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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. RUMAH SAKIT 

1. Pengertian Rumah Sakit 

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Mentri 

Kesehatan, 2016). Rumah Sakit merupakan instrumen masyarakat dan menjadi 

titik fokus untuk  mengkoordinasi dan menghantarkan pelayanan penderita 

pada komunitasnya. Berdasarkan hal tersebut, Rumah Sakit dapat dipandang 

sebagai suatu struktur terorganisasi yang menggabungkan bersama semua 

profesi kesehatan, fasilitas diagnostic dan terapi, alat dan perbekalan serta 

fasilitas fisik kedalam suatu sistem terkoordinasi untuk penghantaran 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat (Siregar, 2012). 

2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan 

kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menjalankan tugasnya, Rumah 

Sakit mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai 

dengan standar  pelayanan rumah sakit.  
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b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. 

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. 

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 

3. Klasifikasi Rumah Sakit 

Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  

56 Tahun  2014 tentang  Klasifikasi  dan  Perizinan  Rumah  Sakit,  klasifikasi 

Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas Rumah Sakit berdasarkan 

fasilitas dan kemampuan pelayanan. Fasilitas adalah segala sesuatu hal yang 

menyangkut sarana, prasarana maupun alat (baik alat medik maupun alat non 

medik) yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan yang 

sebaik-baiknya bagi pasien. 

Fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit Umum menurut 

Peraturan Mentri Kesehatan nomor 56 tahun 2014 diklasifikasikan menjadi 

empat yaitu: 

a. Rumah Sakit Umum kelas A adalah Rumah Sakit yang mempunyai       

fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 pelayanan medik 

spesialis dasar meliputi penyakit dalam, bedah, kesehatan anak, serta 

obstetri dan ginekologi. Lima pelayanan spesialis penunjang medik meliputi 

anestesiologi, radiologi, patologi klinik, patalogi anatomi dan rehabilitasi 
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medik. Dua belas pelayanan medik spesialis lain meliputi mata, THT, 

syaraf, jantung dan pembuluh darah,  kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, 

paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik dan kedokteran 

forensik. Lima belas pelayanan medik sub spesialis meliputi penyakit 

dalam, bedah, kesehatan anak, serta obstetri dan ginekologi, mata, THT, 

syaraf, jantung dan pembuluh darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, 

paru, orthopedi, urologi, bedah syaraf, bedah plastik dan gigi mulut. Tujuh 

pelayanan medik spesialis gigi dan mulut meliputi bedah mulut, konservasi 

atau endodonsi, periodonti, orthodonti, prosthodonti, pedodonsi, dan 

penyakit mulut. Jumlah tempat tidur yang dimiliki minimal 400 buah. 

Tenaga kefarmasian pada Rumah Sakit tipe A paling sedikit terdiri atas:  

1 apoteker sebagai kepala instalasi farmasi Rumah Sakit, 5 apoteker yang 

bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit 10 tenaga teknis 

kefarmasian, 5 apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit  

10 tenaga teknis kefarmasian, 1 apoteker di instalasi gawat darurat yang 

dibantu oleh minimal 2 tenaga teknis kefamasian, 1 orang apoteker di ruang 

ICU yang dibantu oleh paling sedikit 2 orang tenaga teknis kefarmasian,  

1 apoteker sebagai koordinator penerimaan dan distribusi yang dapat 

merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat 

jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya 

disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian rumah sakit dan  

1 apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat merangkap melakukan 

pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh 
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tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja 

pelayanan kefarmasian Rumah Sakit. 

b. Rumah Sakit Umum kelas B adalah Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas 

dan kemampuan sekurang-kurangnya  memilik 4 pelayanan medik spesialis 

dasar meliputi penyakit  dalam, bedah, kesehatan anak, serta obstetrik 

dan ginekologi. Lima pelayanan spesialis penunjang medik meliputi 

anestesiologi, radiologi, patologi klinik, patalogi anatomi dan rehabilitasi 

medik. Pelayanan medik spesialis lain paling sedikit 8 pelayanan dari  

13 yang meliputi pelayanan mata, THT, syaraf, jantung dan pembuluh 

darah, kulit dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi, urologi, bedah 

syaraf, bedah plastik dan kedokteran forensik dan pelayanan medik  

subspesialis paling sedikit berjumlah 2 pelayanan subspesialis dari  

4 subspesialis dasar yang meliputi pelayanan subspesialis dibidang 

spesialisasi bedah, penyakit dalam, kesehatan anak, serta obstetri dan 

ginekologi. Jumlah tempat tidur yang dimiliki minimal 200 buah. Tenaga 

kefarmasian pada Rumah Sakit Umum tipe B paling sedikit terdiri atas:  

1 apoteker sebagai Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit, 4 apoteker yang 

bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit 8 tenaga teknis 

kefarmasian, 4 apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit  

8 tenaga teknis kefarmasian, 1 apoteker di instalasi gawat darurat yang 

dibantu oleh minimal 2 tenaga teknis kefamasian, 1 orang apoteker di ruang 

ICU yang dibantu oleh paling sedikit 2 orang tenaga teknis kefarmasian,  

1 apoteker sebagai koordinator penerimaan dan distribusi yang dapat 
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merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat 

jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya  

disesuaikan  dengan  beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah Sakit dan  

1 apoteker sebagai koordinator produksi yang dapat merangkap melakukan 

pelayanan farmasi klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh 

tenaga teknis kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja 

pelayanan kefarmasian Rumah Sakit. 

c. Rumah Sakit Umum kelas C adalah Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas 

dan kemampuan pelayanan medik paling sediki 4 pelayanan medik spesialis 

dasar meliputi penyakit dalam, bedah, kesehatan anak, serta obstetri dan 

ginekologi dan 3 pelayanan spesialis penunjang medik meliputi pelayanan 

anestesiologi, radiologi, dan patologi klinik, pelayanan medik spesialis gigi 

dan mulut. Jumlah tempat tidur yang dimiliki minimal 100 buah. Tenaga 

kefarmasian pada Rumah Sakit Umum tipe C paling sedikit terdiri atas:  

1 apoteker sebagai Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit, 2 apoteker yang 

bertugas di rawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit 4 tenaga teknis 

kefarmasian, 4 apoteker di rawat inap yang dibantu oleh paling sedikit  

8 tenaga teknis kefarmasian, 1 apoteker  sebagai  koordinator  penerimaan, 

distribusi dan produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi 

klinik di rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis 

kefarmasian yang jumlahnya disesuaikan dengan beban kerja pelayanan 

kefarmasian Rumah Sakit. 
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d. Rumah Sakit Umum kelas D adalah Rumah Sakit yang mempunyai fasilitas 

dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2  dari 4 pelayanan medik 

spesialis dasar yang meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, 

bedan dan/atau obstetri dan ginekologi. Jumlah tempat tidur yang 

dimiliki minimal 50 buah.  Tenaga kefarmasian pada Rumah Sakit Umum 

tipe D paling sedikit terdiri  atas: 1 apoteker sebagai Kepala Instalasi 

Farmasi Rumah Sakit, 1 apoteker yang bertugas di rawat inap dan di 

rawat jalan yang dibantu oleh paling sedikit 2 orang tenaga teknis 

kefarmasian, 1 apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi dan 

produksi yang dapat merangkap melakukan pelayanan farmasi klinik di 

rawat inap atau rawat jalan dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang 

jumlahnya  disesuaikan dengan beban kerja pelayanan kefarmasian Rumah 

Sakit. 

4. Akreditasi Rumah Sakit 

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan haruslah memberikan 

pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Untuk itu RS harus melakukan 

proses akreditasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 tahun 

2017, Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Akreditasi, adalah 

pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilain 

bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi. Standar Akreditasi 

adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh 

rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. 

Sesuai dengan Undang-undang No. 44 tahun 2009 pasal 40, menyatakan bahwa 
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dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan 

akreditasi secara berkala minimal tiga tahun sekali. Tujuan dari akreditasi ini 

ialah untuk: 

a. Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dan melindungi keselamatan 

pasien Rumah Sakit. 

b. Meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia Rumah 

Sakit dan Rumah Sakit sebagai institusi 

c. Mendukung program Pemerintah di bidang kesehatan. 

d. Meningkatkan profesionalisme Rumah Sakit Indonesia di mata 

Internasional. 

Joint Commission International (JCI) merupakan suatu lembaga 

independen  luar negeri  yang telah ditetapkan oleh  kementerian  kesehatan 

sebagai pelaksana akreditasi internasional. Standar akreditasi nasional 

terangkum dalam standar akreditasi Rumah Sakit, sedangkan standar akreditasi 

internasional terangkum dalam Joint Commission International Accreditation 

Standars  for  Hospital.  Dalam  upaya  peningkatan mutu  pelayanan,  Rumah 

Sakit wajib melakukan kegiatan akreditasi secara berkala, minimal 3 tahun 

sekali (Republik Indonesia, 2009). Rumah Sakit yang belum terakreditasi harus 

menyesuaikan   dengan   ketentuan   dalam   peraturan   menteri  selambat- 

lambatnya 2 tahun sejak diundangkannya peraturan menteri ini (Mentri 

Kesehatan, 2017). Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang sudah 

terbentuk, masih dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 
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lembaga independen penyelenggara akreditasi berdasarkan peraturan menteri 

(Mentri Kesehatan, 2017). 

5. Struktur Organisasi Rumah Sakit 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2015 

Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit, organisasi Rumah Sakit paling 

sedikit terdiri atas: 

a. Kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit. 

b. Unsur pelayanan medis. 

c. Unsur keperawatan. 

d. Unsur penunjang medis. 

e. Unsur administrasi umum dan keuangan. 

f. Komite medis. 

g. Satuan pemeriksaan internal. 

Unsur organisasi Rumah Sakit selain kepala Rumah Sakit atau direktur 

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat berupa 

direktorat, departemen, divisi, instalasi, unit kerja, komite dan/ atau satuan 

sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja Rumah Sakit. Unsur organisasi 

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b sampai dengan 

huruf e, dapat digabungkan sesuai kebutuhan, beban kerja, dan atau klasifikasi 

Rumah Sakit (Presiden RI, 2015). 

6. Komite/ Tim Farmasi dan Terapi (KFT) Rumah Sakit 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 tahun 2016, Komite/ Tim 

Farmasi dan Terapi (KFT) merupakan unit kerja dalam memberikan 
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rekomendasi kepada pimpinan Rumah Sakit mengenai kebijakan penggunaan 

Obat di Rumah Sakit yang anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili semua 

spesialisasi yang ada di Rumah Sakit, Apoteker Instalasi Farmasi, serta tenaga 

kesehatan lainnya apabila diperlukan. Komite/ Tim Farmasi dan Terapi harus 

dapat membina hubungan kerja dengan komite lain di dalam Rumah Sakit yang 

berhubungan/ berkaitan dengan penggunaan obat. 

Ketua KFT dapat diketuai oleh seorang dokter atau seorang apoteker, 

apabila diketuai oleh dokter maka sekretarisnya adalah apoteker, namun 

apabila diketuai oleh apoteker, maka sekretarisnya adalah dokter. TFT harus 

mengadakan rapat secara teratur, sedikitnya 2 bulan sekali. Rumah sakit besar 

KFT harus mengadakan rapat sekali dalam satu bulan. Rapat KFT dapat 

mengundang pakar dari  dalam  maupun dari  luar rumah  sakit  yang  dapat 

memberikan masukan bagi pengelolaan KFT, memiliki pengetahuan khusus, 

keahlian-keahlian atau pendapat tertentu yang bermanfaat bagi KFT (Menteri 

Kesehatan, 2016). 

Tim Farmasi dan Terapi Rumah Sakit (KFT) menurut Permenkes (2016) 

mempunyai tugas antara lain : 

a. Mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di Rumah Sakit. 

b. Melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan  masuk   dalam 

formularium Rumah Sakit. 

c. Mengembangkan standar terapi. 

d. Mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat. 

e. Melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional. 
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f. Mengkoordinir penatalaksanaan reaksi obat yang tidak dikehendaki. 

g. Mengkoordinir penatalaksanaan medication error. 

h. Menyebarluaskan informasi terkait kebijakan penggunaan obat di  Rumah 

Sakit. 

7. Formularium Rumah Sakit 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 tahun 2016,  Formularium 

Rumah Sakit disusun mengacu kepada Formularium Nasional. Formularium 

Rumah Sakit merupakan daftar Obat yang disepakati staf medis, disusun oleh 

Komite/ Tim Farmasi dan Terapi yang ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit.  

a. Isi formularium tersebut diantaranya adalah:  

1) Halaman judul. 

2) Daftar nama anggota KFT.  

3) Daftar isi. 

4) Informasi mengenai kebijakan dan prosedur di bidang obat.  

5) Produk obat yang diterima untuk digunakan.  

6) Lampiran. 

b. Tahapan proses penyusunan formularium rumah sakit adalah sebagai 

berikut:  

1) Membuat rekapitulasi usulan obat dari masing-masing Staf Medis 

Fungsional berdasarkan standar terapi atau standar pelayanan medik. 

2) Mengelompokkan usulan obat berdasarkan kelas terapi. 

3) Membahas usulan tersebut dalam rapat KFT, jika diperlukan dapat 

meminta masukan dari pakar  
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4) Mengembalikan rancangan hasil pembahasan KFT, dikembalikan ke 

masing-masing SMF untuk mendapatkan umpan balik  

5) Membahas hasil umpan balik dari masing-masing SMF  

6) Menetapkan daftar obat yang masuk ke dalam Formularium Rumah Sakit  

7) Menyusun kebijakan dan pedoman untuk implementasi  

8) Melakukan edukasi mengenai Formularium Rumah Sakit kepada staf dan 

melakukan monitoring.  

c. Kriteria pemilihan obat untuk masuk formularium rumah sakit:  

1) Mengutamakan penggunaan obat generik. 

2) Memiliki rasio manfaat-risiko yang paling menguntungkan penderita. 

3) Mutu terjamin, termasuk stabilitas dan bioavailabilitas. 

4) Praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan. 

5) Praktis dalam penggunaan dan penyerahan. 

6) Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien. 

7) Memiliki rasio manfaat-biaya yang tertinggi berdasarkan biaya langsung 

dan tidak langsung. 

8) Obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman yang paling 

dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau.  

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap formularium Rumah 

Sakit, maka Rumah Sakit harus mempunyai kebijakan terkait dengan 

penambahan atau pengurangan Obat dalam Formularium Rumah Sakit dengan 

mempertimbangkan indikasi penggunaaan, efektivitas, risiko, dan biaya. 
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B. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) 

1. Pengertian Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah unit pelaksana fungsional yang 

menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. 

Instalasi farmasi di rumah sakit dipimpin oleh seorang apoteker dan dibantu 

oleh beberapa orang apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang 

memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

kompeten secara profesional, tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang 

bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian 

(Menteri Kesehatan, 2016).  

2. Tugas dan Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) 

Tugas instalasi farmasi Rumah Sakit menurut Peraturan menteri 

kesehatan (2016) meliputi: 

a. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh 

kegiatan pelayanan kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai 

prosedur dan etik profesi. 

b. Melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan 

medis habis pakai yang efektif, aman, bermutu dan efisien. 

c. Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan sediaan farmasi, 

alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai guna memaksimalkan efek 

terapi dan keamanan serta meminimalkan risiko. 

d. Melaksanakan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) serta 
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memberikan rekomendasi kepada dokter, perawat dan pasien. 

e. Berperan aktif dalam tim farmasi dan terapi. 

f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pelayanan 

kefarmasian. 

g. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan 

formularium Rumah Sakit. 

Fungsi instalasi farmasi rumah sakit menurut Peraturan menteri kesehatan 

(2016) meliputi: 

a. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. 

1) Memilih sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis 

pakai sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit. 

2) Merencanakan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan 

medis habis pakai secara efektif, efisien dan optimal. 

3) Mengadakan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis 

pakai berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

4) Memproduksi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis 

pakai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

5) Menerima sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai 

sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku. 

6) Menyimpan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis 

pakai sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian. 

7) Mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis 
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habis pakai ke unit-unit pelayanan di rumah sakit. 

8) Melaksanakan pelayanan farmasi satu pintu. 

9) Melaksanakan pelayanan obat “unit dose” dosis sehari. 

10) Melaksanakan komputerisasi pengelolaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan bahan medis habis pakai (apabila sudah 

memungkinkan). 

11) Mengidentifikasi,  mencegah  dan  mengatasi  masalah  yang terkait 

dengan  sediaan  farmasi,  alat  kesehatan,  dan  bahan  medis  habis 

pakai. 

12) Melakukan pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, 

dan bahan medis habis pakai yang sudah tidak dapat digunakan. 

13) Mengendalikan persediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan 

medis habis pakai. 

14) Melakukan administrasi pengelolaan  sediaan  farmasi,  alat kesehatan, 

dan bahan medis habis pakai. 

b. Pelayanan farmasi klinik 

1) Mengkaji dan melaksanakan pelayanan resep atau permintaan obat. 

2) Melaksanakan penelusuran riwayat penggunaan obat. 

3) Melaksanakan rekonsiliasi obat. 

4) Memberikan informasi dan edukasi penggunaan obat baik berdasarkan 

resep maupun obat non resep kepada pasien/ keluarga pasien. 

5) Mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait dengan 

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahanmedis habis pakai. 
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6) Melaksanakan visite mandiri maupun bersama tenaga kesehatan lain. 

7) Memberikan konseling pada pasien dan/ atau keluarganya. 

8) Melaksanakan Pemantauan Terapi Obat (PTO). 

a) Pemantauan efek terapi obat. 

b) Pemantauan efek samping obat. 

c) Pemantauan kadar obat dalam darah. 

9) Melaksanakan Evaluasi Penggunaan Obat (EPO). 

10) Melaksanakan dispensing sediaan steril. 

a) Melakukan pencampuran obat suntik. 

b) Menyiapkan nutrisi parenteral. 

c) Melaksanakan penanganan sediaan sitotoksik. 

d) Melaksanakan pengemasan ulang sediaan steril yang tidak stabil 

11) Melaksanakan Pelayanan Informasi Obat (PIO) kepada tenaga 

kesehatan lain, pasien atau keluarga, masyarakat dan institusi di luar 

Rumah Sakit 

12) Melaksanakan Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) 

3. Standar Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi 

kepada  pelayanan  pasien,  penyediaan  sediaan  farmasi,  alat  kesehatan,  dan 

bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan 

masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik (Menteri Kesehatan, 2016). 
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Rumah Sakit harus memelihara dan mengembangkan IFRS serta fungsi 

pelayanan yang dilakukan sesuai dengan praktek profesional dan etika yang 

dapat diterima dan semua persyaratan peundang-undangan yang berlaku. 

Fungsi pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit mempunyai berbagai 

komponen, yang semuanya digolongkan menjadi pelayanan non klinik dan 

klinik (Siregar, 2012). 

Standar adalah suatu dokumen yang ditetapkan dengan konsensus dan 

disetujui oleh suatu badan yang diakui dan berisi peraturan, pedoman atau 

karakteristik dari kegiatan atau hasil kegiatan, disediakan untuk penggunaan 

umum yang berulang, ditujukan untuk pencapaian derajat optimal keberaturan 

dalam suasana tertentu. Jadi standar minimal kegiatan atau pelayanan IFRS 

adalah kegiatan minimal yang harus dilakukan IFRS secara terus menerus yang 

masih memberikan unjuk kerja dan hasil yang baik. Standarnya meliputi 

(Siregar, 2012): 

a. Manajerial. 

b. Fasilitas. 

c. Distribusi dan pengendalian obat. 

d. Informasi obat. 

e. Jaminan terapi obat yang rasional. 

f. Penelitian. 

g. Pemberian obat dan produk biologik yang aman. 

h. Mutu dalam pelayanan perawatan penderita yang diberikan IFRS. 

4. Struktur Organisasi Instalasi Farmasi Rumah Sakit 
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Salah satu persyaratan dalam penerapan sistem menejemen mutu 

menyeluruh adalah adanya organisasi yang sesuai, yang dapat mengakomodasi 

seluruh kegiatan pelaksanaan fungsi. IFRS juga harus memiliki suatu 

organisasi yang pasti dan sesuai dengan kebutuhan sekarang dan kebutuhan 

mengakomodasi perkembangan di masa depan, dan mengikuti visi yang telah 

ditetapkan pimpinan dan para apoteker Rumah Sakit. Organisasi IFRS harus di 

desain dan dikembangkan agar faktor-faktor teknis, administratif dan manusia 

yang mempengaruhi mutu produk dan pelayanan berada dibawah kendali. 

Pengendalian itu dapat dilaksanakan melalui suatu struktur organisasi IFRS 

yang terdiri atas penetapan pekerjaan yang dilakukan beserta tanggung jawab 

dan hunbungan hierarki untuk melaksanakan pekerjaan itu. Struktur organisasi 

dasar (segmentasi utama) dari IFRS adalah pengadaan, pelayanan dan 

pengembangan. Struktur organisasi dasar ini  juga disebut kumpulan berbagai 

pekerjaan (Siregar, 2012). 

 

C. Central Steril Supply Departement (CSSD) 

1. Pengertian Central Steril Supply Departemen (CSSD) 

Central Sterilization Supply Department (CSSD) atau Instalasi Pusat 

Sterilisasi adalah unit pelayanan non struktural yang berfungsi memberikan 

pelayanan sterilisasi yang sesuai standar atau pedoman dan memenuhi 

kebutuhan barang steril di Rumah Sakit. Instalasi pusat sterilisasi 

ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit sesuai kebutuhan Rumah Sakit dan 

dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh 



21 
 

Laporan PKPA Bidang Rumah Sakit Mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas Wahid  

Hasyim Semarang Angkatan XIII di RSUD Ungaran Kab. Semarang Periode 

3 September - 31 Oktober 2018 

 

pimpinan Rumah Sakit (Depkes RI, 2009). 

CSSD dibentuk atas dasar kebijakan Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia yang menyatakan bahwa CSSD sebagai salah satu upaya dalam 

pengendalian  infeksi  di  rumah  sakit.  Alasan  diadakannya  CSSD  karena 

besarnya angka kematian akibat infeksi nosokomial dan banyaknya kuman 

yang mudah menyebar, mengkontaminasi benda dan menginfeksi manusia di 

lingkungan  rumah  sakit. Penularan  penyakit  banyak  melalui  udara,  darah, 

cairan  tubuh, dan kulit,  serta banyak  terjadi infeksi  nosokomial di Rumah 

Sakit. Untuk itu, perlu pengendalian efektif terhadap pencegahan penyakit 

menular, yaitu melalui sterilisasi. Sterilisasi adalah suatu proses pengolahan 

alat atau bahan yang bertujuan untuk menghancurkan semua bentuk kehidupan 

mikroba yang dapat dilakukan dengan proses kimia atau fisika (Depkes 

RI, 2009). 

2. Tujuan Central Steril Supply Departemen (CSSD) 

Pusat sterilisasi mempunyai tujuan antara lain: 

a. Membantu unit lain di Rumah Sakit yang membutuhkan kondisi steril, 

untuk mencegah terjadinya infeksi. 

b. Menurunkan angka kejadian infeksi dan membantu mencegah serta 

menanggulangi infeksi nosokomial. 

c. Efisiensi tenaga medis atau paramedis untuk kegiatan yang berorientasi 

pada pelayanan terhadap pasien. 

d. Menyediakan dan menjamin kualitas hasil sterilisasi terhadap produk yang 

dihasilkan (Depkes RI, 2009). 
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3. Tugas dan Fungsi Central Steril Supply Departemen (CSSD) 

Berdasarkan Departemen Kesehatan RI (2009) pusat sterilisasi memiliki 

tanggung jawab  yang bervariasi tergantung dari ukuran Rumah Sakit, struktur 

organisasi  dan  proses  sterilisasi. Tugas utama pusat sterilisasi adalah: 

a. Menyiapkan peralatan medis untuk perawatan pasien.  

b. Melakukan proses sterilisasi alat atau bahan. 

c. Mendistribusikan alat-alat yang dibutuhkan oleh ruangan perawatan, kamar 

operasi maupun ruangan lainnya. 

d. Berpartisipasi dalam pemilihan peralatan dan bahan yang aman dan efektif 

serta bermutu. 

e. Mempertahankan stock inventory yang memadai untuk keperluan perawatan 

pasien. 

f. Mempertahankan standar yang telah ditetapkan 

g. Mendokumentasikan  setiap  aktivitas  pembersihan,  disinfektasi  maupun 

sterilisasi sebagai bagian dari program upaya pengendalian mutu 

h. Melakukan penelitian terhadap hasil sterilisasi dalam rangka pencegahan  

dan  pengendalian  infeksi  bersama  dengan  panitia pengendalian infeksi 

nosokomial. 

i. Memberikan penyuluhan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah 

sterilisasi. 

j. Menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan staf instalasi pusat 

sterilisasi baik yang bersifat intern maupun ekstern. 

k. Mengevaluasi hasil sterilisasi. 
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Fungsi utama CSSD yaitu menyiapkan alat-alat bersih dan steril untuk 

keperluan perawatan pasien di Rumah Sakit. Secara lebih rinci fungsi dari 

pusat sterilisasi adalah menerima, memproses, memproduksi, mensterilkan, 

menyimpan serta mendistribusikan peralatan medis ke berbagai ruangan di 

Rumah Sakit. Alur  aktivitas  fungsional  dari  pusat  sterilisasi  secara  umum 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Pembilasan: Pembilasan alat-alat yang telah digunakan tidak dilakukan di 

ruang perawatan. 

b. Pembersihan: Semuat peralatan pakai ulang harus dibersihkan secara baik 

sebelum dilakukan proses disinfeksi dan sterilisasi. 

c. Pengeringan: Pengeringan harus dilakukan hingga kering dengan sempurna. 

d. Inspeksi dan pengemasan: Setiap alat bongkar pasang harus diperiksa 

kelengkapannya, sementara untuk bahan linen harus diperhatikan densitas 

maksimumnya. 

e. Memberi  label: Setiap kemasan harus memiliki label yang menjelaskan isi 

dari kemasa, cara sterilisasi, tanggal sterilisasi dan kadaluarsa proses 

sterilisasi. 

f. Pembuatan: Membuat dan mempersiapkan kapas serta kasa balut yang 

kemudian akan disterilkan. Sterilisasi: sebaiknya diberikan tanggung jawab 

kepada staf yang terlatih. 

g. Penyimpanan:  Harus diatur secara baik dengan memperhatikan kondisi 

penyimpanan yang baik. 

h. Distribusi: Distribusi dapat dilakukan  berbagai sistem distribusi sesuai   



24 
 

Laporan PKPA Bidang Rumah Sakit Mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas Wahid  

Hasyim Semarang Angkatan XIII di RSUD Ungaran Kab. Semarang Periode 

3 September - 31 Oktober 2018 

 

dengan Rumah Sakit masing-masing (Depkes RI, 2009). 

4. Lokasi Central Steril Supply Departemen (CSSD) 

Lokasi CSSD sebaiknya berdekatan dengan ruangan pemakai alat atau 

bahan steril terbesar di Rumah Sakit. Pemilihan lokasi seperti ini maka selain 

meningkatkan pengendalian infeksi dengan meminimalkan resiko kontaminasi 

silang, serta meminimalkan lalu lintas transportasi alat steril. Ketersediaan 

ruangan CSSD yang memadai merupakan suatu keharusan untuk keefisienan 

dan keoptimalan fungsi kerja CSSD. Untuk Rumah Sakit yang berukuran 

kecil, lokasi CSSD sebaiknya berada dekat dengan wilayah kamar operasi 

sesuai fungsinya dan diupayakan lokasinya dekat dengan laundry (Depkes RI, 

2009). 

5. Persyaratan Ruang Central Steril Supply Departemen (CSSD) 

Berdasarkan Pedoman Instalasi Pusat Sterilisasi (Central Sterile Supply 

Department/CSSD) di Rumah Sakit (2009), pada prinsipnya desain ruang pusat 

sterilisasi terdiri dari ruang bersih dan ruang kotor yang dibuat sedemikian rupa 

untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang dari ruang kotor ke ruang 

bersih. Selain itu pembagian ruangan disesuaikan dengan alur kerja. Ruangan 

CSSD dibagi menjadi 5 bagian: 

a. Ruang dekontaminasi 

Pada ruang ini terjadi proses penerimaan barang kotor, melakukan 

dekontaminasi dan pembersihan. Ruang dekontaminasi harus direncanakan, 

dipelihara, dan dikontrol untuk mendukung efisiensi proses dekontaminasi 

dan untuk melindungi pekerja dari benda-benda yang dapat menyebabkan 
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infeksi, racun dan hal-hal berbahaya lainnya (Depkes RI, 2009). 

Sistem ventilasi harus didesain sedemikian rupa sehingga udara di 

ruang dekontaminasi harus dihisap keluar atau ke sistem sirkulasi udara 

yang mempunyai filter, tekanan udara harus negatif  tidak mengkontaminasi 

udara ruangan lainnya, tidak dianjurkan menggunakan kipas angin. Pada 

ruang ini dianjurkan ada tempat penyimpanan tertutup. Persyaratan ruang 

dekontaminasi antara lain: 

1) Terletak diluar lalu lintas utama Rumah Sakit. 

2) Dirancang sebagai area tertutup, secara fungsional terpisah dari area di 

sebelahnya, dengan ijin masuk terbatas. 

3) Dirancang secara fungsional terpisah dari area lainnya. 

4) Disediakan peralatan yang memadai dari segi disain, ukuran dan tipenya   

untuk pembersihan atau disinfeksi alat-alat kesehatan (Depkes RI, 2009). 

b. Ruang pengemasan alat 

Di ruang ini dilakukan proses pengemasan alat untuk alat bongkar 

pasang maupun pengemasan dan penyimpanan barang bersih. Pada ruang 

ini dianjurkan ada tempat penyimpanan tertutup (Depkes RI, 2009). 

c. Ruang produksi dan processing 

Di ruang ini  dilakukan  pemeriksaan linen, dilipat, dan dikemas 

untuk persiapan sterilisasi. Pada daerah ini sebaiknya ada tempat untuk 

penyimpanan barang tertutup. Selain linen, pada daerah ini dipersiapkan 

pula bahan-bahan seperti kain kasa, cotton swab, dan lain-lain (Depkes RI, 

2009). 
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d. Ruang sterilisasi 

Di ruang ini dilakukan proses sterilisasi. Untuk sterilisasi Etilen 

oksida, sebaiknya dibuatkan ruang khusus yang terpisah tetapi masih dalam 

satu unit pusat sterilisasi dan dilengkapi exhaust (Depkes RI, 2009). 

e. Ruang penyimpanan barang steril 

Ruang ini sebaiknya dekat dengan ruang sterilisasi.Apabila digunakan 

mesin sterilisasi dua pintu, maka pintu belakang langsung berhubungan 

dengan ruang penyimpanan. Dinding dan lantai ruangan terbuat dari bahan 

yang halus, kuat sehingga mudah dibersihkan, alat steril disimpan pada 

jarak 19-24 cm dari lantai dan minimum 43 cm dari langit langit serta 5 cm 

dari dinding serta diupayakan untuk menghindari terjadi penumpukan debu 

pada kemasan, serta alat-alat steril tidak disimpan dekat wastafel atau 

saluran pipa lainnya. Akses ke ruang penyimpanan steril dilakukan oleh 

petugas pusat sterilisasi yang terlatih, bebas dari penyakit menular  dan  

menggunakan pakaian yang sesuai dengan persyaratan (Depkes RI, 2009). 

6. Alat Pelindung Diri (APD) 

Instalasi pusat sterilisasi harus dilengkapi dengan alat pelindung diri 

seperti apron lengan panjang yang tahan terhadap cairan atau karet yang tahan 

terhadap cairan kimia heavy-duty, penutup kepala, masker “high-filtration” 

dan “tight  fitting”goggle, khususnya  dipakai  oleh  staf  saat  melakukan 

prosedur yang memungkinkan terjadinya percikan atau kontaminasi dari cairan 

yang  mengandung  darah  atau  cairan  tubuh  yang  beresiko  (Depkes  RI, 

2009). 
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7. Tahap-Tahap Sterilisasi Alat dan Bahan Medik 

Berdasarkan Pedoman Instalasi Pusat Sterilisasi (Central Sterile Supply 

Department/ CSSD) di Rumah Sakit (Depkes RI, 2009), tahapan sterilisasi 

meliputi: 

a. Dekontaminasi 

Dekontaminasi adalah proses fisik atau kimia untuk membersihkan 

benda-benda yang mungkin terkontaminasi mikroba yang berbaya. Tujuan 

dari proses ini adalah untuk melindungi pekerja  yang bersentuhan langsung 

dengan alat-alat kesehatan yang sudah melalui proses dekontaminasi, dari 

penyakit yang dapat disebabkan kontaminasi mikroorganisme. 

b. Pengemasan 

Pengemasan yaitu membungkus, mengemas dan menampung alat- alat 

yang dipakai ulang untuk sterilisasi, penyimpanan, dan pemakaian. Tujuan 

pengemasan adalah untuk berperan terhadap keamanan dan efektivitas 

perawatan pasienyang merupakan tanggung jawab utama pusat sterilisasi. 

Prinsip-prinsip pengemasan: 

1) Sterilan   harus   dapat   diserap   dengan   baik   menjangkau   seluruh 

permukaan kemasan dan isinya. 

2) Harus dapat menjaga sterilitas isinya sampai kemasan dibuka. 

3) Harus mudah dibuka dan isinya mudah diambil tanpa menyebabkan 

kontaminasi. 

c. Metode Sterilisasi 

Peralatan sterilisasi yang terbungkus selanjutnya menjalani sterilisasi 
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sesuai metode yang dipilihnya. Metode sterilisasi yang dapat digunakan 

antara lain: 

1) Sterilisasi kering 

Dilakukan didalam oven, membutuhkan suhu yang lebih tinggi 

yaitu umumnya antara 150-170ºC dan waktu yang lebih lama dari pada 

autoklaf. Digunakan terbatas untuk alat gelas dan bahan minyak, gas 

atau bubuk yang rusak dengan uap. Untuk mematikan spora dibutuhkan 

waktu 2 jam pada suhu 180ºC. 

2) Sterilisasi basah atau uap panas 

Sterilisasi  basah  dilakukan  dengan  uap  panas  pada  tekanan 

tertentu misalnya pada autoklaf, atau dengan cara mendidihkan. 

Sterilisasi dengan autoklaf paling efisien karena suhu yang dicapai 

melebihi titik didih air yaitu 121ºC dan lama sterilisasi pada umumnya 

20  menit.  Lama  sterilisasi  dihitung  mulai  dari  saat  suhu  mencapai 

121ºC, untuk seperti kain kasa dan kapas lama sterilisasi 30 menit. 

Untuk  mengawasi  kualitas  sterilisasi  basah  digunakan  spora  tahan 

panas misalnya spora Bacillus stearothermophilus. 

3) Sterilisasi dengan bahan kimia atau gas 

Ada beberapa bahan kimia yang merupakan racun bagi 

mikroorganisme tetapi tidak banyak yang di pakai sebagai bahan 

sterilisasi. Bahan kimia yang digunakan untuk sterilisasi antara lain gas 

etilen  oksida,  formaldehida.  Gas  ini  merupakan  bahan  kimia  yang 

sangat reaktif, sehingga cukup berpotensi untukmembunuh 
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mikroorganisme. Namun kadang-kadang meninggalkan sisa pada bahan 

yang disterilkan. 

4) Sterilisasi cara penyaringan (filtrasi) 

Merupakan metode sterilisasi  yang dipakai untuk larutan yang 

tidak tahan panas seperti serum, plasma  atau tripsin. Jenis saringan 

terbuat  dari  selulosa  berpori,  penyaringan  (filter)  ini  mengabsorbsi 

hanya sedikit cairan yang difiltrasi. Dan ukuran penyaring (filter) yang 

digunakan untuk sterilisasi adalah 0,22 μm karena ukuran ini lebih kecil 

dari bakteri. 

5) Sterilisasi cara penyinaran Ultraviolet 

Penyinaran Ultraviolet terutama digunakan untuk mengendalikan 

infeksi yang ditularkan melalui udara pada ruang kultur jaringan. Efek 

samping  dapat  merusak  retina  mata  dan  sel-sel  yang  bermitosis 

sehingga tidak diperbolehkan bekerja dibawah sinar UV, selain itu sinar 

Ultraviolet juga bersifat mutogenik. 

d. Penyimpanan 

Setelah    selesainya    proses    sterilisasi,    peralatan    medis 

disimpan dan harus dijaga kualitas sterilisasinya. 

e. Pendistribusian 

Peralatan medis yang siap pakai selanjutnya didistribusikan ke unit-

unit yang memerlukannya. 

 

D. Penanganan Limbah  Rumah Sakit  
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Menurut UU No. 32 tahun 2009, limbah adalah sisa suatu usaha atau 

kegiatan. Sedangkan menurut keputusan menteri kesehatan nomor 1204 tahun 

2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan Rumah Sakit, limbah Rumah 

Sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan Rumah Sakit dalam 

bentuk padat, cair, dan gas. Di dalam keputusan menteri  tersebut  limbah  di  

Rumah  Sakit  dibagi  menjadi  6  yaitu  limbah  padat (limbah medis padat dan 

limbah padat non medis), cair, gas, infeksius, sangat infeksius dan sitotoksik. 

Rumah sakit pasti menimbulkan berbagai buangan dan sebagainya yang 

merupakan sampah atau limbah berbahaya (limbah terkontaminasi), oleh karena 

itu pengelolaan sampah atau limbah Rumah Sakit menjadi salah satu bagian 

penting di Rumah Sakit. Menurut peraturan menteri kesehatan nomor 340 tahun 

2010, pengelolaan limbah termasuk dalam pelayanan penunjang nonklinik di 

Rumah Sakit. 

Terdapat berbagai kantong yang digunakan untuk pembuangan limbah di 

Rumah Sakit dengan menggunakan bermacam-macam warna (Menteri Kesehatan, 

2004) 

Kode warna kantong yang digunakan antara lain : 

1. Warna merah : Limbah Radiologi 

2. Warna kuning : Limbah Infeksius, Patologi, dan Anatomi 

3. Warna ungu : Limbah Sitotastik 

4. Warna coklat : Limbah Kimia dan farmasi 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 101 tahun 2014 

Bahan berbahaya dan beracun (B3) Adalah zat, energi dan atau komponen lain 
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yang karena sifat, konsentrasi dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun 

tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup atau 

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia 

dan makhluk lain. 

Pengelolaan limbah B3 Adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, 

penyimpanan,  pengumpulan,  pengangkutan,  pemanfaatan,  pengolahan,  dan 

atau penimbunan. 

1. Pengelolaan Limbah Padat  

a) Limbah Padat Medis 

1) Pengumpulan limbah medis padat dari setiap ruangan penghasil limbah 

menggunakan troli khusus yang tertutup. 

2) Penyimpanan limbah medis padat harus sesuai iklim tropis yaitu pada 

musim hujan paling lama 48 jam dan musim kemarau paling lama 24 

jam. 

3) Pengelola harus mengumpulkan dan mengemas pada tempat yang kuat. 

4) Pengangkutan limbah keluar Rumah Sakit menggunakan kendaraan 

khusus. 

5) Limbah medis padat tidak diperbolehkan membuang langsung ke tempat 

pembuangan akhir limbah domestic sebelum aman bagi kesehatan. 

6) Cara dan teknologi pengolahan atau pemusnahan limbah medis padat 

disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan jenis limbah medis 

padat yang ada, dengan pemanasan menggunakan otoklaf atau dengan 

pembakaran menggunakan incinerator. 
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b) Limbah Padat Non Medis 

1) Pewadahan limbah padat non medis harus dipisahkan dari limbah medis 

padat dan ditampung dalam kantong plastic warna hitam. 

2) Setiap tempat pewadahan limbah padat harus dilapisi kantong plastic 

warna hitam sebaga pembungkus limbah padat dengan lambing domestic 

warna putih. 

3) Bila kepadatan lalat di sekitar tempat limbah melebihi 2 ekor per- block 

grill, perlu dilakukan pengendalian lalat. 

4) Bila di tempat pengumpulan sementara tingkat kepadatan lalat lebih dari 

20 per- block grill atau tikus terlihat pada siang hari harus dilakukan 

pengendalian. 

5) Pengelolaan dan pemusnahan limbah padat non-medis harus dilakukan 

sesuai persyaratan kesehatan (Menteri Kesehatan, 2004).  

2. Pengelolaan Limbah Cair 

Air limbah adalah seluruh air buangan yang berasal dari hasil proses 

kegiatan sarana pelayanan kesehatan yang meliputi: air limbah domestik (air 

buangan kamar mandi, dapur, air bekas pencucian pakaian), air limbah klinis 

(air limbah yang berasal dari kegiatan klinis rumah sakit, misalnya air bekas 

cucian luka, cucian darah dll), air limbah laboratorium dan lainnya. Prosentase 

terbesar dari air limbah adalah limbah domestik sedangkan sisanya adalah 

limbah yang terkontaminasi oleh infectious agents kultur mikroorganisme, 

darah, buangan pasien pengidap penyakit infeksi, dan lain-lain. Air limbah 

yang berasal dari buangan domestik maupun buangan limbah cair klinis 

umumnya mengandung senyawa pencemar organik yang cukup tinggi dan 



33 
 

Laporan PKPA Bidang Rumah Sakit Mahasiswa PSPA Fakultas Farmasi Universitas Wahid  

Hasyim Semarang Angkatan XIII di RSUD Ungaran Kab. Semarang Periode 

3 September - 31 Oktober 2018 

 

dapat diolah dengan proses pengolahan secara biologis. Air limbah yang 

berasal dari laboratorium biasanya banyak mengandung logam berat yang 

apabila dialirkan ke dalam proses pengolahan secara biologis dapat 

mengganggu proses pengolahannya, sehingga perlu dilakukan pengolahan awal 

secara kimia-fisika, selanjutnya air olahannya dialirkan ke instalasi pengolahan 

air limbah (Menteri Kesehatan, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema pengolahan limbah cair (Mentri Kesehatan, 2011). 

3. Pengelolaan Limbah Gas  

a. Standar limbah gas (emisi) dari pengolahan pemusnahan limbah padat 

dengan incinerator. 

b. Monitoring limbah gas berupa NO2, SO2, logam berat, dan dioksin dilakukan 

minimalsatu kali setahun. 
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c. Suhu pembakaran minimum 10000C untuk pemusnahan bakteri pathogen, 

virus,dioksin, dan mengurangi jelaga. 

d. Dilengkapi alat untuk mengurangi emisis gas dan debu. 

e. Melakukan penghijauan dengan menanam pohon yang banyak 

memproduksi gas oksigen dan dapat menyerap debu (Menteri Kesehatan, 

2004). 

 

4. Pengelolaan Limbah Sitotoksik 

Limbah sitotoksik adalah limbah yang berasal dari bahan yang 

terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk terapi 

kanker yang mempunyai kemampuan membunuh atau menghambat 

pertumbuhan sel hidup. Persyaratan pengelolaan limbah sitotoksik: 

a. Limbah tidak boleh dibuang dengan penimbunan (landfill) atau kesaluran 

limbah umum. 

b. Pembuangan  yang dianjurkan adalah dikembalikan ke distributornya, 

dibakar dengan insenerator suhu tinggi atau dengan cara degradasi kimia. 

c. Suhu untuk membakar dengan insenerator adalah 1.200°C. 

d. Apabila menggunakan insenerator pirolitik dengan dua tungku pembakaran. 

Suhu dan waktu yang diatur pada tungku pertama adalah 1200°C dengan 

waktu minimal 2 detik, kemudian tungku kedua harus dilengkapi dengan 

penyaring debu dan diatur dengan suhu 1000°C dengan waktu minima l5 

detik. 

e. Insenerator juga harus dilengkapi dengan peralatan pembersih gas, dan 
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rotary kiln yang didesain untuk dekomposisi panas limbah kimiawi yang 

beroperasi baik diatas suhu 850°C (Hernowo, 2003). 

 

5. Pengelolaan Limbah Infeksius dan Sangat Infeksius 

Limbah  infeksius  adalah  limbah  yang   terkontaminasi  organisme 

patogen yang tidak  secara rutin  ada di  lingkungan  dan  organisme tersebut 

dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada 

manusia rentan. Sedangkan limbah sangat infeksius adalah limbah yang berasal 

dari pembiakan dan stok bahan sangat infeksius, otopsi, organ binatang 

percobaan dan bahan lain yang telah diinokulasi, terinfeksi atau kontak dengan 

bahan yang sangat infeksius. 

Menurut peraturan menteri kesehatan nomor 1204 tahun 2004 tentang 

persyaratan kesehatan lingkungan Rumah Sakit limbah yang sangat infeksius 

seperti biakan dan persediaan agen infeksius dari laboratorium   harus 

disterilisasi dengan pengolahan panas dan basah seperti dalam autoklaf sedini 

mungkin. Limbah infeksius yang lain cukup dengan cara disinfeksi. 



 


