala dan tertib. Selain itu
alarm yang ada di Rumah Sakit Islam Surakarta dengan jenis manual
dan otomatis yang berkaitan dengan hidrant. Serta untuk
penempatan alarm ini sudah sesuai karena alarm diletakkan pada
tempat strategis misalkan didekat lift, dekat ruang perawatan tiap
bangsal dan ruang satpam. Hal ini sesuai dengan Permenaker No.
Per02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik.
Adapula hidrant pilar yang ada di Rumah Sakit Islam Surakarta
berada di gedung utama bagian depan, tetapi untuk box hidrant
dikunci semua untuk keamanan peralatan hidrant tetapi seharusnya
hal ini tidak dianjurkan dalam permenaker. Untuk pemeliharaan
sprinkler belum ada pemeriksaan rutin dan sprinkler diatur secara
manual yang seharusnya harus diatur secara otomatis. Rumah sakit
juga telah mempunyai regu penanggulangan kebakaran, jalur
evakuasi dan pelatihan pemadam kebakaran yang sesuai dengan
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Kepmenkes No. Kep 186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan
Kebakaran di Tempat Kerja.
b.

Peledakan
Bahaya peledakan dapat timbul karena tekanan berlebih dari
sentral oksigen. Upaya pengendalian bahaya peledakan dilakukan
dengan penerapan Kepmenaker RI No. Kep-187/MEN/1999 tentang
Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya pasal 2 yang berisi bahwa
pengusaha atau pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai,
memproduksi dan mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat
wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah
terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

c.

Terpeleset
Potensi bahaya terpeleset kebanyakan timbul karena penerapan
percikan air hujan, dan lantai licin akibat sisa detergen. Banyak
karyawan yang menganggap terpeleset dan terjatuh merupakan hal
biasa jadi tidak perlu dilaporkan. Penyemprotan lantai ruang laudry
dengan air bersih dari selang, pemasangan canopy pada atap genteng
atau desain yang lebih rendah dan cekung agar air hujan yang
membasahi lantai berkurang, pemakaian sepatu boot terutama pada
pekerja laundry/pemakaian APD, selain itu juga adanya prosedur
tetap tentang pamakaian APD khususnya pelindung kaki untuk
mencegah bahaya terpeleset. Hal ini sesuai Undang-undang No. 1
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Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dalam pasal 3 mengenai
syarat-syarat keselamatan kerja.
d.

Tertusuk
Sebagian besar potensi bahaya seperti tergores dan tertusuk
jarum karena human error. Rumah sakit Islam Surakarta berupaya
melakukan pengendalian dengan mengadakan penyuluhan K3
kepada petugas terkait yang merupakan kegiatan rutin, penggunaan
APD khususnya sarung tangan, dan penerapan house keeping yang
baik. Hal ini telah sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja. Prosedur tersebut sudah sesuai dengan Undangundang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 yang
menyatakan

tentang

pemberian

APD

pada

karyawan

dan

memperoleh keserasian antara alat kerja, lingkungan, cara kerja dan
proses kerjanya. Prosedur tersebut sesuai dengan Undang-undang
No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 ayat 1 yang
menyatakan tentang syarat-syarat keselamatan kerja :
1) Pada sub a yang menyebutkan persyaratan keselamatan kerja
untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2) Pada sub f yang menyebutkan persyaratan keselamatan kerja
untuk memberi alat-alat perlindungan diri kepada pekerja.
e.

Terjatuh
Penanganan dalam hal terjatuh ini untuk bekerja pada ketinggian
seperti pembersihan kaca pekerja telah diberi pengetahuan serta
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memiliki keterampilan dalam hal tersebut. Maka yang melakukan
pekerjaan tersebut dari IPS RS karena merekalah yang mengerti
betul cara kerja gondola serta tahu apa yang harus dilakukan jika
terjadi kerusakan tiba-tiba pada alat tersebut saat bekerja.
Persyaratan terhadap keadaan gondola di Rumah Sakit Islam
Surakarta

telah

terpenuhi

dan

sesuai

dengan

Permenaker

No.PER/05/MEN/85 BAB III tentang Alat Angkut.
2.

Hierarki Pengendalian Alat Pelindung Diri
Undang-undang No. 01 Tahun 1970 Pasal 14 sub c disebutkan
bahwa “Pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung
diri yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada
dibawah pimpinannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja”. Dalam
hal ini Rumah Sakit Islam Surakarta telah memenuhi ketentuan diatas
karena telah menyediakan alat pelindung diri secara cuma-cuma bagi
tenaga kerja dan telah disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja, jenis
pekerjaan dan resiko bahayanya. Tetapi dari hasil survei yang penulis
lakukan masih banyak tenaga kerja yang kurang disiplin dalam
pemakaian alat pelindung diri saat bekerja, terutama bagian laundry dan
instalasi gizi. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialiasasi kepada
karyawan mengenai arti pentingnya pemakaian APD, dan juga karena
karyawan merasa tidak nyaman dalam memakai APD sehingga belum
sesuai dengan Undang-undang No. 01/MEN/1970 pasal 12 sub b yang
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menyebutkan bahwa “Tenaga kerja harus memakai alat pelindung diri
yang diwajibkan untuk pencegahan penyakit akibat kerja”.
3.

Keselamatan Kerja Listrik
Upaya untuk melindungi bangunan rumah sakit dari kebakaran
akibat sambaran petir maka pihak rumah sakit telah memasang IPP
(Instalasi Penyalur Petir) berjenis IPP Farady. Pemasangan ini telah
sesuai dengan dengan Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung yang dalam pasal 20 ayat 1 berbunyi “Pengamanan
terhadap bahaya petir melalui sistem penangkal petir sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 4 merupakan kemampuan bangunan
gedung untuk melindung semua bagian bangunan gedung, termasuk
manusia didalamnya terhadap sambaran petir”.
Selain itu ada pengawasan dan pemeliharaan penangkal petir dan
telah sesuai Permenaker No. Per 02/MEN/1989 tentang “Pengawasan
Instalasi Penyalur Petir pasal 1 point (h) berisi tentang Instalasi penyalur
petir adalah seluruh susunan sarana penyalur petir yang terdiri atas
penerima (air terminal/road), conector, penghantar penurunan (down
conductor) dan Elektroda Bumi (Earth Electrode) termasuk kelengkapan
lainnya yang merupakan satu kesatuan berfungsi untuk menangkap
muatan petir dan menyalurkan ke bumi (grounding)” dan pasal 2 ayat 1
menyatakan “Instalasi Penyalur Petir harus direncanakan, dibuat,
dipasang dan dipelihara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri
dan atau standar yang diakui”.
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Sistem Kewaspadaan Bencana dan Kebakaran
Sistem Kewaspadaan Bencana dan Kebakaran bertujuan untuk
mengatasi kerugian baik berupa materi maupun korban manusia jika
terjadi suatu keadaan darurat di tempat kerja. Upaya pelaksanaan
prosedur di rumah sakit Islam Surakarta telah sesuai dengan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja No. Per 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Rumah

Sakit

Islam

Surakarta

telah

mempunyai

persiapan

menghadapi keadaan darurat bila terjadi keadaan darurat yaitu telah
diadakan in house training dalam menggunakan APAR pada semua
karyawan,

pemasangan

jalur

evakuasi,

serta

buku

pedoman

penanggulangan bencana dan kebakaran. Selain itu, juga telah tersedia
prosedur tetap tentang Program Pengendalian dan Penanggulangan
Kebakaran, serta mensosialisasikan alur pelaporan saat terjadi keadaan
darurat.

D. Ergonomi
Ergonomi merupakan aspek penting dalam kesehatan keselamatan kerja.
Shift kerja perlu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kelelahan kerja.
Shift kerja pada setiap karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta berbeda-beda
berdasarkan jenis dan sifat pekerjanya. Ada yang dibagi menjadi dua shift
dan tiga shift yaitu shift pagi, siang dan malam. Pembagian shift kerja di
Rumah Sakit Islam Surakarta ini telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu
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Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 77 yang
mengatur tentang Waktu Kerja, yaitu untuk waktu kerja sehari 8 (delapan)
jam dan seminggu 40 jam.
Adapun waktu istirahat untuk masing-masing shift adalah 1 jam. Libur
pada setiap bagian sama, yaitu seminggu ada 1 (satu) hari untuk libur dan
dalam satu tahun ada 12 hari cuti. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No.
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 79 yang mengatur tentang
waktu istirahat dan waktu cuti bagi tenaga kerja.
Sikap kerja karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta adalah berdiri,
jongkok, berjalan, mengangkat dan mendorong. Adapun usaha untuk
menghindari sikap monoton dalam bekerja dan menghindari penyakit serta
kecelakaan kerja maka telah diadakan tindakan-tindakan pengendalian.
Tindakan pengendalian yang telah dilaksanakan adalah penyediaan
tempat duduk dan alat kerja yang disesuaikan dengan ukuran antropometri
karyawan, prosedur tetap pemindahan dan prosedur mengangkat dan
mengangkut pasien dan barang, serta penggunaan alat angkat angkut seperti
trolly dan kursi roda.

E.

Lingkungan
Penyehatan lingkungan rumah sakit adalah segala upaya untuk
menyehatkan dan memelihara lingkungan rumah sakit dan pengaruhnya bagi
manusia. Adapun upaya yang dilakukan pihak rumah sakit antara lain yaitu
dengan membuat kebijakan dan prosedur tentang penyehatan lingkungan
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

rumah sakit. Prosedur pengendalian binatang pengganggu yang dibuat sudah
sesuai dengan peraturan Kepmenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dalam hal Pengendalian
Binatang Penggangu. Rumah Sakit Islam Surakarta bekerja sama dengan CV.
PROTON untuk pengendalian serangga dan binatang penganggu.
Prosedur sterilsasi di Rumah Sakit Islam Surakarta terhadap instrumen
telah sesuai dengan Kepmenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dalam hal Sterilisasi.
Sedangkan air bersih kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih
pun

sesuai

dengan

Permenkes

No.416/Menkes/SK/IX/1990

tentang

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dan dapat diminum jika
sudah dimasak mengacu pada Kepmenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004.
Prosedur penyehatan air bersih dan air minum di Rumah Sakit Islam
Surakarta belum semuanya sesuai dengan peraturan Kepmenkes RI No.
1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah
Sakit dalam hal Tata Cara Penyehatan Air Rumah Sakit.
Prosedur pembersihan terhadap ruang dan bangunan serta prosedur
penyehatan lingkungan rumah sakit di Rumah Sakit Islam Surakarta di rumah
sakit sesuai dengan peraturan Kepmenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004
dalam hal Pemeliharaan Ruang dan Bangunan Rumah Sakit dan Tata Cara
Pelaksanaan Kegiatan Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit. Selain itu
Rumah Sakit Islam Surakarta telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah
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sendiri mengingat besarnya jumlah limbah cair yang dihasilkan dari setiap
unit kerja.
Dengan dibangun IPAL, maka Rumah Sakit Islam Surakarta telah
memenuhi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 10 tahun 2004
tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Pelayanan Kesehatan untuk
Wilayah Jawa Tengah. Untuk hasil pemeriksaan dari BBTKL Yogyakarta
adalah sebagai berikut:
Hasil amoniak pada bulan februari 2012 masih melebihi standar
dikarenakan pada proses penguraian oleh mikrobiologi kurang sempurna.
Selain itu sistem air payung untuk mengurangi amoniak juga tidak berfungsi
lagi. Kualitas limbah (effluent) rumah sakit yang akan dibuang ke badan air
atau lingkungan harus memenuhi persyaratan baku mutu effluent sesuai
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MenLH/12/1995 atau
peraturan daerah setempat.
Untuk pengelolaan limbah padat telah sesuai dengan Kepmenkes RI No.
1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan di
Rumah Sakit. Dalam pemusnahan limbah padat Rumah Sakit Islam Surakarta
bekerja sama dengan pihak ke tiga yaitu CV. INDOPAK dan RS Orthopedi,
hal tersebut dilakukan dengan alasan pertama yaitu dalam pemusnahan
terdapat gas emisi yang keluar yang dapat mengganggu lingkungan selain itu
abu sisa pembakaran juga tidak bisa sembarangan dalam pembuangan ke
lingkungan agar tidak mencemari lingkungan sekitar rumah sakit, dan yang
kedua adalah faktor biaya yang di hitung-hitung lebih murah bila bekerja
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sama dengan pihak ketiga dibandingkan dengan pengadaan insenerator
sendiri.

F. Managemen K3
Rumah Sakit Islam Surakarta telah menerapkan SMK3 dalam rangka
menciptakan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja rumah sakit.
SMK3 di Rumah Sakit Islam Surakarta dengan dasar perundangan meliputi:
1.

Penyediaan APD secara cuma-cuma yang telah sesuai dengan Undangundang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 14.

2.

Adanya kebijakan direktur tentang penerapan pelayanan keselamatan
kerja, kebakaran dan kewaspadaan bencana di seluruh unit kerja rumah
sakit. Kebijakan tersebut ditetapkan oleh Direktur Utama Rumah Sakit
Islam Surakarta dengan SK No. 2724/A-1/DIRUT/XI/2009. Kebijakan
tersebut sudah disosialisasikan diseluruh unit kerja rumah sakit. Sebagai
tatalaksana kerja atau peraturan operasional, maka ditetapkan prosedur
tetap tentang pelaksanaan K3 di Rumah Sakit Islam Surakarta.

3.

Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, khususnya pada
pasal 23 dinyatakan bahwa diselenggarakan untuk mewujudkan
produktivitas kerja yang optimal meliputi pelayanan kesehatan kerja,
pencegahan PAK, dan syarat kesehatan kerja.

4.

Dibentuk badan PK3RS dan staf ahli K3 yang terdiri atas seorang ahli K3
dan ahli kesehatan lingkungan. Hal ini berarti sudah sesuai dengan
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Permenaker No. Per-04/MEN/1987 tentang P2K3 dan Tata Cara
Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
5.

Adanya program kerja dan SOP (Standart Operational Prosedure)
penyehatan lngkungan yang sesuai dengan Kepmenkes RI No.
1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Kualitas Tenaga Kerja di Bidang
Kesehatan Lingkungan di Rumah Sakit.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
1.

Higene Perusahaan di Rumah Sakit Islam Surakarta dilihat dari segi
pengukurannya sebagian besar sudah sesuai dengan Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

2.

Pelayanan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Islam Surakarta telah
melaksanakan 11 tugas pokok dari 12 tugas pokok sesuai Permenaker
Trans No. Per. 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
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3.
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Keselamatan Kerja untuk Pemasangan APAR dari lantai belum
memenuhi standart persyaratan, dan belum sesuai dengan Permenaker
No. Per. 04/ MEN/ 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan
Pemeliharaan APAR.

4.

Secara Ergonomi pembagian shift kerja di Rumah Sakit Islam Surakarta
terdiri dari shift pagi, siang dan malam telah sesuai dengan peraturan
yang ada yaitu Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan pasal 77 yang mengatur tentang Waktu Kerja, yaitu
untuk waktu kerja sehari 8 (delapan) jam dan seminggu 40 jam.

5.

Dari Segi Lingkungan upaya yang dilakukan pihak rumah sakit yaitu
dengan pengendalian binatang pengganggu yang dibuat sudah sesuai
dengan peraturan Kepmenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang
Persyaratan

Kesehatan

Lingkungan

Rumah

Sakit,

dalam

hal

Pengendalian Binatang Penggangu. Rumah Sakit Islam Surakarta bekerja
sama dengan CV. PROTON untuk pengendalian serangga dan binatang
penganggu.
6.

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit Islam
Surakarta sudah dibentuk badan PK3RS dan staf ahli K3 yang terdiri atas
seorang ahli K3 dan ahli kesehatan lingkungan. Hal ini berarti sudah
sesuai dengan Permenaker No. Per-04/MEN/1987 tentang P2K3 dan Tata
Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.

7.

Pengendalian yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Surakarta dalam
menangani faktor bahaya sudah sesuai dengan Undang-undang No. 01
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Tahun 1970 Pasal 14 sub c disebutkan bahwa “Pengurus wajib
menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri yang diwajibkan
penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya
untuk pencegahan penyakit akibat kerja”karena telah menyediakan alat
pelindung diri secara cuma-cuma bagi tenaga kerja dan telah disesuaikan
dengan jumlah tenaga kerja, jenis pekerjaan dan resiko bahayanya

B. Saran
Dari hasil magang diketahui bahwa pelaksanaan dan penerapan K3 di
Rumah Sakit Islam Surakarta yang belun optimal. Oleh karena itu penulis
bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut:
1.

Perlu di perhatikan faktor lingkungan fisik, yang meliputi penerangan,
kebisingan, suhu ditempat yang belum memenuhi standar dan sesegera
mungkin ditangani, seperti perbaikan lampu, tata ruang, dan perbaikan
atau penggantian AC.

2.

Perlu perbaikan dalam penempatan APAR yaitu jarak antar APAR dan
tinggi APAR dari lantai.

3.

Perlu dilakukan pemeriksaan dan perawatan sprinkler secara rutin.

4.

Perlu ditingkatkan kedisiplinan dalam penggunaan APD bagi semua
karyawan terutama yang bekerja di Instalasi Radiologi, Laundry dan
Instalasi Gizi..

5.

Penyuluhan dan training tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan
kerja supaya ditingkatkan agar karyawan mengerti bahwa mereka bekerja
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di lingkungan yang terdapat banyak faktor bahaya dan penyakit dari
pasien.
6.

Pengawasan terhadap karyawan mengenai kepatuhan terhadap prosedur
tetap yang telah dibentuk oleh tim PK3RS agar lebih ditingkatkan karena
masih banyak karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta yang mengabaikan
prosedur tetap.

7.

Sebaiknya untuk satu tugas pokok pelayanan kesehatan kerja yang belum
terlaksana, perlu dilakukan evaluasi ulang sehingga sesuai dengan
Permenakertrans RI No. Per-03/MEN/1982 tentang pelayanan Tenaga
Kerja.
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