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SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
hidayah-Nya Pedoman Teknis Ruang Isolasi dapat disusun.

Ruang Isolasi adalah bagian dari bangunan di fasilitas pelayanan kesehatan yang
mempengaruhi keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan medik. Oleh karena itu fasilitas
fisiknya dan pengelolaannya harus didesain dengan benar, dalam hal ini memenuhi persyaratan
teknisnya.

Pedoman teknis ini, dimaksudkan sebagai upaya menetapkan acuan mengenai
perencanaan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas fisik Ruang Isolasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang dapat menampung kebutuhan pelayanan dengan memperhatikan
aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kemudahan baik bagi petugas fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya.

Pedoman teknis ini disusun untuk melaksanakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, Bab X Penyakit Menular dan Tidak Menular, Bagian Kesatu Penyakit Menular,
Pasal 152 Ayat 1 : Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan
upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang
ditimbulkannya.

Dengan demikian kami sangat mengharapkan peran serta dari stake holder terkait, yaitu
asosiasi profesi, pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, konsultan perencanaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan pihak lainnya dalam membantu Kementerian Kesehatan mendukung
amanat Undang-Undang tersebut.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua
pihak yang telah membantu diterbitkannya Pedoman Teknis Ruang Isolasi. Diharapkan Pedoman
Teknis ini dapat menjadi petunjuk agar suatu perencanaan pembangunan atau pengembangan
Ruang Isolasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menampung kebutuhan pelayanan dan
fasilitas fisiknya memenuhi standar aman.

Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan mutu fasilitas
pelayanan kesehatan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2015
Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K)
NIP 195507271980101001
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan
Karunia-Nya buku Pedoman Teknis Ruang Isolasi dapat diselesaikan dengan baik.

Ruang Isolasi di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu fungsi yang sangat
penting dalam penyelenggaraan pelayanan medik di fasilitas pelayanan kesehatan. Output kegiatan
dalam Pelayanan di Ruang Isolasi merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pencegahan
dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh mikro organisme
patogen.

Ruang Isolasi di fasilitas pelayanan kesehatan pada dasarnya menyangkut pekerjaan
operasi dan pemeliharaan secara teknis. Sesuai dengan fungsinya, maka Ruang Isolasi harus
didesain dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan, yaitu mulai dari alur kegiatan
(pathway), program ruangan terkait program fungsi, kekuatan struktur bangunan dalam
menampung berat peralatan dan sistem utilitas yang memenuhi tingkat kebersihan ruangan.

Penyusunan Pedoman teknis ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung Undang-
Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bab X Penyakit Menular dan Tidak Menular,
Bagian Kesatu Penyakit Menular, Pasal 152 Ayat 1 : Pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan
penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.

Pedoman ini disusun dengan partisipasi berbagai pihak termasuk fasilitas pelayanan
kesehatan, organisasi profesi dan instansi terkait baik pembina maupun pengelola fasilitas
pelayanan kesehatan. Pedoman teknis ini merupakan acuan bagi para pengelola fasilitas
pelayanan kesehatan, praktisi bangunan di fasilitas pelayanan kesehatan, para perencana atau
pengembang fasilitas pelayanan kesehatan dan pihak lain dalam pembangunan Ruang Isolasi yang
benar sehingga tercapai output yang bermutu.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua
pihak yang telah membantu diterbitkannya Pedoman Teknis Ruang Isolasi. Diharapkan Pedoman
ini dapat menjadi petunjuk bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Desember 2015

Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik
dan Sarana Kesehatan

Ir. Sodikin Sadek, M.Kes
NIP. 196212031986031004
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam memberikan layanan kesehatan Rumah Sakit harus menerapkan Kewaspadaan

Isolasi yang terdiri dari Kewaspadaan Standar dan Kewaspadaan berbasis transmisi. Dalam

memberi layanan kesehatan Rumah Sakit harus mampu memisahkan pasien yang mengidap

penyakit infeksi dan menular dengan yang tak menular. Berdasarkan cara transmisi/penularan

infeksi maka dapat dibedakan menjadi secara kontak, droplet atau udara. Transmisi melalui

kontak adalah yang tertinggi, dan munculnya kuman Multiple Drug Resistant Organism

(MDRO) perlu dipahami oleh seluruh petugas kesehatan. Beberapa penyebab emerging

diseases ditransmisikan melalui droplet dan close contact, seperti H5N1, H1N1, MERS CoV dll.

Penyakit yang ditransmisikan melalui udara menjadi yang agak rumit karena mikroba

penyebabnya ada di udara sehingga Rumah Sakit harus mengkondisikan ventilasi ruangan

layanan harus memenuhi kriteria aman bagi pasien, petugas dan pengunjung, sesuai anjuran

WHO, organisasi profesi pengendali infeksi seperti IFIC, APSIC, APIC, Perdalin, CDC dll.

Dalam menempatkan pasien infeksi yang menular, maka petugas kesehatan harus terlatih

untuk menerapkan Kewaspadaan Isolasi sehingga mampu menempatkan pasien sesuai

dengan cara transmisi penyakitnya, kapan perlu diisolasi, kapan boleh di kohorting atau kapan

boleh di tempatkan bersama dengan pasien lain. Penyakit yang ditularkan melalui udara masih

menjadi masalah kesehatan di Indonesia, seperti tuberkulosis dimana Indonesia sebagai

penyumbang TB terbanyak nomor 4 didunia.

Pencegahan dan Pengendalian TB saat ini dikolaborasikan dengan program HIV dalam

upaya menurunkan beban TB pada ODHA. Data tahun 2012 di Indonesia, estimasi prevalensi

TB adalah 297/100.000 penduduk dengan angka kematian 27/100,000 penduduk. Insiden

Tuberkulosis (TB) resisten obat di Indonesia diperkirakan mencapai 1.9% kasus TB baru dan

12% dari kasus TB yang telah diobati sebelumnya (WHO, 2013). Berdasarkan data Kemenkes

RI tahun 2009-2013 menunjukkan bahwa terdapat 8232 orang terduga pasien TB resisten

OAT. Dari 8232 pasien tersebut, didiagnosis TB resisten OAT sebanyak 2420 pasien, dari 2420

pasien yang didiagnosis yang diobati  sebanyak 1725 pasien?

Pasien dengan imunitas rendah berisiko tinggi terkena infeksi TB seperti pasien dengan

HIV, DM, kehamilan atau pasien dengan gangguan imunitas lainnya. Peningkatan risiko

perkembangan infeksi TB laten menjadi TB aktif pada pasien DM sebesar 2,5 kali,

dibandingkan dengan pasien TB tanpa DM. Jumlah kasus HIV pada pasien TB di Indonesia

diperkirakan mencapai 3,3%.
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Risiko terjadinya infeksi TB pada tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan berkisar

antara 25 – 5.361 per 100.000 orang (Joshi R, et al, 2006). Risiko tinggi penularan infeksi lebih

sering terjadi di ruang rawat inap pasien, laboratorium, instalasi penyakit dalam dan instalasi

gawat darurat. Sedangkan petugas kesehatan yang berisiko terkena infeksi TB adalah dokter,

perawat, paramedis, petugas laboratorium, radiografer, pendamping pasien, dan petugas

bangsal. Risiko terjadinya infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dicegah melalui upaya

pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) termasuk di dalamnya PPI tuberkulosis/PPI TB

yang efektif dan efisien. Hasil Penelitian di salah satu RSUD di DKI membuktikan bahwa

petugas kesehatan dengan Tuberkulosis adalah petugas yang langsung memberikan layanan

kesehatan terhadap pasien tuberkulosis, petugas yang telah bekerja di Rumah Sakit sama atau

lebih dari 10 tahun walaupun tidak langsung melayani pasien TB.

Infeksi yang berkaitan dengan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan infeksi

yang didapat dari pekerjaan disebut Healthcare Associated Infections (HAIs) dahulu disebut

sebagai Infeksi nosokomial.Penelitian WHO 1995-2010 mendapatkan rerata angka HAIs di

Negara maju 7,6%, di USA 4,5%, di Jerman 3,6%, di Perancis 4,4% dan di negara berkembang

5,7-19,1%, survey cross sectional oleh Perdalin bekerjasama dengan RS Penyakit Infeksi

Sulianti Saroso pada tahun 2003 mendapatkan HAIs antara  2,4 -24,6 %.?

Munculnya emerging diseases sejak tahun 2002 hingga sekarang, dari SARS, H5N1,

H1N1, MERS CoV, Ebola menyebabkan Rumah Sakit harus menyiapkan ruang Isolasi sesuai

dengan ketentuan umum.

Pedoman ini bertujuan untuk menyediakan pedoman standar untuk ruang isolasi baru

dan yang akan direnovasi di fasilitas pelayanan kesehatan dan dirancang sebagai dokumen

referensi bagi pengelola rumah sakit, insinyur, arsitek dan personil pengendalian infeksi.

1.2. Dasar Hukum

 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

 PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

 PP No. 36 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung

 Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Perijinan dan Klasifikasi Rumah Sakit

 Kep. Menkes No. 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan RS
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 Kep. Menkes No. 270 Tahun 2007 tentang Pedoman Manajerial Pencegahan dan

Pengendalian Infeksi di RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

 Kep. Menkes No. 382 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan PPI RS

 Kep. Menkes No. 432 Tahun 2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan

Keselamatan Kerja di RS (K3RS)

 Kep. Menkes No. 1087 Tahun 2010 tentang Standar K3 RS

( usul diurut berdasarkan tahun yang terlama sampai dengan terbaru)

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud
 Penanganan pasien infeksi di ruang isolasi membutuhkan sarana, prasarana, peralatan

dan lingkungan yang memadai untuk mencegah penularan terhadap pasien, petugas

dan pengunjung

 Ruang Isolasi perlu mempunyai pedoman teknis agar tercapai tujuan penempatan

pasien infeksi menular dan meningkatkan mutu layanan Rumah Sakit

1.3.2. Tujuan
Pedoman teknis ruang isolasi bangunan rumah sakit bertujuan memberikan petunjuk

agar perencanaan, perancangan dan pengelolaan rumah sakit memperhatikan kaidah

pengendalian dan pencegahan infeksi, sehingga ruang isolasi yang akan dibuat

memenuhi prinsip-prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi

pasien, petugas dan pengunjung.

1.4. Sasaran
RS publik dan RS privat harus menyiapkan ruang isolasi dalam memberi

layanan kesehatan bagi pasien yang mengidap penyakit infeksi menular agar tidak

terjadi transmisi infeksi dari pasien kepada pasien lain, petugas dan pengunjung. Dinas

kesehatan dapat melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap RS yang melayani

masyarakat agar menyiapkan ruang isolasi untuk memisahkan pasien dengan penyakit

infeksi menular agar tidak terjadi penularan pada pasien lain, petugas dan pengunjung.

1.5. Istilah/Pengertian
Ruang Isolasi adalah ruangan untuk penempatan bagi pasien dengan penyakit

infeksi yang menular agar tidak menular kepada pasien lain, petugas dan pengunjung.

Bangsal rawat seyogyanya memiliki ruang isolasi minimal 1 ruang yang ditempatkan di



Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 4

bagian depan bangsal. Jumlah ruang isolasi dapat diadakan sekitar 10% dari jumlah

tempat tidur di Rumah Sakit tergantung jenis penyakit infeksi yang ditemukan di

komunitas. Beberapa Negara mungkin membutuhkan lebih. Anjuran dari Oxford

Regional Health Authority adalah 1 ruang isolasi tiap 100 kasus Tuberkulosis pertahun.

Sarana dapat berupa ruangan dengan jendela besar yang dapat dibuka 100% bila

dibutuhkan, pintu yang memungkinkan pasien nampak bila dimonitor, dengan

dilengkapi perangkat keperluan hand hygiene, loker, toilet, meja untuk makan dan meja

untuk peralatan monitor pasien.

1.6. Ruang Lingkup
Pembahasan dalam pedoman ini, meliputi :

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Pelayanan Ruang Isolasi

Bab 3 Ketentuan Teknis Bangunan

Posisi ruang isolasi di area RS

Bab 4 Ketentuan Teknis Prasarana

Bab 5 Penanganan Pengendalian dan Pencegahan Infeksi

Bab 6 Manajemen Risiko dan K3

Bab 7 Penutup
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BAB II
PELAYANAN RUANG ISOLASI DAN
PENCEGAHAN PENYAKIT INFEKSI

2.1. Umum
Pelayanan pasien infeksi menular harus menerapkan Kewaspadaan isolasi yang terdiri

dari Kewaspadaan standard dan Kewaspadaan berbasis transmisi.

Kewaspadaan Isolasi terdiri dari

a. Kewaspadaan Standar
Kewaspadaan terpenting dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

harus diterapkan secara rutin terhadap seluruh pasien dalam rumah sakit dan fasilitas

pelayanan kesehatan lainnya, baik terdiagnosis infeksi, diduga terinfeksi atau

kolonisasi.

Terdiri dari 11, meliputi:

1. Kebersihan tangan

Cuci tangan bisa dilakukan (6 langkah) dengan sabun dan air mengalir bila

tangan jelas kotor atau terkena cairan tubuh atau dengan alcohol gliceryn based

handrubs bila tangan tidak tampak kotor.

Hasil yang ingin dicapai dalam kebersihan tangan adalah mencegah agar tidak

terjadi infeksi, kolonisasi pada pasien dan mencegah kontaminasi dari pasien ke

lingkungan termasuk lingkungan kerja petugas.

2. Alat Pelindung Diri (APD) : Sarung tangan, masker, goggle (kaca mata

pelindung), face shield (pelindung wajah), gaun, respirator partikulat.

Pemilihan Alat Pelindung Diri dengan mengukur risiko yang akan dihadapi

sebelum memberi layanan kepada pasien atau akan melaksanakan

tindakan.Perlu melaksanakan sesuai dengan kaidah APD dalam tata cara

memakai dan melepasnya.

3. Disinfeksi dan sterilisasi alat untuk merawat pasien

Harus dimulai dengan melepaskan cairan tubuh dari permukaan alat bekas

pakai untuk merawat pasien dengan merendam dengan enzyme atau air dan

detergent kemudian dilakukan disinfeksi dan selanjutnya mengikuti kriteria

Spaulding ,untuk alat kritis harus disterilkan, sedang alat semi kritis dapat

dilakukan Dekontaminasi Tingkat Tinggi atau sterilisasi suhu rendah.

4. Pengendalian lingkungan

Kontaminasi lingkungan dengan beberapa kuman MDRO yang merupakan
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penyebab HAIs cukup sering sehingga perlu melakukan dekontaminasi

permukaan maupun terminal dekontaminasi saat pasien pulang rawat.

Pembersihan juga perlu dilaksanakan terhadap ballpen, mouse, keyboard

computer, tuts telpon,gagang pintu, permukaan meja kerja,anak kunci, gagang

kacamata karena sering tersentuh tangan.

5. Penatalaksanaan Linen

Dekontaminasi linen,penyimpanan dan transportasi linen sangat penting

memperhatikan kaidah PPI agar linen tidak merupakan media perantara kuman

penyebab HAIs.

6. Penatalaksanaan limbah cair dan limbah tajam

Rumah Sakit harus membuat sarana pengelolaan limbah cair dan limbah padat

sesuai dengan kaidah PPI.Limbah padat dapat ditampung dikantong kuning bila

limbah mengandung cairan tubuh pasien atau infeksius selanjutnya dibakar di

incenerator,sedang limbah non infeksius dapat ditampung dalam kantong hitam

sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir.

7. Perlindungan & kesehatan karyawan

Petugas penting untuk diberi Imunisasi,dan perlu pemeriksaan kesehatan

minimal 1 tahun sekali bagi petugas yang merawat pasien dengan infeksi yang

ditransmisikan secara airborne.Alur penatalaksanaan kecelakaan kerja petugas

tertusuk jarum atau benda tajam bekas pakai untuk pasien harus dilaksanakan

dan jelas tersosialisasi kepada Petugas,bila bekas HIV perlu memberian ARV

profilaksis dalam waktu kurang dari 4 jam paska pajanan (<24 jam).

8. Penempatan pasien

Harus sesuai dengan cara transmisi infeksi yang diidap pasien (cara

kontak,droplet atau airborne) dan memperhatikan kaidah PPI.

9. Hygiene respirasi/Etika batuk

Perlu dilakukan edukasi kepada pasien ,petugas dan pengunjung agar bila

batuk,bersin menutup mulut dan hidung dengan tisu,atau masker bedah atau

lengan atas, diikuti dengan melaksanakan hand hygiene.

10. Praktek menyuntik yang aman

Harus melaksanakan prinsip One needle,one syringe and only one time

11. Praktek pencegahan infeksi unt prosedur lumbal pungsi

Dokter dan perawat memakai masker,gaun dan sarung tangan saat melakukan

tindakan LP maupun tindakan yang terhadap area sumsum tulang belakang.
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b. Kewaspadaan berbasis transmisi
Sebagai tambahan Kewaspadaan Standar, sebelum terdiagnosis dan setelah

terdiagnosis jenis infeksinya.

Jenis kewaspadaan berbasis transmisi :

1. Melalui kontak

2. Melalui droplet

3. Melalui udara (Airborne)

4. Melalui common vehicle (makanan, air, obat, alat, peralatan)

5. Melalui vektor (lalat, nyamuk, tikus)

2.2. Khusus
a. Kewaspadaan transmisi Kontak

Cara transmisi yang terpenting dan tersering menimbulkan HAIs. Ditujukan

untuk menurunkan risiko transmisi mikroba yang secara epidemiologi ditransmisikan

melalui kontak langsung atau tidak langsung. Kontak langsung meliputi kontak

permukaan kulit petugas yang abrasi dengan kulit pasien terinfeksi atau kolonisasi.

Misal perawat membalikkan tubuh pasien, memandikan, membantu pasien bergerak,

dokter bedah dengan luka basah saat mengganti verband, petugas tanpa sarung

tangan merawat oral pasien HSV.

Transmisi kontak tidak langsung terjadi kontak antara orang yang rentan dengan

benda yang terkontaminasi mikroba infeksius di lingkungan, instrumen yang

terkontaminasi, jarum, kasa, tangan terkontaminasi dan belum dicuci atau sarung

tangan yang tidak diganti saat menolong pasien satu dengan yang lainnya, dan melalui

mainan anak. Kontak dengan cairan sekresi pasien terinfeksi yang ditransmisikan

melalui tangan petugas atau benda mati di lingkungan pasien.

Sebagai cara transmisi tambahan melalui droplet besar pada patogen infeksi

saluran napas mikroba virulen.

Diterapkan terhadap pasien dengan infeksi atau terkolonisasi (ada mikroba pada

atau dalam pasien tanpa gejala klinis infeksi) yang secara epidemiologi mikrobanya

dapat ditransmisikan dengan cara kontak langsung atau tidak langsung.

Petugas harus menahan diri untuk menyentuh mata, hidung, mulut saat masih

memakai sarung tangan terkontaminasi ataupun tanpa sarung tangan.

Hindari mengkontaminasi permukaan lingkungan yang tidak berhubungan

dengan perawatan pasien misal: pegangan pintu, tombol lampu, telepon,tombol

inkubator.
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b. Kewaspadaan transmisi droplet
Diterapkan sebagai tambahan Kewaspadaan Standar terhadap pasien

dengan infeksi Droplet melayang di udara dan akan jatuh dalam jarak 1-2 m dari

sumber Transmisi droplet berkaitan dengan konjungtiva atau mucus membrane

hidung/mulut.

Orang rentan dengan droplet yang mengandung mikroba berasal dari

pasien pengidap atau carrier dan dapat dikeluarkan saat batuk, bersin, muntah,

bicara, selama prosedur suction, bronkhoskopi. Dibutuhkan jarak dekat antara

sumber dan resipien < 1,8 m. Karena droplet tidak bertahan di udara maka tidak
dibutuhkan penanganan khusus udara atau ventilasi, tetapi dibutuhkan APD atau

masker yang memadai dan bila memungkinkan masker 4 lapis dan atau dengan

mengandung pembunuh kuman (germ decontaminator).

Transmisi droplet langsung, dimana droplet langsung mencapai mucus

membrane atau terinhalasi.

Transmisi droplet sambung ke kontak, bila droplet ke permukaan tangan

dan ditransmisikan ke sisi lain misal: mukosa membrane, dari lantai disapu

debunya terhirup pengunjung, petugas yang lewat. Transmisi jenis ini lebih sering

terjadi daripada transmisi droplet langsung.

Transmisi droplet: commoncold, respiratory syncitial virus (RSV),

Adenovirus, Ebola.

c. Kewaspadaan transmisi melalui udara ( Airborne Precautions )
Kewaspadaan transmisi melalui udara diterapkan sebagai tambahan

Kewaspadaan Standar terhadap pasien yang diduga atau telah diketahui

terinfeksi mikroba yang secara epidemiologi penting dan ditransmisikan melalui

udara,bila partikel yang mengandung droplet nuclei  dengan ukuran <5 μm.

Ditujukan untuk menurunkan risiko transmisi udara mikroba penyebab

infeksi baik yang bertahan di udara atau partikel debu yang mengandung

mikroba penyebab infeksi. Mikroba tersebut akan terbawa aliran udara > 2m dari

sumber, dapat terinhalasi oleh individu rentan di ruang yang sama atau yang jauh

dari pasien sumber mikroba, tergantung pada faktor lingkungan. Penting

penanganan udara atau ventilasi alami (natural ventilation) dalam pencegahan

transmisi  airborne melalui udara, diupayakan pertukaran udara > 12 kali per jam.

WHO merekomendasikan natural ventilation, boleh kombinasi dengan

mekanikal ventilasi menggunakan kipas angin untuk mengarahkan udara menuju
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area udara menjadi didilusi dan diujung ruangan diberi exhaust fan yang akan

membantu mengeluarkan udara. Posisi duduk petugas juga diatur agar suplai

udara bersih dari arah belakang petugas kearah pasien atau memotong antara

pasien dan petugas seperti pada gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Contoh aliran udara

Sumber : Pedoman PPI TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penggunaan kamar isolasi diterapkan kepada semua pasien yang

berobat ke rumah sakit dengan penyakit infeksi yang dianggap mudah menular

dan berbahaya.

Penempatan pasien ke ruang isolasi oleh petugas rumah sakit

berkoordinasi dengan pasien dan keluarga. Kecuali bila sudah masuk kriteria

Kejadian Luar Biasa(KLB) wabah sesuai dengan UU No. 4 tahun 1984 tentang

Wabah Penyakit Menular.

Kategori RuangIsolasi
Kategori isolasi yang dilakukan sesuai dengan cara transmisi kuman

terdiri dari isolasi untuk transmisi airborne, isolasi droplet, isolasi transmisi kontak

dan isolasi protektif.

Peralatan yang akan disediakan mengikuti katagori ruang

isolasi misalnya APD, per ingatan depan pintu, cara dekontaminasi

permukaan ruangan hingga udara dalam ruangan,SDM yang

disiapkan, sarana hand hygiene dan toi let .



Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 10

a. Isolasi untuk  transmisi  airborne
Tujuan isolasi ini adalah mencegah penyebaran semua penyakit menular

yang ditransmisikan melalui udara.

Pasien ditempatkan di kamar tersendiri dan petugas yang berhubungan

dengan pasien harus memakai Alat Pelindung Diri seperti respirator partikulat,

gaun, sarung tangan bagi petugas, masker bedah bagi pasien dan pengunjung

Petugas dan pengunjung mematuhi aturan pencegahan yang ketat.

Isolasi ketat diperlukan pada pasien dengan penyakit tuberculosis,

antraks, cacar, difteri, varicella.

Pergantian sirkulasi udara >12 kali perjam. Udara harus dibuang keluar,

atau diresirkulasi dengan menggunakan filter HEPA (High-Efficiency Particulate

Air).

Di ruang isolasi jenis N, tekanan negatif di dalam ruang rawat dan anteroom.

b. Isolasi  untuk transmisi Kontak
Bertujuan untuk mencegah penularan penyakit infeksi yang mudah

ditularkan melalui kontak langsung. Pasien perlu kamar tersendiri, masker perlu

dipakai bila mendekati pasien, jubah dipakai bila ada kemungkinan kotor, sarung

tangan dipakai setiap menyentuh badan infeksius. Cuci tangan sesudah melepas

sarung tangan dan sebelum merawat pasien lain. Alat-alat yang terkontaminasi

bahan infeksius d i p e r l a k u k a n  s e p e r t i  p a d a  i s o l a s i  a i r b o r n e .

I s o l a s i  k o n t a k  d i p e r l u k a n  p a d a  p a s i e n bayi baru lahir dengan

konjungtivitis gonorhoea, infeksi kulit oleh Streptococcus grup A, herpes

simpleks, rabies, rubella, MRSA, VRE, ESBL resisten E coli ISK, Clostridium

difficile, Norovirus, RSV, Pseudomonas aeruginosa, Herpes simplex virus.

Ruang isolasi jenis S

Bisa sederhana dengan natural ventilasi atau dengan ekshaus

c. Isolasi  untuk transmisi droplet
Tujuannya untuk mencegah penyebaran pathogen yang dikeluarkan

pasien saat batuk,bersin dan bicara yang dapat diteruskan melalui transmisi

kontak tidak langsung.Penempatan pasien dalam kamar terpisah,  petugas

kesehatan harus memakai APD : masker ,gaun, sarung tangan untuk mencegah

tranmisi droplet, misalnya pada pasien pertusis, H5N1, H1N1, RSV, Influenza.

Ruang isolasi jenis  S

Bisa sederhana dengan natural ventilasi,dengan ekshaus
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d. Isolasi  untuk  Protektif (Hal khusus)
Tujuannya untuk mencegah kontak antara pathogen yang berbahaya

dengan pasien dengan daya tahan tubuh rendah atau menurun.

Pasien harus ditempatkan dalam ruangan yang mempermudah

terlaksananya tindakan pencegahan transmisi infeksi. Misalnya pasien yang

sedang menjalani pengobatan sitostatika ,mendapat terapi imunosupresi atau paska

transplantasi.

Ruang isolasi  jenis  P

Anteroom tekanan negativesedangkan ruang rawat tekanan positif
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BAB III
KETENTUAN TEKNIS

ARSITEKTUR BANGUNAN RUANG ISOLASI

3.1. Lokasi Ruang Isolasi
 Ruang isolasi harus terhindar dari  sirkulasi/lalu lintas rutin unit lain.

 Pilihan tempat isolasi dan penempatan pasien di dalam ruang isolasi harus

direncanakan dengan teliti dan dirancang untuk lebih mencegah transmisi penyakit

infeksi.

 Lokasinya dapat tersendiri dalam sebuah unit rawat inap ataupun merupakan satu

klaster yang hanya berisi unit ruang isolasi.

 Saat merancang bangunan sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit, sebaiknya

tempat isolasi terletak tersendiri dari bagian-bagian lain, dan dibangun di tempat

yang diperkirakan mempunyai karakteristik angin yang baik sepanjang tahun. Udara

harus diarahkan dari tempat perawatan pasien ke tempat terbuka di luar gedung

yang jarang digunakan dilalui orang.

 Di dalam ruang pencegahan infeksi melalui airborne, pasien harus ditempatkan

dekat jendela bukan dekat pintu masuk.

 Ruang isolasi sebaiknya berada dalam area yang dapat dipantau oleh perawat.1,2

3.2. Program Ruang
Setiap ruang isolasi membutuhkan luas minimal 15 m2 pada ruang perawatan/ruang

pasien untuk satu pasien ditambah anteroom dan kamar mandi yang menyatu. Dilengkapi

anteroom dan kamar mandi yang letaknya menyatu dengan ruang perawatan dan

membutuhkan akses langsung dan mudah.3,4 Kebutuhan ruangan pada ruang isolasi, terdiri

dari :

1. Pos perawat/stasi perawat (;Nurse station).
Tempat untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi dan memonitor perkembangan

pasien.

a. Pos perawat adalah tempat untuk memonitor perkembangan /  m e l a k u k a n

o b s e r v a s i  k e p a d a pasien Ruang Isolasi selama 24 jam sehingga apabila

terjadi keadaan darurat pada pasien segera diketahui dan dapat diambil tindakan

seperlunya terhadap pasien. Lebih efektif dan efisien jika menjadi satu dengan

Ruang ICU atau Ruang Rawat Inap

b. Letak pos perawat harus dapat menjangkau seluruh pasien dengan cepat dan
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mudah. Sistem komunikasi langsung antara perawat dengan pasien perlu

disediakan di setiap ruangan. Desain yang disusun harus memungkinkan observasi

tanpa harus berulang kali masuk ke ruang perawatan isolasi.

c. Pos perawat harus menjamin kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan

kemudahan dengan ukuran minimal 8 m2 atau 3-5 m2 per petugas.

d. Pos perawat harus mempunyai pencahayaan 100 lux / m2, dan dilengkapi jam

dinding.

e. Pos perawat (Nurse Station) dilengkapi dengan lemari penyimpanan barang habis

pakai dan obat.

f. Pos perawat harus memiliki pertukaran udara minimal 6 ACH (Air Change rate per

Hour).

g. Pos perawat tersedia sistem komunikasi langsung (handsfree) antara pos perawat

dengan pasien di ruangan.

2. Ruangan rawat inap pasien.
a. Tombol panggil perawat (nurse call) harus ada di sekitar tempat tidur dalam

jangkauan pasien. Sistem alarm sebaiknya terhubung secara otomatis ke pos

perawat, ruang pertemuan Ruang Isolasi (lebih efektif dan efisien jika menjadi satu

dengan Ruang ICU atau Ruang Rawat Inap), dan ruang istirahat petugas Ruang

Isolasi. Perletakan alarm ini harus dapat terlihat.

b. Pencahayaan minimal 100-200 lux/m2. Pada saat pasien tidur pencahayaan

maksimal 50 lux/m2

c. Sebaiknya memaksimalkan jumlah dinding transparan dan jendela sebagai sarana

visual untuk menguatkan orientasi pada siang dan malam hari. Dinding transparan

dan jendela sebaiknya kedap udara, tidak menyimpan debu dan mudah

dibersihkan. Ada jadwal pembersihan secara rutin. Dinding transparan pada ruang

isolasi terbuat dari kaca 100 cm dari lantai agar pasien terlihat dari pos perawat.

d. Daerah rawat inap pasien disarankan mendapatkan sinar matahari langsung,

harus mudah dibersihkan, tahan api, bebas debu.

e. Kebutuhan Ruang Isolasi tergantung dari jumlah tempat tidur pasien, jumlah dan

durasi kasus yang memerlukan isolasi. Disarankan minimal 1-2 % dari jumlah kapasitas

tempat tidur pasien rumah sakit.

f. Luas ruangan 15 m
2
- 20 m

2
per kamar per tempat tidur dilengkapi anteroom dan

kamar mandi tersendiri yang letaknya menyatu dengan ruangan perawatan.
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3. Ruangan istirahat petugas.
a. Ruangan istirahat dokter jaga. Ruangan kerja dan istirahat Dokter (lebih efektif dan

efisien jika menjadi satu dengan Ruang ICU atau Ruang Rawat Inap) dilengkapi

dengan sofa, wastafel, dan toilet.

b. Ruangan istirahat perawat (lebih efektif dan efisien jika menjadi satu dengan Ruang

ICU atau Ruang Rawat Inap).

c. Ruangan istirahat petugas medik dilengkapi dengan sofa (dengan penutup lapisan

tidak berpori), wastafel, dan toilet.

d. Ruangan istirahat petugas medik harus berada dekat dengan ruang rawat pasien

Ruang Isolasi.

e. Ruangan ini sebaiknya memberikan keleluasaan, kenyamanan, dan lingkungan

yang santai.

f. Ruangan ini dilengkapi sistem komunikasi internal dan sistem alarm.

4. Ruang penyimpanan silinder gas medik.
a. Ruang yang digunakan untuk menyimpan tabung.-tabung gas medis cadangan

yang digunakan di Ruang Isolasi.

b. Penyimpanan silinder gas medik ini berlaku bagi RS yang tidak memiliki sentral gas

O2, vacuum dan compress air (udara tekan medik).

5. Pantri.
Ruang ini untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk petugas, dilengkapi meja

untuk menyiapkan makanan, freezer, bak cuci dengan kran air dingin dan air panas,

microwave dan atau kompor, dan lemari pendingin. Ruang ini lebih efektif dan efisien

jika menjadi satu dengan Ruang ICU atau Ruang Rawat Inap.

6. Ruang penyimpanan alat medik.
a. Ruang penyimpanan alat medik berfungsi sebagai penyimpanan peralatan medik

yang setiap saat diperlukan dan belum digunakan.

b. Peralatan yang disimpan di ruangan ini harus dalam kondisi siap pakai dan dalam

kondisi yang sudah disterilisasi.

c. Alat-alat yang disimpan dalam ruangan ini antara lain respirator/ventilator,

alat/mesin hemodialisa (HD), mobile X-ray, monitor pasien, syringe pump, infusion

pump, defibrillator dan lain-lain.

d. Ruang sebaiknya cukup besar untuk memudahkan akses, lokasinya mudah untuk

mengeluarkan peralatan .
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e. Kotak kontak pembumian listrik sebaiknya tersedia di dalam ruang dengan

kapasitas yang cukup untuk membuang arus baterai dari peralatan yang

menggunakan baterai.

7. Ruang utilitas bersih.
a. Ruang utilitas bersih dan kotor harus ruang terpisah yang tidak saling berhubungan.

b. Lantai sebaiknya ditutup dengan bahan tanpa sambungan untuk memudahkan

pembersihan.

c. Ruang utilitas bersih sebaiknya digunakan untuk menyimpan obat-obatan, semua

barang-barang yang bersih dan steril, dan boleh juga digunakan untuk menyimpan

linen bersih.

d. Rak dan lemari untuk penyimpanan harus diletakkan cukup tinggi dari lantai untuk

memudahkan akses pembersihan lantai yang ada di bawah rak dan lemari tersebut.

e. Tempat/kabinet/lemari penyimpanan instrumen dan bahan perbekalan yang

diperlukan, termasuk untuk barang-barang steril.

8. Ruangan utilitas kotor
a. Ruang utilitas bersih dan kotor harus ruang terpisah yang tidak saling berhubungan.

b. Ruang utilitas kotor harus menghadap ke luar/berada di luar ruangan rawat pasien

Ruang Isolasi ke arah koridor kotor.

c. Ruang utilitas kotor tempat membuang kotoran bekas pelayanan pasien khususnya

yang berupa cairan.

d. Ruang ini temperaturnya harus terkontrol, dan pasokan udara dari ruang utilitas

kotor harus dibuang ke luar.

e. Ruang utilitas kotor harus dilengkapi dengan spoelhoek dan slang pembilas serta

pembuangan air limbahnya disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah RS.

f. Spoelhoek adalah fasilitas untuk membuang kotoran bekas pelayanan pasien

khususnya yang berupa cairan. Spoelhoek berupa bak atau kloset yang dilengkapi

dengan leher angsa (water seal).

g. Pada ruang Spoolhoek juga harus disediakan kran air bersih untuk mencuci wadah

kotoran pasien. Ruang spoolhoek ini harus menghadap keluar/berada di luar ruang

rawat pasien Ruang Isolasi ke arah koridor kotor.

h. Saluran air kotor/limbah dari Spoolhoek dihubungkan ke tangki septik khusus atau

jaringan IPAL.

i. Kontainer tertutup yang terpisah harus disediakan untuk linen kotor dan limbah

padat.
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j. Kontainer khusus sebaiknya disediakan untuk buangan jarum suntik dan barang-

barang tajam lainnya.

9. Ruangan Mesin Filtrasi Udara
a. Tempat operasional dan pemeliharaan AHU dan filter di kelas N dan P

b. Hanya terdapat di ruang isolasi klaster.

10. Area Parkir Troli.
a. Tempat untuk parkir troli selama tidak ada kegiatan pelayanan pasien atau

selama tidak diperlukan.

b. Troli di ruang isolasi tidak boleh digunakan untuk pelayanan yang tidak

membutuhkan isolasi.

c. Disediakan perlengkapan dekontaminasi.

11. Ruangan Ganti Penunggu Pasien dan Ruang Ganti Petugas
Harus terpisah antara pria dan wanita termasuk loker di dalamnya.

12. Ruang tunggu keluarga pasien (berada di luar wilayah Ruang Isolasi).
a. Hanya terdapat di ruang isolasi klaster.

b. Tempat keluarga atau pengantar pasien menunggu. Tempat ini perlu disediakan

tempat duduk dengan jumlah sesuai dengan aktivitas pelayanan pasien yang

dilaksanakan di Ruang Isolasi. Disarankan untuk menyediakan pesawat televisi dan

fasilitas telepon umum.

c. Letak ruang tunggu pengunjung dekat dengan Ruang Isolasi dan di luar ruang

rawat pasien.

d. Akses pengunjung sebaiknya dikontrol dari ruang resepsionis.

e. Rasio kebutuhan jumlah tempat duduk keluarga pasien adalah 1 tempat tidur

pasien Ruang Isolasi berbanding 1 – 2 tempat duduk.

f. Dilengkapi dengan fasilitas toilet pengunjung

g. Disarankan menyediakan ruang konsultasi untuk keluarga.

13. Koridor untuk kebutuhan pelayanan.
a. Koridor disarankan mempunyai lebar minimal 2,4 m.

b. Pintu masuk ke Ruang Isolasi, ke daerah rawat pasien dan pintu-pintu yang dilalui

tempat tidur pasien dan alat medik harus lebarnya minimum 36 inci (1,2 m), yang

terdiri dari 2 daun pintu (dimensi 80 cm dan 40 cm) untuk memudahkan pergerakan
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tanpa hambatan.

c. Lantai harus kuat sehingga dapat menahan beban peralatan yang berat.

14. Janitor/ Ruang Cleaning Service.
Ruangan tempat penyimpanan barang-barang/bahan-bahan dan peralatan untuk

keperluan kebersihan ruangan, tetapi bukan peralatan medik.

15. Toilet petugas medik.
Toilet petugas medik terdiri dari closet yang dilengkapi hand shower dan

wastafel/lavatory.

16. Toilet pengunjung/penunggu pasien.
Toilet pengunjung/penunggu pasien terdiri dari closet dan wastafe/ lavatory.

17. Ruang diskusi medis (terutama bagi RS A dan B) tipe N dan P.
(1) Ruang diskusi ditempatkan di Ruang Isolasi atau dekat dengan Ruang Isolasi

untuk digunakan sebagai tempat kegiatan pendidikan dan diskusi medis.

(2) Ruangan ini dilengkapi dengan telepon atau sistem komunikasi internal dan sistem

alarm yang tersambung langsung ke Ruang Isolasi.

(3) Ruang diskusi dilengkapi dengan tempat/ lemari untuk menyimpan buku-buku

kedokteran/ medik dan perawatan, LCD Projector, VCR, dan peralatan belajar.

3.3. Persyaratan Khusus Ruang Isolasi berdasarkan kelas dan penularannya
3.3.1. Ketentuan Khusus Ruangan Rawat Isolasi

Ruangan rawat isolasi adalah ruangan yang mempunyai kekhususan teknis sebagai

ruangan rawat bagi pasien yang membutuhkan perlakuan isolasi yang dikarenakan

oleh penyakitnya dan memiliki batasan fisik modular per pasien, dinding serta bukaan

pintu dan jendela dengan ruangan ruangan isolasi lain. Ruangan ini diperuntukkan bagi

pasien menderita penyakit menular, pasien yang rentan terkena penularan dari orang

lain, pasien menderita penyakit yang menimbulkan bau (seperti penyakit tumor,

gangren diabetes) dan untuk pasien menderita penyakit yang mengeluarkan suara

dalam ruangan. Kebutuhan ruang pada daerah rawat pasien, terdiri dari :
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Gambar 3.1.
Contoh 3D Ruangan Rawat Inap Isolasi Ventilasi Alami
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• Ketentuan khusus berdasarkan klasifikasi Ruang Isolasi
a. Ruangan Isolasi tipe tekanan standar (kelas S)

 Memiliki tekanan udara normal digunakan untuk pasien yang membutuhkan

isolasi kontak, droplet atau airborne tertentu.

 Bisa menggunakan ventilasi alami atau AC.

 AC yang terpasang harus dari arah kaki pasien, dilengkapi exhaust yang

terletak di arah sisi kepala pasien (30 cm dari muka lantai).

 Dapat dilengkapi dengan jendela transparan (kaca) dengan luas bukaan

mencapai minimal 12 ACH.

 Memiliki kamar mandi / toilet ensuite tersendiri.

 Lokasi ruangan isolasi kelas S sistem klaster sebaiknya terletak di lantai

dasar.

 Anteroom di ruang isolasi kelas standar dilengkapi wastafel, fasilitas

kebersihan tangan, tempat penyimpanan APD bersih dan bekas pakai serta

tempat sampah infeksius.

Rekomendasi  Elemen :

o Bak cuci tangan (Hand wash basin) petugas diperlukan dalam ruangan.

o Sebuah kamar mandi

o Dianjurkan pintu menutup sendiri untuk membantu suhu ruang terkontrol.

Elemen opsional :

o Peralatan (panci) steril dekat ruangan.

o Label untuk menunjukkan ruangan isolasi tekanan standar.
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Gambar 3.2.
Sirkulasi Udara pada Ruangan Rawat Isolasi Tipe S Tekanan Standar

b. Ruangan Isolasi tipe tekanan negative (Kelas N)

Ruangan isolasi tekanan negatif digunakan untuk pasien yang membutuhkan

isolasi droplet nuclei (tetesan inti) melalui udara.

Pasien ditempatkan di ruang tekanan negatif untuk mengurangi penularan

penyakit melalui rute udara. Ruangan tekanan negatif atau kelas N atau juga

dikenal sebagai 'isolasi infeksi udara' dan 'unit isolasi menular'. Diagram

berbagai Ruangan kelas N telah termasuk dan harus digunakan sebagai

pedoman saja.

Persyaratan ruangan pasien di ruang isolasi kelas negatif

 Ruangan rawat inap pasien berfungsi  untuk merawat pasien yang sangat
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rentan terhadap infeksi lebih dalam keadaan yang sangat membutuhkan

pemantauan khusus dan terus-menerus.

 Ruangan rawat inap pasien harus dirancang untuk menunjang semua

fungsi perawatan yang penting.

 Luas lantai yang digunakan untuk setiap tempat tidur pasien dapat

mengakomodasi kebutuhan ruang dari semua peralatan dan petugas yang

berhubungan dengan pasien untuk kebutuhan perawatan.

 Ruangan rawat inap pasien Isolasi dengan modul kamar individual/ kamar

isolasi luas lantainya 15 m
2
- 20 m

2
per kamar per tempat tidur.

 Anteroom harus cukup luas untuk dibersihkan dan dilakukan disinfeksi.

Tidak ada ukuran khusus untuk ruang anteroom tersebut.

 Tempat ganti pakaian, meletakkan sepatu/alas kaki sebelum masuk

ruangan rawat pasien dan sebaliknya setelah keluar dari ruangan rawat

pasien, yang diperuntukkan bagi staf medis maupun non medis dan

pengunjung.

 Fasilitas mencuci tangan untuk pengunjung pasien dan untuk petugas harus

disediakan, lengkap dengan sabun antiseptik (;general prequotion).

 Kontainer/wadah khusus baju pelindung bekas pakai harus disediakan,

karena baju pelindung tidak boleh digunakan lebih dari sekali.

 Pengaturan aliran udara (air flow) merupakan hal penting pada ruang isolasi

karena udara memegang peranan dalam penyebaran mikroorganisme.

Proporsi signifikan mikroorganisme di udara mencerminkan mikroorganisme

di lantai.6 Empat hal yang harus diperhatikan pula saat pembangunan ruang

isolasi adalah : sumber kontaminasi, pengaturan operasional tata udara

(HVAC/ Heating Ventilating Air Conditioning) dan desain, akses antara ruang

isolasi dengan sumber kontaminasi yang telah diidentifikasi, dan lalu lintas

manusia serta kondisi terkait penghuni ruangan (misalnya, pasien infeksi

atau imunokompromis atau keduanya). Lokasi untuk supply diffuser berada

di langit-langit pada area kaki pasien dan exhaust diletakkan di dinding dekat

mendekati lantai setinggi area kepala tempat tidur.7

 Untuk menjaga aliran udara dan tekanan maka tidak ada jendela yang dapat

dibuka sehingga udara tetap kedap.

Adapun arah aliran udara tergantung tekanan yang akan diatur. Untuk kasus

infeksi maka tekanan negatif yang diatur dan untuk tekanan positif

digunakan pada kasus pasien dengan kondisi imunokompromise.
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Elemen Rekomendasi

• Mengkondisikan dan menjaga tekanan ruangan negatif dari ruang ke

anteroom dan udara ambien. Hal ini dicapai melalui sistem tata udara

dengan sistem exhaust terpisah yang ditujukan untuk setiap ruangan untuk

membuang kuantitas/jumlah udara lebih besar dari sistem suplai. Saluran

pembuangan udara harus independen dari sistem pembuangan udara

bangunan umum untuk mengurangi risiko kontaminasi dari

konsep/rancangan kembali.

• Mempertahankan tingkat pertukaran udara dari 12 pertukaran udara per jam,

atau 145 liter per detik per pasien, yang menghasilkan kuantitas udara

terbesar, ketika filter udara suplai atau ekshaust pada penurunan tekanan

maksimum. Suplai udara harus melalui diffuser yang dipasang sesuai

dengan tata letak yang benar.

• Membuat ruangan anteroom dengan setiap ruangan isolasi dengan tekanan

yang lebih rendah dari tekanan udara ambien yang berdekatan.  Perbedaan

tekanan antara ruangan harus tidak kurang dari 15 pascal (Pa).

• Setiap ruangan isolasi harus memiliki kamar mandi yang letaknya

disesuaikan dengan tata letak dan estetika arsitektur. Dan setiap kamar

mandi ruang isolasi memiliki pembuangan udara yang tidak boleh terhubung

ke sistem pembuangan udara kamar mandi bangunan umum. Fungsi

ekshaust pada kamar mandi bukan hanya sebagai sirkulasi udara tetapi

sebagai pengatur udara agar ruangan isolasi tetap dalam kondisi tekanan

negatif.

• Sistem ventilasi udara pada ruangan isolasi menggunakan sistem ventilasi

100% udara fresh air.

• Saluran pembuangan (Ducting Exhauts) langsung membuang udara keluar

dengan kecepatan pembuangan secara vertikal 10m/detik sesuai dengan

International Standard (CDC atau WHO).

• Ducting direkomendasikan mengikuti peraturan.

• Instalasi Ducting harus mudah dipasang dan dirawat.

• Instalasi Ducting sebaiknya menggunakan ducting dengan penampang

bundar (lingkaran/bukan kotak) dengan konstruksi yang mudah dipasang

dan dilepas.

• Instalasi Ducting tidak dianjurkan dengan menggunakan Isolasi Glasswoll.

• Penempatan kisi-kisi / exhauts grille untuk pembuangan udara berada

150mm diatas muka lantai ruangan.
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• Pastikan exhaust berjalan sesuai dengan sistem saluran agar pembuangan

di bawah menjadi tekanan tetap paling negatif diantara ruangan lainnya.

• Menempatkan exhaust fan rangkap pada titik dalam sistem saluran yang

menjamin saluran berada di bawah tekanan negatif di seluruh

menjalankannya di dalam gedung.

• Pastikan saluran udara suplai independen dari sistem suplai udara bangunan

umum.

• Sistem suplai/ventilasi udara dan exhaust harus sistem volume konstan.

• Monitor bahwa ruangan dalam kondisi tekanan negatif terlihat dari luar

ruangan rawat isolasi tekanan negatif.

• Memasang alarm untuk memonitor exhaust fan dan suplai udara apabila

terjadi kerusakan dan tidak berjalan sesuai standar yang diinginkan.

• Pastikan ruangan isolasi tidak memiliki kebocoran/kedap udara, dengan

langit-langit monolitik, penetrasi disegel/tertutup dengan baik, pemasangan

pintu dan jendela yang rapat/erat/kencang, dan kisi-kisi/grille pintu dirancang

khusus untuk jalur udara terkendali. Setiap kebocoran harus ditutup rapat

untuk menjaga kontaminasi. .

• Tempatkan tempat cuci (handbasin) tangan yang dioperasikan tanpa tangan

pada ruangan pasien dan anteroom.

• Pemasangan pintu dipastikan tidak memiliki kebocoran agar didalam

pengkondisian lebih akurat untuk mengatur tekanan menjadi negatif.

Pemasangan pintu yang menutup sendiri otomatis, dengan pemasangan

yang baik, segel pintu tahan lama dengan mempertimbangkan arah ayunan

pintu dalam kaitannya dengan tekanan kamar. Pintu dapat saling mengunci.

• Semua mekanik, sistem kelistrikan dan bangunan harus dirancang dan

dibangun agar dapat dengan mudah diakses untuk pemeliharaan. Semua

peralatan mekanis harus berada di luar ruangan pasien.

• Pemberian label ruangan sebagai ruang isolasi tekanan negatif.
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Gambar 3.3.
Ruangan Rawat Isolasi Tekanan Negatif

c. Ruang Isolasi tipe tekanan positif (Kelas P)

Ruangan dengan tekanan relatif positif terhadap tekanan ambien digunakan

dalam beberapa fasilitas untuk mengisolasi pasien penderita sistem kekebalan

atau immuno-compromised seperti pasien-pasien transplantasi dan onkologi.

Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko penularan infeksi kepada pasien

rentan melalui jalur udara. Efek perlindungan dari tekanan positif sebagian besar

terbatas pada studi pasien berisiko tinggi aspergillosis nosokomial dimana aliran

udara laminar pada tingkat aliran udara dengan filterisasi ultra-tinggi yang

digunakan untuk membuat tekanan positif. Penerapan ruangan Kelas P untuk

penggunaan ruangan tersebut untuk tujuan lain saat ini kurang. Selain itu,

kesulitan yang muncul ketika pasien membutuhkan isolasi pelindung juga

menular kepada orang lain, terutama dengan infeksi yang menular melalui jalur

udara; misalnya, pasien transplantasi ginjal dengan varicella zoster.
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Kelas P atau ruangan tekanan positif juga dikenal sebagai 'lingkungan yang

protektif/protective environment’ dan ‘unit isolasi pelindung'.

Persyaratan ruangan pasien di ruang isolasi kelas positif

 Ruangan rawat inap pasien berfungsi  untuk merawat pasien yang sangat

rentan terhadap infeksi, yang keadaan lebih dalam sangat membutuhkan

pemantauan khusus dan terus-menerus.

 Ruangan rawat inap pasien harus dirancang untuk menunjang semua

fungsi perawatan yang penting.

 Luas lantai yang digunakan untuk setiap tempat tidur pasien dapat

mengakomodasi kebutuhan ruang dari semua peralatan dan petugas yang

berhubungan dengan pasien untuk kebutuhan perawatan.

 Ruangan Isolasi dengan modul kamar individual/ kamar isolasi luas

lantainya 16 m
2
- 20 m

2
per kamar.

 Anteroom harus cukup luas untuk dibersihkan dan dilakukan disinfeksi.

Tidak ada ukuran khusus untuk ruang anteroom tersebut.

Elemen Rekomendasi :

 Menjaga tekanan positif dari ruangan untuk udara ambien melalui sistem

exhaust yang menghilangkan kuantitas udara kurang dari sistem suplai.

 Mempertahankan tingkat pertukaran udara dari 12 pertukaran udara per jam,

atau 145 liter per detik per pasien (suplai udara atau ekshaust), yang mana

menghasilkan kuantitas udara terbesar, ketika filter udara suplai di

penurunan tekanan maksimum. Suplai udara harus melalui diffuser yang

dipasang sesuai dengan tata letak yang benar.

 Kamar mandi dipastikan ada pada ruangan kelas P

 Sebagai ruang-ruang bertekanan positif dapat berbagi sistem suplai udara

umum, dengan memastikan persyaratan minimum udara luar mematuhi AS

1668-1991 Part 2 (4)

 Pasanglah filter HEPA terminal pada inlet suplai udara.

 Sesuai dengan instrumentasi tekanan rendah diferensial di lokasi yang

terlihat di luar ruangan.

 Memasang alarm bunyi lokal jika terjadi kerusakan pada kipas angin.

Pastikan persediaan sistem interlock dan exhaust fan untuk mematikan kipas

angin dalam hal apabila terjadi kerusakan kipas angin suplai.
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 Pastikan ruangan dalam kondisi kedap udara / tidak akan terjadi kebocoran,

dengan langit-langit papan plesteran/turap, penetrasi disegel dengan baik,

pemasangan pintu dan jendela yang rapat/erat/kencang, dan kisi-kisi/grille

pintu dirancang khusus untuk jalur udara terkendali. Penyegelan yang

efisien/benar pada ruangan akan menghasilkan pemeliharaan tekanan yang

lebih baik dengan beban kurang pada sistem tata udara.

 Tempatkan tempat cuci (handbasin) tangan yang dioperasikan tanpa tangan

dalam anteroom dan ruangan pasien.

 Pemasangan pintu yang menutup sendiri otomatis, dengan

mempertimbangkan arah pintu ayun dalam kaitannya dengan tekanan

kamar.

 Pemberian label ruangan sebagai ruang isolasi tekanan positif.

Elemen opsional
Untuk mencegah penularan udara dari infeksi (seperti tuberkulosis atau cacar

air) dari pasien terinfeksi immuno-dikompromikan (immuno-compromised),

ruangan tekanan positif membutuhkan anteroom pada tekanan negatif relatif

terhadap tekanan lingkungan. Alternatifnya, pasien infeksi/menular dapat

ditempatkan di lingkungan 'tidak melindungi / non protective' di ruang kelas N.
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Gambar 3.4.
Ruangan Rawat Isolasi Tekanan Positif
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3.3.2. Hubungan Antar Ruang.

Hubungan antar ruang di dalam bangunan Ruang Perawatan Intensif, ditunjukkan

pada gambar sebagai berikut :

Gambar 3.5.
Hubungan Antar Ruang Dalam Bangunan Ruang Isolasi

3.4. Komponen dan Bahan Bangunan.
Sebagai bagian dari Rumah Sakit, beberapa komponen sarana yang ada di

Ruang Isolasi memerlukan beberapa persyaratan, antara lain :

1. Komponen penutup lantai.
Komponen penutup lantai memiliki persyaratan sebagai berikut :

(1) harus terbuat  dari  bahan yang  kuat,  halus,  kedap  air, tidak  licin,

permukaan  rata,  dan tidak  bergelombang .

(2) tidak terbuat dari bahan yang memiliki lapisan permukaan dengan porositas

yang tinggi yang dapat menyimpan debu.

(3) mudah dibersihkan secara  rutin  3  kali sehari (kalau perlu) dan tahan

terhadap gesekan.

(4) penutup lantai harus berwarna cerah dan tidak menyilaukan mata.
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(5) memiliki pola lantai dengan garis alur yang menerus ke seluruh ruangan

pelayanan.

(6) lantai yang selalu kontak dengan air harus mempunyai kemiringan yang cukup

ke arah saluran pembuangan air limbah.

(7) pada daerah dengan kemiringan kurang dari 70, penutup lantai harus dari

lapisan permukaan yang tidak licin (walaupun dalam kondisi basah).

(8) hubungan/pertemuan antara lantai dengan dinding harus menggunakan

bahan yang tidak siku, tetapi melengkung untuk memudahkan pembersihan

lantai (Hospital plint).

(9) menggunakan bahan vinil khusus yang dipakai untuk lantai Ruang Rawat

Pasien Ruang Isolasi.

2. Komponen dinding.
Komponen dinding memiliki persyaratan sebagai berikut :

(1) permukaan dinding dibuat harus kuat, rata kedap air, tahan cuaca dan tidak

berjamur serta harus mudah dibersihkan secara periodik dengan jadwal yang

tetap 3-6 bulan sekali.

(2) Desain dinding disarankan sebagian / seluruhnya terbuat dari dinding

transparan (kaca) bukan dinding masif sehingga lebih nyaman bagi pasien

tidak akan merasa disekat.

(3) lapisan penutup dinding harus bersifat non porosif (tidak berpori) sehingga

dinding tidak menyimpan debu.

(4) warna dinding cerah tetapi tidak menyilaukan mata dan menggunakan cat yang

tidak luntur serta tidak mengandung logam berat.

(5) hubungan/pertemuan antara dinding dengan  dinding harus tidak siku,

tetapi melengkung untuk memudahkan pembersihan.

(6) cat yang dipakai tidak mengandung logam berat.

3.    Komponen langit-langit.
Komponen langit-langit memiliki persyaratan sebagai berikut :

(1) langit-langit harus  kuat, mudah dibersihkan, tahan terhadap segala cuaca,

tahan terhadap air, tidak mengandung unsur yang dapat membahayakan

pasien, serta tidak berjamur.

(2) memiliki lapisan penutup yang bersifat non porosif (tidak berpori) sehingga

tidak menyimpan debu.

(3) berwarna cerah, tetapi tidak menyilaukan pengguna ruangan.
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(4) tingginya minimal 2.70 meter dari lantai, kerangka langit-langit harus kuat dan

bila terbuat dari kayu harus anti rayap.

(5) cat yang dipakai tidak mengandung logam berat.

4. Atap
(1) atap harus kuat, tidak bocor, dan tidak menjadi tempat perindukan serangga,

tikus dan binatang pengganggu lainnya.

(2) cat yang dipakai tidak mengandung logam berat.

5. Pintu
(1) anteroom harus dilengkapi dengan dua pintu yang kedap, satu pintu untuk

masuk dan yang lain merupakan pintu masuk ke ruang perawatan. jika ruang

perawatan isolasi sedang digunakan maka pintu anteroom tidak bisa dibuka

dalam waktu yang sama.

(2) pintu harus kuat, cukup tinggi, cukup lebar dan dapat mencegah masuknya

serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya.

(3) pintu dan partisi pada ruang isolasi terbuat dari kaca minimal setinggi 100 cm

dari permukaan lantai agar pasien terlihat dari pos perawat.

(4) pintu dilengkapi yang dapat menutup otomatis dengan sistem swing into the

anteroom (pintu menghadap anteroom) dapat digunakan karena dapat

membantu mengendalikan tekanan ruangan.5

(5) cat yang dipakai tidak mengandung logam berat.

3.5. Persyaratan Struktur Bangunan.

3.5.1. Umum
(1) Setiap sarana Ruang Isolasi merupakan pekerjaan konstruksi yang menyatu

dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau

di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat perawatan pasien

dalam kondisi kritis/belum stabil yang memerlukan pemantauan khusus dan terus

menerus (intensif).

(2) Fungsi sarana bangunan Ruang Isolasi dikualifikasikan berdasarkan tingkat privasi,

tingkat sterilitas serta tingkat aksesibilitas.

3.5.2. Persyaratan Struktur Bangunan Ruang Isolasi.
(1) Bangunan Ruang Isolasi, strukturnya harus direncanakan kuat/kokoh, dan stabil

dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan kelayanan
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(serviceability) selama umur layanan yang direncanakan dengan

mempertimbangkan fungsi bangunan Ruang Isolasi, lokasi, keawetan, dan

kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.

(2) Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi

sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan

struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul

akibat gempa dan angin.

(3) Dalam perencanaan struktur bangunan Ruang Isolasi terhadap pengaruh gempa,

semua unsur struktur bangunan Ruang Isolasi, baik bagian dari sub struktur

maupun struktur bangunan, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa

rancangan sesuai dengan zona gempanya.

(4) Struktur bangunan Ruang Isolasi harus direncanakan secara detail sehingga pada

kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, apabila terjadi keruntuhan,

kondisi strukturnya masih dapat memungkinkan pengguna bangunan Ruang Isolasi

menyelamatkan diri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebanan, ketahanan terhadap gempa

dan/atau angin, dan perhitungan strukturnya mengikuti pedoman dan standar

teknis yang berlaku.

3.6. Interior Ruang Isolasi

Gambar 3.6.
Contoh Desain Interior Ruang Isolasi
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Desain, material, dan konstruksi permukaan yang terdapat di ruang isolasi sangat

menentukan dalam pencegahan infeksi. Tujuan pengaturan tersebut:

• Memudahkan pembersihan;

• Minimalisasi debu;

• Minimalisiasi area yang memunginkan kontaminasi pada pasien,

• Memberikan kenyamanan pada pasien.

Yang diharapkan dari desain interior:

• Permukaan kedap air tanpa celah dari beberapa bahan seperti vinyl dan epoxy

• Lantai dan dinding dilapisi vinyl yang tahan lama dan mudah dibersihkan. Pemasangan

karpet pada lantai tidak diperkenankan karena mempersulit pembersihan.

• Meminimalisasi permukaan horisontal.

• Dinding harus dijaga dan segera diperbaiki jika ada kerusakan akibat gesekan dengan

tempat tidur ataupun peralatan yang dapat berpindah-pindah.

• Tirai yang mudah dibersihkan dan tidak menyimpan debu.

Alat dan Perkakas
Berdasarkan pedoman teknis sarana dan prasarana rumah sakit maka kebutuhan

minimal alat dan perkakas yang ada di dalam ruangan rawat isolasi pasien terdiri dari : tempat

tidur pasien, lemari, nurse call, monitor set, tiang infus, set infus, dan oksigen.

Listrik
Semua stop kontak dan saklar dipasang pada ketinggian minimal 1,40 meter dari lantai.

Label
Setiap ruang isolasi sebaiknya diberi label dengan tanda peringatan yang tepat

mengenai jenis isolasi pada pasien tersebut. Label tersebut diletakkan di luar pintu ruang

isolasi.
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BAB IV
KETENTUAN TEKNIS PRASARANA

RUANG ISOLASI RUMAH SAKIT

4.1. Umum
Prasarana yang dibutuhkan pada Ruang isolasi bangunan rumah sakit, meliputi :

1) Konstruksi Instalasi Mekanikal pada bangunan ruang isolasi rumah sakit meliputi:

a. Instalasi Tata Udara (membahas sumber dan  aliran udara, tekanan, suhu,

kelembaban)

b. Instalasi Gas Madik, Vakum Medik

c. Instalasi Sanitasi (Instalasi penyediaan air bersih, instalasi pengelolaan

limbah cair dan instalasi pengelolaan limbah padat (medis dan non medis).

d. Instalasi Proteksi Kebakaran.

2) Konstruksi Instalasi Elektrikal pada bangunan ruang isolasi rumah sakit meliputi :

a. Instalasi Elektrikal;
b. Instalasi Sistem Komunikasi dan keamanan (intercom, CCTV)

c. Instalasi Pencahayaan (lux, letak lampu terhadap pasien di saat tidur)

d. Instalasi Kelistrikan (juga dibahas sumber cadangan listrik digunakan saat

darurat/listrik mati)

4.2. Konstruksi Instalasi Mekanikal.

4.2.1. Instalasi Tata Udara Pada Ruang Isolasi
1. Tujuan ruang  isolasi pada prinsipnya untuk melindungi petugas kesehatan,

pasien lain dan pengunjung dalam fasilitas, dari paparan setiap agen infeksi

udara.

2. Sistem klasifikasi, berdasarkan fungsi, untuk Ruang Isolasi:

a) Kelas S (tekanan standar): Kelas S adalah Ruang untuk mengisolasi pasien

yang mampu penularan infeksi melalui kontak atau partikel debu dan lain-lain

(“Tanpa melalui udara”)

b) Kelas N (tekanan negatif):  Kelas N adalah Ruang untuk mengisolasi pasien

yang mampu menularkan infeksi melalui udara.

c) Kelas P (tekanan positif): Kelas P adalah Ruang yang dapat digunakan untuk

mengisolasi untuk melindungi sistem kekebalan tubuhnya

3. Rekomendasi Desain dan prinsip-prinsip umum kontrol ruang isolasi
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Pengendalian lingkungan di ruang isolasi bertujuan untuk mengontrol aliran

udara dan mengurangi jumlah partikel udara menular menginfeksi kepada orang

lain dalam rumah sakit. Hal ini dicapai dengan:

a) Mengendalikan kualitas dan kuantitas udara masuk dan udara keluar pada

ruang isolasi;

b) Mengurangi atau menghilangkan partikel udara menular dalam volume besar;

c) Mempertahankan tekanan udara diferensial antara daerah yang berdekatan;

d) Merancang pola aliran udara untuk tujuan klinis tertentu;

e) Pertimbangan Desain untuk ruang isolasi.

Secara garis besar ada tiga jenis sistem ventilasi yaitu:
1) Ventilasi Alamiah adalah sistem ventilasi yang mengandalkan pada lubang angin,

jendela dan pintu terbuka yang memungkinkan adanya pertukaran udara secara

alami.

2) Ventilasi Campuran adalah sistem ventilasi alamiah ditambah dengan

penggunaan peralatan mekanik untuk menambah efektifitas panyaluran udara.

Penggunaan kipas angin juga termasuk dalam jenis ventilasi ini karena dapat

menyalurkan/menyedot udara ke arah tertentu.

3) Ventilasi Mekanik adalah sistem ventilasi yang menggunakan peralatan mekanik

untuk mengalirkan dan mensirkulasi udara masuk dan keluar ruangan. Termasuk

disini adalah Air Conditioner (AC) dan sistem pemanas ruangan.

Tabel 4.1.
Rangkuman Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Ventilasi

Jenis ventilasi Kelebihan Kekurangan
Ventilasi mekanis  Cocok untuk semua iklim dan

cuaca
 Lingkungan yang lebih

terkontrol dan nyaman

 Biaya pemasangan dan
pemeliharaan mahal

 Memerlukan keahlian

Ventilasi alami  Biaya modal, operasional, dan
pemeliharaan lebih murah

 Dapat mencapai tingkat
ventilasi yang sangat tinggi
sehingga dapat membuang
sepenuhnya polutan dalam
gedung

 Kontrol lingkungan oleh
penghuni

 Lebih sulit dalam perkiraan,
analisis dan rancangannya

 Mengurangi tingkat
kenyamanan penghuni saat
cuaca tidak bersahabat seperti
terlalu panas, lembab atau
dingin

 Tidak mungkin menghasilkan
tekanan negatif di tempat
isolasi bila diperlukan

 Risiko pajanan terhadap
serangga atau vektor lain
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Pemilihan sistem ventilasi perlu memperhatikan kondisi lokal, seperti iklim, struktur

bangunan, cuaca, biaya dan kualitas udara luar. Efektifitas ventilasi alami tergantung

pada kecepatan angin dan/atau temperatur. Daerah bersuhu ekstrim dan kecepatan

angin yang selalu rendah tidak cocok untuk penggunaan ventilsi alami. Jenis sistem

ventilasi yang perlu digunakan tergantung pada jenis pengunaan ruangan isolasi

pada rumah sakit dan keadaan lingkungan. Setiap sistem ventilasi yang dipilih harus

dilakukan monitoring dan pemeliharaan secara periodik, oleh karena itu perlu

disediakan sumber daya (tenaga dan dana) yang cukup untuk pemeliharaan.

4.2.1.1. Sistem Ventilasi Alamiah
Penggunaan ventilasi alamiah di ruang isolasi
Ventilasi alami adalah suatu sistem yang menjamin udara bergerak dan terjadi

pertukaran antara udara didalam gedung dengan udara dari luar secara alami,

seperti gaya angin dan gaya apung termal dari satu lubang ke lubang lain untuk

mencapai ACH yang diharapkan. Penelitian terbaru mengenai sistem ventilasi alami

di Peru menunjukkan bahwa ventilasi alami efektif mengurangi penularan TB di

rumah sakit. Efektivitas ventilasi alami tergantung pada kecepatan angin, arah angin

dan bukaan tempat masuk angin ke dalam ruangan. Daerah bersuhu ekstrem dan

kecepatan angin yang selalu rendah tidak cocok untuk penggunaan ventilasi alami.

Pertimbangan lain yang berkaitan dengan penggunaan ventilasi alami adalah

pajanan pasien terhadap vektor artropoda (misalnya, nyamuk) di daerah endemi.

Penggunaan kelambu dan langkah pencegahan vektor lainnya dapat membantu

mengurangi risiko penularan penyakit melalui vektor.

Hal-hal yang perlu diperhatikan bila dipilih ventilasi alami :

a. Ventilasi silang, baik yang masuk maupun keluar tanpa hambatan yang berarti.

b. Dimensi pintu, jendela dan jalusi/lubang angin, disesuaikan dengan 15% bukaan

dari luas ruangan.

c. Kecepatan rata-rata angin yang dapat terjadi, serta jangka waktu adanya angin.

d. Peletakan dan ketinggian jendela dan jalusi/lubang angin dari lantai.

e. Kemungkinan terjadinya “mati angin”/ stack.

f. Desain jendela dan jalusi/lubang angin, bentuk, ukuran dan bahan yang

digunakan.

g. Arah angin yg diinginkan baik yang masuk maupun keluar.

h. Lokasi ruangan yang berkaitan dengan pencegahan infeksi.

i. Penempatan posisi meja konsultasi, periksa dan kursi pasien, terhadap kursi

dokter/staf medik, posisi staf registrasi dan pasien yang mendaftar serta tempat

tidur pasien infeksius.
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Dua kekurangan pada sistem ventilasi alamiah:

a. Tingkat ACH yang dihasilkan ventilasi alami bervariasi.

b. Tekanan negatif pada sistem ini tidak dapat terjadi

Tabel 4.2.
Pertukaran Udara Pada Ventilasi Alamiah

Kondisi ruangan ACH (pertukaran udara per jam)
Jendela dibuka penuh + pintu dibuka 29,3 – 93,2
Jendela dibuka penuh + pintu ditutup 15,1 – 31,4
Jendela dibuka separuh + pintu ditutup 10,5 -24
Jendela ditutup 8,8

Catatan :

Ventilasi Alamiah

 Volume Ruangan : 15m2 . Tinggi Minimal : 2,5 m

 Pintu : Dapat dibuka penuh

 Jendela : Dapat dibuka penuh

 Kecepatan Aliran Udara :

 Pola Aliran Udara : Tidak mengarah selasar

Qian, H, Seto WH, and Li Y, Universitas Hong Kong dan Rumah Sakit Queen Mary.

Rekomendasi untuk ventilasi alamiah:

• Pintu dan jendela berhadapan secara diagonal agar terjadi aliran udara silang

untuk memperbesar laju pertukaran udara

• Jendela sebaiknya dibuka ke samping

• Tinggi langit - langit minimal 2,8 m dari lantai

• Pengunaan saringan nyamuk direkomendasikan pada tempat yang endemis,

(Malaria / Dengue Fever). Saringan nyamuk harus mudah dilepas untuk

pembersihan secara berkala.

Tabel 4.3.
Kelebihan Dan Kekurangan Ventilasi Alamiah

Kelebihan Kekurangan
 Murah dan minim biaya operasional
 Diaktifkan hanya dengan membuat

lubang angin, membuka jendela,
pintu,

 Tidak hanya mengurangi risiko
transmisi TB, tetapi juga
meningkatkan kualitas udara secara
umum

 Dapat mencapai laju pertukaran
udara yang besar bila di desain
secara tepat.

 Ventilasi alamiah sering tidak dapat
dikendalikan dan diprediksi, karena
tergantung pada cuaca, kondisi
angin dll

 Udara yang masuk ruangan dari luar
tanpa disaring/difilter, dan dapat
membawa polutan udara dari luar.

 Jendela/pintu yang selalu dibuka,
dapat berdampak pada keamanan,
kenyamanan dan privasi. Hal ini
terutama terjadi pada malam hari
atau bila cuaca dingin
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Gambar 4.1.
Desain Ruangan Untuk Pemeriksa Dan Pasien TB

Kebutuhan ventilasi yang baik, bervariasi tergantung pada jenis ventilasi yang

digunakan, seperti resirkulasi udara atau aliran udara segar. Saat ini rekomendasi

WHO untuk Ventilation Rate ruangan dengan risiko tinggi penularan melalui udara

adalah minimal 12 Airchanges Per Hour (ACH). Cara pengukuran ACH yaitu dengan

memperhitungkan laju pertukaran udara per jam dibagi volume ruangan. Ventilation

Rate yang lebih tinggi memiliki kemampuan mendilusi patogen airborne lebih tinggi,

sehingga menurunkan risiko penularan infeksi melalui udara.

Perlengkapan yang dibutuhkan untuk perhitungan ACH :

1. Alat ukur / meteran : untuk mengukur volume ruangan dan luas jendela

2. Vaneometer : untuk mengukur kecepatan udara masuk/keluar

3. Smoke tube : untuk mengetahui arah aliran udara

4. Kalkulator : untuk menghitung

5. Kertas catatan : untuk melakukan pencatatan/perhitungan

Contoh Perhitungan ACH untuk Ventilasi Alamiah:

Diketahui :

Luas Jendela yang terbuka = tinggi 0,5 m X lebar 0,5 m = 0,25 m2

Kecepatan udara lewat jendela = 0,5 m/detik

Dimensi ruangan = panjang 3m X lebar 5 m X tinggi 3m = 45 m3
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Perhitungan ACH :

Ilustrasi arah aliran udara yang diharapkan di ruang isolasi berventilasi alami yang

dirancang dengan benar (dihasilkan dengan membuka jendela dan pintu di antara

ruang isolasi dan koridor) seperti gambar di bawah ini.

Penggunaan ventilasi mekanis di ruang isolasi
Pada ventilasi mekanis, lingkungan tekanan negatif di ruang isolasi diperlukan

sebagai cara menghasilkan aliran udara masuk. Bila tidak ada tekanan negatif, aliran

udaranya terjadi ke berbagai arah, ke dalam dan ke luar ruang isolasi melalui udara

yang berventilasi alami. Namun demikian, ruang pencegahan transmisi melalui

airborne yang berventilasi alami dapat dirancang untuk menghasilkan arah aliran

udara yang diharapkan, yaitu dari tempat perawatan pasien ke tempat yang tidak

dilalui orang, atau memungkinkan penguraian cepat udara yang terkontaminasi ke

lingkungan sekitar dan udara terbuka.

Ruang isolasi bangunan rumah sakit yang menggunakan ruang pencegahan

transmisi infeksi melalui airborne yang berventilasi mekanis harus menggunakan

sistem kontrol untuk menghasilkan tingkat ventilasi yang memadai dan arah aliran

udara terkontrol. Kamar pencegahan infeksi melalui udara berventilasi mekanis mirip

dengan Ruang pencegahan transmisi melalui airborne yang digambarkan oleh

Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA (CDC US).

Tekanan udara negatif terkontrol sehubungan dengan lingkungan sekitar; 12 ACH;

dan pembuangan udara ke luar yang benar, atau penyaringan udara partikulat

efisiensi tinggi (HEPA) terkontrol atas udara kamar sebelum diedarkan kembali ke

bagian-bagian rumah sakit yang lain. Pintu kamar harus selalu ditutup dan pasien

harus tetap berada di dalam kamar.

Perhitungan kebutuhan ventilasi mekanik.

Contoh :

 Ruangan ukuran 4 m x 4 m x 3 m = 48 m3

 Pergantian udara yang diperlukan 12 kali/jam,

 48 m3 x 12 = 576 m/jam x 1 jam / 60 menit = 9,6 m3/menit
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 Faktor koreksi 25% = 12 m3/menit.

 Jadi aliran udara ruang ditambah faktor koreksi menjadi =

(1+0,25) x 9,6 m3/menit = 12 m3/menit

Dipilih exhaust fan ukuran 25 cm dengan kapasitas 15,6 m3/menit (keluar) dan

ukuran 35 cm dengan kapasitas 15,2 m3/menit (masuk).

Pemilihan ukuran fan tergantung persyaratan ruang (tekanan positif atau negatif).

Catatan : prinsip umum untuk mengurangi jumlah bakteri, kuman, virus dan zat

berbahaya lainnya adalah dengan mengusahakan udara luar (fresh air) dimasukkan

sebanyak mungkin (lebih besar), untuk melarutkan bakteri virus, kuman dan zat

berbahaya lainnya yang ada didalam ruangan agar konsentrasinya berkurang,

sehingga kurang membahayakan orang yang ada didalamnya. Untuk ruang

perawatan akan mempercepat waktu penyembuhan, karena bertambahnya oksigen

yang ada didalam ruangan.

Di negara-negara yang tidak cocok menggunakan ventilasi alami, dan ruang

pencegahan transmisi melalui airborne berventilasi mekanis tidak dapat dibuat

karena sumber daya yang terbatas, penggunaan exhaust fan (dengan uji-coba dan

perencanaan yang memadai) dapat membantu meningkatkan tingkat ACH dan

menghasilkan tekanan negatif di kamar tersebut. Kipas ini harus dipasang di dinding

luar tempat udara kamar dapat dibuang langsung ke lingkungan luar yang tidak

dilalui orang. Ukuran dan jumlah exhaust fan yang diperlukan tergantung pada ACH

yang diharapkan, yang harus diukur dan diuji-coba sebelum digunakan.

Kelemahan penggunaan exhaust fan adalah kesulitan pemasangannya (terutama fan

besar), suara bising sehubungan dengan fan berkekuatan besar, ketidakpastian

pengaruhnya terhadap sistem pengkondisian udara yang ada dan kontrol temperatur

di kamar tersebut.
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Diagram skematis ruang isolasi berventilasi ideal dengan sistem ventilasi mekanis.

Gambar 4.2.
Skematis Ruang Isolasi Berventilasi Ideal Dengan Sistem Ventilasi Mekanis.

Dengan demikian, jenis ventilasi ruangan harus dipertimbangkan dengan cermat

saat merancang suatu ruang isolasi bangunan rumah sakit. Ventilasi adalah strategi

pencegahan dan  pengendalian infeksi yang penting untuk penyakit yang mungkin

ditularkan melalui droplet nuklei, dan manfaatnya bukan hanya untuk keperluan

isolasi tapi juga untuk keamanan  area lain di  bangunan sarana  pelayanan

kesehatan  tersebut.  Bila ruang isolasi berventilasi mekanis, perlu dipastikan bahwa

sistem ventilasinya berfungsi dengan baik melalui pemantauan berkala.

Tidak tersedia data yang memadai mengenai dampak dari sistem ventilasi yang

berbeda terhadap penurunan risiko infeksi. Perbandingan efektivitas dari berbagai

sistem ventilasi harus diteliti.

Penggunaan ventilasi campuran di ruang isolasi
Ventilasi campuran dapat menjadi pilihan bila :

 Ventilasi alami yang ada dirasakan kurang. Ventilasi campuran menggabungkan

antara ventilasi alamiah dengan ventilasi mekanik. Tambahan ventilasi mekanik

seperti kipas angin, exhaust fan atau lainnya dimaksudkan untuk memperbesar

laju pertukaran udara di ruangan agar udara segar dari luar dapat masuk ke

semua ruangan di gedung tersebut. Laju pertukaran udara di ruangan dimana

orang berkumpul dalam jumlah banyak seperti ruang tunggu, ruang hunian WBP

dan Tahanan hendaknya diupayakan sebesar mungkin.

 Kondisi iklim di setiap daerah berbeda.

 Kemungkinan terjadinya mati angin atau stack of air circulation sangat besar

akibat lokasi fasilitas kesehatan saat ini.

 Jumlah dan jenis pasien infeksi tidak bisa diperkirakan kedatangannya.
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 Posisi ruang periksa, laboratorium dan perawatan tidak memungkinkan terjadi

ventilasi silang.

 Perlu ditata ulang ukuran, letak dan bahan jendela, pintu dan jalusi.

Jenis fan yang akan digunakan (gambar terlampir).

a. Exhaust fan, ukuran 25 cm, 30 cm, 35 cm. (ruang ruang periksa, tindakan, dan

perawatan). Contoh:

Gambar 4.3.
Exhaust Fan

Ukuran : 25 Cm 30 Cm 35 Cm
Out : 15,6 m3/min 19,2 m3/min 23,7 m3/min
In : 10,7 m3/min 12,5 m3/min 15,2 m3/min

b. Exhaust fan plafon (khusus untuk toilet, kamar mandi, spoelhook). Contoh:

Gambar 4.4.
Exhaust Fan Plafon
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c. Fan dinding ukuran 35 cm (ruang registrasi/medical record). Contoh:

Gambar 4.5.
Fan Dinding

d. Fan meja ukuran 30 cm ( ruang ruang periksa klinik)

Contoh : (Jenis Rechargeble)

Gambar 4.6.
Fan Meja



Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 43

e. Fan berdiri (standing) 35 cm (ruang tunggu) dalam posisi mengarah hanya

kepada satu arah/keluar arah terbuka (tidak bergerak ke kiri dan ke kanan).

Contoh:

Gambar 4.7.
Fan Berdiri

4.2.1.2. Sistem Tata Udara Pada Kelas S (Standar)
Rekomendasi untuk ventilasi alamiah:

(1) Pertukaran udara di ruang isolasi minimal enam kali per jam.

(2) Pendinginan ruang Kelas S dapat menggunakan AC split wall

(3) Direkomendasikan untuk pemasangan exhaust grille berada dekat di kepala

pasien

(4) Tekanan Udara kelas standar akan direkomendasi untuk bertekanan negatif,

(5) Organisme-organisme mikro dalam udara bisa masuk ke dalam ruangan,

kecuali tekanan positip dalam ruangan dipertahankan.

Instalasi Tata Udara Ruang Isolasi Kelas Standar

 Sistem Ventilasi di ruang isolasi kelas S (standar) adalah suatu sistem yang

menjamin udara bergerak dan terjadi pertukaran antara udara didalam gedung

dengan udara dari luar.

 Ruangan diupayakan atau dirancang dengan ventilasi yang baik dengan

pembuangan udara terkontaminasi yang efektif, penurunan konsentrasi droplet

nuklei infeksius sehingga dapat mengurangi risiko infeksi.

 Kualitas ventilasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan risiko

pajanan di ruangan isolasi.
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 Rekomendasi ruangan dengan ACH ≥12 dan arah aliran udara yang diharapkan

dapat dicapai dengan ventilasi alami atau mekanis.

 Ruangan yang memenuhi persyaratan seperti ini dapat dipakai untuk

mengisolasi pasien yang terinfeksi patogen yang ditularkan melalui udara

(misalnya, tuberkulosis paru-paru, campak, cacar air) dan ISPA yang disebabkan

oleh agen baru yang dapat menimbulkan kekhawatiran dimana cara

penularannya belum diketahui.

 Ruang pencegahan dan pengendalian infeksi melalui udara dapat diberi ventilasi

alami atau mekanis.

 Ruang berventilasi memadai adalah ruangan dengan pertukaran udara ≥12

kali/jam tapi bila aliran udaranya yang diperlukan tidak ditentukan kemungkinan

ada penularan droplet nuklei.

4.2.1.3. Sistem Tata Udara Pada Kelas N (Tekanan Negatif)
Untuk menciptakan ruangan isolasi tekanan negatif harus mengikuti parameter

sebagai berikut :

 Suhu dan Kelembaban,

 Aliran Udara,

 Tekanan udara,

 Ventilasi Udara,

 Kualitas Udara sekitar ,

 Jalur Penyebaran Infeksi,

 Kontaminasi partikel dan mikroba.
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Gambar. 4.8.
Instalasi Tata Udara Ruang Isolasi Kelas Negatif

Rekomendasi untuk Sistem Tata Udara Pada Kelas N (Tekanan Negatif) :
1. Suhu dan Kelembaban Pada ruang isolasi Kelas N

a. Suhu pada Ruang Isolasi Kelas N dikondisikan sekitar  24 - 26°C

b. Kelembaban untuk pada ruangan ruang isolasi Kelas Negatif harus mencapai

kelembaban mencapai 30 – 60% RH. Apabila kelembaban tidak mencapai

direkomendasikan menggunakan unit dehumidifier desiccant base untuk

menurunkan kelembaban yang tinggi.

2. Aliran udara Ruang Kelas Negatif direkomendasikan mengikuti pola aliran

sebagai berikut :

a. Direkomendasikan pola aliran udara dari koridor menuju anteroom.

b. Aliran udara dari anteroom menuju ke ruang pasien isolasi.

c. Aliran udara dari ruang pasien isolasi menuju ke ruang toilet.

3. Tekanan udara antara Ruang Kelas Negatif pada Ruang isolasi dengan ruang

lain tidak lebih tidak kurang dari 15 pascal (Pa).

ROOM TYPE Ruang Pasien Toilet Anteroom Koridor

Ruang Kelas Negatip -15 Pa -30 Pa -0 Pa 15 Pa

4. Ventilasi Udara Pada Ruang Isolasi Kelas Negatip

a. Sistem ventilasi ruang isolasi harus dirancang untuk mencapai dan

mempertahankan tekanan udara negatif (dalam batas-batas penerimaan

disepakati) nilai-nilai yang diinginkan dari parameter desain kelas N.
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b. Udara pada ruangan kelas N harus dibuang area bebas :

 Pembuangan udara harus diarahkan ke luar, jauh dari udara intake dan

daerah-daerah berpenduduk.

 Posisi titik pembuangan udara exhaust pada posisi luar gedung,

setidaknya 3 meter di atas atap pada titik pembuangan diatas setiap

bagian dari bangunan rumah sakit (atau bangunan yang berdekatan)

yang ada di dalam 15 meter  (horizontal) atau dari titik pembuangan

udara. Jarak minimal 10 meter dari udara intake, atau tempat ventilasi

luar, jendela atau pintu dan di luar jangkauan re-sirkulasi ventilasi udara

pada bangunan Rumah Sakit.

c. Apabila udara pada ruangan pasien diresirkulasi direkomendasikan  melewati

Filter HEPA dahulu sebelum masuk kembali ke sirkulasi.

d. Resirkulasi dapat dapat digunakan jika kondisi tidak memungkikan,

Penggunaan filter HEPA (99,97% @ 0.3μm DOP) apabila udara di resirkulasi.

e. Pertukaran pada Ruang Isolasi Kelas N di rekomendasikan memiliki

pertukaran udara 12 kali per jam, atau 145 liter per detik per Udara Supply.

f. Udara Supply dan Udara Exhaust harus mencegah terjadi kontaminasi silang,

semua itu diharus didesain untuk mendapatkan udara dengan kualitas yang

bersih dan tidak merugikan bagi staf perawat dan lingkungan rumah sakit.

g. Udara Supply dan Udara Exhaust pada ruang isolasi direkomendasikan harus

dikontrol dengan sistem kontrol otomasi untuk mencegah kontaminasi silang.

h. Perangkat Aksesories sistem ventilasi udara pada ke kelas N seperti Udara

Supply dan Udara Return Serta aliran udara luar diukur dengan sistem

kontrol yang dapat mengatur jumlah volume udara pada masing masing

supply, return dan outlet udara.

i. Supply udara harus melalui diffuser yang dipasang sesuai dengan tata letak

yang benar. Di anjurkan udara mengarah ke pasien menuju ke grille exhaust

dan dibuang ke udara bebas.

j. Pastikan exhaust berjalan sesuai dengan sistem agar menjadi tekanan tetap

paling negatif diantara ruangan lainnya.

k. Setiap Ruang Isolasi Kelas N harus memiliki Ensuite yang letaknya

disesuaikan dengan tata letak dan estetika arsitektur. Dan setiap Ensuite

memiliki pembuangan udara / exhaust. Fungsi exhaust pada ruang mandi

bukan hanya sebagai sirkulasi udara tetapi sebagai pengatur udara agar

ruangan isolasi tetap dalam kondisi tekanan negatif.

l. Pemasangan pintu pada ruang isolasi pastikan tidak memiliki kebocoran agar

didalam pengkondisian untuk mengatur tekanan menjadi negatif.
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m. Direkomendasikan Udara Supply minimal dapat memenuhi kebutuhan udara

segar pada pasien (a minimal 7,5 l / s / orang [15 CFM per orang] / Fresh air.

n. Sistem ventilasi udara pada ruangan isolasi menggunakan sistem ventilasi

100% udara dibuang keluar ruangan isolasi.

o. Kualitas udara sekitar pada area ruang isolasi kelas negatif

direkomendasikan memiliki tingkat kebersihan memiliki partikel maksimal μ5

micron.

p. Peralatan Monitor bahwa ruangan dalam kondisi tekanan negatif terlihat dari

luar ruangan atau berada didepan area ruang isolasi.

q. Direkomendasikan untuk ruang isolasi kelas N pada sistem Udara Exhaust /

pembuangan udara menggunakan UVGI dan filterisasi untuk mengurai

partikel yang akan dibuang keluar udara luar.

r. Udara yang disuplai ke ruang isolasi minimal harus difilterisasi dengan

menggunakan Prefilter MERV 7 dengan effesien 75% dan MERV 14 rating air

filters (90% dust spot test filters)

s. Direkomendasikan memasang alarm untuk memonitor Udara Supply dan

Udara Exhaust apabila terjadi kerusakan dan tidak berjalan sesuai standar

yang diinginkan.

t. Pastikan ruangan isolasi tidak memiliki kebocoran. Setiap kebocoran harus

ditutup rapat untuk menjaga kontaminasi.

u. Sistem pemantauan ventilasi udara harus disediakan untuk sinyal apabila

terjadi kerusakan dari sistem Supply udara/exhaust. Pertimbangkan peralatan

instrumentasi pemantau di lokasi yang dapat mudah dilihat dari luar ruangan

dengan alarm bunyi  dalam apabila terjadi kerusakan.

v. Lokasi pengambilan Udara Supply / Udara Intake harus berada jarak cukup

jauh dari sumber kontaminasi untuk menghindari masuknya kontaminan

merugikan. Persyaratan jarak minimum adalah 25 ft [7,6 – 9,1 μm], Jarak ini

harus dianggap hanya sebagai panduan, sebaiknya disesuaikan dengan

kondisi instalasi titik input udara dan output udara didesain dengan

pemisahan jarak yang lebih jauh mungkin agar mendapat udara segar yang

aman bagi pasien, tergantung pada sifat dari kontaminan, arah angin, dan

lokasi tersebut relatif berbeda dari intake dan kontaminan pada daerah area

rumah sakit.

w. Peralatan ventilasi udara cadangan (misalnya unit portabel untuk exhaust fan

atau filter) untuk persiapan keadaan darurat terjadi kerusakan.
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5. Unit Pengkondisian Udara / Air Handling Unit pada Ruangan Isolasi Kelas

Negatip.

a. Sistem pengkondisian udara pada ruang isolasi dianjurkan terpisah dengan

sistem pendinginan area lain / stand alone system.

b. Unit pengkondisian udara atau Air Handling Unit (AHU) pada ruang isolasi

Kelas Negatif direkomendasi diinstal dengan unit pendingin yang mudah

didalam perawatan dan pemeliharan serta tidak memiliki tingkat kebisingan

yang mengakibatkan mengganggu lingkungan sekitar.

c. Lokasi pemasangan Unit AHU atau Indoor harus mudah dirawat dan

dibersihkan.

d. Direkomendasikan Instalasi Unit AHU / Indoor untuk ruang isolasi harus dekat

dengan ruang isolasi. Jika tidak memungkinkan instalasi ducting harus kuat

dan tidak memiliki kebocoran.

e. Penggunaan Fan pada AHU / Indoor direkomendasikan dapat diatur

kecepatan udaranya agar Udara Supply yang masuk mudah

diseimbangkan/balancing sesuai dengan kebutuhan ruang isolasi.

f. Lokasi peralatan sistem tata udara harus diletakkan pada posisi yang

memudahkan didalam perawatan dan pemeliharaan, serta mengikuti standar

yang berlaku untuk instalasi AC berikut Exhaust Fan serta alat monitoring dan

alat – alat kontrol sistem tata udara.

g. Pengunaan Filter Pada AHU / Unit AC, dan semua filter harus dilengkapi

dengan peralatan monitor diferensial tekanan udara untuk menunjukkan

manometer, dipasang di AHU, sebagai alat monitoring Filter apabila akan

diganti.

6. Jalur distribusi udara ( Ducting ) pada Ruangan Isolasi Kelas Negatip.

a. Pemasangan Ducting harus mudah dipasang dan dilepas untuk memudahkan

didalam pembersihan dan pemeliharaan.

b. Pada instalasi ducting harus dipasang automatic volume damper balancing

udara. Yang dapat di sistem kontrol DDC direkomendasikan untuk monitoring

dan kontrol.

c. Desain ducting harus dirancang untuk mengurangi kemungkinan kontaminasi

silang terjadi  jika terjadi kerusakan fan udara exhaust.

d. Ducting Supply dan Exhaust harus mudah dipasang dan dirawat.

e. Material ducting supply dan exhaust direkomendasikan menggunakan baja

lapisan seng (BJLS) atau Stainless Steel. Ketebalan material ducting

disesuaikan dengan ukuran ducting.
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f. Ducting Supply tidak direkomendasikan dengan menggunakan Isolasi

Glasswool.

g. Instalasi Ducting sebaiknya menggunakan penampang bulat dengan

konstruksi yang mudah dipasang dan dilepas.

h. Kecepatan aliran udara  didalam ducting Exhaust antara 5-10 m/detik.

7. Grille dan Difuser pada ruangan isolasi kelas Negatif

a. Suplai diffuser pada ruang pasien harus ditempatkan langsung di atas tempat

tidur pasien di langit-langit ke arah kaki pasien.

b. Pada Ruang Isolasi kelas Negatif tidak memiliki return grille.

8. Exhaust pada Ruang Isolasi Kelas Negatif

a. Pemasangan Exhaust fan harus mudah diinstal dan dirawat.

b. Exhaust Fan direkomendasikan menggunakan Duplex Fan dengan tingkat

kebisingan yang rendah.

c. Penggunaan Fan pada Exhaust direkomendasikan putaran fan dapat

dikontrol otomatis untuk menjaga tekanan antara ruangan.

d. Exhaust Grille ditempatkan di dekat tempat tidur pasien atau di dinding dekat

kepala tempat tidur kecuali dapat menunjukkan bahwa lokasi tersebut tidak

praktis dan Exhaust Grille untuk pembuangan udara harus di tempat pada

sekitar 6 inci / 15 cm di atas lantai di ruang, jika memungkinkan.

e. Exhaust grille pada ruangan toilet dipasang pada langit-langit dekat pada

WC.

f. Penggunaan Ultraviolet Germedical Irradiation (UVGI) di saluran

pembuangan udara dari sistem ventilasi udara untuk melengkapi filtrasi

HEPA. Dengan cara, udara di saring Filter HEPA dan kadang-kadang

diberikan paparan UVGI sebelum dibuang ke luar, sebaiknya

dipertimbangkan.

g. Saluran udara Exhaust harus terpisah, tidak boleh menyatu dengan exhaust

lain yang bukan kelas N. Sistem pembuangan udara untuk mengurangi risiko

kontaminasi dari udara masuk ke area lain.

h. Posisi titik pembuangan udara exhaust pada posisi luar gedung, setidaknya

tiga meter di atas atap pada titik pembuangan diatas setiap bagian dari

bangunan rumah sakit (atau bangunan yang berdekatan) yang ada di dalam

15 meter (horizontal) atau dari titik pembuangan udara. Jarak minimal 10

meter dari udara intake, atau tempat ventilasi luar, jendela atau pintu dan di

luar jangkauan re-sirkulasi ventilasi udara pada bangunan Rumah Sakit.

i. Dalam beberapa situasi debit exhaust mungkin perlu dimodelkan untuk

menentukan lokasi pembuangan yang tepat sesuai kondisi rumah sakit.
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9. Penggunaan Filter pada ruang isolasi kelas Negatif harus memenuhi kreteria

sebagai berikut :

a. Untuk mencegah penyebaran melalui droplet nuklei kecil (<5μm) yang

mengandung mikroorganisme di udara dan yang dapat dibawa oleh aliran

udara jarak lebih besar dari besar tetesan (misalkan pada penderita, campak,

M. tuberculosis), akan menyebabkan orang sekitar akan menghirup droplet

tersebut, droplet nuklei dapat tetap tersuspensi di udara untuk jangka waktu

yang lama, diperlukan filterisasi untuk menangkap droplet nuklei kecil (<5 μm)

dibutuhkan filter HEPA.

b. Untuk menjaga ventilasi integritas sistem tata udara dan memastikan

pengendalian tekanan yang konsisten, filter HEPA harus dipasang dengan

deep-bed prefilter sebagai penyaring pertama kemudian dengan filter HEPA

sebagai final filter.

c. Penularan melalui udara melalui aerosol menjadi perhatian khusus didalam

beberapa pernapasan penyakit. Aerosol sangat berbahaya karena ukuran

mereka (1 sampai 5μm) memungkinkan dapat dihirup ditarik masuk ke dalam

paru-paru.  Hal tersebut dikarenakan karena terjadinya turbulen yang

menyebabkan penyebaran partikel berukuran besar dari tanah yang

terkontaminasi atau dari benda-benda seperti pakaian dan lantai.

d. Penyaringan udara harus memenuhi persyaratan seperti persyaratan sesuai

kelas N mencegah udara exhaust menginfeksi pasien dan staf di lingkungan

Rumah Sakit. Direkomendasikan menggunakan Filter HEPA pada sistem

pembuangan udara. Opsional penggunaan  HEPA filter pada Exhaust hanya

untuk mencegah masuk ke Ruangan Isolasi dan menyebabkan Kontaminasi

silang.

e. Pada Ruang Isolasi Kelas Negatif merekomendasikan menggunakan filter

dengan tingkat filtrasi Merv 14 pada AHU.

f. Penggunan filterisasi udara portable tidak direkomendasikan untuk

pemakaian dalam Jangka panjang.

g. Rekomendasi Penggunaan filter

 Penggunaan Filter Udara pada AHU harus sesuai rekomendasi sebagai

berikut :

 Tingkat kebersihan udara sekitar Area Rumah Sakit. Penggunaan

Prefilter sangat dianjurkan untuk menjaga Final Filter agar berkerja

lebih baik sebagai filter pertama.
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 Alarm otomatis pada unit AHU dapat dipasang untuk mengingatkan

personil pemeliharaan mengetahui kebutuhan untuk status filter

mengalami penurunan kualitas filtrasi.

 Kecepatan udara pada AHU filter tidak boleh melebihi 500 fpm [2,5 m

/ s] untuk filter dari Merv 15 dan di bawahnya.

 Kecepatan udara yang melewati Filter HEPA dengan efisiensi tinggi

(Merv 17 dan di atas) harus dirancang dengan kecepatan maksimal

300 fpm [1,5μm/s].

 Pada Unit AHU atau AC direkomendasikan menggunakan filter untuk

menjaga performa unit : Pre-filter Efisiensi tinggi sebelum filter HEPA

dengan susunan :

 Prefilter 75% - 85% arrestance atau 25% - 40% dust spot  atau Merv

12 digunakan sebagai filter pertama. Sebelum coil dan fan

 Medium Filter 80% - 95% type bag atau catridge atau juga Merv 13

sesudah Prefilter dipasang sebelum coil pendingin

 HEPA menggunakan 99% DOP disposable cell / Merv 14 setelah coil

dan fan AHU.

 Penggunaan Filter pada Ruang Isolasi digunakan apabila udara

disirkulasi sebaiknya udara harus melewati filter HEPA.

10. Penggunaan  UVGI (Ultra Violet Germicidal Irradiation) pada ruang isolasi

a. Penggunaan UVGI (Ultraviolet germicidal irradiation) sebelum Filter HEPA.

UVGI sebagai metode mengurai udara karena dapat membunuh atau

menonaktifkan mikroorganisme dengan tujuan menghilangkan bakteri atau

mengurai agar tidak mampu lagi membentuk koloni. Perlu dipertimbangkan,

UVGI bukan pengganti Filter HEPA  sebelum udara dibuang keluar ruangan.

b. Pertimbangkan perlengkapan UVGI dipasang pada atau dekat langit-langit

untuk menyinari udara yang akan disuplai ke ruangan. Perhatikan UVGI itu,

dapat digunakan untuk menambah filter HEPA, tetapi tidak dapat digunakan

sebagai pengganti filter HEPA.

11. Anteroom Pada Ruang Isolasi Kelas N

a. Udara Supply koridor mengalir ke anteroom dan ruang isolasi dan dibuang

langsung ke udara bebas. Hal ini dicapai melalui sistem tata udara dengan

sistem exhaust terpisah yang dikondisikan untuk setiap Ruang Isolasi untuk

membuang udara agar tidak terjadi kontaminasi silang. Saluran pembuangan

udara harus independen dari bangunan umum sistem pembuangan udara

untuk mengurangi risiko kontaminasi dari udara yang disirkulasi kembali
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masuk ke ruang isolasi. Fungsi Anteroom atau airlock harus disesuaikan

dengan fungsinya.

b. Tempatkan Handbasin pada ruangan anteroom dan ruangan pasien.

c. Anteroom memiliki tiga fungsi  pada Ruangan Isolasi Kelas N :

 Penghalang terhadap hilangnya tekanan udara dan masuk atau keluar

dari udara yang terkontaminasi dari atau keluar ruang isolasi ketika pintu

ke Anteroom dibuka;

 Ruangan yang terkendali dimana petugas rumah sakit dapat mengunakan

pakaian pelindung dapat tanpa terkena kontaminasi sebelum masuk dan

keluar dari ruang isolasi; dan,

 Lingkungan yang terkendali dimana peralatan dan perlengkapan dapat

ditransfer dari ruang isolasi tanpa mengkontaminasi daerah sekitarnya.

4.2.1.4. Sistem Tata Udara Pada Kelas Positif
Untuk menciptakan ruangan isolasi tekanan Positif harus mengikuti parameter

sebagai berikut :

 Suhu dan Kelembaban,

 Aliran Udara,

 Tekanan udara,

 Ventilasi Udara,

 Kualitas Udara sekitar ,

 Jalur Penyebaran Infeksi,

 Kontaminasi partikel dan  mikroba.
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Gambar. 4.9.
Instalasi Tata Udara Ruang Isolasi Kelas Positif

Rekomendasi untuk Sistem Tata Udara Pada Kelas P (Tekanan Positif) :
1. Suhu dan Kelembaban Pada ruang isolasi Kelas P

a. Temperature pada Ruang Isolasi Kelas P dikondisikan sekitar  24 - 26°C

b. Kelembaban untuk pada ruangan ruang isolasi Kelas Positif harus mencapai

kelembaban mencapai 30 – 60% RH. Apabila kelembaban tidak mencapai

direkomendasikan menggunakan unit dehumidifier desiccant base untuk

menurunkan kelembaban yang tinggi.

2. Aliran udara Ruang Kelas Positif direkomendasikan mengikuti pola aliran sebagai

berikut:

a. Direkomendasikan pola aliran udara dari anteroom menuju koridor.

b. Aliran udara dari ruang pasien isolasi menuju ke anteroom.

c. Aliran udara dari ruang pasien isolasi menuju ke ruang toilet.

3. Tekanan antara Ruang Kelas Positif pada Ruang isolasi dengan ruang lain tidak

lebih  tidak kurang dari 15 pascal (Pa).

ROOM TYPE
Ruang

Pasien
Toilet Anteroom Koridor

Ruang Kelas Positif +30 Pa - 15 Pa +15 Pa 0 Pa

4. Ventilasi Udara Pada Ruang Isolasi Kelas Positif

a. Sistem ventilasi Ruang isolasi harus dirancang untuk mencapai dan

mempertahankan tekanan Positif (dalam batas-batas penerimaan disepakati)

nilai-nilai yang diinginkan dari parameter desain Kelas P.
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b. Ventilasi Udara Pada Kelas P ruang dapat disuplai dengan udara segar 100%

atau dapat udara diresirkulasi biasanya 60/40 campuran dari udara luar /

udara diresirkulasi. Sebagai panduan tekanan udara harus dipertahankan

pada tekanan positif dengan kamar sebelah dengan mensuplai udara 10

sampai 15% lebih.

c. Udara yang disuplai ke ruang isolasi pada kelas P minimal harus difilterisasi

dengan menggunakan Prefilter MERV 7 dengan effesien 75 - 85%

arrestance, 25 - 40% dust spot Sebagai filterasi pertama dan Filter kedua

menggunakan 95% DOP disposable cell dengan pada Final Filter Filter HEPA

(99,97% @ 0.3μm DOP)

d. Udara Exhaust pada ruang isolasi kelas P tidak perlu difilter sebelum dibuang

keluar ruangan.

e. Pemasangan Filter HEPA filter dapat diinstal pada unit penanganan udara

/AHU. Pemasangan Final Filter dengan Filter Hepa pada langit-langit

menyatu dengan diffuser grille diperbolehkan.

f. Resirkulasi udara exhaust tidak disarankan pada ruang Kelas P.

Pembuangan udara harus diarahkan ke luar, jauh dari udara intake dan

daerah-daerah berpenduduk.

g. Pertukaran pada Ruang Isolasi direkomendasikan memiliki pertukaran udara

12 kali per jam, atau 145 liter per detik per Udara Supply.

h. Pemasangan UVGI pada supply udara pada kelas P diperbolehkan sebagai

peralatan tambahan untuk membersihkan udara.

i. Udara Return dipasang dekat pintu Anteroom didalam ruangan pasien.

j. Pada Anteroom tidak dipasang untuk udara supply dan udara return,

direkomendasikan tidak disirkulasi.

k. Udara Supply untuk Ruangan Pasien dan Udara Exhaust pada Toilet harus

mencegah terjadi kontaminasi silang, semua itu diharus didesain untuk

mendapatkan udara dengan kualitas yang bersih dan tidak merugikan bagi

staf perawat dan lingkungan rumah sakit.

l. Udara Supply dan Udara Exhaust pada ruang isolasi direkomendasikan harus

dikontrol dengan sistem kontrol otomasi untuk mencegah kontaminasi silang.

m. Perangkat Aksesories sistem ventilasi udara pada Kelas P seperti Udara

Supply dan Udara Return serta aliran udara luar diukur dengan sistem kontrol

yang dapat mengatur jumlah volume udara pada masing-masing supply,

return dan outlet udara.
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n. Udara Supply harus melalui diffuser yang dipasang sesuai dengan tata letak

yang benar. Dianjurkan aliran udara mengarah ke tempat tidur pasien menuju

ke grille return dan menuju kedalam toilet (Exhaust Grille) lalu dibuang keluar.

o. Sistem Ventilasi udara pada Kelas P dapat menggunakan sistem ventilasi

sentral untuk beberapa ruangan kelas P dengan syarat flitrasi yang sesuai.

p. Pastikan exhaust berjalan sesuai dengan sistem agar menjadi tekanan tetap

paling Positif diantara ruangan lainnya.

q. Setiap Ruang Isolasi Kelas P harus memiliki Ensuite yang letaknya

disesuaikan dengan tata letak dan estetika arsitektur. Dan setiap Ensuite

memiliki pembuangan udara / exhaust. Fungsi exhaust pada Ruang mandi

bukan hanya sebagai sirkulasi udara tetapi sebagai pengatur udara agar

ruangan isolasi tetap dalam kondisi tekanan Positif.

r. Pemasangan pintu pada ruang isolasi pastikan tidak memiliki kebocoran agar

didalam pengkondisian untuk mengatur tekanan menjadi Positif.

s. Direkomendasikan Udara Supply minimal dapat memenuhi kebutuhan

oksigen pada pasien (a minimal 7,5 l / s / orang [15 CFM per orang].

t. Kualitas udara sekitar pada area ruang isolasi Kelas Positif direkomendasikan

memiliki tingkat kebersihan memiliki partikel maksimal μ5 micron.

u. Peralatan Monitor bahwa ruangan dalam kondisi tekanan Positif terlihat dari

luar ruangan atau berada didepan area  ruang isolasi.

v. Direkomendasikan memasang alarm untuk memonitor Udara Supply dan

Udara Exhaust apabila terjadi kerusakan dan tidak berjalan sesuai standar

yang diinginkan.

w. Pastikan ruangan isolasi tidak memiliki kebocoran. Setiap kebocoran harus

ditutup rapat untuk menjaga kontaminasi.

x. Sistem pemantauan ventilasi udara harus disediakan untuk sinyal apabila

terjadi kerusakan dari sistem Supply udara/exhaust. Pertimbangkan peralatan

instrumentasi pemantau di lokasi yang dapat mudah dilihat dari luar ruangan

dengan alarm bunyi dalam apabila terjadi kerusakan.

y. Lokasi pengambilan Udara Supply /  Udara Intake harus berada jarak cukup

jauh dari sumber kontaminasi untuk menghindari masuknya kontaminan

merugikan. Persyaratan jarak minimum adalah 25 ft [7,6 – 9,1 μm], Jarak ini

harus dianggap hanya sebagai panduan, sebaiknya disesuaikan dengan

kondisi instalasi titik input udara dan output udara didesain dengan

pemisahan jarak yang lebih jauh mungkin agar mendapat udara segar yang

aman bagi pasien, tergantung pada sifat dari kontaminan, arah angin, dan
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lokasi tersebut relatif berbeda dari intake dan kontaminan pada daerah area

rumah sakit.

z. Peralatan ventilasi udara cadangan (misalnya unit portable supply dan   unit

portable exhaust fan atau filter) untuk persiapan keadaan darurat terjadi

kerusakan.

5. Unit Pengkondisian Udara / Air Handling Unit pada Ruangan Isolasi Kelas Positif.

a. Sistem pengkondisian udara pada ruang isolasi kelas P dapat menggunakan

sistem sentral untuk beberapa ruang isolasi kelas P dengan pensyaratan unit

filter memenuhi parameter untuk kelas N.

b. Unit pengkondisian udara atau Air Handling Unit (AHU) pada ruang isolasi

Kelas Positif direkomendasi diinstal dengan unit pendingin yang mudah

didalam perawatan dan pemeliharan serta tidak memiliki tingkat kebisingan

yang mengakibatkan mengganggu lingkungan sekitar.

c. Instalasi ducting harus kuat dan tidak memiliki kebocoran.

d. Penggunaan Fan pada AHU / Pendingin Udara direkomendasikan dapat

diatur kecepatan udaranya agar Udara Supply yang masuk mudah

diseimbangkan/dibalancing sesuai dengan kebutuhan ruang isolasi.

e. Kecepatan putaran kipas pada Sistem AC harus dimodulasi dengan

menggunakan variable speed drivers (VFDs).

f. Lokasi peralatan sistem tata udara harus diletakan pada posisi yang

memudahkan didalam perawatan dan pemeliharaan, serta mengikuti standar

yang berlaku untuk instalasi AC berikut Exhaust Fan serta alat monitoring dan

alat – alat kontrol sistem tata udara.

g. Penggunaan Filter Pada AHU/Unit AC, semua filter harus dilengkapi dengan

peralatan monitor diferensial tekanan udara untuk menunjukkan manometer,

dipasang di AHU, sebagai alat monitoring Filter apabila akan diganti.

6. Jalur distribusi udara ( Ducting ) pada Ruangan Isolasi Kelas Positif.

a. Pemasangan Ducting harus mudah dipasang dan dilepas untuk memudahkan

didalam pembersihan dan pemeliharaan.

b. Pada instalasi ducting harus dipasang automatic volume damper untuk

keseimbangan/balancing udara dapat di sistem kontrol otamatis untuk

menjaga tekanan udara pada ruangan terjaga.

c. Desain ducting harus dirancang untuk mengurangi kemungkinan kontaminasi

silang terjadi  jika terjadi kerusakan fan udara exhaust.

d. Ducting Supply dan Ducting Return serta Exhaust harus mudah dipasang dan

dirawat.
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e. Material ducting supply dan exhaust direkomendasikan menggunakan baja

lapisan seng (BJLS) atau stainless steel. Ketebalan material ducting

disesuaikan dengan ukuran ducting.

f. Ducting Supply tidak direkomendasikan dengan menggunakan Isolasi

Glasswool.

g. Instalasi Ducting sebaiknya menggunakan penampang bulat dengan

konstruksi yang mudah dipasang dan dilepas.

h. Ducting Exhaust pada sebagai pembuangan udara pastikan memiliki

kecepatan vertikal 10m/s dan debit vertikal dengan kecepatan minimal 5

meter per detik;

7. Supply Difusser dan Return Grille pada ruangan isolasi Kelas Positif

a. Supply grille pada ruang pasien harus ditempatkan langsung di atas tempat

tidur pasien di langit-langit.

b. Return grille ruangan kelas P diposisikan dekat anteroom dipasang pada

langit-langit ruangan.

c. Supply diffuser pada ruang kelas P disesuaikan dengan fungsi laminar flow

dan direkomendasikan tipe louver.

8. Exhaust pada Ruang Isolasi Kelas Positif

a. Pemasangan exhaust fan harus mudah dipasang dan dirawat.

b. Exhaust Fan direkomendasikan menggunakan Duplex Fan dengan tingkat

kebisingan yang rendah.

c. Penggunaan Fan pada Exhaust direkomendasikan putaran fan dapat

dikontrol otomatis untuk menjaga tekanan antara ruangan.

d. Exhaust Grille ditempatkan di dekat tempat tidur pasien atau di dinding dekat

kepala tempat tidur kecuali dapat menunjukkan bahwa lokasi tersebut tidak

praktis.

e. Supply grille pada ruangan toilet dipasang pada langit-langit dekat pada WC.

f. Menginstal unit Ultraviolet Germedical Irradiation (UVGI) dan Filter HEPA di

saluran pembuangan udara dari sistem ventilasi udara tidak disarankan untuk

kelas P.

g. Saluran udara Exhaust harus terpisah dengan saluran udara Exhaust (tidak

boleh menyatu dengan exhaust) lain yang bukan kelas N. Sistem

pembuangan udara untuk mengurangi risiko kontaminasi dari udara masuk

ke area lain.

h. Posisi titik pembuangan udara exhaust pada posisi luar gedung, setidaknya

tiga meter di atas atap pada titik pembuangan diatas setiap bagian dari

bangunan rumah sakit (atau bangunan yang berdekatan) yang ada di dalam
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15 meter (horizontal) atau dari titik pembuangan udara; Jarak minimal 10

meter dari  udara intake, atau tempat ventilasi luar, jendela atau pintu dan di

luar jangkauan resirkulasi ventilasi udara pada bangunan Rumah Sakit.

i. Dalam beberapa situasi debit exhaust mungkin perlu dimodelkan untuk

menentukan lokasi pembuangan yang tepat sesuai kondisi rumah sakit.

9. Penggunaan Filter pada ruang isolasi Kelas Positif harus memenuhi kreteria

sebagai berikut :

a. Untuk menjaga ventilasi integritas sistem tata udara dan memastikan

pengendalian tekanan yang konsisten, filter HEPA harus dipasang dengan

deep-bed prefilter sebagai penyaring pertama kemudian dengan filter

Medium untuk penyaringan kedua dan Filter HEPA sebagai final filter.

b. Penggunaan filterisasi udara portable tidak direkomendasikan untuk

pemakaian dalam jangka panjang

c. Rekomendasi Penggunaan filter pada kelas P

 Penggunaan Filter Udara pada AHU harus sesuai rekomendasi sebagai

berikut :

 Tingkat kebersihan udara sekitar Area Rumah Sakit. Penggunaan

Prefilter sangat dianjurkan untuk menjaga Final Filter akan berkerja

lebih baik sebagai filter pertama.

 Alarm otomatis dapat dipasang untuk mengingatkan personil/teknisi

pemeliharaan mengetahui kebutuhan untuk status filter mengalami

penurunan kualitas filtrasi.

 Kecepatan udara pada AHU filter tidak boleh melebihi 500 fpm [2,5μm

/ s] untuk filter dari Merv 15 dan di bawahnya.

 Kecepatan udara yang melewati Filter HEPA dengan efisiensi tinggi

(Merv 17 dan di atas) harus dirancang dengan kecepatan maksimal

300 fpm [1,5μm/s].

 Pada Unit AHU atau AC direkomendasikan menggunakan filter untuk

menjaga performa unit : Pre-filter Efisiensi tinggi sebelum filter HEPA

dengan susunan :

 Prefilter 75% - 85% arrestance atau 25% - 40% dust spot atau Merv

12 digunakan sebagai filter pertama. Sebelum coil dan fan.

 Medium Filter 80% - 95% type bag atau castridge atau juga Merv 13

sesudah Prefilter dipasang sebelum coil pendingin.

 Final filter menggunakan Filter HEPA (99,97% @ 0.3μm DOP) Merv

14 setelah coil dan fan AHU.

10. Penggunaan  UVGI (Ultra Violet Germicidal Irradiation) pada ruang isolasi
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a. Penggunaan  UVGI (Ultraviolet germicidal irradiation) Sebelum Filter HEPA

Pada unit pengkondisian Udara untuk menjadi performa kapasitas pendingin

terbebas dari Jamur. UVGI sebagai metode mengurai udara karena dapat

membunuh atau menonaktifkan mikroorganisme dengan tujuan

menghilangkan atau mengurai bakteri agar tidak mampu lagi membentuk

koloni. Perlu dipertimbangkan, UVGI bukan pengganti Filter HEPA  sebelum

udara dibuang keluar ruangan.

b. Pertimbangkan perlengkapan UVGI dipasang pada atau dekat langit-langit

untuk menyinari udara yang akan di supply ke ruangan. Perhatikan UVGI itu,

dapat digunakan untuk menambah filter HEPA, bukan digunakan sebagai

pengganti filter HEPA. Tetapi UVGI dipasang apabila untuk membantu

membersihkan udara pada kelas P diperbolehkan.

11. Anteroom Pada Ruang Isolasi Kelas P

a. Udara Supply pada ruang pasien mengarah ke anteroom dan toilet. Udara

Exhaust dari toilet perlu difilter pada kelas P.  Hal ini dicapai melalui sistem

tata udara dengan sistem exhaust terpisah yang dikondisikan untuk setiap

Ruang Isolasi untuk membuang udara agar tidak terjadi kontaminasi silang.

Saluran pembuangan udara harus independen dari bangunan umum sistem

pembuangan udara untuk mengurangi risiko kontaminasi dari udara yang di

sirkulasi kembali masuk keruang isolasi Fungsi Anteroom atau airlock harus

disesuaikan dengan fungsinya.

b. Tempatkan Handbasin pada ruangan anteroom dan ruangan pasien.

c. Anteroom memiliki tiga fungsi pada kelas P :

 Penghalang terhadap hilangnya tekanan udara dan masuk atau keluar

dari udara yang terkontaminasi ke atau keluar dari ruang isolasi ketika

pintu ke Anteroom dibuka;

 Ruangan yang terkendali dimana petugas rumah sakit dapat mengunakan

pakaian pelindung dapat tanpa terkena kontaminasi sebelum masuk dan

keluar dari ruang isolasi; dan,

 Lingkungan yang terkendali di mana peralatan dan perlengkapan dapat

ditransfer dari ruang isolasi tanpa mengkontaminasi daerah sekitarnya.

12. Semua Sistem mekanik, sistem listrik dan bangunan harus dirancang dan

dibangun untuk dapat dengan mudah diakses untuk pemeliharaan. Semua

rencana sistem mekanik harus berada di luar Ruang pasien.
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4.2.2. Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik.
(1) Instalasi gas medik dan vakum medik, meliputi :

a. Gas Oksigen;

b. Udara tekan medis dan udara tekan instrumen;

c. Vakum bedah medik dan vakum medik;

(2) Dalam sentral gas medik, Oksigen, udara tekan medik dan udara tekan

instrumen disalurkan dengan pemipaan ke Ruang isolasi.

(3) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem

perpipaan sentral gas medik dan sistem vakum medik harus dipertimbangkan

dalam perancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasian dan pemeliharaan

sistem ini

(4) Ketentuan mengenai sistem gas medik dan vakum medik di rumah sakit

mengikuti ”Pedoman Teknis Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik di Rumah

Sakit” yang disusun oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan

Sarana Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian

Kesehatan RI, Tahun 2011.

4.2.3. Instalasi sanitasi (Instalasi penyediaan air bersih, instalasi pengelolaan
limbah cair dan instalasi pengelolaan limbah padat (B3 (medis dan non
medis) dan Non B3)).
Setiap bangunan Ruang isolasi rumah sakit harus dilengkapi dengan :

a. Instalasi air bersih,

b. Instalasi pengelolaan limbah cair; dan

c. Instalasi pengelolaan limbah padat (B3 (medis dan non medis) dan Non B3).

A. Instalasi air bersih.
(1) Sistem penyediaan air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan

mempertimbangkan sumber air bersih, kualitas air bersih, sistem distribusi, dan

penampungannya.

(2) Sumber air bersih dapat diperoleh dari sumber air berlangganan dan/atau

sumber air lainnya yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan

peraturan perundang- undangan.

(3) Perencanaan sistem distribusi air bersih pada bangunan ruang isolasi harus

memenuhi debit air dan tekanan minimal yang disyaratkan.

(4) Penampungan air bersih diupayakan sedemikian rupa agar menjamin kualitas air.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan
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pemeliharaan, instalasi air bersih dan instalasi plambing pada ruang isolasi

mengikuti SNI 03 – 6481 – 2000 atau edisi terakhir, Sistem Plambing 2000,

atau standar teknis lain yang berlaku.

B. Instalasi pengelolaan limbah cair.
(1) Limbah cair pada ruang isolasi meliputi air kotor (dari kloset dan urinoir setelah

melalui proses pengendapan di tangki septik), air bekas cucian (berasal dari

wastafel dan kamar mandi), limbah cair kimia (penggunaan bahan kimia

berwujud cair), dan limbah cair radioaktif (dari pasien di ruang isolasi protektif).

(2) Air kotor dan air bekas yang biasa disebut air limbah kemudian dialirkan melalui

saluran tertutup dan tidak terjadi by pass dengan saluran air hujan menuju dan

diolah di instalasi pengolahan air limbah (IPAL) rumah sakit. Instalasi pengolahan

air limbah harus ditentukan sistem pengolahannya, direncanakan dan

dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahaya air limbah.

(3) Perlakuan dan pengolahan limbah cair B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) harus

memenuhi ketentuan yang berlaku.

(4) Perlakuan dan pengolahan limbah cair radioaktif harus memenuhi peraturan yang

berlaku yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas terkait.

C. Instalasi pengelolaan limbah padat (B3 (medis dan non medis) dan Non
B3).

(1) Instalasi pengelolaan limbah padat (B3 (medis dan non medis) dan Non B3)

harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis limbahnya,

bentuk pewadahan yang tertutup di ruang isolasi dan sistem pengumpulan ke

tempat penampungan sementara (TPS) rumah sakit dan metode pengolahannya serta

harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

(2) Bentuk pewadahan limbah padat (B3 (medis dan non medis) dan Non B3) pada

ruang isolasi diperhitungkan berdasarkan fungsi ruang, jumlah penghuni, dan

volume kotoran dan sampah.

(3) Pemilihan bentuk pewadahan yang tertutup harus mempertimbangkan jenis

limbahnya dan tidak mengganggu kesehatan penghuni di ruang isolasi dan

lingkungan sekitarnya.

(4) Pengangkutan limbah padat (B3 (medis dan non medis) dan Non B3) ke TPS

harus menggunakan troli khusus yang memenuhi ketentuan yang berlaku.

(5) TPS limbah padat medis harus terpisah dengan limbah padat non medis.

Pengelolaan limbah padat di TPS harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
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(6) Pemilihan instalasi pengolahan limbah padat harus mempertimbangkan jenis

limbahnya dan tidak mengganggu kesehatan penghuni rumah sakit,

masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pengoperasian dan pemeliharaan

instalasi pengolahan limbah padat medis di rumah sakit harus memenuhi

ketentuan yang berlaku.

4.2.4. Instalasi Proteksi Kebakaran.
Bangunan Ruang Isolasi Rumah Sakit, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran,

meliputi :

1. Sistem Proteksi Pasif; dan

2. Sistem Proteksi Aktif.

4.2.4.1. Sistem Proteksi Pasif.
a. Umum.

(1) Proteksi pasif meliputi elemen konstruksi bangunan, seperti :

(a) proteksi struktur bangunan yang dinyatakan dengan Tingkat

Ketahanan Api (TKA); dan

(b) kompartemenisasi yang membatasi kebakaran dan asap.

(2) Proteksi pasif terutama untuk menahan dan membatasi penjalaran api,

asap dan panas, dengan demikian akan memberikan lingkungan yang aman

untuk evakuasi dan penyelamatan.

(3) Ketentuan kompartemen api dengan periode tingkat ketahanan api (TKA),

untuk memastikan bahwa kebakaran tidak akan menjalar ke kompartemen

lain di dalam periode tertentu, artinya membolehkan penghuni untuk

meninggalkan bangunan yang terbakar.

Pada sisi lain tingkat ketahanan api terhadap struktur bangunan akan

memastikan bahwa struktur stabil jika terpapar ke api, dan penghuni serta

regu pemadam kebakaran tidak terpapar ke risiko akibat keruntuhan struktur

bangunan.

(4) Sistem pengendalian asap pada suatu kompartemen akan memaksa asap

mengalir ke luar bangunan baik secara alamiah atau mekanis.

(5) Sistem presurisasi udara diterapkan pada tangga eksit untuk menahan asap

tidak masuk ke jalur utama penyelamatan, dan juga memberikan waktu lebih

banyak untuk penghuni meninggalkan bangunan.

b. Proteksi pasif pada komplek Ruang isolasi.
(1) Pada kompleks Ruang isolasi, banyak terdapat peralatan-peralatan medik,
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yang tidak diinginkan untuk disiram air pada saat terjadinya kebakaran.

(2) Sesuai ketentuan yang berlaku, sistem springkler otomatik, boleh tidak

digunakan, asalkan seluruh dinding, lantai, langit-langit dan bukaan-bukaan

(pintu, jendela dan sebagainya) menggunakan bahan/material yang

mempunyai Tingkat Ketahanan Api minimal 2 (dua) jam.

(3) Apabila kompleks Ruang isolasi berada menyatu dengan ruang lain di dalam

bangunan, maka kompleks Ruang isolasi harus dianggap sebagai satu

kompartemen, sehingga segala ketentuan yang menyangkut tingkat

ketahanan api strukturnya harus dipenuhi.

c. Ketentuan dan Standar Proteksi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan

pemeliharaan sistem proteksi pasif pada bangunan Ruang isolasi Rumah Sakit

mengikuti:

(1) SNI 03 – 1736 – 2000, atau edisi terakhir, Tata cara perancangan sistem

proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

4.2.4.2. Sistem Proteksi Aktif.
a. Proteksi kebakaran aktif di kompleks Ruang isolasi.

(1) Di seluruh komplek Ruang isolasi yang merupakan satu kompartemen, harus

dilengkapi dengan detektor asap pada seluruh ruangannya.

(2) Bilamana terjadi kebakaran di Ruang isolasi, peralatan yang terbakar

harus segera disingkirkan dari sekitar sumber oksigen. Hal ini untuk

mencegah terjadinya ledakan.

(3) Bilamana terjadi kebakaran, semua pasien harus segera dipindahkan dari

tempat berbahaya, semua petugas harus memahami ketentuan tentang

cara-cara melakukan pemadaman kebakaran, mereka harus mengetahui

secara tepat tata letak kotak alarm kebakaran dan mampu menggunakan

alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk itu.

(4) Alat pemadam kebakaran jenis APAR dengan isi gas netral yang ramah

lingkungan di gunakan untuk pemadaman api bila terjadi kebakaran.

b. Ketentuan dan Standar.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan

pemeliharaan sistem proteksi aktif pada bangunan ruang isolasi rumah sakit

mengikuti Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit, Sistem Proteksi
Kebakaran Aktif, Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana

Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
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RI, 2012 dan ketentuan lainnya :

(1) SNI 03 – 3988 – 1990, atau edisi terakhir, Pengujian kemampuan

pemadaman dan penilaian alat pemadam api ringan.

(2) SNI 03 – 1745 – 2000, atau edisi terakhir, Tata cara perencanaan dan

pemasangan sistem pipa tegak dan slang untuk pencegahan bahaya

kebakaran pada bangunan gedung.

(3) SNI 03 – 3985 – 2000, atau edisi terakhir, Tata cara perencanaan,

pemasangan dan pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran untuk

pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

(4) SNI 03 – 3989 – 2000, atau edisi terakhir, Tata cara perencanaan dan

pemasangan sistem springkler otomatik untuk pencegahan bahaya

kebakaran pada bangunan gedung.

4.3. Instalasi Elektrikal.
Instalasi Elektrikal pada bangunan ruang isolasi rumah sakit, meliputi :

a. Sistem kelistrikan;

b. Sistem proteksi petir;

c. Sistem pencahayaan; dan

d. Sistem Komunikasi dan keamanan (intercom, CCTV).

4.3.1. Sistem Kelistrikan.
a. Sumber daya listrik.

Sumber daya listrik pada Bangunan Ruang Isolasi Rumah Sakit jenis kelas

protektif (bertekanan positif), termasuk kategori “sistem kelistrikan esensial 3”,

di mana sumber daya listrik  normal dilengkapi dengan sumber daya listrik

darurat untuk menggantikannya, bila terjadi gangguan pada sumber daya listrik

normal.

b. Jaringan.
(1) Kabel listrik dari peralatan yang dipasang di langit-langit tetapi yang bisa

digerakkan, harus dilindungi terhadap belokan yang berulang-ulang

sepanjang rak kabel, untuk mencegah terjadinya retakan-retakan dan

kerusakan-kerusakan pada kabel.

(2) Sambungan listrik pada outlet-outlet harus diperoleh dari sirkit-sirkit yang

terpisah. Ini menghindari akibat dari terputusnya arus karena bekerjanya

pengaman lebur atau suatu sirkit yang gagal yang menyebabkan

terputusnya semua arus listrik pada saat kritis.
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c. Terminal.
(1) Kotak kontak (stop kontak)

(a) Setiap kotak kontak daya harus menyediakan sedikitnya satu kutub

pembumian terpisah yang mampu menjaga resistans yang rendah

dengan kontak tusuk pasangannya.

(b) Kotak kontak listrik harus dipasang +1,2 m di atas permukaan lantai,

dan harus dari jenis tahan ledakan.

(2) Sakelar.

Sakelar yang dipasang dalam sirkit pencahayaan harus memenuhi SNI 04

– 0225 – 2000, Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000), atau

pedoman dan standar teknis yang berlaku.

d. Pembumian.
Kabel yang menyentuh lantai, dapat membahayakan petugas. Sistem harus

memastikan bahwa tidak ada bagian peralatan yang dibumikan melalui tahanan

yang lebih tinggi dari pada bagian lain peralatan yang disebut dengan sistem

penyamaan potensial pembumian (Equal potential grounding system). Sistem ini

memastikan bahwa hubung singkat ke bumi tidak melalui pasien.

e. Peringatan.
Semua petugas harus menyadari bahwa kesalahan dalam pemakaian listrik

membawa akibat bahaya sengatan listrik, padamnya tenaga listrik, dan bahaya

kebakaran. Kesalahan dalam instalasi listrik bisa menyebabkan arus hubung

singkat, tersengatnya pasien, atau petugas. Bahaya ini dapat dicegah dengan :

(1) Memakai peralatan listrik yang dibuat khusus untuk ruang isolasi.

Peralatan harus mempunyai kapasitas yang cukup untuk menghindari beban

lebih.

(2) Peralatan jinjing (portabel), harus segera diuji dan dilengkapi dengan sistem

pembumian yang benar sebelum digunakan.

(3) Segera menghentikan pemakaian dan melaporkan apabila ada peralatan

listrik yang tidak benar.

f. Ketentuan dan Standar Sistem Kelistrikan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan

pemeliharaan sistem kelistrikan pada Bangunan Ruang isolasi Rumah Sakit

mengikuti: Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pemasangan dan

pemeliharaan instalasi elektrikal serta proteksi untuk keselamatan  terkait

instalasi elektrikal di rumah sakit mengikuti Permenkes No.
2306/Menkes/per/XI/2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi
Elektrikal Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan RI, 2011 dan atau pedoman
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dan standar teknis lain yang berlaku.

4.3.2. Sistem Proteksi Petir.
(1) Bangunan Ruang Isolasi Rumah Sakit yang berdasarkan letak, sifat geografis,

bentuk, ketinggian dan penggunaannya berisiko terkena sambaran petir, harus

dilengkapi dengan instalasi proteksi petir.

(2) Sistem proteksi petir yang dirancang dan dipasang harus dapat mengurangi

secara nyata risiko kerusakan yang disebabkan sambaran petir terhadap

bangunan Ruang isolasi Rumah Sakit dan peralatan yang diproteksinya, serta

melindungi manusia di dalamnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan,

pemeliharaan instalasi sistem proteksi petir mengikuti SNI 03 – 7015 – 2004,

Sistem proteksi petir pada bangunan gedung, atau pedoman dan standar teknis

lain yang berlaku.

4.3.3. Sistem Pencahayaan.
Pencahayaan Umum.
(1) Bangunan Ruang isolasi harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau

pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.

(2) Pencahayaan alami harus optimal, disesuaikan dengan fungsi bangunan dan

fungsi masing-masing ruang di dalam bangunan Ruang isolasi.

(3) Pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan tingkat iluminasi yang

dipersyaratkan sesuai fungsi ruang dalam bangunan Ruang Isolasi dengan

mempertimbangkan efisiensi, penghematan energi, dan penempatannya tidak

menimbulkan efek silau atau pantulan.

(4) Pencahayaan buatan yang digunakan untuk  pencahayaan darurat harus

dipasang pada bangunan Ruang isolasi dengan fungsi tertentu, serta dapat

bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup

untuk evakuasi yang aman.

(5) Semua sistem pecahayaan  buatan, kecuali yang diperlukan  untuk

pencahayaan darurat, harus dilengkapi dengan pengendali manual, dan/atau

otomatis, serta ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca dan dicapai, oleh

pengguna ruang.

(6) Pencahayaan umum disediakan dengan lampu yang dipasang di langit-langit.

(7) Pencahayaan ruangan dapat menggunakan lampu fluorescent, penggunaan

lampu- lampu recessed disarankan karena tidak mengumpulkan debu.

(8) Pencahayaan harus didistribusikan rata dalam ruangan.
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(9) Penggunaan lampu yang mempunyai efikasi lebih tinggi dan menghindari

pemakaian lampu dengan efikasi rendah. Disarankan menggunakan lampu

fluoresent dan lampu pelepas gas lainnya.

(10) Pemilihan armature/fixture yang mempunyai karakteristik distribusi pencahayaan

sesuai dengan penggunaannya, mempunyai efisiensi yang tinggi dan tidak

mengakibatkan silau atau refleksi yang mengganggu.

(11) Lampu yang digunakan jenis hemat energi atau Light Emitting Diode (LED).

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan,   pemasangan,

dan pemeliharaan sistem pencahayaan pada bangunan Ruang isolasi mengikuti

pedoman dan standar teknis lain yang berlaku.

Tabel 4.4.
Tingkat Pencahayaan Rata-Rata, Renderasi Dan Temperatur Warna Yang

Direkomendasikan.
Fungsi ruangan

Tingkat
pencahayaan

(lux)

Kelompok
renderasi

warna

Temperatur warna

Warm
white
<3300

K

Cool white
3300 K
~ 5300

K

Daylight
>530 0 K

Ruang rawat pasien. 250 1 atau 2 X
Ruang istirahat Dokter
dan perawat

250 1 X

Ruang ganti pakaian
Ruang administrasi 350 1 atau 2 X X
Ruang Sterilisasi 250 1 atau 2 X
Gudang 150 1 atau 2 X X
Pantri 200 1 X
Toilet 250 1 atau 2 X X
Ruang pertemuan 250 1 atau 2 X X
Ruang tunggu 200 1 X X
Spoelhoek 250 1 atau 2 X

Tabel 4.5.
Daya Listrik Maksimum Untuk Pencahayaan

Lokasi Daya pencahayaan maksimum
(W/m2) (termasuk rugi-rugi balast)

Daerah rawat pasien 15
Daerah penunjang 15

Jumlah dan besaran watt disesuaikan dengan ukuran ruangan. Contoh ukuran ruang

4m x 4m dibutuhkan minimal 2 x 18 watt lampu hemat energi (58 lumen/watt) atau

LED 10 watt (70 lumen/watt).

Contoh: Perhitungan untuk ruangan 4m x 4m pada kondisi luar gelap/malam hari =
 Standard kuat penerangan untuk ruangan periksa 250 lux = 250 lumen/m2
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 16 m2 = 16 x 250 lumen = 4000 lumen
 Lampu jenis PLC 18 Watt menghasilkan 18 x 58 lumen = 1.044 lumen (data

dari produsen lampu) sehingga ruangan tersebut memerlukan 3 buah lampu

hemat energi.

Catatan:

– Minimal 1 titik lampu mendapat suplai listrik dari emergensi (generator) set

dengan saklar yang berbeda.

– Untuk kondisi siang / terang sinar dari luar akan memperkuat jumlah lumen

dalam ruangan, sehingga lampu sebagian bisa di matikan.

– Kondisi 200 lux dibutuhkan untuk :

 Diatas meja konsultasi.

 Diatas meja periksa.

Contoh:

4.3.4. Sistem Komunikasi dan keamanan (intercom, CCTV)
(1) Sistem instalasi komunikasi telepon dan sistem tata komunikasi gedung dan

lain-lainnya, penempatannya harus mudah diamati, dioperasikan, dipelihara,

tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan dan bagian

bangunan serta sistem instalasi lainnya, serta direncanakan dan dilaksanakan

berdasarkan standar, normalisasi teknik dan peraturan yang berlaku.

(2) Peralatan dan instalasi  sistem komunikasi harus tidak memberi dampak,

dan harus diamankan terhadap gangguan seperti interferensi gelombang elektro

magnetik, dan lain-lain.

(3) Secara berkala dilakukan pengukuran/pengujian terhadap EMC (Electro

Lampu hemat energi

Gambar 4.10.
Lampu hemat energi 58 Lumen/watt

Lampu LED

Gambar 4.11.
Lampu LED 70 lumen/watt
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Magnetic Campatibility). Apabila hasil pengukuran  terhadap EMC melampaui

ambang batas yang ditentukan, maka langkah penanggulangan dan

pengamanan harus dilakukan.

(4) Sebuah sistem panggilan perawat dengan kapasitas untuk komunikasi langsung

antara perawat dan pasien harus tersedia di setiap kamar.

(5) Pertimbangan desain harus memungkinkan untuk pengamatan visual yang

memadai dari pasien tanpa tenaga kesehatan harus memasuki ruangan. Hal ini

dapat dicapai dengan peralatan pintu ruang tunggu dan pasien kamar dengan

jendela.

4.4. Kebisingan
(1) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan

Ruang isolasi Rumah Sakit, pengelola bangunan Ruang isolasi Rumah Sakit

harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan, dan/ atau

sumber bising lainnya baik yang berada di dalam maupun di luar Bangunan

Ruang Isolasi Rumah Sakit

(2) Indeks kebisingan maksimum pada Ruang isolasi adalah 45 dBA.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan tingkat kenyamanan

terhadap kebisingan pada bangunan ruang rawat intensif mengikuti pedoman

dan standar teknis yang berlaku.

4.5. Getaran.
(1) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap getaran pada Bangunan

Ruang Isolasi Rumah Sakit, pengelola Bangunan Ruang Isolasi Rumah Sakit

harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan, dan/ atau

sumber getar lainnya baik yang berada pada Bangunan Ruang Isolasi Rumah

Sakit maupun di luar Bangunan Ruang Isolasi Rumah Sakit.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan tingkat kenyamanan

terhadap getaran pada Bangunan Ruang Isolasi Rumah Sakit mengikuti

pedoman dan standar teknis yang berlaku.
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BAB  V
PEMELIHARAAN BANGUNAN

DAN PRASARANA RUANG ISOLASI

Ruang isolasi adalah ruangan khusus yang terdapat di rumah sakit yang merawat

pasien dengan kondisi medis tertentu terpisah dari pasien lain ketika mereka mendapat

perawatan medis dengan tujuan mencegah penyebaran penyakit atau infeksi kepada pasien

dan mengurangi risiko terhadap pemberi layanan kesehatan serta mampu merawat pasien

menular agar tidak terjadi atau memutus siklus penularan penyakit melindungi pasien dan

petugas kesehatan.

Tujuan daripada dilakukannya pemeliharaan adalah untuk mengurangi probabilitas

kegagalan yang tidak terduga dan meningkatkan waktu hidup (lifetime), baik dari fungsi

bangunan maupun prasarana (peralatan) yang ada pada ruang isolasi. Hal ini bergantung pada

pelaksanaan pekerjaaan pemeliharaan pada jangka waktu tertentu (berdasarkan waktu

pemakaian atau jam kerja).

Secara umum jenis pelaksanaan kegiatan pemeliharaan meliputi ; (1) Inspection

Maintenance, (2) Preventive Maintenance, dan (3) Corrective Maintenance, dimana ketiga jenis

pemeliharaan tersebut dilakukan secara terencana, dengan mengacu pada dua faktor yang

berbeda dalam pelaksanaannya dimana untuk preventive maintenance lebih didasarkan pada

waktu atau biasa disebut dengan Time Based Maintenance (TBM), dan didasarkan oleh kondisi

peralatan atau mesin-mesin yang dijalankan atau biasa disebut dengan Conditional Based

Maintenance (CBM).

5.1. JENIS PEMELIHARAAN
5.1.1. Pemeliharaan Inspeksi (Inspection Maintenance)

Pada awalnya kegiatan pemeliharaan hanya dilakukan pada saat mesin / alat

mengalami gangguan saja yang kemudian dikenal sebagai breakdown maintenance. Namun

kemudian teknik pemeliharaan semakin berkembang dengan adanya preventive maintenance

yang mengandalkan inspeksi sebagai senjata ampuh untuk menekan terjadinya breakdown.

Dengan demikian maka dikembangkan teknik perencanaan pemeliharaan berdasarkan pada

proses inspeksi.

Pemeliharaan inspeksi adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dengan cara

memantau kondisi dan fungsi dari suatu peralatan, dan dapat pula dilakukan pada suatu

bangunan maupun prasarana, dalam hal ini khusus yang ada di ruang isolasi. Dengan

berdasarkan periode waktu / jadual pemantauan, maka pelaksanaan pemeliharaan inspeksi ini

menjadi lebih mudah dilaksanakan untuk melihat / mengetahui gejala kerusakan lebih dini.
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Inspeksi direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak terlalu sedikit namun juga tidak

berlebihan serta dilakukan secara berkala seperti halnya membersihkan dan mengganti

sukucadang.

Inspeksi atau pemantauan ini merupakan kegiatan kunci pada kegiatan pemeliharaan

secara menyeluruh, dimana kita dapat mengetahui gejala kerusakan suatu mesin / alat lebih

awal, sehingga tindakan pencegahan maupun perbaikannya dapat dengan cepat dilakukan.

Adapun tahapan kegiatan pemantauan fungsi (inspection maintenance), meliputi :

a. Melihat (Visual inspection)

b. Mendengar (Hearing inspection)

c. Merasakan

d. Menuliskan pada checklist

e. Memahami & ditindaklanjuti

5.1.2. Pemeliharaan Preventif (Preventive Maintenance)
Pemeliharaan preventif atau pencegahan adalah kegiatan pemeliharaan berupa

perawatan dengan membersihkan alat yang dilaksanakan setiap hari oleh operator dan

kegiatan penyetelan, pelumasan serta penggantian bahan pemeliharaan yang dilaksanakan

oleh teknisi secara berkala. Pemeliharaan preventif bertujuan guna memperkecil kemungkinan

terjadinya kerusakan. Untuk jenis alat tertentu pemeliharaan preventif dapat dilaksanakan pada

saat alat sedang berjalan / operasional / running maintenance, melalui pemeriksaan kondisi

bagian-bagian & fungsi alat, baik tanpa maupun menggunakan alat ukur. Pada waktu running

maintenance dilakukan juga pelumasan, penyetelan bagian-bagian alat tertentu yang

memerlukan.

Pemeliharaan preventif dengan running maintenance biasanya tidak dilakukan untuk

peralatan kesehatan. Pemeliharaan preventif untuk peralatan kesehatan pada umumnya

dilakukan pada waktu alat tidak operasional / shutdown maintenance, yaitu alat dalam keadaan

dimatikan lalu dipelihara. Dalam hal ini kegiatan pemeliharaan dapat berupa pembersihan,

pelumasan, pengecekan, fungsi komponen, penyetelan, penggantian bahan pemeliharaan,

pengukuran keluaran dan keselamatan.

Pemeliharaan Preventif juga terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan peralatan

atau sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan, dengan

mempertimbangkan jumlah unit (jumlah hari, jumlah operasi, jumlah jam pelayanan).

Sedangkan berdasarkan kegiatannya, pemeliharaan preventive atau dapat dikatakan pula

sebagai pemeliharaan berkala meliputi; pembersihan (cleaning), pelumasan (lubricating),
pengaturan (adjusting), pengencangan (tightening), & penggantian part (replacing). Berikut

operasi yang dapat diklasifikasikan sebagai pemeliharaan preventif :

 Uji kerja pada peralatan-peralatan dalam kondisi stand by
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 Inspeksi / Pemantauan fungsi

 Uji kinerja pada setiap peralatan

 Uji keamanan sistem, sistem mekanikal, elektrikal, PSV, metering, detektor asap dan

panas,

 Kegiatan rutin, harian, mingguan, bulanan dan tahunan

 Penggantian suku cadang secara rutin, dan material pendukung.

5.1.3. Pemeliharaan Korektif (Corrective Maintenance)
Pemeliharaan Korektif adalah kegiatan pemeliharaan yang bersifat perbaikan terhadap

peralatan yang mengalami kerusakan dengan atau tanpa penggantian suku cadang.

Pemeliharaan korektif dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi peralatan yang rusak ke

kondisi siap operasional dan laik pakai dapat difungsikan dengan baik.

Overhaul adalah bagian dari pemeliharaan korektif, yaitu kegiatan perbaikan terhadap

peralatan dengan mengganti bagian-bagian utama alat, bertujuan untuk mengembalikan fungsi

dan kemampuan alat yang sudah menurun karena usia dan penggunaan.

Tahap akhir dari pemeliharaan korektif adalah kalibrasi teknis yaitu pengukuran

kuantitatif keluaran (calibration & verification) dan pengukuran aspek keselamatan (safety test).

Sedangkan kalibrasi yang bersifat teknis dan legalitas penggunaan alat harus dilakukan oleh

institusi penguji yang berwenang. Perbaikan korektif dilakukan terhadap peralatan yang

mengalami kerusakan dan dilakukan secara terencana. Kalibrasi (calibration) & Safety test

dapat dilakukan secara legal dapt dilakukan oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan

(BPFK), dan untuk kalibrasi internal (verification) dapat dilakukan oleh teknisi lokal, sedangkan

untuk pengukuran aspek keselamatan (safety test) dapat dilakukan baik oleh BPFK maupun

teknisi lokal.

5.2. LINGKUP PEMELIHARAAN RUANG ISOLASI
Suatu prosedur pengawasan dan pemeliharaan ruang isolasi harus tersedia sebelum

ruang isolasi difungsikan untuk pelayanan. Sangat penting untuk menentukan personil yang

bertanggung jawab untuk operasional, monitoring dan pemeliharaan ruang. Pelatihan rutin

tahunan harus disediakan untuk petugas Rumah Sakit dengan tujuan memastikan bahwa

petugas dapat  mengerti dan memahami  fungsi  ruang,  teknik melalukan monitoring serta

bagaimana menginterpretasi  instrumen .

Rencana keperawatan untuk pasien ruang isolasi harus mencakup monitoring dan

dokumentasi tekanan udara di ruang isolasi dan di anteroom karena hal ini penting untuk

meminimalisasi transmisi mikroorganisme patogen dari atau ke pasien.
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Monitoring dan pemeliharaan ruang isolasi harus dituangkan dalam suatu bentuk sistem

pemeliharaan terencana serta memilki Standar Prosedur Operasional (SPO) dan laporan

hasilnya juga harus didokumentasikan dan dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan RS dan

bagian terkait. Adapun yang termasuk dalam target pemeliharaan bangunan dan prasarana

pada ruang isolasi, antara lain :

a) Sistem Interior Ruangan (Lantai, Dinding, Plafon, Pintu, Jendela & Furniture)

b) Sistem Tata Udara (AHU/FCU, Split duct/AC-Unit, HEPA Filter, Exhaust Fan & Instalasi

Ducting)

c) Sistem Kelistrikan (Sumber listrik cadangan, Jaringan Distribusi & Lampu)

d) Sistem Gas Medis (Bedhead, gas outlet, & regulator/flowmeter gas medis)

e) Sistem Komunikasi & Keamanan (Telepon, Aiphone, Nursecall, Paging system, Televisi

& CCTV)

f) Sistem Sanitasi (Air Bersih & Pengelolaan Limbah)

g) Signage ruangan : label (tekanan ruangan, petunjuk jenis ruangan isolasi, &

pemakaian APD), nama ruangan, penunjuk arah, dll

5.2.1. Pemeliharaan Sistem Interior Ruangan
Permukaan benda-benda di dalam ruang isolasi harus rutin dibersihkan setiap hari.

Pembersihan ini bertujuan untuk menghilangkan material organik, debu atau debris untuk

mengurangi jumlah bakteri di lingkungan sekitar pasien. Pembersihan ini meliputi lantai,

dinding, plafon, pintu, jendela, furniture, serta termasuk permukaan benda yang sering disentuh

seperti bedrail, handel pintu dan tombol lampu.

Permukaan benda-benda seperti furniture serta permukaan ruang isolasi harus dipilih

dari material yang mudah dibersihkan, tidak menyerap debu dan tahan terhadap paparan

desinfektan. Saat sedang terisi, ruang isolasi harus dibersihkan setiap hari menggunakan

cairan berbasis clorin (konsentrasi 0,5%), pembersihan juga harus dilakukan tiap kali ruang

isolasi tersebut telah  digunakan atau akan digunakan kembali. Pembersihan mendalam (deep

cleaning) sebaiknya dilakukan setiap tahun sekali saat ruang isolasi tidak digunakan.

Segel kedap udara di jendela atau di pintu harus rutin diperiksa untuk mencegah

kebocoran, kebocoran yang terjadi akibat ausnya segel dapat berakibat perubahan tekanan

udara dalam ruang isolasi.

5.2.2. Pemeliharaan Sistem Tata Udara
Pemeliharaan sistem tata udara pada ruang isolasi merupakan kegiatan yang sangat

penting, terutama untuk peralatan tata udara yang digunakan didalam ruangan tersebut, antara

lain : AHU/FCU, Split duct/AC-Unit, HEPA Filter, Exhaust Fan & Instalasi Ducting. Hal ini perlu

diperhatikan karena penyebaran bakteri, material organik, dan debu yang dapat menimbulkan
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terkontaminasinya pasien, staf medis, serta petugas lainnya sangat dipengaruhi dan menyebar

melalui aliran udara dalam ruang isolasi.

Berikut adalah beberapa parameter ventilasi dan komponen penunjang tata udara yang

perlu dilakukan monitoring & evaluasi secara berkala, yaitu :

1. Suhu & Kelembaban
Monitoring suhu dan kelembaban ruang isolasi harus terpantau terus-menerus, karena

selain berguna untuk mencegah / mengantisipasi kondisi ruangan terhadap tumbuhnya

jamur atau partikel organik lain, pemantauan ini juga bermanfaat untuk mengetahui

tingkat kenyamanan pasien sehingga membantu mempercepat penyembuhan pasien.

Sebuah alat pemantau suhu & kelembaban (thermohygrometer), sebaiknya terpasang

pada dinding dalam ruang isolasi dan ditempatkan pada bagian yang mudah terlihat.

Pemeriksaan suhu & kelembaban ruang isolasi ini harus dilakukan setiap hari dan hasil

pengamatan didokumentasikan dalam lembar monitoring.

2. Tekanan Udara Ruang (Indoor Air Pressure)

Pengawasan tekanan udara di ruang isolasi harus selalu diperhatikan. Tekanan udara

ini dapat dipantau menggunakan alat digital maupaun manual. Idealnya alat pengukur

tekanan ini (manometer) diletakkan di lokasi yang tepat di luar ruangan serta mudah

dilihat petugas. Sistem pengontrolan otomatis (monitor elektronik) pada gedung dapat

pula digunakan sebagai tambahan untuk monitoring tekanan udara. Sistem monitor

elektronik ini harus dikalibrasi minimal setiap tahun sekali.

Ketika ruang isolasi sedang terisi pasien,tekanan udara ruang sendiri harus dimonitor

setiap hari dan dicatat di lembar monitoring (Guideline CDC). Smoke tube test juga

dilakukan setidaknya sebulan sekali sebagai tambahan monitoring. Sedangkan jika

ruang isolasi tidak sedang digunakan, monitoring tekanan udara dilakukan tiap bulan

sekali.

3. Laju Pertukaran Udara per-Jam (Air Change per-Hour = ACH)

Air change per-hour harus secara rutin diukur setidaknya sekali dalam setahun. Sebuah

alarm sebaiknya terhubung dengan sistem pengatur tekanan udara sehingga jika terjadi

perubahan tekanan, alarm tersebut akan berbunyi atau berkedip sehingga petugas

akan segera mengetahuinya. Alarm harus diatur agar terdapat waktu antara perubahan

tekanan dengan aktivasi alarm. Pengaturan ini bertujuan memberi cukup waktu untuk

petugas saat keluar atau masuk ruangan tanpa membuat alarm berbunyi. Biasanya

pengaturan jeda waktu ini selama 45 detik.

Sistem ventilasi udara seperti grill/exhaust harus rutin dibersihkan. Kadang-kadang

petugas pembersihan tidak mengetahui fungsi exhaust sehingga mematikan exhaust
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yang akan berakibat terganggunya tekan udara dalam ruangan. Untuk menghindari

kemungkinan seperti ini, maka sebaiknya dipasang tanda peringatan di dekatnya

misalnya “ Exhaust Fan Tekanan Negatif, Hubungi Petugas Sebelum Mematikan”.

4. HEPA Filter
Komponen filter dalam sistem tata udara steril (clean room), umumnya terdiri atas pre-

filter, medium filter dan HEPA filter. Sehingga untuk memperpanjang usia pakai HEPA

filter, pembersihan atau penggantian pre-filter & medium filter harus dilakukan secara

rutin dengan periode waktu antara 3 s/d 6 bulan sekali, tergantung kondisi kebersihan

udara luar dilingkungan ruang isolasi tersebut.

HEPA filter harus diganti menurut waktu tertentu sesuai anjuran pabrik. Meski demikian

sebaiknya fungsi HEPA tetap harus dimonitor setiap tahun sekali oleh pihak yang

memiliki sertifikat pemeliharaan HEPA filter. Membuka kantong dan menutup kantong

rumah filter dan filter harus dilakukan oleh teknisi yang terlatih dan bersertifikat dalam

pengendalian infeksi dan teknik membuka dan menutup rumah filter dan sekat yang

digunakan.

5. Instalasi Ducting (Ducting, Diffuser & Grille)

Sebelum memulai pembersihan ducting, diffuser dan grille sebaiknya

mempertimbangkan biaya dan manfaat dibandingkan risikonya. Konsultasikan

kebersihan dan kirimkan sampel dari material yang menempel pada ducting, diffuser

atau grille tersebut, ke laboratorium untuk dianalisis.

Pekerjaan pembersihan instalasi ducting dapat memberikan hasil yang beragam.

Pembersihan instalasi / jalur ducting biasanya bila mungkin diganti dan bukan

dibersihkan. Insulasi luar dari ducting yang sudah ada dilakukan oleh tenaga kerja dan

dalam beberapa kasus tidak mungkin tanpa memindahkan semua utilitas yang ada

disekelilingnya.

5.2.3. Pemeliharaan Sistem Kelistrikan
Sistem kelistrikan pada ruang isolasi ini mencakup; sumber listrik utama (Trafo PLN/RS)

& cadangan (Genset), jaringan distribusi, serta sistem pencahayaan / lampu, dimana

pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pasokan listrik di ruang isolasi harus

tetap terjaga kondisi dan fungsi peralatan kelistrikan tersebut.

Instalasi listrik dan penempatannya harus mudah dioperasikan, diamati, dipelihara, tidak

membahayakan, tidak mengganggu dan tidak merugikan lingkungan, bagian bangunan dan

instalasi lain. Sistim kelistrikan gedung ini harus diperiksa setiap lima tahun.
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5.2.4. Pemeliharaan Sistem Gas Medis
Gas Medis adalah gas dengan spesifikasi khusus yang dipergunakan untuk pelayanan

medis pada sarana kesehatan, khususnya pada ruang isolasi. Berdasarkan definisi istilah

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gas medis maupun instalasinya harus memiliki

spesifikasi yang khusus atau memiliki standar-standar keamanan yang lebih tinggi dari gas

maupun instalasi gas lainnya.

Instalasi Gas Medis pada ruang isolasi, sekurang-kurangnya terdiri dari beberapa

bagian penting antara lain :

a) Peralatan sentral gas medis (Oxygen Tank, Vacuum Compressor & Compressed Air)

b) Box Valve & Alarm

c) Jaringan pipa instalasi gas medis

d) Outlet gas medis (O2, Vacuum, & Air pressure)

e) Perlengkapan Outlet (Regulator, flowmeter, humidifier, dll)

Outlet gas medis dapat dipasang di dinding, atau biasa disebut bedhead

(wallduck terbuat dari bahan fiber, alumunium, dll) yang berfungsi sebagai titik penyambungan

dengan perlengkapan outlet yang lain, dan bekerja mengeluarkan gas medis apabila ada

tekanan pada drat (bibir outlet bagian dalam) untuk kemudian outlet menyalurkan gas medis ke

perlengkapan outlet yang digunakan pasien. Outlet bekerja pada tekanan gas yang sesuai

dengan kebutuhan perlengkapan outlet gas medis dengan tekanan maksimal 6 Bar.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam teknis pelaksanaan pemeliharaan sistem

gas medis pada ruang isolasi, diantaranya :

 Tersedianya gas medis dengan sistem sentral atau tabung

 Sentral gas medis dengan sistem jaringan dan outlet terpasang, berfungsi dengan baik

dilengkapi dengan ALARM, untuk menunjukkan kondisi sentral gas medis dalam

keadaan rusak/ketersediaan gas tidak cukup.

 Tersedia pengisap (suction pump) pada jaringan sentral gas medis.

 Kapasitas sentral gas medis telah sesuai dengan kebutuhan

 Kelengkapan sentral gas berupa gas oksigen (O2), gas tekan dan vacuum.

5.2.5. Pemeliharaan Sistem Komunikasi & Keamanan
Sistem komunikasi & keamanan merupakan salah satu fasilitas utama yang harus

tersedia (seperti : Paging, Nursecall & Aiphone/intercom), dan selalu terjaga dalam kondisi

berfungsi baik. Peralatan komunikasi, berupa paging & nursecall yang ada dalam ruang isolasi

berguna untuk mempermudah pemberian informasi / komunikasi antara pasien di dalam ruang

isolasi dengan petugas kesehatan yang berada diluar atau pada ruang perawat (nurse station).
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Sedangkan sistem keamanan yang umumnya tersedia pada ruang isolasi yaitu; CCTV,

& smoke detector. Penyediaan peralatan keamanan ini bertujuan untuk mengantisipasi dan

melindungi pasien maupun petugas kesehatan dari potensi bahaya yang dapat terjadi sewaktu-

waktu.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pula dalam kegiatan pemeliharaan sistem

komunikasi & keamanan adalah sebagai berikut :

 Perhatikan kebersihan permukaan peralatan komunikasi & keamanan yang tersedia

didalam ruang isolasi.

 Pada ruang perawat (nurse station) harus tersedia saluran telepon khusus untuk

keadaan darurat (IGD, sentral telepon, & posko tanggap darurat).

 Instalasi kabel telah terpasang rapi, aman dan berfungsi dengan baik

 Tersedia peralatan komunikasi lain (HT, paging sistem & alarm) untuk mendukung

sistem keamanan.

 Tersedia sistem panggilan perawat (nursecall) yang terpasang dan berfungsi baik.

 Tersedia sistem tata suara pusat (paging system atau central sound system)

 Apabila diperlukan dapat disediakan pula peralatan pemantau keamanan / CCTV (close

circuit television).

5.2.6. Pemeliharaan Sistem Sanitasi
Untuk lingkup kegiatan pemeliharaan pada sistem sanitasi ruang isolasi, berikut ini

adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan baik oleh perawat, petugas teknis, maupun

pihak manajemen rumah sakit untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang

paripurna, dibidang sanitasi dan lingkungan.

1. Sanitasi :

 Closet, shower, kran & wastafel harus terbuat dari bahan berkualitas baik, utuh, dan

tidak cacat, serta mudah dibersihkan.

 Pastikan bahwa closet yang digunakan tidak bersudut, tidak menjadi sarang nyamuk,

dan mudah dibersihkan.

 Shower & Kran dipasang / ditempel pada dinding, kuat, berfungsi dengan baik.

 Wastafel dipasang rata, tegak lurus dinding, kuat, tidak menimbulkan bau, dilengkapi

disinfektan dan dilengkapi tisu habis pakai yang dapat dibuang (disposable tissues).

 Indeks perbandingan jumlah tempat tidur pasien dengan jumlah toilet dan kamar

mandi pada ruang perawatan umum adalah 10:1

 Indeks perbandingan jumlah pekerja dengan jumlah toiletnya dan kamar mandi pada

ruang kerja adalah 20:1

 Sedangkan untuk ruang isolasi, indeksnya adalah 1:1
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 Air untuk keperluan sanitasi seperti mandi, cuci, urinoir, wastafel, & closet, keluar

dengan lancar dan jumlahnya cukup.

2. Air Bersih :

 Kapasitas reservoir sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit, khususnya untuk ruang

isolasi.

 Sistem penyediaan air bersih menggunakan jaringan PDAM atau sumur dalam

(artesis)

 Air bersih dilakukan pemeriksaan fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali.

 Sumber air bersih dimungkinkan dapat digunakan sebagai sumber air dalam

penanggulangan kebakaran.

3. Pemipaan (Plumbing) :

 Sistem pemipaan menggunakan kode warna : biru untuk pemipaan air bersih dan

merah untuk pemipaan kebakaran

 Pipa air bersih tidak boleh bersilangan dengan pipa air kotor

 Instalasi pemipaan tidak boleh berdekatan atau berdampingan dengan instalasi

listrik.

4. Saluran (Drainase) :

 Saluran keliling bangunan drainase terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan

berkualitas baik dengan dasar mempunyai kemiringan yang cukup ke arah aliran

pembuangan.

 Saluran air hujan tertutup dan telah dilengkapi bak kontrol dalam jarak tertentu dan

ditiap sudut pertemuan, bak kontrol dilengkapi penutup yang mudah dibuka/ditutup

memenuhi persyaratan teknis, serta berfungsi baik.

5.2.7. Pemeliharaan Signage Ruangan
Signage adalah media, simbol atau tanda yang terpasang disekitar ruang isolasi baik

berupa papan nama maupun simbol gambar tertentu yang berisi informasi pendek dan singkat

untuk memberikan petunjuk / sarana informasi kepada orang lain yang melihatnya.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan signage pada ruang

isolasi ini adalah sebagai berikut :

 Signage yang dipasang pada ruang isolasi sebaiknya terbuat dari bahan yang kuat dan

mudah dibersihkan.
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 Jenis bahan signage sebaiknya dibuat seragam (akrilik, stainless steel, dll), agar

memudahkan / lebih informatif bagi orang lain yang melihatnya.

 Penempatan signage harus diletakkan pada lokasi yang mudah terlihat, dengan pilihan

warna yang eye catching.

 Lakukan pembersihan secara rutin pada seluruh permukaan signage.

5.3. PROSEDUR DAN METODE PEMELIHARAAN
Prosedur dan metode pemeliharaan bangunan & prasarana pada ruang isolasi ini

meliputi aktivitas pemeriksaan, pengujian, pemeliharaan dan perawatan untuk seluruh

komponen bangunan gedung, termasuk sarana & prasarana yang tersedia didalamnya.

5.3.1. Pemeliharaan Komponen Arsitektur Bangunan

1. Sarana jalan keluar.

Sarana jalan keluar (egress) harus dilengkapi dengan tanda EKSIT dan tidak boleh

terhalang serta memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI.

2. Dinding Kaca /Tempered Glass.

Perkembangan arsitektur bangunan gedung banyak menggunakan kaca dibagian

luarnya sehingga bangunan terlihat lebih bersih dan indah. Dinding kaca memerlukan

pemeliharaan setidaknya 1 (satu) tahun sekali.

Pemeliharaan yang dilakukan antara lain :

a. Pada bangunan yang tinggi siapkan gondola secara aman sesuai dengan prosedur

yang ditetapkan.

b. Periksa semua karet atau sealent perekat kaca yang bersangkutan, bila terdapat

kerusakan sealent atau karet perekat kaca perbaiki dengan sealent baru dengan tipe

yang sesuai.

c. Bersihkan kaca dengan bahan deterjen dan bersihkan dengan sikat karet. Jangan

menggunakan bahan pembersih yang mengandung tinner atau benzene karena akan

merusak elasititas karet atau sealent.

3. Dinding Keramik/Mozaik.

Biasanya dipasang pada  dinding kamar mandi, wc,  tempat cuci, atau tempat

wudhu.

Pemeliharaannya :

a. Bersihkan setiap hari sebanyak minimal 2 (dua) kali.
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b. Gunakan bahan pembersih  yang tidak merusak semen pengikat keramik.

Disarankan yang tidak mengandung air keras atau asam kuat.

1) Sikat permukaan keramik dengan sikat plastik halus dan bilas dengan air

bersih.

2) Gunakan disinfektan untuk membunuh bakteri yang ada dilantai atau dinding

yang bersangkutan minimal 2 (dua) bulan sekali.

3) Keringkan permukaan dengan kain pel kering.

4. Dinding Lapis Marmer.

Pemeliharaannya:

a. Bersihkan setiap hari sebanyak minimal 2 (dua) kali

b. Gunakan bahan pembersih yang tidak merusak semen pengikat keramik, disarankan

yang tidak mengandung air keras.

c. Sikat permukaan marmer dengan sikat plastik halus dan bilas dengan air bersih

tambahkan dengan menggunakan deterjen atau sabun.

d. Gunakan disinfektan untuk membunuh bakteri yang ada dilantai atau dinding yang

bersangkutan minimal 2 (dua) bulan sekali.

e. Keringkan permukaan dengan kain pel kering.

5. Dinding dengan penutup Clading Alluminium Composit.

Pemeliharaannya :

a. Periksa sealant dan backup pada sambungan komponen, bila ada bagian yang

mengelupas perbaiki dengan sealant yang sama.

b. Pemeriksaan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

c. Gunakan bahan pembersih yang tidak merusak Allumunium  dan Sealant seperti

bahan-bahan yang mengandung thiner/benzenat, air keras dan asam kuat.

d. Bersihkan permukaan   komponen dengan sabun dan deterjen kemudian bilas

dengan air bersih dengan alat penyemprot manual.

e. Keringkan permukaan dengan menggunakan karet pengering permukaan yang

masih rata ujungnya.

6. Pemeliharaan Plafon Tripleks.

a. Plafon tripleks akan rusak terutama  pada bagian luar bangunan gedung setelah

lebih dari 10 (sepuluh) tahun penggunaan.

b. Bersihkan kotoran yang melekat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dari

kotoran yang melekat.

c. Gunakan sikat atau kuas sebagai alat pembersih
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d. Bila plafon rusak permukaannya  karena kebocoran, segera ganti dengan yang

baru

e. Bekas noda akibat bocoran ditutup dengan cat kayu baru kemudian dicat dengan cat

emulsi yang serupa.

f. Untuk perbaikan, cat lama harus dikerok sebelum melakukan pengecatan

ulang.

7. Pemeliharaan Plafon Akustik.

a. Sebelum pekerjaan dimulai, siapkanlah peralatan kerja selengkapnya : absolute

Sprayer, Activator, Enzyme /Deterjen, spons,   ember, kain majun, check mesin

harus siap laik pakai, bila kedapatan ada kabel yang terkelupas harus diperbaiki

dahulu, karena sangat berbahaya bagi keselamatan.

b. Semprotkan formula enzyme / deterjen ke permukaan plafon akustik, tunggu

beberapa detik, kemudian sapukan merata, gunakan extension poles pasang spons

(drop clothes), sehingga kotoran yang melekat akan terangkat sampai ke pori-

porinya. Ulangi lagi apabila   masih kotor.

c. Campurkan formula activator untuk memudahkan pengangkatan kotoran kuat,

tunggu beberapa detik lalu disapukan dengan spons, dan spons yang telah kotor

dibilas air bersih setelah itu dapat digunakan lagi.

d. Untuk menjaga kebersihan lantai, jangan terlalu banyak menggunakan cairan,

gunakanlah secara bertahap atau gunakan alas plastik di bawahnya.

e. Lakukan pembersihan setiap 2 (dua) bulan sekali.

8. Pemeliharaan Plafon Gipsum.

Perhatikan plafon gipsum yang berada pada sisi luar bangunan gedung, bila terkena air

akibat atap yang bocor, segera ganti dengan yang baru atau diperbaiki.

Pemeliharaan plafon Gipsum :

a. Apabila terjadi kerusakan karena air, kupas/korek bagian yang telah rusak karena air.

b. Tutup dengan bahan serbuk gipsum (gypsum  powder) yang telah diaduk

dengan air.

c. Ratakan dengan menggunakan kape atau plastik keras hingga rata dengan

permukaan di sekitarnya.

d. Tunggu hingga kering, kemudian ampelas dengan ampelas no. 2.

e. Tutup dengan plamur tembok dan cat kembali sesuai dengan warna yang

dikehendaki.

f. Bersihkan kotoran yang melekat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dari

kotoran yang melekat.
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g. Gunakan sikat atau kuas sebagai alat pembersih

h. Bekas noda/jamur akibat bocoran ditutup dengan cat minyak baru kemudian dicat

dengan cat emulsi yang serupa.

9. Pemeliharaan Plafon Kayu.

a. Bersihkan permukaan kayu  dengan menggunakan kuas  atau  sapu atau alat lain

serupa, dari kotoran yang melekat. Lakukan setiap 2 (dua) bulan sekali.

b. Perindah kembali dengan menggunakan teak oil bila perlu dipolitur atau dicat

kembali.

10. Pemeliharaan Plafon Metal.

a. Bersihkan permukaan metal dengan menggunakan kuas atau sapu atau alat lain

serupa, dari kotoran yang melekat.

b. Lakukan setiap 2 (dua) bulan sekali.

c. Bersihkan permukaan komponen dengan cairan sabun atau deterjen kemudian bilas

dengan air bersih dengan alat   penyemprot manual (bottle sprayer).

11. Pemeliharaan Kunci, Grendel, dan Engsel.

a. Periksa keadaan kunci, grendel   dan engsel pada pintu yang tingkat

penggunaannya tinggi, seperti pintu keluar, pintu ruangan dan lain sebagainya.

b. Lumasi bagian yang bergerak dengan pelumas, sekaligus menghilangkan karat yang

terbentuk karena kotoran dan cuaca/debu.

c. Lakukan pelumasan sekurangnya 2 (dua) bulan sekali.

d. Gunakan pelumas yang sesuai yaitu pelumas pasta atau pelumas cair lainnya.

12. Pemeliharaan sliding door, rolling door, falding door.

a. Bersihkan sliding door, rolling  door, falding  door dengan alat yang lembut untuk

menghilangkan debu yang melekat.

b. Gunakan kuas lebar 4” (10 cm)   untuk permukaan dan bagian lekuk yang ada

pada permukaan pintu, agar bersih.

c. Cuci dengan cairan sabun dan bilas dengan air bersih serta keringkan.

d. Lakukan setiap 2 bulan sekali agar tampilan warna tetap baik dan berkesan

terpelihara.

e. Lumasi bagian yang bergerak dengan pelumas yang berkualitas baik pada setiap

bagian yang bergerak dan pertemuan antar komponen pintu.
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13. Pemeliharaan Kusen Aluminium.

a. Kusen aluminium harus diperlihara pada bagian karet penjepit kaca (sealant).

b. Kusen aluminum ”harus dibersihkan” dengan finishing powder coating setiap 1

(satu) buan sekali.

c. Pada tempat-tempat yang menghasilkan debu pembersihan dilakukan setiap hari.

d. Jangan menggunakan bahan pembersih yang korosif kecuali dengan sabun cair

atau pembersih kaca.

14. Pemeliharaan Kusen Kayu.

a. Bersihkan kusen kayu dari debu yang menempel setiap hari.

b. Bila kusen dipolitur usahakan secara periodik dilakukan polituran kembali setiap 6

(enam) bulan sebagai pemeliharaan permukaan.

c. Bila kusen dicat dengan cat kayu maka usahakan  pembersihan dengan

deterjen atau cairan sabun dan gunakan spon untuk membersihkannya.

15. Pemeliharaan Kusen Plastik dan Kusen Besi.

a. Bersihkan kusen dari debu atau kotoran yang menempel setiap hari.

b. Lakukan secara periodik, bersihkan terutama di bagian bawah yang dekat dengan

lantai.

c. Gunakan deterjen dengan bantuan spon serta bilas dengan air bersih.

d. Untuk kusen besi sebaiknya dilakukan pengecatan secara periodi sekurangnya

setahun sekali, dengan cara :

1) Kerok bagian bawah terutama bagian yang kena kotoran dan air.

2) Ampelas hingga bersih.

3) Berikan meni besi yang sesuai dan berkualitas.

4) Cat kembali dengan cat besi dengan warna yang sesuai.

16. Pemeliharaan Door Closer.

a. Buka tutup door closer, isi kembali minyak yang ada di dalamnya.

b. Bila bocor ganti dengan seal karet yang berukuran sama dengan yang telah ada.

c. Pasang kembali ke pintu dan kencangkan baut pengikat secara baik.

5.3.2. Pemeliharaan Komponen Struktur Bangunan

1. Pemeliharaan Pondasi Bangunan

Pondasi bangunan berfungsi menahan beban bangunan yang ada di atasnya.

Pemeliharaan yang dilakukan :
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a. Sekitar bangunan atau bagian yang dekat dengan badan pondasi diusahakan agar

bersih dari akar pohon yang dapat merusak pondasi.

b. Diusahakan agar tidak ada air yang menggenangi badan pondasi.

c. Dasar pondasi harus dijaga dari  adanya penurunan yang melebihi persyaratan

yang berlaku.

d. Dasar pondasi harus dijaga sedemikian  rupa sehingga air yang mengalir di

sekitar pondasi tidak mengikis tanah sekitar pondasi sehingga dasar pondasi menjadi

sama dengan permukaan tanah.

e. Untuk daerah yang banyak rayap, taburkan atau siram sekitar pondasi dengan

bahan kimia seperti :

1) Aldrien

2) Chlordane

3) Dieldrin

4) Heptaclor

5) Lindane

f. Campurkan  dengan air dalam perbandingan 0,5% s/d 2,0%.

g. Campuran bahan kimia harus dilakukan sesuai ketentuan agar tidak berdampak

pada lingkungan sekitar.

2. Pondasi Tiang Pancang

Biasanya tiang pancang kayu dipergunakan untuk bangunan gedung atau perumahan

di daerah pasang surut (misal: Kalimantan, dsb), yang menggunakan kayu sebagai

bahan utama. Pemeliharaan yang dilakukan :

a. Tiang pancang dari bahan beton bertulang atau besi tidak memerlukan pemeliharaan

b. Untuk ujung tiang pancang kayu yang pada saat tertentu air surut terkena panas

matahari dan air secara berganti-ganti, tiang kayu secara periodik diberikan cat

emulsi yang tahan air dan panas.

c. Pada permukaan tiang pancang kayu harus bersih dari lumut atau binatang air yang

menempel pada tiang yang bersangkutan.

3. Pondasi Sumuran Batu kali

Pondasi ini dipakai untuk pembangunan gedung pada keadaan lokasi dan

pertimbangan ekonomis tertentu. Pondasi tipe ini untuk bangunan tingkat rendah

sampai 2 (dua) lantai.

Pemeliharaan yang dilakukan :

a. Usahakan drainase sekitar bangunan telah  dirancang dan berjalan dengan baik

selama bangunan dioperasikan.
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b. Jauhkan pondasi dari akar pohon atau akar tanaman lain yang bersifat merusak.

c. Atau lindungi akar tanaman yang merusak dengan bahan yang tidak tembus dan

bersifat keras sehingga akar tidak merusak pondasi bangunan.

4. Pondasi Menerus Batu kali

Pondasi ini dipakai hampir di setiap bangunan gedung dan perumahan untuk menahan

dinding dan beban yang ada di atasnya.

Pemeliharaan yang dilakukan :

a. Usahakan drainase sekitar bangunan telah  dirancang dan berjalan dengan baik

selama bangunan dioperasikan.

b. Jauhkan pondasi dari akar pohon atau akar tanaman lain yang bersifat merusak.

c. Atau lindungi akar tanaman yang merusak dengan bahan yang tidak tembus dan

bersifat keras sehingga akar tidak merusak pondasi bangunan.

5. Pondasi Menerus Bahan Beton/ Monolitik

Pondasi ini dipakai hampir di setiap bangunan gedung dan perumahan untuk menahan

beban yang ada di atasnya pada dengan kondisi tanah lembek.

Pemeliharaan yang dilakukan :

a. Usahakan drainase sekitar bangunan telah  dirancang dan berjalan dengan baik

selama bangunan dioperasikan.

b. Jauhkan pondasi dari akar pohon atau akar tanaman lain yang bersifat merusak.

c. Atau lindungi akar tanaman yang merusak dengan bahan yang tidak tembus dan

bersifat keras sehingga akar tidak merusak pondasi bangunan.

6. Struktur Bangunan Baja

Bagian Bangunan yang menggunakan bahan ini biasanya pada konstruksi kuda-kuda

atau konstruksi atap bangunan atau tiang dan bagian pelengkapnya seperti batang

diagonal antar tiang.

Pemeliharaan yang dilakukan :

a. Usahakan permukaan bahan struktur baja tidak terkena bahan yang mengandung

garam, atau bahan lain yang bersifat korosif.

b. Untuk bagian konstruksi yang terkena langsung air dan panas secara bergant-ganti

dalam waktu lama harus diberi lapisan cat atau meni besi yang berkualitas baik.

c. Usahakan pada titik pertemuan konstruksi tidak ada air yang menggenang atau

tertampung oleh sambungan komponen atau

d. Bersihkan kotoran pada lubang pembuangan air pada konstruksi sehingga tidak

terjadi karat atau oksidasi.
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Cara pelaksanaan :

1) Bersihkan permukaan dari kotoran dan debu dengan sabun atau deterjen atau

bahan pembersih lain yang tidak korosif atau dengan menggunakan sikat besi dan

amplas atau kertas gosok/sand paper.

2) Apabila permukaan yang kotor pada konstruksi dapat mempergunakan metode sand

blasting dengan peralatan khusus.

3) Bersihkan permukaan baja sampai pada permukaan asli.

4) Bilamana kondisi konstruksi tidak terlalu kotor, maka bersihkan permukaan dan

segera beri lapisan meni yang sesuai dengan kondisi daerah dimana konstruksi

berada.

5) Beri lapisan meni/primary coat yang sesuai dengan peruntukkannya sebanyak 2~3

kali lapisan.

6) Bila dikehendaki dapat dicat dengan cat besi yang sesuai warna yang diinginkan.

7) Untuk bagian tiang bagian bawah usahakan agar tidak terjadi genangan air

pada ujung tiang yang bersangkutan. Apabila ini terjadi, maka bersihkan   dan

berikan lapisan kedap air atau dapat dipergunakan jenis cat emulsi yang

menggunakan bahan tahan air dan asam (misal:jenis cat pencegah bocor).

7. Struktur Bangunan Beton

Bagian bangunan yang menggunakan bahan ini biasanya pada konstruksi tiang,

lantai/plat lantai atau atap. Biasanya kebocoran yang terjadi pada plat lantai karena

adanya retak rambut pada konstruksi plat, sehingga air kamar mandi atau air hujan

meresap ke dalamnya dan keluar ke bagian lain bangunan sebagai kebocoran.

Pemeliharaan yang dilakukan :

a. Bersihkan  kotoran yang menempel  pada permukaan beton secara merata.

b. Cat kembali dengan cat emulsi atau cat yang tahan air dan asam pada

permukaannya.

c. Untuk bagian tiang bangunan yang rontok karena terkena benturan benda keras,

bersihkan dan buat permukaan tersebut dalam keadaan kasar, kemudian beri

lapisan air semen dan plester kembali dengan spesi/mortar semen-pasir.

d. Pada retakan plat atau dinding beton dapat digunakan bahan Epoxy Grouts

seperti:

1) Conbextra EP 10 TG untuk injeksi keretakan beton dengan celah antara 0,25 –

10 mm.

2) Conbextra EP 40 TG mortar grouting untuk mengisi keretan beton dengan celah

antara 10 – 40 mm.

3) Conbextra EP 65 TG mortar grouting untuk mengisi keretakan beton dengan
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celah antara 0,25 – 10 mm.

8. Struktur Bangunan Komposit

Bagian bangunan yang menggunakan bahan ini biasanya pada konstruksi lantai/plat

lantai. Biasanya kebocoran yang terjadi pada plat lantai semacam ini karena adanya

retak rambut   pada konstruksi plat akibat beban bangunan yang melebihi kapasitas

yang seharusnya atau disebabkan oleh cara pengecoran beton yang tidak sempurna.

Dengan demikian air kamar atau air hujan meresap ke dalamnya dan keluar ke bagian

lain bangunan sebagai kebocoran, menggenang di bagian rongga antara bahan beton

dan plat gelombang.

9. Dinding Bata Merah atau Conblock

Dinding berfungsi hanya sebagai partisi atau dapat bersifat pula sebagai penahan

beban (wall bearing). Di lapangan kondisi dinding bata berbeda- beda. Kadang ditemui

dinding yang selalu dalam keadaan basah sehingga memungkinkan tumbuhnya lumut

dipermukaannya.  Kondisi ini kerap terjadi di daerah dengan muka tanah tinggi atau

letak dinding bangunan yang berfungsi sebagai penahan tanah seperti diperbukitan

(misal: villa/rumah peristirahatan). Hal tersebut disebabkan mortar dinding yang

diletakkan di antara batu bata, tidak menggunakan mortar yang kedap air.

Pemeliharaan yang dilakukan antara lain :

a. Bila dinding rembes air atau selalu basah :

1) Hilangkan plesteran dinding terlebih dahulu.

2) Ukur sekitar 15 sampai dengan 30 cm dari sloof dinding yang ada ke arah

vertikal.

3) Korek dengan sendok mortar atau alat pahat dsb.,  spesi  yang terdapat di

antara batu bata setebal setengah dari ketebalan bata, dalam arah horizontal

sepanjang 1 (satu) meter.

4) Gantikan mortar yang telah dikorek dengan spesi atau mortar kedap air

(campuran: 1 PC : 3 Pasir).

5) Bila telah mengering lanjutkan ke arah horizontal selanjutnya.

6) Bila telah selesai satu sisi dinding, lakukan pada sisi yang lain hal serupa.

7) Kemudian plester kembali dinding dengan campuran yang sesuai.

b. Bila dinding retak :

(Diperiksa terlebih dahulu, apakah keretakan disebabkan oleh faktor muai susut

plesteran dinding atau akibat dampak kegagalan struktur bangunan gedung) Bila

keretakan diakibatkan oleh muai susut plesteran dinding, maka :
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1) Buat celah dengan pahat sepanjang retakan

2) Isi celah dengan spesi atau mortar kedap air (campuran: 1 PC : 3 Pasir)

3) Kemudian rapikan dan setelah mengering plamur serta cat dengan bahan yang

serupa

c. Bila dinding basah karena saluran air bocor: (Perbaiki saluran terlebih dahulu.)

10. Dinding Batu Kali

Dinding batu kali biasanya hanya digunakan pada bagian bangunan dibagian luar

sebagai pelengkap (mis: untuk taman). Agar penampilan bangunan tetap terjaga maka

bagian luar pondasi taman ini harus dilakukan pemeliharaan.

Pemeliharaan yang dilakukan antara lain :

a. Pembersihan permukaan batu dengan menggunakan peralatan sikat dan air, secara

periodik sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

b. Bila diinginkan selanjutnya dicat dengan bahan vernis atau disemprot dengan bahan

cat transparan untuk mencegah lumut dan kotoran dan lumpur yang menempel.

c. Dinding batu tempel untuk hiasan pada bangunan dapat dilakukan pemeliharaan

serupa.

11. Dinding Beton

Pada bangunan yang menggunakan expose concrete seperti pada dinding luar

bangunan, lapisan luar kolom.

Pemeliharaan yang dilakukan antara lain :

a. Bersihkan permukaan expose concrete dengan menggunakan sabun, bilas sampai

bersih, lakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

b. Lakukan pemberian cat transparan dengan warna ‘doff/un-glossy’ pada permukaan

yang ada sebanyak 2 (dua) lapis.

12. Dinding Kayu

Dinding lapis kayu biasanya dipergunakan hanya pada komponen arsitekur/interior.

Bagian ini perlu dipelihara agar interior bangunan tidak terkesan kusam.

Pemeliharaan yang dilakukan :

a. Bersihkan bagian permukaan   kayu dari debu secara periodik sekurang-

kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

b. Bila warna telah kusam karena usia pemakaian yang lama, permukaan setelah

dibersihkan rawat dengan menggunakan politur atau teak-oil yang sesuai. Lakukan

dengan  menggunakan kuas atau kain kaos (tapas) secara merata beberapa kali
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berlapis.

Dinding kayu dengan finishing cat kayu, untuk pengecatan kembali setelah beberapa

kali dicat ulang maka :

a. Sebaiknya   sebelum pengecatan kembali untuk memperbaharui tampilan cat

sebaiknya dikerok hingga kelihatan urat kayunya lagi.

b. Tutup bagian yang tidak rata dengan  plamur  kayu, ampelas  dan berikan cat

dasar.

c. Sebagai finishing akhir cat kembali dengan warna yang sesuai.

13. Pemeliharaan Dan Perawatan Kebersihan Pekerjaan Sipil

a. Sistem Pelaksanaan

1) Persyaratan Pelaksanaan Pekerjaan

a) Tidak mengganggu aktivitas kantor

b) Hasil perbaikan atau penggantian seperti kondisi semula/aslinya (mutu

dan jumlahnya).

c) Memenuhi spesifikasi teknis pelaksanaan sesuai dengan material yang

diperbaiki.

d) Menjaga kebersihan dalam pelaksanaan pekerjaan.

e) Petugas berseragam dan memakai tanda pengenal.

2) Peralatan dan Bahan yang Digunakan

a) Jenis bahan pengganti harus disesuaikan terhadap bahan yang terpasang

sebelumnya.

b) Pelaksana Pekerjaan harus mengikuti perkembangan teknologi dalam hal :

- Bahan bangunan dan metoda pemasangannya.

- Peralatan yang digunakan untuk perbaikan.

c) Pelaksana Pekerjaan harus mengajukan contoh bahan, rencana

kerja/perbaikan kepada Pemberi Tugas sebelum memulai pelaksanaan

pekerjaan.

b. Waktu Kegiatan

1) Untuk kerusakan yang terdapat di area yang bisa mengganggu aktivitas kantor,

maka perbaikan harus dilaksanakan di luar jam kerja atau pada saat ruangan

tidak dipakai untuk kerja dengan seijin Pemberi Tugas.

2) Untuk kerusakan yang terdapat di luar area yang ditempati karyawan atau

area yang tidak mengganggu aktivitas kantor, maka perbaikan boleh dilaksanakan

pada jam kerja kantor dengan seijin Pemberi Tugas.
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c. Tenaga Kerja

1) 1 (satu) orang penyelia (supervisor)   untuk gedung dengan kualifikasi

pendidikan minimal S1 Teknik Sipil/Arsitektur.

2) Tenaga Honorer meliputi: tukang batu, tukang kayu, dsb dengan pengalaman

minimal 10 (sepuluh) tahun. Jumlah disesuaikan dengan luasan/volume

pekerjaan.

d. Tujuan Perbaikan

Memelihara penampilan gedung agar selalu dalam keadaan terbebas dari kerusakan

akibat pemakaian, cuaca dan pudar karena kondisi waktu.

e. Standar Teknis Pemeriksaan dan Perbaikan Komponen Bahan Bangunan sebagai

berikut :

1) Mendata semua komponen bangunan yang ada pada gedung.

2) Pemeriksaan dan memasukan ke dalam borang-borang Daftar Simak (Check

List) kondisi Komponen Bangunan.

3) Menyusun Program Pemeliharaan Komponen Bangunan.

4) Menentukan Jadwal Pemeliharaan Komponen Bangunan.

5) Menentukan Skala Prioritas Pelaksanaan Perbaikan.

6) Menentukan Usulan Teknis Pelaksanaan Perawatan Pekerjaan.

7) Membuat Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Perawatan.

8) Mengajukan Rencana Anggaran Biaya Perawatan disertai Jadwal Pelaksanaan

untuk mendapat persetujuan.

9) Menginformasikan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada jajaran terkait.

10) Melakukan Pengawasan pada saat pelaksanaan pekerjaan.

11) Menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

12) Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

5.3.3. Pemeliharaan Komponen Ruang Luar Bangunan
1. Pemeliharaan Tangki Septik

a. Cegah masuknya bahan yang tidak larut ke dalam tangki septik.

b. Jangan membuang air bekas mandi ke dalam tangki septik.

c. Periksa bak kontrol bila tangki septik penuh dan sedot setiap 6 (enam) bulan sekali.

2. Pemeliharaan Talang Tegak dan Datar

a. Talang datar pada atap bangunan harus diperiksa setiap 1 (satu) tahun sekali.

b. Bersihkan dari kotoran yang terdapat pada talang datar, bersihkan dari bahan yang
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dapat menimbulkan korosif pada seng talang datar.

c. Berikan lapisan meni setiap 2 (dua) tahun sekali agar seng talang tetap dapat

bertahan dan berfungsi baik.

d. Talang tegak yang terbuat dari pipa besi atau PVC sebaiknya dicat kembali

sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sekali.

e. Bila talang tegak PVC pecah atau retak karena sesuatu benturan, perbaiki dengan

melapis dengan bahan yang sama dengan menggunakan perekat atau lem dengan

bahan yang sama.

3. Pemeliharaan Floor Drain

a. Periksa setiap hari saringan air yang terdapat pada lantai kamar mandi atau WC.

b. Usahakan selalu terdapat air pada setiap saringan untuk mencegah masuknya udara

yang tidak sedap ke dalam ruangan (kamar mandi atau WC).

c. Perbaiki atau ganti tutup saringan bila telah rusak.

d. Bersihkan dari bahan yang menempel pada lubang ujung saluran, dan bersihkan bila

kotor.

4. Pengecatan Luar Bangunan

Cat dinding luar bangunan   penting untuk penampilan   bangunan. Sebaiknya

pengecatan ulang dilakukan pada tembok bangunan setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun.

Kerusakan cat pada bangunan antara lain :

a. Bila Menggelembung (Blestering), penyebabnya adalah:

1) Pengecatan pada permukaan yang belum kering.

2) Pengecatan terkena terik matahari langsung.

3) Pengecatan atas permukaan yang lama sudah terjadi pengapuran.

4) Pengecatan atas permukaan yang kotor dan berminyak.

5) Bahan yang dicat menyusut / memuai, ini terjadi apabila.

6) Permukaan yang dicat mengandung air atau menyerap air.

Cara perbaikannya :

 Keroklah lapisan cat yang menggelembung dan haluskan permukaannya

dengan kertas ampelas.

 Beri lapisan cat baru hingga seluruh permukaan tertutup rata.

 Keroklah lapisan yang mengelupas dan bersihkan dengan kertas ampelas

hingga permukaan rata, halus & kering.

 Beri lapisan cat yang baru hingga permukaan tertutup rata.
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b. Berbintik (Bittiness), penyebabnya adalah :

1) Debu atau kotoran  dari udara atau kuas/alat penyemprot tidak kering

sempurna.

2) Adanya bagian-bagian cairan yang sudah mengering ikut tercampur /

teraduk.

Cara perbaikannya adalah :

 Tunggu lapisan cat sampai kering sempurna.

 Gosok permukaan yang akan dicat dengan kertas ampelas halus dan bersihkan.

 Beri lapisan cat baru (yang sudah disaring) sampai permukaan cukup rata.

c. Retak-retak (Crazing/Cracking), penyebabnya adalah :

1) Umumnya terjadi pada lapisan cat yang sudah tua karena elastisitas cat

sudah berkurang.

2) Pengecatan pada lapisan cat pertama yang belum cukup kering.

3) Cat terlampau tebal dan pengeringan tidak merata.

Cara perbaikannya :

 Keroklah seluruh lapisan cat, dan permukaannya haluskan dengan kertas

ampelas kemudian bersihkan.

 Beri lapisan cat baru.

d. Perubahan Warna (Discoloration) penyebabnya adalah :

1) Pigmen yang dipakai tidak tahan terhadap cuaca dan terik matahari.

2) Adanya bahan  pengikat (binder) bereaksi dengan garam-garam alkali.

Cara perbaikannya:

 Pilihlah jenis cat lain.

 Lakukan kembali persiapan permukaan dan lapisi dengan cat dasar tahan alkali.

e. Sukar mengering (Drying troubles) penyebabnya adalah :

1) Pengecatan dilakukan pada cuaca yang tidak baik / kurangnya sinar matahari

misalnya udara lembab.

2) Pengecatan pada permukaan yang mengandung lemak (wax polish), minyak

atau berdebu.

3) Serangan alkali yang kuat pada bahan pengikat (binder), biasanya pada jenis cat

minyak.
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Cara perbaikannya :

 Keroklah seluruh lapisan cat, bersihkan dan biarkan permukaan mengering dan

baru dicat ulang dalam keadaan cuaca baik.

 Keroklah seluruh lapisan cat, bersihkan dan beri lapisan cat yang tahan alkali.

f. Garis-garis bekas kuas (brush marks) penyebabnya adalah:

1) Kuas diulaskan terus pada saat cat mulai mongering.

2) Permukaan cat terlalu kental.

3) Pemakaian kuas yang kotor.

Cara perbaikannya :

Setelah lapisan cat mengering, gosoklah dengan kertas ampelas, bersihkan

dan dicat dengan cara pengecatan yang benar dan dicat ulang dengan cat yang

kekentalannya cukup.

g. Daya tutup berkurang (Poor opacity) penyebabnya adalah:

1) Cat yang terlalu encer.

2) Pengadukan kurang baik.

3) Permukaan bahan yang akan dicat terlampau porous.

Cara perbaikannya :

 Encerkan cat sesuai anjuran, aduk cat sehingga merata.

 Ulangi pengecatan sampai cukup rata.

h. Lapisan cat menurun pada beberapa tempat (Sagging) penyebabnya adalah

pengecatan dilakukan tidak merata.

Cara perbaikannya :

 Biarkan cat mengering dengan baik.

 Ratakan bagian-bagian yang menurun dengan kertas ampelas, kemudian

lakukan pengecatan ulang.

i. Kurang mengkilap daripada seharusnya (Loss of Gloss) penyebabnya adalah :

1) Pengecatan dilakukan pada permukaan yang mengandung minyak atau lilin.

2) Pengecatan pada saat cuaca kurang baik/lembab.

3) Pengecatan dilakukan pada cat yang sudah tua atau mulai mengapur.

Cara perbaikannya :

 Ampelaslah dan ulang pengecatan kayu pada lapisan cat yang sudah
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tua/kurang mengkilap.

 Keroklah seluruh lapisan cat dari permukaan sebelum melakukan pengecatan

baru.

5. Pemeliharaan Atap Seng dan Cement Fiber Gelombang

a. Pengecatan dilakukan dengan meni sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun

sekali.

b. Periksa paku atau angkur pengikat terutama pada karet seal untuk mencegah

bocor.

c. Ganti karet seal bila rusak.

d. Cat kembali permukaan seng dengan meni secara merata.

6. Pemeliharaan Atap Genteng Metal

a. Bersihkan secara periodik permukaan atas atap dari kotoran agar tidak berkarat.

b. Lakukan pemeriksaan setiap bulan.

c. Bersihkan dengan air dan sikat permukaan atap agar tampilannya selalu rapi.

7. Pemeliharaan Atap Sirap

a. Bersihkan setiap 6 (enam) bulan permukaan atap dari kotoran agar jamur atau

tumbuhan tidak melekat.

b. Gantilah sirap yang telah rapuh atau pecah-pecah dengan yang baru dengan ukuran

yang sama.

8. Pemeliharaan Atap Beton

a. Bersihkan setiap sebulan sekali permukaan atap dari kotoran yang melekat.

b. Beri lapisan anti bocor dengan kuas atau dengan cara semprot secara merata.

c. Bila menggunakan lapisan aspal-pasir sebagai lapisan atas permukaan atap,

periksa aspal yang mengelupas karena perubahan cuaca, dan berikan aspal cair

baru setebal 5 (lima) milimeter.

9. Pemeliharaan Atap Genteng Keramik

a. Periksa setiap 6 (enam) bulan atap keramik, terutama pada bubungannya.

b. Bila terdapat retak segera tutup dengan cat anti bocor atau campuran epoxy.

c. Cat kembali pertemuan bubung dengan genteng keramik dengan cat genteng yang

sewarna.
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10. Pemeliharaan Atap Fiberglass

a. Periksa setiap 6 (enam) atap fiberglass terutama pada sambungan antar komponen

fiberglass.

b. Bersihkan dengan menggunakan sikat yang lembut dan cairan sabun atau deterjen.

c. Bila terdapat retak tutup dengan cat anti bocor.

11. Pemeliharaan Listpang Kayu

a. Periksa setiap 6 (enam) bulan kondisi listplank.

b. Bersihkan dari kotoran yang melekat dengan menggunakan sikat yang lembut dan

airan sabun atau deterjen.

c. Bila terdapat retak-retak tutup dengan plamur kayu dan cat kembali.

d. Perbaikan yang sempurna dapat dilakukan dengan mengerok sampai habis cat lama

yang melekat, ampelas dan cat kembali dengan cat dasar serta cat penutup khusus

untuk kayu.

12. Pemeliharaan List Glass Fiber Cement (GRC)

a. Lakukan pemeriksaan secara periodik.

b. Periksa seng penutup listplank.

c. Bersihkan permukaan GRC dengan ampelas no. 2.

d. Cat kembali dengan cat emulsi secara merata.

5.3.4. Pemeliharaan Komponen Mekanikal Bangunan
1. Pemeliharaan Saluran Air Kotor

a. Periksa saluran tegak air kotor pada bangunan, terutama saluran yang

menggunakan bahan PVC, periksa pada setiap sambungan yang menggunakan lem

sebagai penyambungnya. Bila ditemui terdapat kebocoran segera tutup kembali.

Cara perbaikannya :

1) Ampelas atau buat kasar permukaan yang retak atau pada ujung sambungan.

2) Beri lem PVC pada daerah yang ingin disambung.

3) Sambungkan kembali bagian tersebut.

b. Bersihkan  saluran terbuka air kotor pada sekitar bangunan  dari barang-barang

yang dapat menggangu aliran air dalam saluran, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan

sekali.

c. Pada saluran tertutup air kotor, periksa melalui bak kontrol saluran, beri jeruji dari

batang besi sebagai penghalang sampah agar saluran tidak tersumbat.
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2. Pemeliharaan Saluran Air Bersih

a. Saluran air bersih yang memerlukan pengamatan adalah saluran PVC yang tidak

terlindung dari panas matahari.

b. Tambahkan penggantung pada dinding untuk menopang atau menyanggah pipa

PVC bila ada sebagian penggantung yang lepas.

c. Bila terjadi kebocoran pada sambungan pipa PVC, maka lakukan hal- hal:

1) Matikan aliran air dari stop kran yang ada.

2) Lem kembali dengan lem  PVC sejenis dengan pipa atau balut dengan karet

bekas ban dalam motor untuk kondisi  darurat (bersifat sementara) sehingga

kebocoran dapat dihentikan.

3) Jalankan kembali aliran air bersih yang ada.

3. Pemeliharaan Peralatan Sanitair

Peralatan sanitair adalah washtafel, bath tub, shower, kloset duduk dan kloset

jongkok.

a. Bersihkan setiap hari dengan cairan sabun atau bahan pembersih lain yang tidak

menyebabkan terjadinya korosi pada alat-alat yang terbuat dari metal.

b. Gosok dengan spon plastik atau sikat yang lembut.

c. Bilas dengan air bersih.

d. Keringkan dengan kain lap yang bersih.

4. Pemeliharaan Pemanas Air

a. Matikan aliran listrik atau gas.

b. Alirkan dari kran air panas, air selama 10 (sepuluh) menit agar kotoran yang ada

dalam tangki water heater menjadi bersih.

c. Lakukan pembersihan/service sesuai dengan petunjuk pemasangan setiap 4

(empat) tahun sekali.

d. Usahakan pembersihan lebih sering bila menggunakan air sumur yang tidak diolah

terlebih dahulu.

5. Pemeliharaan Kran Air

a. Periksa sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) bulan setiap kran yang ada.

b. Kencangkan baut pengikat putaran kran.

c. Ganti bila perlu, seal/karet pada batang putar ulir kran.
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6. Pemeliharan Bak Cuci Piring

a. Bersihkan setiap kali sesudah dipergunakan atau sekurang-kurangnya setiap hari.

b. Gunakan plastik spon yang halus dan cairan pembersih, sabun atau deterjen.

c. Jangan menggunakan ampelas/sand paper untuk membersihkan permukaan bak

cuci.

7. Pemeliharaan dan Perawatan Sistem Plumbing dan Pompa

a. Sistem Plumbing

1) Ground Reservoir

 Memeriksa tanda alarm pada saat air  mencapai permukaan batas atas.

 Memeriksa tanda alarm pada saat air  mencapai permukaan batas bawah.

2) Pompa Air Bersih

Memeriksa indikasi status pompa air bersih.

b. Memeriksa trip alarm pompa air bersih.

1) Roof Tank

 Memeriksa tanda alarm pada saat air  mencapai permukaan batas atas.

 Memeriksa tanda alarm pada saat air  mencapai permukaan batas bawah.

2) Cabang Utama Pemipaan Air Bersih

 Memeriksa pengaturan pembukaan dan penutupan aliran pipa air utama.

 Memeriksa indikasi aliran air terbuka atau tertutup.

3) Peralatan Utama

 Pompa Delivery Centrifugal Self Priming.

 Pompa Hydrophor lantai atap Centrifugal.

 Top Reservoir Tank.

 Pressure Water Tank.

 Pump Pit Submersible Sewage.

 Pompa Kuras Reservoir Submersible Sewage.

 Unit Pengolah Limbah.

 Peralatan Pompa Air Mancur lengkap Instalasi & Asesorisnya.
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c. Instalasi dan Fixtures

Instalasi Pemipaan lengkap Accessories

1) Pipa GSP.

2) Pipa Cast Iron.

3) Pipa PVC.

d. Sanitary Fixtures pada ruang toilet

1) Pengering Tangan (hand dryer’).

2) Kloset duduk.

3) Lavatory.

4) Urinoir.

5) Shower.

6) Kloset jongkok.

5.3.5. Pemeliharaan Komponen Elektrikal Bangunan
Terdapat beberapa aktivitas rutin yang perlu dilakukan untuk memenuhi kegiatan

pemeliharaan terhadap komponen elektrikal bangunan, antara lain :

1. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara seluruh perlengkapan pembangkit

daya listrik terpasang, serta jalur distribusi sumber daya listrik mulai dari panel

sentral sampai pada ruang isolasi.

2. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara sistem instalasi listrik, baik untuk

pasokan daya listrik maupun untuk penerangan ruangan.

3. Melakukan  pemeriksaan  periodik dan memelihara sistem & peralatan tata udara,

termasuk parameter maupun ukuran standar yang harus terpenuhi pada ruang

isolasi.

4. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara jaringan instalasi tata suara

(paging sistem, sound system sentral) dan peralatan komunikasi (telepon,

nursecall, aiphone/intercom) serta data.

5. Melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara jaringansistem tanda bahaya dan

alarm.

5. Melakukan pemeriksaan periodik pada perlengkapan penangkal petir.

6. Memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem transportasi elektrikal

dalam gedung, baik berupa lif, eskalator, travelator, tangga, dan peralatan

transportasi elektrikal lainnya.
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1. Pemeliharaan Sistem Kelistrikan
Untuk bangunan bertingkat dengan kegiatan yang padat harus dilengkapi dengan tiga

sumber catu daya : pasokan dari Perusahan Listrik Negara (PLN), Pembangkit Listrik

Cadangan (Genset ) dan Unit Catu Daya Pasokan Sementara (UPS –

Uninterupted Power Supply). Semua kabel untuk keperluan instalasi harus terbuat dari

kabel tahan api.

Pemeliharaan Sistem Elektrikal (yang menuju ruang isolasi), meliputi pekerjaan

Perawatan, Pemeliharaan instalasi listrik mulai dari sumber daya listrik utama bangunan

sampai dengan ruang isolasi, antara lain :

a. Pemeliharaan panel distribusi tegangan menengah (TM) dan tegangan rendah (TR).

b. Pemeliharaan panel-panel listrik ditiap-tiap lantai gedung

c. Pemeliharaan & perawatan instalasi listrik serta penerangan, dengan memperhatikan

program penghematan energi listrik.

d. Pemeliharaan peralatan catu daya listrik cadangan (Genset, & UPS)

e. Memeriksa kondisi operasi seluruh peralatan listrik yang ada pada ruang isolasi,

dengan menggunakan alat infra red investigation.

Metode pemeliharaan sistem Listrik :

a. Power Supply

1) Transformator ( trafo kering )Dilakukan inspeksi :

 Relay pengaman

 Bushing

 Terminal

 Dudukan transformator

 Kondisi fisik transformator

 Temperatur transformator

 Peralatan pengamanan dan pengukuran

 Temperatur dan kondisi udara ruangan transformator

 Koneksi kabel pada terminal bushing dan sistem pentanahan Dilakukan service :

- Pembersihan bagian luar trafo

- Penyesuaian temperature dan kondisi udara ruangan transformator

2)  UPS (Sealed Type) Dilakukan inspeksi : (Diganti Genset)

 Kondisi kabel

 Fuse

 Relay

 Kondisi Battery Back Up
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 Terminal Battery

 Kalibrasi alat penunjuk di panel UPS

 Fungsi sistim control Dilakukan service :

- Pengencangan baut

- Pembersihan terminal

b. Sistem Distribusi

Panel Tegangan Menengah Dilakukan inspeksi : Komponen panel  TM (Load Break

Switch, Earthing Switch, HRC Fuse, L ightn ing Arrester,  In ter lock

System ,  Peralatan pengukuran dan seluruh peralatan bantunya). Dilakukan

service :

- Pengukuran tahanan pentanahan

- Pembersihan elektroda pentanahan

- Pengukuran dan pembersihan tahanan kontak LBS dan Earthing Switch

- Pengujian interlocking secara elektrikal dan mekanik pada panel TM / Tegangan

Menengah.

c. Instalasi Listrik

 Lakukan pemeriksaan berkala terhadap sistem pengkabelan jalur distribusi listrik

dari panel lantai menuju ke tiap-tiap ruang isolasi.

 Lakukan pengukuran kapasitas instalasi listrik terpasang, untuk memastikan

seluruh komponen telah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

 Tersedia saklar dan stop kontak yang cukup pada tiap-tiap kamar isolasi.

 Lakukan pembersihan secara rutin (sesuai jadwal) terhadap permukaan peralatan

listrik terpasang.

2. Pemeliharaan Sistem Tata Udara
Pemeliharaan dan perawatan sistem tata udara harus memperhatikan mutu

udara dalam bangunan agar tidak menimbulkan dampak pada kesehatan dan kenyamanan

manusia.

Pemeliharaan sistem tata udara yang baik tidak terlepas dari peralatan-peralatan tata udara yang

digunakan. Dengan pemeliharaan yang baik, maka diharapkan life time dari suatu peralatan akan

menjadi lebih panjang, dan dapat dioperasikan setiap saat.
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a. Chiller
Untuk rumah sakit yang memiliki Unit Chiller dapat dibagi menjadi beberapa bagian besar

seperti:

 Compressor

 Condenser

 Metering Device

 Evaporator

 Panel Control / Power

Pemeriksaan / pemeliharaan secara rutin terhadap item di atas menjadi

penentu beroperasinya peralatan chiller tersebut dengan baik.

1. Compressor
Merupakan jantung dar i  uni t chiller yang hampir  semua bag ian

dalamnya bergerak. Oleh sebab itu pemeriksaan kompresinya secara berkala

adalah suatu keharusan. Kompresi dari compressor diukur di sisi tekanan tinggi

(discharge)  dan d i  s is i tekanan rendah (suction), dan tekanan diukur dengan

menggunakan pressure gauge.

Demikian juga dengan motor compressor sebagai penggerak, arus yang masukdan

tegangannya diukur dengan menggunakan Tang Ampere dan harus diukur secara

berkala, dan juga harus di - Megger apabila diperlukan. Dengan menggunakan

pressure gauge tekanan oli sebagai pelumas bagian yang bergerak dalam

kompresor diukur secara periodik. Sedangkan level oli yang dapat dilihat

pada Sight Glass secara visual harus diperhatikan dan tidakboleh lebih rendah dari

yang diisyaratkan oleh pabrik.

2. Condenser / Cooler
Apabila perpindahan panas pada kedua heat exchanger ini tidak baik,

makatemperatur yang diinginkan tidak akan tercapai.Untuk mengetahui

perpindahan panas baik atau tidak maka tekanan refrigerant pada kondensor dan

cooler harus diukur secara rutin.Khusus untuk kondensor, motor fan yang berfungsi

untuk menggerakkan udara pendingin harus diperiksa. Untuk Cooler, temperatur

air yang masuk dan keluar diukur secara rutin.

3. Metering Device
Apabila metering device terganggu, maka aliran refrigerant terganggu, sehingga

alat ini harus diperiksa rutin dan diset ulang apabila terjadi perubahan
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pada aliran refrigerant. Masalah yang bisa timbul adalah tersumbatnya

orifice pada alat ini.

4. Panel Control / Power
Komponen pada panel power diperiksa secara rutin terutama contact shoe dari

kontaktor apakah baik atau sudah tidak baik. Demikian juga terminal – terminal

kabel apakah ada yang kendor atau tidak.

Sedang untuk panel control,  semua setting point harus d iper iksa dan

di– readjust secara berkala. Terutama komponen yang berhubungan dengan

safety device.

5. AHU / FCU / Splitduct / AC-Split
Dengan menggunakan Air Flow Meter harus diyakinkan bahwa udara yang

dipasok dari Air Handling Unit (AHU) / Fan Coil Unit (FCU) / Split duct /

AC-Split masih sesuai dengan yang diisyaratkan.

Untuk mengetahui operasi dari AHU / FCU / Splitduct / AC-Split, harus

diperiksa tekanan air dingin masuk dan keluar AHU / FCU / Splitduct / AC-

Split dengan menggunakan pressure gauge dan juga temperatur air dingin

masuk dan keluar dengan menggunakan Thermometer.  Dar i  data in i

dapat diketahui bagaimana operasi dari AHU / FCU / Split duct / AC-Split.

Demikian juga dengan arusmotor penggerak AHU / FCU / Split duct / AC-

Split diukur secara berkala dengan menggunakan Tang Ampere atau

Multimeter. Untuk AHU, V-belt harus diperiksa ketegangannya secara rutin.

b. Pompa Motor & Starter
Pompa harus diperiksa secara rutin, yaitu arus dan tegangannya harus sesuai dengan

nominal. Demikian juga alignment coupling–nya harus diperiksa dengan

menggunakan dial gauge. Seal harus diperiksa dan diganti secara rutin.

c. Instalasi Pipa / Ducting
Instalasi pipa chiller harus diperiksa secara rutin apakah pipanya berkarat

dan isolasinya masih cukup baik atau tidak.Kegiatan pemeliharaan berupa

inspeksi, service, dan penggantian suku cadang terhadap sub sistem / peralatan

sistem pengkondisian udara disesuaikan dengan jadwal.

Ducting yang merupakan saluran udara harus diperiksa apakah ada kebocoran atau

tidak khususnya flexible duct dan main duct, dan juga distribusi ke setiap ruangan

harus sesuai  dengan masing – masing kebutuhan. In i  dapat
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diketahui  dengan mengukur temperatur udara tiap ruangan dengan menggunakan

termometer.

5.4. TAHAPAN DAN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN
Tahapan dan pelaksanaan pemeliharaan bangunan & prasarana pada ruang isolasi ini

meliputi aktivitas persiapan dan tata laksana pemeliharaan untuk seluruh komponen

bangunan gedung, termasuk sarana & prasarana yang tersedia didalamnya.

5.4.1. Tahapan Pemeliharaan
1. Tahap Pra-interaksi

a. Persiapan alat

 Kamar yang telah difoging

 Bed adjustabel

 Linen dan kimono steril

 Perlak

 Masker

 Tali sungkup

 Kain sungkup

b. Persiapan pasien

 Pasien dalam keadaan tidak memakai baju

 Posisikan pasien dengan aman dan nyaman

c. Persiapan perawat

 Baca catatan keperawatan

 Tentukan asisten atau mandiri

 Siapkan alat

 Cuci tangan

d. Persiapan lingkungan

 Jaga privacy pasien

2. Tahap Orientasi

a. Berikan salam, panggilan nama pasien atau keluarga dengan nama yang disukai

b. Jelaskan tujuan, prosedur dan lama tindakan pada pasien atau keluarga
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3. Tahap kerja

a. Beri kesempatan pada pasien atau keluarga sebelum prosedur tindakan dimulai

b. Menanyakan keluhan pada pasien atau keluarga

c. Siapkan kamar pasang seperai pada kasur

d. Pasang perlak dan stiklaken

e. Atur posisi pasien dengan aman dan nyaman

f. Pakaian pasien diganti dengan kimono

g. Pasang tali sungkup pada bed

h. Pasang kain sungkup diatas tali

i. Petugas dan keluarga yang kontak langsung dengan pasien harus memakai

masker

j. Anjurkan sementara tidak menerima tamu atau tamu tidak boleh masuk

k. Lakukan perawatan secara septik

4. Tahap terminasi

a. Evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan

b. Beri penghargaan positif pada pasien

c. Mengakhiri hubungan dengan baik

d. Cuci tangan

5. Hal-hal yang harus di perhatikan

a. Teknik aseptik

b. Menjaga kenyamanan lingkungan

c. Batasi pengunjung

6. Dokumentasi

a. Catat pada status pasien yang telah dilakukan

b. Respon pasien

c. Waktu kegiatan

d. Paraf dan nama terang pasien

5.4.2.  Pelaksanaan Pemeliharaan
1. Persiapan pelaksanaan pemeliharaan :

a. Persiapan sarana

b. Baju operasi yang bersih, rapi (tidak robek) dan sesuai ukuran badan. Sepatu bot

karet yang bersih, rapih (tidak robek) dan sesuai ukuran kaki. Sepasang sarung

tangan DTT (Desinfeksi Tingkat Tinggi) atau steril ukuran pergelangan dan
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sepasang sarung bersih ukuran lengan yang sesuai dengan ukuran tangan.

Sebuah gaun luar dan apron DTT dan penutup kepala yang bersih. Masker N95

dan kaca mata pelindung Lemari berkunci tempat menyimpan pakaian dan

barang – barang pribadi.

c. Langkah awal saat masuk ke ruang perawatan isolasi

d. Lakukan hal sebagai berikut:

e. Lepaskan cincin, jam atau gelang

f. Lepaskan pakaian luar

g. Kenakan baju operasi sebagai lapisan pertama pakaian

h. Lipat pakaian luar dan simpan dengan perhiasan dan barang-barang pribadi

lainnya di dalam lemari berkunci yang telah disediakan.

i. Mencuci tangan

j. Kenakan sepasang sarung tangan sebatas pergelangan tangan

k. Kenakan gaun luar/jas operasi

l. Kenakan sepasang sarung tangan sebatas lengan

m. Kenakan masker

n. Kenakan masker bedah (bila diperlukan) :

 Kenakan celemek plastik/apron

 Kenakan penutup kepala

 Kenakan alat pelindung mata (goggles / kacamata)

 Kenakan sepatu boot karet

2. Interior Ruangan

Permukaan benda-benda di dalam ruang isolasi harus rutin dibersihkan setiap hari.

Pembersihan ini bertujuan untuk menghilangkan material organik, debu atau debris

untuk mengurangi jumlah bakteri di lingkungan sekitar pasien. Pembersihan ini

meliputi lantai, dinding setinggi raihan tangan serta permukaan yang sering disentuh

seperti bedrail, knop/handel pintu dan tombol lampu.

Permukaan benda benda seperti furnitur serta permukaan ruang isolasi harus dipilih

dari material yang mudah dibersihkan, tidak menyerap debu dan tahan terhadap

paparan desinfektan. Permukaaan ruang isolasi sebaiknya tidak berlekuk-lekuk atau

bersegi-segi dan tidak bersudut tajam diantara sisi-sisinya untuk mempermudah

pembersihan. Saat sedang terisi, ruang isolasi harus dibersihkan setiap hari

menggunakan cairan berbasis clorin (konsentrasi 0,5%). Pembersihan juga harus

dilakukan tiap kali ruang isolasi tersebut telah  digunakan atau akan digunakan.
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Pembersihan mendalam (deep cleaning) sebaiknya dilakukan setiap tahun sekali

saat ruang isolasi tidak digunakan.

Segel kedap udara di jendela atau di pintu harus rutin diperiksa untuk mencegah

kebocoran, kebocoran yang terjadi akibat ausnya segel dapat berakibat perubahan

tekanan udara dalam ruang isolasi.

3. Tekanan Udara Ruang

Pengawasan tekanan udara di ruang isolasi harus selalu diperhatikan. Tekanan

udara ini dapat dipantau menggunakan alat digital maupaun manual. Idealnya alat

pengukur tekanan ini (manometer) diletakkan di lokasi yang tepat di luar ruangan

serta mudah dilihat petugas. Sistem pengontrolan otomatis (monitor elektronik) pada

gedung dapat pula digunakan sebagai tambahan untuk monitoring tekanan udara.

Sistem monitor elektronik ini harus dikalibrasi minimal setiap tahun sekali.

Ketika ruang isolasi sedang terisi pasien,tekanan udara ruang sendiri harus dimonitor

setiap hari dan dicatat di lembar monitoring (Guideline CDC). Smoke tube test juga

dilakukan setidaknya sebulan sekali sebagai tambahan monitoring. Sedangkan jika

ruang isolasi tidak sedang digunakan, monitoring tekanan udara dilakukan tiap bulan

sekali.

Laju pertukaran udara per jam (air change per hour = ACH) harus rutin diukur. Air

change per hour harus secara rutin diukur setidaknya sekali dalam setahun.

Sebuah alarm sebaiknya terhubung dengan sistem pengatur tekanan udara sehingga

jika terjadi perubahan tekanan, alarm tersebut akan berbunyi atau berkedip sehingga

petugas akan segera mengetahuinya. Alarm harus diatur agar terdapat waktu antara

perubahan tekanan dengan aktivasi alarm. Pengaturan ini bertujuan memberi cukup

waktu untuk petugas saat keluar atau masuk ruangan tanpa membuat alarm

berbunyi. Biasanya pengaturan jeda waktu ini selama 45 detik.

Sistem ventilasi udara seperti grill/exhaust harus rutin dibersihkan. Kadang-kadang

petugas pembersihan tidak mengetahui fungsi exhaust sehingga mematikan exhaust

yang akan berakibat terganggunya tekan udara dalam ruangan. Untuk menghindari

kemungkinan seperti ini, maka sebaiknya dipasang tanda peringatan di dekatnya

misalnya “Exhaust Fan Tekanan Negatif”, Hubungi Petugas Sebelum Mematikan”.

4. Temperatur dan Kelembaban Udara

Pemeriksaan suhu dan kelembaban ruang isolasi harus dilakukan setiap hari dan

hasil pengamatan didokumentasikan dalam lembar monitoring. Pemantauan suhu

dan kelembaban ini sangat penting karena letak geografis Indonesia di daerah tropis
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yang memungkinkan jamur dapat tumbuh dengan mudah apabila suhu dan

kelembaban tidak dikontrol dengan ketat.

5. HEPA filter

HEPA filter harus diganti menurut waktu tertentu sesuai anjuran pabrik. Meski

demikian sebaiknya fungsi HEPA tetap harus dimonitor setiap tahun sekali oleh pihak

yang memiliki sertifikat pemeliharaan HEPA filter. Membuka kantong dan menutup

kantong rumah filter dan filter harus dilakukan oleh teknisi yang terlatih dan

bersertifikat dalam pengendalian infeksi dan teknik membuka dan menutup rumah

filter dan sekat yang digunakan. Penggantian HEPA filter tergantung pemakaian.

6. Sistem ducting

Sebelum memulai pembersihan ducting, sebaiknya mempertimbangkan biaya dan

manfaat dibandingkan risikonya. Konsultasikan kebersihan dan kirimkan sampel dari

material yang menempel pada ducting ke laboratorium untuk dianalisis. Pekerjaan

pembersihan ducting dapat memberikan hasil yang beragam. Pembersihan jalur

ducting biasanya bila mungkin diganti dan bukan dibersihkan. Insulasi luar dari

ducting yang sudah ada dilakukan oleh tenaga kerja dan dalam beberapa kasus tidak

mungkin tanpa memindahkan semua utilitas yang ada disekelilingnya.

7. Sistem komunikasi

Paging, Nursecall, & Aiphone/Intercom dapat digunakan untuk mempermudah

komunikasi antar pasien di dalam ruang isolasi dengan petugas kesehatan.

Permukaan aiphone juga harus dibersihkan setiap hari.

8. Sistem kelistrikan

Sistem instalasi listrik dan penempatannya harus mudah dioperasikan, diamati,

dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu dan tidak merugikan

lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain. Sistim kelistrikan gedung ini harus

diperiksa setiap lima tahun.

9. Limbah

Semua jenis limbah padat yang berasal dari ruang isolasi tekanan negatif dianggap

limbah padat infeksius sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan pengelolaan

limbah infeksius. Petugas dengan menggunakan APD mengumpulkan limbah yang

dimasukkan kantong kuning untuk limbah infeksius untuk selanjutnya dikirim dan

diproses ke Instalasi Pengelolaan Limbah.
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Limbah cair dari ruang isolasi dialirkan ke instalasi pembuangan limbah cair melalui

pipa dan dialirkan ke bak pengumpul atau bak ekualisasi untuk selanjutnya akan

diproses sesuai tahapan di IPAL RS.
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BAB VI
MANAJEMEN PENGENDALIAN RISIKO KESEHATAN DAN

KESELAMATAN KERJA DI RUANG ISOLASI 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. (UU no 44 tahun 2009)

Bahaya di rumah sakit selain karena penyakit berkembang sesuai dengan

perkembangan kemajuan teknologi Ada beberapa bahaya yang potensial terjadi di rumah sakit

sesuai Kepmenkes No 1087 tahun 2010 adalah seperti tabel dibawah ini:

Tabel 6.1.
Bahaya Yang Mungkin Terjadi Di Rumah Sakit

Bahaya
Fisik

Diantaranya : radiasi pengion, radiasi non pengion,
suhu panas, suhu dingin, bising, getaran,
pencahayaan

Bahaya
Kimia

Diantaranya Ethylene Oxide, Formaldehyde,
Glutaraldehyde, Ether, Halothane, Etrane, Mercury,
Chlorine

Bahaya
Biologi

Diantaranya Virus (misal : Hepatitis B, Hepatitis C,
Influenza, HIV), Bakteri (misal : S. Saphrophyticus,
Bacillus sp., Porionibacterium sp., H. Influenzae, S.
Pneumoniae, N. Meningitis, B. Streptococcus,
Pseudomonas), Jamur (misal : Candida) dan Parasit
(misal : S. Scabiei)

Bahaya
Ergonomi

Cara kerja yang salah, diantaranya posisi kerja
statis, angkat angkut pasien, membungkuk, menarik,
mendorong.

Bahaya
Psikososial

Diantaranya kerja shift, stress beban kerja,
hubungan kerja, post traumatic

Bahaya
Mekanik

Diantaranya terjepit, terpotong, terpukul, tergulung,
tersayat, tertusuk benda tajam

Bahaya
Listrik

Diantaranya sengatan listrik, hubungan arus pendek,
kebakaran, petir, listrik statis.

Kecelakaan Diantaranya kecelakaan benda tajam
Limbah RS Diantaranya limbah medis (jarum suntik, vial obat,

nanah, darah) limbah non medis, limbah cairan tubuh
manusia (misal : droplet, liur, sputum)

Ada beberapa sumber bahaya di ruang isolasi seperti bahaya RS umumnya namun

yang terpenting adalah bahaya menyebarnya penyakit ke masyarakat baik itu oleh pasien

sendiri maupun petugas yang melayani pasien

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

pada pasal 3 mengenai pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:

a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
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b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat,

c. Lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;

d. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit;

e. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia

rumah sakit, dan Rumah Sakit.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tentang

perlindungan pasien, semua pasien dilindungi dapat menerima atau menolak sebagian atau

seluruh tindakan atau pertolongan, namun saat ditetapkan sebagai penderita penyakit yang

penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas atau yang

berpotensial wabah maka hal diatas tidak berlaku (sesuai pasal 56 ayat 2 point dua)

Undang-undang Republik Indonseia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kualitas barang   dan/atau

jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa,   kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Undang-undang Republik Indonseia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

bertujuan untuk mengurangi kecelakaan, mengurangi adanya bahaya peledakan, memaksa

peningkatan kemampuan pekerja dalam memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan

dan pemberian alat-alat pelindung kepada pekerja terutama untuk pekerjaan yang memiliki

risiko tinggi serta membantu terciptanya lingkungan kerja yang kondusif seperti penerangan

tempat kerja, kebersihan, sirkulasi udara serta hubungan yang serasi antara pekerja,

lingkungan kerja, peralatan dan proses kerja. Sumber bahaya kerja diidentifikasikan terkait erat

dengan:

 Kondisi alat kerja serta peralatan lainnya

 Bahan berbahaya (Explosive, Flameable, Poison) alkohol, radiasi

 Lingkungan

 Sifat pekerjaan

 Cara kerja

Pengendalian risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada dasarnya adalah upaya

untuk mengendalikan risiko dan bahaya yang dapat terjadi. Bahaya dalam pengelolaan limbah

pelayanan kesehatan dapat terjadi bila ada faktor-faktor:

a. agen infeksius;

b. komposisi kimia genotoksik atau sitotoksik;

c. bahan kimia berbahaya atau toksik atau farmasi agresif secara biologis;

d. radioaktivitas; dan

e. benda tajam yang digunakan.
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Bahaya dan efek kesehatan yang dapat terjadi terhadap petugas dan upaya

pengendalian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2.
Bahaya Dan Efek Kesehatan Serta Pengendaliannya

Bahaya Efek Kesehatan Pengendalian
Luka karena limbah
tajam dan pajanan yang
dihasilkan dari pathogen
melalui darah

Infeksi hepatitis B atau C, HIV,
malaria atau infeksi melalui
darah lainnya (Prüss-Ustün,
Rapiti & Hutin, 2005)

 Imunisasi terhadap virus hepatitis B
(WHO, 2009a)
 Penanganan limbah tajam pada

sumber dimasukkan ke dalam
kontainer anti tusuk tanpa recapping
(Hutin et al., 2003; WHO, 2010)

Bahaya biologis lain SARS (WHO, 2007a, 2009b)
Tuberculosis Influenza

Ventilasi keluar, alam dan mekanis
(WHO, 2009c, 2009d) Standar Kehati-
hatian (WHO, 2007b) Perlindungan
Pernafasan dengan N95, Respirator
FFP3 untuk prosedur terhadap batuk
risiko tinggi (Jefferson et al., 2008;
WHO, 2009c) Autoclave untuk limbah
laboratorium sebelum dibuang
(Weber, Boudreau & Mortimer, 1998

Disinfektan kimia klorin
(sodium hypochlorite)

Sensitivitas kulit dan
pernafasan (International
Programme on Chemical
Safety, 1999; Zock et al.,
2007) iritasi mata dan kulit,
lemah, kelelahan, mengantuk,
pusing, mati rasa dan mual

 Substitusi sabun dan air untuk kimia
pembersih
 Hindari soaking limbah tajam

dengan klorin bila akan diautoclave
atau insinerasi sebelum dibuang
 Encerkan bahan kimia secukupnya

mengacu pada pabrik untuk
pemajanan toksik (Zock, Vizcaya &
Le Moual, 2010)

Disinfektan tingkat tinggi
glutaraldehyde

Iritasi mata, hidung dan
tenggorokan, kulit, asma
sensitive pekerjaan, di mana
gejala pada individu yang
terkena meliputi sesak dada
dan sesak (Mirabelli et al.,
2007)

Mensubstitutsi sterilisasi uap kecuali
untuk instrumen yang sensitif tekanan
(Harrison, 2000; Pechter et al., 2005)
Pastikan dilusi memadai dan gunakan
secara tertutup, sistem ventilasi

Sterilan: ethylene oxide
(International
Programme in Chemical
Safety, 2003)

Iritasi mata dan kulit, sesak
nafas, mual, muntah, dan
masalah neurologik, seperti
sakit kepala dan pusing.
Bahaya reproduktif,
berhubungan dengan kerugian
syaraf dan genetik, aborsi
spontan dan kelemahan otot,
carcinogen (IARC, 1999)

Substitusi sterilisasi uap untuk
ethylene oxide kecuali untuk
instrumen yang sensitive tekanan
(EPA, 2002)  Gunakan hanya dalam
sistem tertutup dan ventilasi

Mengangkat benda
berat
Penanganan beban
berat jangka panjang

Cedera punggung dan
gangguan muskuloskeletal
(Schneider & Irastorza, 2010)
Penyakit degeneratif pada
tulang belakang lumbar

Mengurangi massa benda atau jumlah
beban dilakukan per hari (Nelson,
2003) Gunakan gerobak sampah
dengan roda, transfer limbah otomatis
dari troli untuk truk dan pengobatan
Gunakan lift dan katrol untuk
membantu dalam mentransfer beban

Radiasi Pengion Kerusakan sel tidak berbalik,
anemia, leukemia, cancer
paru-paru dari pernafasan

Pengelolaan limbah yang aman,
secara penuh sesuai dengan semua
peraturan yang relevan, harus
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(Niu, Deboodt & Zeeb, 2010) dipertimbangkan dan direncanakan
pada tahap awal dari setiap proyek
yang melibatkan bahan radioaktif dan
limbah dapat ditangani dengan baik,
dijaga dan akhirnya dibuang, lihat
standar BATAN dan internasional
(IAEA, 1995)

Sumber: World Health Organization, 2013

Secara khusus untuk langkah-langkah pengendalian risiko kesehatan dan keselamatan kerja di

Ruang Isolasi adalah penularan infeksi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

manajemen K3 ruang isolasi terdiri atas komponen penularan infeksi, jalur penularan, strategi

pencegahan dan pengendalian penularan infeksi, dan fasilitas pelindung, dan prosedur.

6.1. Komponen Penularan Infeksi

Penularan infeksi dapat terjadi bila ada komponen-komponen sebagai berrikut:

a. Agen Infeksi (Infection Agent)

Mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi. Pada manusia, agen infeksi dapat

berupa bakteri, virus, ricketsia, jamur dan parasit.

b. Tempat Hidup (Reservoir)

Tempat agen infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang biak dan siap ditularkan pada

orang.

c. Pintu Keluar (Port of Exit)

Jalan dimana agen infeksi meninggalkan tempat hidup, meliputi saluran pernafasan,

pecernaan, saluran kemih dan kelamin, kulit dan membrane mukos, transplasenta dan

darah serta cairan tubuh lain

d. Cara Penularan (Transmission)

Mekanisme transpor agen infeksi dari tempat hidup ke penderita (yang suseptibel), meliputi:

Kontak (langsung dan tidak langsung), droplet, airbone, vehikulum (makan, air/minuman,

darah) dan vektor (biasanya seranga dan binatang pengerat).

e. Penjamu (Host)

Orang yang tidak memiliki daya tahan tubuh yang cukup untuk melawan agen infeksi serta

mencegah terjadinya infeksi dan penyakit

f. Pintu Masuk (Port of Entry)

tempat dimana agen infeksi memasuki penjamu (yang suseptibel), melalui saluran

pernafasan, pencernaan, saluran kemih dan kelamin, selaput lendir, serata kulit yang tidak

utuh
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6.2. Jalur Penularan

Penularan infeksi dapat melalui jalur-jalur sebagai berikut:

a. Jalur Kontak

Infeksi melalui kulit, mulut dan mata dapat menyebar dengan kontak langsung hanya

dengan menyentuh area yang terinfeksi pada tubuh orang lain atau tidak langsung melalui

benda yang terkontaminasi seperti handuk bersama.

b. Jalur Droplet

Bersin, batuk atau bahkan berbicara bisa menyebar droplet melalui pernafasan dari orang

yang terinfeksi kepada orang lain.

c. Jalur Udara

Penyebaran aerosol mikroba ke pintu masuk, biasanya saluran pernapasan. Mikroba

aerosol merupakan suspensi partikel yang tersuspensi di udara untuk jangka waktu yang

lama

d. Jalur Fekal Oral -

Makanan yang terkontaminasi feses atau benda seperti mainan atau pegangan siram toilet

dapat menyebarkan infeksi ke host rentan dengan baik kontak langsung maupun tidak

langsung

6.3. Strategi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi meliputi:

a. Peningkatan daya tahan pejamu. Daya tahan penjamu dapat meningkatkan dengan

pemberian imunisasi aktif (contoh vaksinasi Hepatitis B), atau pemberian imunasi pasif

(imonoglobulin). Promosi kesehatan secara umum termasuk nutrisi yang adekuat akan

meningkatkan daya tahan tubuh.

b. Inaktivasi agen penyebab infeksi. Inaktivasi agen infeksi dapat dilakukan dengan metode

fisik maupun kimiawi. Contoh metode fisik adalah pemanasan (Pasteurisasi atau Sterilisasi)

dan memasak makanan seperlunya. Metode kimia termasuk klorinasi air, disinfeksi.

c. Memutus rantai penularan. Hal ini merupakan cara yang paling mudah untuk mencegah

penularan penyakit infeksi, tetapi hasilnya sangat bergantung kepada ketaatan petugas

dalam melaksanakan prosedur yang telah diterapkan tidakan pencegahan ini telah disusun

dalam suatu “Isolasi Precaution” (Kewaspadaan Isolasi) yang terdiri dari dua pilar/tingkatan

yaitu “Standard Precaution” (Kewaspadan Standar) dan “Tranmision based

Precaution” (Kewaspadaan berdasakan cara penularan).



Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 114

d. Tindakan pencegahan pejanan (“Post Exposure Prophylaxis”/PEP) terhadap petugas

kesehatan. Hal ini terutama berkaitan dengan pencegahan agen infeksi yang ditularkan

melalui darah dan cairan tubuh lainnya, yang sering terjadi Karena luka tusuk jarum bekas

pakai atau pajanan lainnya. Penyakit yang perlu mendapat pehatian adalah Hepatitis B,

Hepatitis C dan HIV. (Depertemen Kesehatan, 2009)

6.4. Standar Kehati-hatian

Standar kehati-hatian didisain untuk mereduksi risiko transmisi mikroorganisme dari

sumber infeksi yang dikenali atau tidak dikenali. Untuk perawatan seluruh pasien, harus

menerapkan standar kehati-hatian yang diterapkan terhadap darah, seluruh cairan tubuh,

sekresi, ekskresi, kecuali keringat terlepas dari keringat terlepas dari apakah mereka

mengandung darah terlihat, serta membran mukosa. Beberapa ketentuan umum dalam standar

kehati-hatian adalah sebagai berikut:

 Sarung tangan dipakai setiap kali kontak dengan cairan tersebut. Sarung tangan harus

diganti antara pasien, antara tugas, atau ketika robek.

 Mencuci tangan antara pasien dan setelah kontak dengan cairan darah/tubuh sangat

penting. Cuci tangan setelah melepas sarung tangan.

 Jika aerosolisasi atau muncrat cairan darah/tubuh, hambatan tambahan harus dikenakan

(gaun, perisai splash, kacamata, masker).

a. Kehati-hatian Melalui Udara

 Standar ini dilakukan untuk mengurangi risiko penularan melalui udara dari agen infeksi.

 Lakukan kehati-hatian melalui udara untuk pasien yang diketahui atau dicurigai terinfeksi

melalui droplet inti (partikel 5 mikron atau lebih kecil).

 Pasien harus ditempatkan di sebuah ruangan dengan ventilasi tekanan udara negatif

untuk mencegah penularan droplet nuklei. Tanpa ventilasi tekanan negatif, droplet nuklei

infeksius dapat tetap tersuspensi di udara untuk jangka waktu yang lama.

 Pintu dan jendela ruang isolasi tekanan negatif harus tetap tertutup sepanjang waktu.

 Petugas rumah sakit dan pengunjung memasuki ruang isolasi Airborne harus memakai

respirator N95 TB.

 Untuk pasien diisolasi dengan cacar air atau campak, orang kebal terhadap cacar

air/campak dapat memasuki ruang isolasi melalui udara tanpa masker.
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 Pasien di Airborne isolasi harus tetap di kamar mereka. Pasien hanya boleh

meninggalkan kamarnya hanya untuk keperluan sangat penting. Pasien harus memakai

masker bedah kertas ketika meninggalkan kamar mereka.

b. Kehati-hatian Droplet

 Standar kehati-hatian ini dilakukan untuk mereduksi risiko transmisi droplet agen

infeksius.

 Melibatkan kontak dari konjungtiva, atau selaput lendir hidung atau mulut orang yang

rentan dengan droplet besar (lebih dari 5 mikron dalam ukuran) yang mengandung

mikroorganisme dari orang yang memiliki penyakit klinis atau pembawa mikroorganisme.

 Droplet yang dihasilkan selama bersin, batuk, berbicara, dan selama prosedur tertentu

seperti penyedotan atau bronkoskopi.

 Harus menutup kontak (biasanya 3 kaki atau kurang) ke pasien infeksi. Droplet besar

hanya melalui jarak pendek dan tidak tersuspensi tetap di udara.

 Petugas rumah sakit dan pengunjung memasuki ruang isolasi Droplet harus memakai

masker bedah kertas.

c. Kehati-hatian Kontak

 Kehati-hatian kontak dilakukan untuk mereduksi transmisi agen infeksi penting menyebar

secara epidemiologis melalui kontak langsung atau tidak langsung.

 Kontak Langsung - kontak kulit ke kulit, transfer fisik dari mikroorganisme.

 Kontak tidak langsung - kontak dengan benda yang terkontaminasi dari lingkungan

pasien.

 Tindakan pencegahan kontak berlaku untuk pasien yang secara aktif terinfeksi atau

terkolonisasi organisme epidemiologis penting,

 Petugas rumah sakit dan pengunjung memasuki ruang isolasi kontak harus memakai

sarung tangan dan gaun.

 Peralatan non-sekali pakai, peralatan pasien yang dapat digunakan kembali harus

dilakukan disinfeksi sebelum meninggalkan ruang isolasi kontak dan sebelum digunakan

kembali dengan pasien lain. Bila mungkin, peralatan khusus ke ruang isolasi kontak.
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6.5. Manajemen Keselamatan Pasien Di Isolasi (Sumber. Lincolnshire Community
Health Services)

1. Komunikasi dan Dokumentasi

Dokter/ perawat yang bertugas harus memastikan bahwa pasien sepenuhnya

diberitahu dan mengerti tentang alasan untuk isolasi Psikologis dan keadaan umum

pasien harus dievaluasi setiap hari. Saat awal perawatan mendapatkan penjelasan

peralatan dan kebutuhan sehari-hari lainnya selama berada di ruang isolasi.Memahami

tidak keluar atau meninggalkan ruang isolasi dengan alas an apapun , kecuali sudah

sesuai kriteria di keluarkan dari ruangan isolasi.

2. Tanda (Signage)

Tanda ruang isolasi dan tanda informasi umum harus ditampilkan dengan jelas

di pintu kamar dan perlu dillengkapi dengan foto contoh persyaratan APD yang sesuai

dengan mode transmisi penyakitnya pada Gambar 6.1.

Gambar 6.1.
Tanda Ruang Isolasi Yang Tertulis Di Pintu Kamar

Orang yang ingin memasuki ruang misalnya pengunjung dan staf fasilitas harus

terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter / perawat yang bertugas. Selama situasi

wabah, mungkin perlu untuk mengunjungi pasien dan hal ini harus dikontrol secara

ketat, bila tetap ingin masuk harus memakai APD seperti yang dipakai petugas Gambar

6.2. Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi memberikan dukungan dan saran.
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Gambar 6.2.

Contoh Petunjuk Bagi Yang Akan Memasuki Ruang Isolasi

3. Prosedur yang harus diikuti sebelum memasuki ruangan

Mendapatkan penjelasan dan peralatan yang mungkin diperlukan selama

dirawat di ruang isolasi (misalnya paket ganti, tas sampah, tas linen dan lain-lain). Tidak

melakukan kegiatan atau pergerakan yang tidak perlu masuk dan keluar dari

ruangan.tempat perawatan. Mencuci tangan atau menggunakan pembersih tangan

berbahan dasar alcohol sesuai pedoman Mengenakan apron/celemek dan sarung

tangan atau alat pelindung diri lain yang diperlukan sesuai cara penularan penyakitnya

4. Prosedur yang harus diikuti sebelum keluar ruangan

Buang setiap celemek dan sarung tangan ke dalam tempat sampah di dalam

ruangan. Cuci dengan sabun dan air di wastafel, tangan kering benar pada

anteroom.Jika meninggalkan ruangan dengan cairan / kotoran tubuh untuk

membuangnya sesuai temapat sampah yang disediakan dan kembali mencuci tangan

dengan bersih.

5. Kebersihan tangan

Kebersihan tangan merupakan bagian dari kewaspadaan standar pencegahan

dan pengendalian infeksi (lihat kebersihan tangan dan penggunaan panduan pembersih

tangan alkohol). Kebersihan tangan harus dilakukan sebelum memasuki ruang isolasi,
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setelah kontak fisik dengan pasien, lingkungan dekat mereka atau barang-barang

lainnya di ruang isolasi dan sebelum meninggalkan ruangan. Penggunaan pembersih

tangan alkohol harus digunakan segera setelah keluar ruangan. Untuk beberapa kondisi

yaitu Clostridium difficile, pembersih tangan alkohol Norovirus tidak efektif dan mencuci

tangan dengan sabun dan air harus dilakukan.

Mencuci tangan adalah langkah yang paling penting yang dapat dilakukan untuk

mengurangi penularan agen infeksi dari orang ke orang atau dari satu situs ke situs

lainnya. Mengenakan sarung tangan tidak menggantikan kebutuhan untuk mencuci

tangan.

6. Alat Pelindung Diri (APD)

Penggunaan APD merupakan bagian dari kewaspadaan standar pencegahan

dan pengendalian infeksi (lihat Pedoman Kewaspadaan Standar). APD harus siap

tersedia di luar ruang isolasi untuk semua petugas kesehatan untuk digunakan. Tingkat

dan jenis APD yang dibutuhkan ditentukan oleh kondisi yang dicurigai / dikonfirmasi

suspected / confirmed cara penularan penyakitnya misalnya saluran pernapasan harus

menggunakan masker respiratory partikulat  Petugas Kesehatan seperti staf portering

yang tidak terlibat dengan transportasi pasien dan tidak kontak dengan bahan

terkontaminasi/ infeksius (colonised/infectious) maka tak perlu memakai APD, namun,

kebersihan tangan wajib harus dilakukan. Jika perawat pribadi diminta untuk

memasukkan ruang isolasi untuk perbaikan penting, mereka harus melaporkan kepada

dokter / perawat yang bertugas dan APD yang sesuai harus disediakan dan dipakai.

a. Ketentuan Dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri

 Tangan harus selalu bersih walaupun mengunakan APD.

 Lepas atau ganti bila perlu segala perlengkapan APD yang dapat digunakan

kembali yang sudah rusak atau sobek segera setalah anda mengetahui APD

tersebut tidak berfugsi optimal.

 Lepaskan semua APD sesegera mungkin setelah selesai memberikan pelayanan

dan hindari kontaminasi : lingkungan di luar ruang isolasi, para pasien atau

pekerja lain, dan diri anda sendiri.

 Buang semua perlengkapan APD dengan hati-hati dan segera bersihkan tangan.

 Perkiraan resiko terpajan cairan tubuh atau area terkontaminasi sebelum

melakukan kegiatan perawatan kesehatan.

 Pilih APD sesuai dengan perkiraan resiko terjadinya pajanan.

 Menyediakan sarana APD bila emergensi dibutuhkan untuk dipakai.
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b. Jenis-jenis alat pelindung diri
1) Sarung tangan : melindungi tangan dari bahan yang dapat menularakan penyakit

dan melindungi pasien dari mikroorganisme yan berada ditangan petugas

kesehatan. Sarung tangan merupakan penghalang (barrier) fisik paling penting

untuk mencegah penyebaran infeksi. Sarung tangan harus diganti antara setiap

kontak dengan satu pasien dengan pasien lainnya, untuk menghidari kontaminasi

silang.

2) Masker : harus cukup besar untuk menutupi hidung, mulut, bagian bawah dagu,

dan rambut pada wajah (jenggot). Masker digunakan untuk menahan cipratan

yang sewaktu petugas kesehatan atau petugas bedah berbicara, batuk atau

bersin serta untuk mencegah percikan darah atau cairan tubuh lainnya memasuki

hidung atau mulut petugas kesehatan. Bila masker tidak terbuat dari bahan yang

tahan dari cairan, maka masker tersebut tidak efektif untuk mencegah kedua hal

tersebut.

3) Alat pelindung mata : melindungi petugas dari percikan darah atau cairan tubuh

lainnya dengan cara melindungi mata. Pelindung mata mencakup kacamata

(goggles) plastik bening, kacamata pengaman, pelindung wajah dan visor.

Kacamata koreksi atau kacamata dengan lensa polos juga dapat digunakan,

tetapi hanya jika ditambahkan pelindung pada bagian sisi mata. Petugas

kesehatan harus menggunakan masker dan pelindung mata atau pelindung

wajah, jika melakukan tugas yang memungkinkan adanya percikan cairan secara

tidak sengaja kearah wajah. Bila tidak tersedia pelindung wajah, petugas

kesehatan dapat menggunakan kacamata pelindung atau kacamata biasa serta

masker.

4) Topi : digunakan untuk menutup rambut dan kulit kepala sehingga serpihan kulit

dan rambut tidak masuk kedalam luka selama pembedahan. Topi harus cukup

besar untuk menutup semua rambut. Meski pun topi dapat memberikan sejumlah

perlindungan pada pasien, tetapi tujuan utamanya adalah untuk melindungi

pemakainya dari darah atau cairan tubuh yang terpercik atau menyemprot.

5) Gaun pelindung : digunakan untuk menutupi atau mengganti pakai biasa atau

seragam lain, pada saat merawat pasien yang diketahui atau dicurigai menderita

penyakit menular melalui droplet/airbone. Pemakain gaun pelindung terutama

adalah untuk melindungi baju dan kulit petugas kesehatan dari sekresi respirasi.

Ketika merawat pasien yang diketahui atau dicurigai menderita penyakit

menular tersebut, petugas kesehatan harus menggunakan gaun pelindung setiap
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masuk ruangan untuk merawat pasien karena ada kemungkinan percikan atau

semprotan darah cairan tubuh, sekresi atau eksresi. Pangkal sarung tangan

harus menutupi ujung lengan gaun sepenuhnya. Lepaskan gaun sebelum

meninggalkan area pasien. Setelah gaun dilepas pastikan bahwa pakaian dan

kulit tidak kontak dengan bagian potensial tercemar, lalu cuci tangan segera

untuk berpindahnya organisme.

6) Kontaminasi pada pakaian yang dipakai saat bekerja dapat diturunkan 20-

100 kali dengan memakai gaun pelindung. Perawat yang menggunakan apron

plastik saat merawat pasien bedah abdomen dapat menurunkan transmisi S.

Aureus 30 kali dibandingkan dengan perawat yang memakai baju seragam

dan ganti tiap hari.

7) Apron : yang terbuat dari karet atau plastik, merupakan penghalang tahan air

untuk sepanjang bagian depan tubuh petugas kesehatan. Petuagas kesehatan

harus mengunakan apron dibawah gaun penutup ketika melakukan perawatan

langsung pada pasien, membersihkan pasien, atau melakukan prosedur dimana

ada resiko tumpahan darah, cairan tubuh atau sekresi. Hal ini sangat penting bila

gaun pelindung tidak tahan air apron akan mencegah cairan tubuh pasien

mengenai baju dan kulit petugas kesehatan.

8) Pelindung kaki : digunakan untuk melindung kaki dari cedera akibat benda tajam

atau benda berat yang mungkin jatuh secara tidak segaja ke atas kaki. Oleh

karena itu, sadal, “sandal jepit” atau sepatu yang terbuat dari bahan lunak (kain)

tidak boleh dikenakan. Sepatu boot karet atau sepatu kulit tertutup memberikan

lebih banyak perlindungan, tetapi harus dijaga tetap bersih dan bebas

kontaminasi darah atau tumpahan cairan tubuh lain. Penutup sepatu tidak

diperlukan jika sepatu bersih. Sepatu yang tahan terhadap benda tajam atau

kedap air harus tersedia di kamar bedah, sebuah penelitian menyatakan bahwa

penutup sepatu dari kain atau kertas dapat meningkatkan kontaminasi karena

memungkinkan darah merembes melalui sepatu dan sering kali digunakan

sampai diruang operasi. Kemudian di lepas tanpa sarung tangan sehingga terjadi

pencemaran.

c. Faktor-faktor Penting Yang Harus Diperhatikan Pada Pemakaian Alat
Pelindung Diri
1) Kenakan APD sebelum kontak dengan pasien, umumnya sebelum memasuki

ruangan.

2) Gunakan dengan hati-hati jangan menyebarkan kontaminasi.
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3) Lepas dan buang secara hati-hati jangan menyebarkan kontaminasi.

4) Lepas danbuang secara hati-hati ketempat limbah infeksius yang telah

disediakan di ruangan ganti khusus. Lepas masker di luar ruangan.

5) Segera lakukan pembersihan tangan dengan langkah-langkah membersihkan

tangan sesuai pedoman.

Tabel 6.3.
Pemilihan Alat Pelindung Diri

7. Koleksi spesimen dan transportasi

Memberi label pot spesimen sebelum memasuki ruangan (termasuk label

biohazard bila perlu). Tinggalkan kartu permintaan di luar ruangan.Pastikan bahwa tidak

ada kebocoran spesimen dan keluarnya pot bebas dari kontaminasi. Spesimen

ditempatkan ke dalam kompartemen yang sesuai kantong spesimen. Membuat register

/ekspedisi khusus tentang pengiriman sampel petugas, yang mengantar dan yang

menerima wajib menandtangani di buku tersebut.

8. Makanan

Makanan pasien di berikan sesuai diet, sebaiknya memakai alat sekali pakai

sehungga tidak menjadi sumber penularan kontak dari pasien, dan untuk menjaga

terjadi kontaminasi dengan alat medis/ barang lainnya

9. Transfer / Pemindahan pasien di isolasi

Jika transportasi pasien terisolasi ke departemen / area lain diperlukan, luka

terinfeksi harus ditutupi dengan perban (dressing) dan pasien yang terinfeksi dengan

Jenis Pajanan Contoh Pilihan Alat Pelindung Diri
Resiko Redah :
Kontak dengan Kulit
Tidak terpajan darah langsung

Injeksi
Perawatan luka ringan

Sarung tangan esensial

Resiko Sedang :
Kemungkinana terpajan darah
namun tidak ada cipratan

Pemeriksaan pelvis
Insersi IUD
Melepas IUD
Pemasangan kateter intra vena
Penanganan spesimen
laboratorium
Perawatan luka berat
Ceceran darah

Sarung tangan
Mungkin perlu gaun
pelindung atau Celemek

Resiko Tinggi :
Kemungkinan terpajan darah dan
kemungkinan terciprat
Perdarahan massif

Tidakan bedah mayor
Bedah mulut
Persalinan pervagina

Sarung tangan
Celemek
Kacamata pelindung
Masker
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infeksi saluran pernafasan diminta untuk memakai masker/ menutup mulut jika batuk

atau bersin. atau disarankan oleh Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Jika

transfer pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan lain, staf secara lisan harus

menginformasikan fasilitas penerima dan formulir transfer (contoh formulir di Gambar

6.3.) antar pelayanan kesehatan harus dilengkapi dan menyertai pasien seperti

layaknya rujukan pasien.

Gambar 6.3.
Contoh Formulir Transfer Pasien

10. Transportasi Pasien dengan Ambulan

Membutuhkan transportasi ambulan seharusnya tidak mencegah keluarnya

pasien. Layanan ambulan harus mengikuti kewaspadaan standar dan kewaspadaan

isolasi. Pastikan formulir antar-pelayanan kesehatan dilengkapi dan mengikuti pasien.
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Layanan ambulan memiliki panduan manajemen pasien yang terinfeksi dan ambulance

yang memiliki syarat tertentu

11. Pengelolaan Linen dan Pakaian

Semua linen yang dihasilkan dari ruang isolasi harus ditangani sebagai linen

yang terinfeksi dengan kantong khusus yang diketahui oleh cleaning servis dan petugas

laundry (lihat Pedoman Manajemen Linen). Linen yang akan digunakan disimpan di

tempat khusus bukan diruangan perawatan

12. Tumpahan darah/cairan tubuh.

Semua tumpahan darah/cairan tubuh harus ditangani dengan panduan

pencegahan dan pengendalian infeksi , sebagai bahan yang terkontaminasi, hal ini

tergantung cara penularan penyakit dari pasien

13. Pengelolaan Benda tajam / Limbah

Limbah yang dihasilkan selama perawatan seorang pasien dijajah/terinfeksi

colonised/infected mungkin terkontaminasi dengan bahan infeksius. (lihat Pedoman

Manajemen Limbah).Semua limbah yang dihasilkan dari pasien terpajan/ menular

colonised/infectious harus diperlakukan sebagai limbah berbahaya dan ditempatkan ke

kantong limbah berbahaya warna KUNING. Benda tajam harus dibuang ke dalam

wadah benda tajam sesuai panduan.

14. Pembersihan lingkungan

Cakupan dari pembersihan harian dari sisi ruangan akan sebagaimana

tercantum dalam jadwal pembersihan lokal Peralatan sekali pakai yang khusus harus

digunakan untuk tujuan ini sejalan dengan persyaratan pengkodean pembersih / warna

NHS. Sisi ruangan harus dibersihkan setiap hari dengan memberikan perhatian khusus

pada permukaan horisontal, fasilitas en-suite, lantai dan setiap item yang berpotensi

sering dipegang oleh pasien seperti gagang pintu, bedrails dan saklar. Ruang isolasi

harus bersih dari hal untuk memungkinkan pembersihan lingkungan berlangsung

secara efektif.

15. Perawatan / Peralatan Medis

Hanya keperawatan/ peralatan medis yang diperlukan harus dibawa ke ruang

isolasi. Bila memungkinkan penggunaan tunggal/ sekali pakai/ peralatan khusus harus

digunakan. Semua peralatan yang dapat digunakan kembali, dimana digunakan dalam
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isolasi, harus didekontaminasi sesuai panduan PPI. Proses ini harus dicatat dan diaudit

bersama-sama dengan pemeriksaan rutin peralatan.Semua item terbuka seperti tisu/

tisu basah/ perban seharusnya digunakan pasien perorangan saja dan harus dibuang

setelah isolasi telah dihentikan.

16. Eliminasi

Dimana fasilitas en-suite tidak tersedia, kursi commode dan dukungan pispot

(bedpan) bisa khusus untuk pasien yang menggunakan. Kursi commode (toilet/kloset) /

dukungan pispot (bedpan) harus dibersihkan, pada semua permukaan, setelah setiap

digunakan dengan agen pelepas tisu basah deterjen / klorin yang direkomendasikan

atau fasilitas otomatis yang dianggap sesuai. Ini mungkin tidak diperlukan untuk

menjaga commode di ruang isolasi, di mana commode harus benar-benar dibersihkan

pada semua permukaan setelah dikeluarkan dari ruangan. Pispot harus ditutupi dengan

penutup yang tepat sebelum dikeluarkan dari ruang isolasi. APD harus dikenakan oleh

pekerja pelayanan kesehatan, pispot dibuang langsung ke macerator dan kemudian

APD dapat dilepas dan dibuang sesuai panduan setempat. Tangan harus dicuci

kemudian dengan sabun dan air mengalir.

17. Pengunjung

Pengunjung tidak diijinkan ke ruang isolasi kecuali berkenan memakai APD

sesuai yang digunakan petugas, melaksanakan panduan sesuai PPI. Pengunjung

mengurangi kontak dengan bahan infeksius sehingga menghindari mereka tertular dari

pasien

18. Discharge dari ruang isolasi

Ketika pasien dipulangkan, atau dipindahkan ke fasilitas pelayanan kesehatan /

rumah perawatan lain, tingkat kewaspadaan yang sama mungkin tidak diperlukan.

Alasannya sudah tidak menular lagi atau tidak terbukti penyakit yang menyebabkan

mereka diisolasi.  Hal ini memerlukan penjelasan yang cermat dan komunikasi yang

baik antara petugas layanan kesehatan, penjaga dan / atau staf rumah dan staf

komunitas. dan di bekali surat keterangan bebas penyakit yang diduga  yang

menyebakan diisolasi. Saran dapat dimintakan dari Team Pencegahan dan

Pengendalian Infeksi. Formulir transfer antar pelayanan kesehatan harus dilengkapi.
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19. Pasien Meninggal

Dilakukan pemulasaran jenazah, keluarga harus diberitahu tentang risiko

potensial penularan, perlakuan pada jenazah sesuai dengan agama dan kepercayaan

yang dianut, selalu memperhatikan kewaspadaan isolasi dapat dilihat Gambar 6.4.

Gambar 6.4.
Tingkat Risiko Penanganan Pasien Meninggal Karena Infeksi

20. Penghentian Isolasi keperawatan

Kewaspadaan isolasi akan dihentikan ketika jelas bahwa pasien tidak lagi

menular kepada orang lain.

21. Kebersihan terminal

Staf perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa terminal yang bersih

telah terjadi sebelum penggunaan berikutnya dari ruangan itu. (Lihat pedoman

dekontaminasi peralatan medis dan lingkungan)

22. Sistem keamanan

Pada pasien yang termasuk kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai

penyakit yang harus diisolasi maka wajib diikuti, bila menolak maka akan dikenkan

sanksi mengikuti UU Wabah no 4 tahun 1984
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BAB VII
PENUTUP

(1) Pedoman Teknis ini disusun dengan melibatkan :
 Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat

Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI,
 Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI,
 Direktorat Penyehatan Lingkungan,  Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan RI,
 Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, RSUP Persahabatan,
 Perhimpunan Pengendalian Infeksi (PERDALIN),
 Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI),
 RSPI Sulianti Saroso Jakarta,
 RSUD Pasar Rebo DKI Jakarta,
 RS Kanker Dharmais Jakarta,
 Konsultan dan Praktisi.

(2) Pedoman teknis ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan oleh pengelola fasyankes,
penyedia jasa konstruksi, Dinas Kesehatan Daerah, dan instansi yang terkait dengan
pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan bangunan dan prasarana
FKTP guna menjamin pencegahan dan pengendalian infeksi yang ditransmisikan melalui
udara.

(3) Pedoman ini tidak dapat dipisahkan dengan pedoman-pedoman lainnya yang terkait
dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan pencegahan dan pengendalian infeksi.

(4) Ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik atau yang bersifat alternatif serta penyesuaian
pedoman teknis bangunan dan prasarana FKTP untuk mencegah infeksi yang
ditransmisikan melalui udara disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan daerah setempat.

(5) Pedoman teknis ini akan terus disempurnakan dan diperbaharui sesuai dengan
perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
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Lampiran 1.
Contoh Ruangan Rawat Inap Isolasi Tipe S Tekanan Standar

Gambar
Denah Ruang, Titik Lampu dan Sirkulasi Udara

di Ruang Rawat Inap Isolasi Tipe S Tekanan Standar



Gambar
Potongan di Ruang Rawat Inap Isolasi Tipe S Tekanan Standar



Gambar
3 D Ruang Rawat Inap Isolasi Tipe S Tekanan Standar



Persyaratan teknis
• Persyaratan Bangunan :
– Ukuran ruangan minimal 6m x 7,5m.
– Tirai minimal 10cm dari lantai serta terdiri dari tirai masif setinggi 250cm dari lantai

dan sisa sampai langit-langit tirai jala.
• Persyaratan ventilasi.
– Fan yang dipakai adalah fan dinding ukuran 35 cm.
– Arah angin fan harus mengarah ke pasien.
• Persyaratan instalasi listrik.
– Kotak kontak minimal 6 (enam) buah dengan 2 (dua) buah per tempat tidur yang

terhubung dengan sumber listrik darurat (Genset).
• Persyaratan pencahayaan.
– Intensitas cahaya minimal 200 Lux (5 buah Lampu PLC 18 Watt).
– Lampu kamar mandi minimal 100 Lux (1 buah Lampu PLC 18 Watt).

Keterangan gambar
 Meja dan lemari samping diletakan pada sisi kanan.
 Lubang angin di bawah jendela setinggi 15cm dari lantai dapat berupa lubang kisi
grille).

 Jendela mempunyai bukaan 100% ke arah luar.
 Arah buka pintu KM keluar dengan lebar minimal 90cm.
 Lebar pintu ruangan perawatan minimal 120cm dan dilengkapi dengan lubang kaca.



Lampiran 2.
Contoh Gambar Ruang Rawat Isolasi (Ruang Rawat Pasien Infeksius)

Denah Ruang, Titik Lampu dan Sirkulasi Udara
di Ruang Rawat Isolasi (Ruang Rawat Pasien Infeksius)



Gambar Potongan di Ruang Rawat Isolasi (Ruang Rawat Pasien Infeksius)



3D Ruang Ruang Rawat Isolasi (Ruang Rawat Pasien Infeksius)



Lampiran 3
Contoh Gambar Ruang Toilet

Gambar
Denah Ruang, Titik Lampu Dan Gambar Potongan Di Ruang Toilet



Persyaratan teknis
• Persyaratan Bangunan :
– Ukuran ruangan minimal 2m x 2,25m.
– Lantai berwarna terang, tidak licin, rata, tidak berpori, dan mudah dibersihkan.
– Kemiringan lantai harus mengarah ke floor drain dan tidak menyebabkan genangan.
• Persyaratan pencahayaan.
– Intensitas cahaya minimal 100 Lux (1 buah Lampu PLC 18 Watt).

Keterangan gambar
• Jika tidak ada jendela maka KM harus dilengkapi dengan exhaust fan yang

terletak di langit-langit dengan ductingnya.



Lampiran 4
Standard Kenyamanan Suhu Udara.



Lampiran 5
Ilustrasi Pengaruh Kelembaban Relatif Terhadap Kenyamanan dan

Pertumbuhan Bakteri, Virus, dan Jamur.

Sumber:http://www.energyvanguard.com/blog-building-science-HERS-BPI/bid/24336/The-4-Factors-of-Comfort



Lampiran 6
Jenis Air Lock.



Lampiran 7
Rancangan Parameter untuk Area di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

berdasarkan ASHRAE 2011.

Sumber : ASHRAE, 2011



Lampiran 8
Alat Bantu untuk Menghitung ACH dan Cara Mengukur ACH.
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