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ABSTRACT 

 

          Prison or LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) is a place to build good 

character of convicted criminals and inmates in Indonesia.The aim of this research 

was to evaluated the enviromental sanitation in prison or LAPAS (Lembaga 

Pemasyarakatan) class I Madiun.  

 

This study was a evaluatif study and based from the time of this research 

was cross sectional. The object of this research is enviromental sanitation in 

prison or LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) class I Madiun by direct assessment 

using observation instrument.This study was analyze descriptively by comparing 

with the term contained in the “Pedoman Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009; 

and Kepmen Kehakiman dan HAM RI No: M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 Tentang 

Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan”.  

           

Judging from the results of an observational analysis of enviromental 

sanitasion in prison class I Madiun, variable  of occupant hygiene and health, 

water supply, sanitation and cell have been appropriate with “Pedoman Kesehatan 

Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Direktorat Bina Perawatan 2009”. However,at variable of kitchen and food 

preparation and office in prison were not appropriate with “Pedoman Kesehatan 

Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Direktorat Bina Perawatan 2009; and Kepmen Kehakiman dan HAM RI No: 

M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis 

Pemasyarakatan” yet. 

  

It is concluded that environmental sanitation in the prison class 1 madiun 

is good enough about the facilities and health services, but still not good enough 

on variable of kitchen and food preparation and office in prison. It is suggestied, 

to create a good enviromental sanitasion in prison, sanitation improvement 

“Pedoman kesehatan lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah 

Tahanan Negara, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009” is required. 

 

 

Keywords : evaluation, environmental sanitation , institution prison (LAPAS). 
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ABSTRAK 

 

          Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau Lapas) adalah tempat untuk 

melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di 

Indonesia.Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sanitasi lingkungan institusi 

lembaga pemasyarakatan klas 1 kota madiun.   

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat evaluatif dan jika dilihat 

dari waktu penelitian ini dilakukan adalah bersifat cross  sectional. Objek dalam 

penelitian ini adalah pengamatan terhadap sanitasi lingkungan institusi Lembaga 

Pemasyarakatan Klas  1  kota   Madiun dengan penilaian langsung menggunakan 

lembar observasi. Untuk hasil observasi, penelitian ini menganalisis secara 

deskriptif dengan menyesuaikan dengan acuan Pedoman kesehatan lingkungan di 

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina 

Perawatan 2009; dan Kepmen Kehakiman dan HAM RI No: M.01.PL.01.01 

TAHUN 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. 

           

Dilihat dari hasil analisis penilitian secara observasi pada sanitasi 

lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan klas 1 kota Madiun, variabel kebersihan 

dan kesehatan penghuni, pasokan air, sanitasi serta ruang dan sel, telah memenuhi 

sesuai dengan Pedoman Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan 

Rumah Tahanan Negara, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat 

Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009. Namun pada variabel 

dapur dan penyiapan makanan serta kantor lapas belum sesuai dengan Pedoman 

Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Direktorat Bina Perawatan 2009; dan Kepmen Kehakiman dan HAM RI No: 

M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis 

Pemasyarakatan. . 

 

Kesimpulannya, sanitasi lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan klas 1 

Madiun sudah cukup baik mengenai sarana dan pelayanan kesehatan tetapi masih 

belum cukup baik pada variabel dapur dan penyiapan makanan serta kantor lapas.  

Sarannya, untuk menciptakan sanitasi lingkungan yang baik pada lembaga 

pemasyarakatan perlu dilakukan perbaikan sanitasi berdasarkan Pedoman 

kesehatan lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Direktorat Bina Perawatan 2009. 

 

Kata kunci : evaluasi, sanitasi lingkungan, institusi lembaga pemasyarakatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

          Penyakit berbasis lingkungan masih merupakan masalah kesehatan terbesar 

bagi masyarakat Indonesia. Menurut Blum (1969) dalam Kuspriyanto (2002) 

berpendapat bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi status kesehatan 

sehingga status kesehatan itu tidak berdiri sendiri, yaitu : faktor pembawaan, 

faktor pelayanan kesehatan, faktor tingkah laku, dan faktor lingkungan. Dan yang 

akan berdampak terhadap status kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan 

masyarakat secara keseluruhan adalah lingkungan yang notabene memiliki 

pengaruh dan peranan terbesar. Penyakit berbasis lingkungan masih merupakan 

penyebab utama kematian di Indonesia.  

Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 

disebutkan, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut 

segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak 

terkecuali mereka yang sedang menjalani pidana atau ditahan di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara/Rutan (DepKumHAM RI, 2008:1)  

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau Lapas) adalah tempat untuk 

melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di 

Indonesia. Narapidana (napi), tahanan dan anak didik pemasyarakatan juga 

merupakan anggota masyarakat serta mempunyai hak yang sama dengan anggota 
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masyarakat lainnya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Salah satu 

aspek penting yang memerlukan perhatian adalah keadaan kesehatan baik fisik, 

mental maupun sosial. Perlakuan dan pelayanan kesehatan bagi napi, tahanan atau 

anak didik pemasyarakatan dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur 

keberhasilan pembangunan di bidang hukum baik secara nasional ataupun 

internasional (DepKumHAM RI, 2008: 1) 

Lembaga pemasyarakatan klas 1 kota madiun adalah lembaga peninggalan 

jaman belanda yang dibangun pada tanggal 1919. Lembaga pemasyarakatan ini 

berbatasan pada arah utara dengan perumahan Sukokaryo dan pertanian, pada arah 

selatan berbatasan dengan stasiun kereta api madiun, pada sebelah barat 

berbatasan dengan bengawan madiun dan pada sebelah timur berbatasan dengan 

perumahan Sukosari. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya derajat kesehatan para 

narapidana adalah keadaan sanitasi lingkungan lembaga pemasyarakatan itu 

sendiri. Sanitasi Lembaga Pemasyarakatan sangat erat kaitannya dengan angka 

kesakitan penyakit menular. Sanitasi yang tidak sehat merupakan penyebab dari 

rendahnya taraf kesehatan jasmani dan rohani yang memudahkan terjangkitnya 

penyakit dan mengurangi daya kerja atau daya produktif seseorang. Maka jika 

semakin baik kondisi sanitasi lembaga pemasyarakatan maka semakin baik pula 

tingkat kesehatan para narapidana tersebut.  

Menurut Azwar (1996), sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang 

menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang 

mempengaruhi derajat kesehatan manusia. 
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          Daya tampung dan tingkat hunian adalah dua parameter yang perlu 

diperhatikan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kelayakan bagian 

tempat tinggal tahanan di dalam lapas dan rutan. Kelebihan penghuni dalam suatu 

lapas dan rutan akan menimbulkan masalah keterbatasan akses ke air, kebersihan 

dan kesehatan umum, selain masalah ketersediaan ruang untuk menampung para 

tahanan (Nembrini, 2007).  

          Bilamana jumlah tahanan melampaui daya tampung lapas dan rutan, atau 

bilamana sebuah lapas dan rutan sudah diperbesar, maka kebutuhan untuk 

menyesuaikan pelayanan-pelayanan dasar sesuai dengan perkembangan tersebut 

jarang diperhatikan. Sebagai akibatnya, sarana sanitasi tidak lagi memadai untuk 

memenuhi kebutuhan keseluruhan penghuni lapas dan rutan. Terhentinya 

pelayanan dasar seperti sarana sanitasi menimbulkan risiko kesehatan yang serius 

bagi para tahanan (Nembrini, 2007). 

Diakuinya, persoalan ini juga tidak lepas dari aspek sanitasi lingkungan 

Lapas/Rutan yang belum memenuhi standar kesehatan, padahal ini merupakan 

hak warga binaan memperoleh perlakuan yang manusiawi seperti perawatan 

jasmani dan rohani termasuk kesehatan seperti yang tercantum dalam pasal 14 UU 

Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. 

          Dari uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik dan mencoba untuk 

mengevaluasi apakah keadaan sanitasi lingkungan institusi di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun tersebut sudah memenuhi pedoman yang 

telah ditetapkan oleh Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009 dan 
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Kepmen Kehakiman dan HAM RI NOMOR : M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 

Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

          Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun yang terletak di Jl. Yos 

Sudarso No.100 B Madiun merupakan lembaga pemasyarakatan dengan kapasitas 

hunian 500 tahanan atau narapidana dan sekarang telah dihuni oleh kurang lebih 

1150 tahanan atau narapidana. Tahanan atau narapidana yang berada di Lapas ini 

tidak hanya narapidana yang berasal dari Kota Madiun. Sebagian narapidana ada 

yang merupakan narapidana pindahan atau mutasi dari Lapas luar Kota Madiun, 

contohnya narapidana Lapas Medaeng yang dipindahkan ke Lapas Klas 1 Kota 

Madiun. 

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun adalah Lembaga 

Pemasyarakatan dengan bangunan kokoh dan cukup luas yang merupakan 

peninggalan bangunan jaman Belanda. Lembaga Pemasyarakatan ini memiliki 

sarana fisik yang cukup lengkap misalnya BLOK Rumah Sakit, Lapangan Tenis, 

Lapangan Volley, Aula, Dapur dan lain-lain. Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 

Madiun memiliki beberapa BLOK tahanan. BLOK A sampai BLOK G, yang 

didalamnya terdapat beberapa kamar yang digunakan sebagai tempat narapidana. 

Serta 1 kamar mandi di setiap kamar hunian yang ada. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan dengan wawancara yang dilakukan 

pada petugas / staff umum di Lembaga Pemasyarakatan klas 1 Kota Madiun, 

nampaknya kepadatan hunian telah melebihi kapasitas, sarana sanitasipun kurang 

diperhatikan, selain itu perilaku narapidana rata-rata masih banyak yang 
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mengabaikan kondisi lingkungan seperti kurang menjaga kebersihan kamar 

hunian misalnya tidak mentaati jadwal piket untuk membersihkan kamar hunian 

maupun blok tahanan serta kurang menjaga kebersihan dan kesehatan dirinya 

sendiri seperti tidak mencuci tangan sebelum makan, sering pinjam meminjam 

barang dengan narapidana yang lain. Apalagi mengingat satu kamar hunian yang 

seharusnya dihuni hanya 5 narapidana dalam kenyataannya telah dihuni sekitar 40 

narapidana. Kondisi kesehatan narapidana terutama penyakit menular masih 

tinggi, misalnya penyakit TBC, penyakit kulit, HIV/AIDS dan lain-lain. 

Banyaknya timbul penyakit menular didalam lembaga pemasyarakatan tidak 

terlepas dari salah satu faktor mengenai sanitasi lingkungan lembaga 

pemasyarakatan tersebut.  

          Berangkat dari masalah inilah, penelitian ini akan dilakukan untuk 

mengetahui kondisi sanitasi lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota 

Madiun apakah sudah sesuai dengan pedoman yang ada. Selain itu, sebelumnya 

belum pernah dilakukan penelitian maupun pengawasan mengenai sanitasi di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun sehingga perlu dilakukan evaluasi 

terhadap sanitasi lingkungan institusi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota 

Madiun berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009; 

dan Kepmen Kehakiman dan HAM RI NOMOR : M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 

Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. 
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1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan masalah 

          Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan pada bagian 

identifikasi masalah, maka penelitian ini dilakukan hanya untuk mengevaluasi 

sanitasi lingkungan institusi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun. Pada 

ruang dan sel yang diteliti adalah blok khusus yang dihuni oleh tahanan atau 

narapidana perempuan. 

 

1.3.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu :  

Bagaimanakah sanitasi lingkungan institusi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 

Kota Madiun berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di 

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina 

Perawatan 2009; dan Kepmen Kehakiman dan HAM RI NOMOR : 

M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis 

Pemasyarakatan? 
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BAB II 

TUJUAN DAN MANFAAT 

 

2.1 Tujuan Umum 

          Melaksanakan evaluasi sanitasi lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas 

1 Kota Madiun berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di 

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina 

Perawatan 2009; dan Kepmen Kehakiman dan HAM RI No: M.01.PL.01.01 

TAHUN 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. 

 

2.2 Tujuan Khusus 

1. Menilai kondisi kebersihan dan kesehatan penghuni Lembaga 

Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun meliputi akses ke pelayanan medis, 

klinik, klinik di lapas, akses ke rumah sakit, masalah diare, kasus penyakit 

kulit, kasus penyakit pernafasan, penempatan penghuni penyakit 

pernafasan, penyakit epidemi, pemberian sabun, akses ke kamar mandi, 

akses mencuci pakaian, kasus kekurangan gizi, tingkat mortalitas, juru 

rawat dan latihan fisik berdasarkan Pedoman Penanganan Kesling di Lapas 

dan Rutan, Kemenkum HAM Dirjen Pemasyarakatan Direktorat Bina 

Perawatan 2009. 

2. Menilai kondisi pasokan air Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota 

Madiun meliputi jaringan distribusi air, asal pasokan air, perlindungan 

pasokan air, pendistribusian air, akses air, pembatasan penggunaan air, 
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sarana penyimpanan, penyimpanan air bagi penghuni untuk pemakaian 

malam hari, jumlah air pada malam hari, aliran air, warna, rasa dan bau 

pada air, pemberian kaporit, sistem pengambilan air, tim perawatan khusus 

berdasarkan Pedoman Penanganan Kesling di Lapas dan Rutan, 

Kemenkum HAM Dirjen Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 

2009. 

3. Menilai kondisi sanitasi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun 

meliputi sistem pembuangan limbah, limbah toilet sistem kering, 

ketersediaan toilet, kebersihan kasus/toilet, akses toilet malam hari, tim 

pemeliharaan toilet, pembuangan sampah, pembakaran/penguburan 

sampah, tim atas pembuangan sampah, akses mandi, masalah dengan 

vektor penyakit, akses mencuci tangan, penyuluhan kesehatan/sanitasi 

berdasarkan Pedoman Penanganan Kesling di Lapas dan Rutan, 

Kemenkum HAM Dirjen Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 

2009. 

4. Menilai kondisi ruang dan sel Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota 

Madiun meliputi kegiatan berjalan-jalan didalam kompleks lapas/rutan, 

membaringkan badan di sel padat hunian, di lebih separuh sel dalam 

membaringkan badan, ventilasi sel, atap sel, terang matahari, penerangan 

toilet, udara dalam sel, kebersihan sel, pembersihan sel, serangga atau 

hama lain di dalam sel, program disinfeksi regular, pengecatan dinding, 

kasur pada sel, tim kebersihan sel berdasarkan Pedoman Penanganan 

Kesling di Lapas dan Rutan, Kemenkum HAM Dirjen Pemasyarakatan 

Direktorat Bina Perawatan 2009. 
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5. Menilai kondisi dapur dan penyiapan makanan Lembaga Pemasyarakatan 

Klas 1 Kota Madiun meliputi kebersihan dapur, pembersihan dapur secara 

regular, jumlah kompor, fungsi kompor, penyediaan makanan panas, ruang 

penyimpanan makanan bersih, tangki/bak penyimpanan air, serangga/tikus 

di ruang penyimpanan, tim yang merawat dapur, jumlah kayu 

bakar/minyak tanah/gas, tempat menyimpan kayu bakar/minyak tanah/gas, 

asap di dapur, perlengkapan juru masak, wadah pendistribusian makanan, 

kepemilikan piring/mangkuk berdasarkan Pedoman Penanganan Kesling 

di Lapas dan Rutan, Kemenkum HAM Dirjen Pemasyarakatan Direktorat 

Bina Perawatan 2009. 

6. Menilai kondisi kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun 

meliputi letak kantor utama dan letak kantor kedua, pemasangan 

teralis/jeruji busi sebagai pengamanan kantor berdasarkan Kepmen 

Kehakiman dan HAM RI No: M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 tentang Pola 

Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. 
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2.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Sebagai pengalaman bagi peneliti untuk meningkatkan wawasan, 

penerapan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan 

dibangku kuliah terutama di Bidang Kesehatan Lingkungan. 

2. Bagi institusi lembaga pemasyarakatan 

Sebagai informasi atau masukan dalam meningkatkan upaya higiene 

perorangan dan dalam hal meningkatkan sanitasi lingkungan Lembaga 

Pemasyarakatan. 

3. Bagi fakultas 

Menambah pengetahuan dan penelitian ilmiah yang dapat menjadi 

perbendaharaan kepustakaan. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Lembaga Pemasyarakatan 

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan: 

“ Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai Lapas 

merupakan suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan 

anak didik pemasyarakatan ”. 

Lembaga Pemasyarakatan selain berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi 

narapidana, juga berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi narapidana. 

Fungsi pelayanan kesehatan bagi narapidana ini merupakan salah satu faktor 

penunjang dari program pembinaan jasmani dan rohani  terhadap narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan. 

Lembaga Pemasyarakatan sendiri secara umum dapat dikatakan sebagai 

sebuah institusi korektif. Hal ini sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat 

bagi mereka yang menjalani hukuman pidana kurungan (selaku narapidana) dalam 

jangka waktu tertentu untuk mendapat pembinaan. Diharapkan, setelah selesai 

menjalani hukuman, mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat dan tidak 

melakukan lagi tindak pidana (Atang et al., 2002). 

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari Sistem Peradilan 

Pidana yang berada dibawah naungan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Departemen Kehakiman dan HAM RI yang memiliki tugas pokok untuk 

melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Narapidana yang ditempatkan di 
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lembaga pemasyarakatan adalah narapidana yang hukumannya diatas satu tahun, 

namun tidak menutup kemungkinan kalau di lembaga pemasyarakatan juga 

terdapat tahanan. Hal tersebut dapat dilakukan jika dalam wilayah hukum 

tugasnya tidak terdapat Rumah Tahanan Negara sebagai tempat untuk 

melaksanakan perawatan tahanan. 

        

3.1.1 Sistem pemasyarakatan 

          Sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa : 

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta 

cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, 

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 

Sistem pemasyarakatan menyadari bahwa narapidana tidak berbeda dengan 

manusia-manusia lain yang mempunyai hak dan tanggung jawab sebagai manusia 

yang hidup. Hak itu ada dan timbul dari adanya kebutuhan manusia yang harus 

tetap ada dan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Narapidana yang karena 

perbuatannya diharuskan berada dalam lapas untuk menjalani masa pidananya 

sebagai tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, tetap 

mendapat hak sebagai seorang manusia, tetapi hak kemerdekaannya saja yang 

untuk sementara dihilangkan. 
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          Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) 

dirumuskan: 

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan 

pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang 

merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana. 

Pengertian pemasyarakatan juga dapat dilihat dalam SK Menteri Kehakiman RI 

No.M.02 PK.04 Tahun 1990: 

“ Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi 

pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien 

pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama 

semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka menjalani masa 

pidananya dapat kembali menjadi masyarakat yang baik ”. 

 

3.1.2 Hak narapidana 

Standart Minimum Rules for Treatment of Prisoners menguraikan hak-hak 

narapidana yang tetap wajib dipenuhi, meskipun mereka berada di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut terkait dengan buku registrasi, 

pemisahan narapidana pria dan wanita; dewasa dan anak-anak, fasilitas 

akoomodasi yang memadai; seperti mendapatkan air bersih dan perlengkapan 

mandi, pakaian dan tempat tidur, makanan yang sehat, hak untuk berolahraga di 

udara terbuka, hak untuk mendapatkan pelayaan dokter umum dan dokter gigi, 

tidak diperkenankan dalam sel gelap, borgol dan jaket penjara tidak boleh 

dipergunakan (Pandjaitan dan Widiarty, 2008, p.2). 
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Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan diuraikan lebih lanjut mengenai 

hak-hak narapidana dalam konteks pemasyarakatan di Indonesia, antara lain: 

1. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya; 

2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

5. Menyampaikan keluhan; 

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang; 

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 

lainnya; 

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga; 

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan universitas Airlangga

Skripsi Evaluasi sanitasi ligkungan... Ratry Seffy Ramidha



3.1.3 Pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan 

          Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok 

Kesehatan, dalam Pasal 1 dikatakan bahwa “ Tiap warga negara berhak 

memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya dan perlu diikutsertakan dalam 

usaha kesehatan pemerintah ”. 

Narapidana merupakan warga negara yang hanya kehilangan hak 

kemerdekaannya selama hukuman. Seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 

14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni bahwa 

narapidana berhak mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani, serta 

pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, dijelaskan bahwa 

yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah upaya Promotif, Preventif, 

Kuratif, dan Rehabilitatif di bidang kesehatan bagi narapidana. 

Lembaga Pemasyarakatan selain berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi 

narapidana, juga berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi narapidana. 

Fungsi pelayanan kesehatan bagi narapidana ini merupakan salah satu faktor 

penunjang dari program pembinaan jasmani dan rohani terhadap narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

pasal 14 ayat (1), pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan meliputi: 

1. Memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang membutuhkan 

perawatan kesehatan di dalam Lapas, mulai pertama kali seorang 

narapidana masuk, sampai yang bersangkutan bebas; 
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2. Memberikan surat rujukan kepada narapidana yang akan melakukan 

perawatan di Rumah Sakit Umum sesuai dengan jenis penyakit yang 

dialaminya; 

3. Melakukan upaya-upaya preventif (pencegahan) terhadap penyakit 

menular di lingkungan Lapas; 

4. Melakukan kebersihan lingkungan kamar hunian, perkantoran, serta 

tempat-tempat peribadatan yang bebas dari sampah atau kotoran; 

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi narapidana di dalam Lapas. 

 

Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal 

Pemasyarakatan dan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Nomor 

E.UM.01.06.66 dan Nomor 1273/BINKESMAS/DJ/VIII/89 tanggal 25 Agustus 

1989 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di 

Rutan/Lapas sebagai pelaksana SKB Menteri Kehakiman dan Menteri Kesehatan, 

kegiatan yang perlu dilaksanakan mencakup: 

          Upaya preventif (peningkatan kesehatan) yang meliputi: 

1. Penyelenggaraan kegiatan pemenuhan gizi, minimal 2250 kalori per 

hari bagi narapidana dengan susunan yang seimbang. 

2. Kebersihan perorangan; setiap narapidana menjaga kebersihan diri 

masing-masing dengan jalan mandi dua kali sehari, hygiene mulut, 

pakaian selalu bersih. 

3. Olahraga untuk kesehatan; narapidana diwajibkan untuk melakukan 

kegiatan olahraga teratur untuk meningkatkan derajat kesehatannya. 
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4. Penyuluhan kesehatan; petugas kesehatan memberikan penyuluhan 

kepada narapidana secara berkala mengenai lingkungan/perorangan, 

manfaat P3K, pencegahan penyakit, dan penularan penyakit. 

           

          Upaya preventif (pencegahan) yang meliputi: 

1. Isolasi/pengasingan apabila seorang narapidana terjangkit penyakit 

menular, maka yang bersangkutan harus diisolasi/diasingkan dari yang 

lainnya. 

2. Melakukan penyemprotan/pembasmian maupun pengendalian 

hewan/serangga yang dapat menularkan penyakit. 

3. Kebersihan lingkungan; narapidana diwajibkan menjaga kebersihan 

kamar mandi/WC, tempat tidur, tikar, peralatan makan, minum (piring 

dan gelas) dan tidak boleh meludah disembarang tempat. Tenaga 

sanitarian satu kali dalam sebulan melaksanakan pemeriksaan 

kesehatan lingkungan. 

4. Pemeriksaan berkala baik fisik maupun mental; petugas kesehatan 

diharuskan melakukan pemeriksaan fisik narapidana secara 

berkala/periodik 1 tahun 1 kali untuk menemukan apakah ada 

penderita suatu penyakit. 

5. Screening/penjaringan; apabila terjadi wabah, maka diadakan 

pemeriksaan bagi seluruh penghuni untuk menemukan apabila ada 

narapidana yang menderita suatu penyakit. 
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          Upaya Kuratif (penyembuhan) yang meliputi: 

1. Pengobatan dasar meliputi pemeriksaan dan pengobatan umum oleh 

dokter umum atau tenaga paramedis, pemeriksaan dan pengobatan gigi 

oleh dokter gigi atau perawat gigi, pemeriksaan penunjang diagnostik 

sederhana, pemeriksaan obat sesuai dengan indikasi media. 

2. P3K; untuk mengatasi terjadinya kecelakaan dan keadaan gawat 

darurat seperti luka, patah tulang, pingsan, perlu diberi penanganan 

yang tepat. 

3. Pengobatan spesialistik (rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang 

lebih lengkap), rawat jalan/rawat inap dikarenakan tidak dapat 

ditangani oleh petugas medis lapas. 

 

          Upaya Rehabilitatif (pemulihan) yang meliputi: 

1. Rehabilitatif fisik yaitu agar bekas penderita memperoleh kebaikan 

fisik semaksimal mungkin. Misalnya, rehabilitasi terhadap  penderita 

yang harus kakinya harus diamputasi, yakni dengan menggunakan kaki 

buatan yang fungsinya dapat menggantikan kaki yang sesungguhnya. 

2. Rehabilitatif mental yaitu agar bekas penderita dapat menyesuaikan 

diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara baik. Misalnya, 

dengan memberikan bimbingan kepada penderita yang mengalami 

gangguan mental akibat suatu peristiwa yang pernah dialaminya, 

sebelum dia kembali ke masyarakat. 
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3. Rehabilitattif sosial vokasional, yaitu agar bekas penderita menempati 

suatu pekerjaan/jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang 

semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuannya. 

4. Rehabilitatif aesthetis, yakni suatu upaya rehabilitatif yang perlu 

dilakukan untuk mengembalikan fungsi keindahan, walaupun fungsi 

dari alat tersebut tidak dapat dikembalikan. 

  

          Adapun tujuan dari upaya-upaya tersebut yakni: 

1. Tercapainya kemampuan hidup sehat secara mandiri bagi penghuni 

dan petugas Rutan dan Lapas; 

2. Meningkatnya mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin hidup 

sehat; 

3. Terpenuhinya kebutuhan gizi penghuni Rutan dan Lapas; 

4. Menurunnya angka kesakitan, kecacatan, dan kematian penghuni; 

5. Meningkatnya mutu penyelenggaraan upaya kesehatan di Rutan dan 

Lapas; 

6. Terlaksananya pembinaan secara terencana, terpadu upaya kesehatan 

di Rutan dan Lapas. 

 

3.2 Sanitasi Lingkungan 

           Sanitasi menurut (Purnawijayanti, 2000) adalah usaha pencegahan penyakit 

dengan menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan 

dengan lingkungan yang merupakan mata rantai perpindahan atau penularan 

penyakit tersebut. Jika higiene lebih mengutamakan aktifitasnya terhadap manusia 
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baik perorangan maupun masyarakat, maka sanitasi lebh menitikberatkan pada 

faktor-faktor lingkungan hidup dan manusia. Sanitasi lebih mengutamakan usaha 

pencegahan terhadap berbagai faktor lingkungan yang sedimikian rupa sehingga 

munculnya penyakit dapat dihindari. 

          Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang 

mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan 

sebagainya. (Notoatmodjo, 2003). 

 

3.2.1 Bagian tempat tinggal dan daya tampung 

          Bagian tempat tinggal bagi para tahanan yang berupa sel-sel, dengan 

masing-masing menampung satu atau beberapa orang, dan juga asrama-asrama. 

Para tahanan dikunci di dalam sel atau asrama setiap malam hari dan selama 

jangka waktu yang relatif panjang di siang hari (Nembrini, 2007). 

          Aturan NACRO (National Association for the Care and Resettlement of 

Offenders atau Asosiasi Nasional untuk Perawatan dan Pemukiman Kembali 

Pelaku Pelanggaran) yang menyatakan setiap narapidana harus diizinkan untuk 

menghabiskan sedikitnya 10 dari 24 jam waktunya setiap hari untuk berada di luar 

sel atau asrama, tidak termasuk waktu yang dibutuhkan dalam hal menggunakan 

fasilitas sanitasi (apabila fasilitas ini tidak berada di dalam sel) atau jangka waktu 

untuk latihan fisik. 

          Menurut Nembrini (2007) terdapat kaidah-kaidah yang paling tidak harus 

dipatuhi, yaitu tahanan harus dapat : 

a. Berbaring untuk tidur. 

b. Bergerak dengan bebas di dalam sel atau asramanya. 
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c. Mempunyai ruang untuk barang-barang pribadinya. 

          Bilamana luas lantai per orang di bagian tempat tinggal para tahanan sangat 

terbatas, maka sangat penting bagi kita untuk menciptakan kondisi berikut ini 

untuk menghindari krisis kesehatan yang utama. 

Para tahanan yang ditempatkan dalam keterbatasan ruang tersebut harus 

mempunyai (Nembrini, 2007 ): 

a. Tempat tinggal yang ventilasinya baik. 

b. 10-15 liter air per orang per hari. 

c. Akses setiap saat ke air minum yang disimpan dalam wadah yang 

semestinya. 

d. Pola makan yang seimbang yang terdiri dari makanan yang jumlah dan 

mutunya memadai, dan yangn disiapkan sesuai dengan standar 

kebersihan yang semestinya. 

e. Toilet dalam jumlah memadai yang semuanya berfungsi dengan baik. 

f.   Akses ke lapangan olahraga atau tempat terbuka lainnya di waktu siang 

hari. 

g. Akses ke perawatan kesehatan. 

          Setiap tahanan harus dapat beristirahat di atas tempat tidur dan harus 

mempunyai (seprei, selimut) yang sesuai dengan iklim sebagai perangkat tempat 

tidurnya. Ukuran minimal tempat tidur yang telah direkomendasikan adalah 1,6 

m², yaitu panjang 2 meter dan lebar 0,8 m (Nembrini, 2007). 
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3.2.2 Ventilasi dan penerangan 

          Berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian Hukum dan HAM 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009, bahwa 

fungsi ventilasi adalah untuk mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh 

pernafasan dan kelembaban yang dihasilkan oleh keringat. Sirkulasi udara yang 

baik di lingkungan lapas dan rutan memungkinkan tahanan untuk bernafas dengan 

normal dan membuang bau badan. Ventilasi sel merupakan hal yang penting 

untuk memastikan sirkulasi udara segar dan mencegah penyebaran penyakit yang 

penularannya melalui udara seperti TBC, dan infeksi saluran nafas lainnya yang 

diakibatkan oleh virus. 

          Untuk menjaga kesehatan fisik dan mental para penghuni, perlu ada akses 

ke udara terbuka maupun ke sarana olahraga/gerak badan. Semua penghuni perlu 

diberi akses ke udara terbuka. 

Menurut Mubarak dan Chayatin (2009), fungsi ventilasi adalah :  

a. Menjaga agar aliran udara di dalam rumah tetap segar. 

b. Membebaskan udara ruangan dari bakteri. 

c. Menjaga ruangan agar kelembapan (humidity) dapat terjaga optimal. 

Aturan dari standar minimal untuk perlakuan narapidana atau tahanan 

menetapkan : Di semua tempat di mana narapidana/tahanan diharuskan tinggal 

atau bekerja, 

a. Jendela harus cukup besar untuk memungkinkan penghuni/narapidana 

membaca atau bekerja dengan cahaya alami, dan harus dibangun 
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sedemikian sehingga memungkinkan masuknya udara segar, baik ada 

atau tidak ada ventiasi buatan. 

b. Cahaya buatan harus diberikan dalam jumlah yang memadai bagi 

penghuni/narapidana untuk membaca   masuknya udara segar atau 

bekerja tanpa merusak penglihatan. 

 

3.2.3 Pasokan air dan kebersihan 

          Berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian Hukum dan HAM 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009, pasokan air 

dalam jumlah yang memadai dan bebas gangguan merupakan salah satu 

pelayanan dasar yang harus dipenuhi di seiap Lapas dan Rutan. Pasokan air harus 

memadai untuk memenuhi kebutuhan berikut: 

a. Air minum. 

b. Penyiapan makan. 

c. Perawatan kebersihan pribadi. 

d. Pekerjaan sistem pembuangan kotoran dan limbah. 

e. Pembersihan lahan dan bangunan. 

          Jumlah 10 sampai 15 liter per orang per hari adalah jumlah minimal yang 

dibutuhkan untuk menjaga kesehatan, selama ada pasokan makanan dan selama 

pelayanan-pelayanan serta fasilitas-fasilitas lain berfungsi dengan semestinya. 

Sedangkan kebutuhan fisiologis minimum seorang individu manusia dapat 

dicukupi dengan 3 sampai 5 liter air minum per hari. 
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          Sumber pasokan air untuk Lapas/Rutan dapat diperoleh dari berbagai 

macam sumber sesuai dengan kondisi tempat Lapas dan Rutan itu berada. Sumber 

pasokan air antara lain air tanah (mata air, air tanah dangkal, dan dalam), air 

permukaan (sungai, danau, tampungan air), air dari PDAM, air angkasa (hujan), 

dan air laut. Setiap sumber memiliki sisi positif dan sisi negatifnya, tetapi yang 

terpenting dalam pemilihan sumber air yang akan digunakan harus memikirkan 

prinsip kualitas, kuantitas (jumlah air yang memadai untuk semua kebutuhan) dan 

ketersediaannya (air selalu tersedia sepanjang tahun). 

          Menurut Nembrini (2007), para narapidana harus mempunyai akses ke air 

setiap saat. Hal paling penting untuk diketahui yaitu jumlah air yang digunakan 

oleh para narapidana. Hal ini memungkinkan untuk mengetahui apakah kebutuhan 

dasar para narapidana akan air terpenuhi. 

          Di dalam sel harus tersedia jumlah minimal air adalah sekitar 2 liter per 

orang per hari jika para narapidana dikurung selama jangka waktu sampai 16 jam, 

atau 3 sampai 5 liter per orang per hari jika para narapidana dikurung selama lebih 

dari 16 jam atau jika cuaca panas (Nembrini, 2007). 

          Apabila tidak ada pasokan air di dalam sel atau asrama, para narapidana 

harus mempunyai wadah kolektif atau wadah individual untuk menyimpan air 

dalam jumlah cukup yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis 

narapidana ketika narapidana dikurung dalam sel/asrama. Wadah penyimpanan 

individual harus ditutup untuk menghindari pencemaran. Sangat dianjurkan untuk 

menggunakan jerigen atau ember berpenutup (Nembrini, 2007). 

          Pasokan air dari sumur, sumur sering hanya berupa lubang yang digali di 

tanah sampai ke sumber air. Sumur harus dilindungi untuk mencegah pencemaran 
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air oleh infiltrasi atau rembesan langsung air permukaan atau genangan air yang 

terbentuk di sekitar sumur. Sumur dapat dilindungi dengan melapisi lubang sumur 

dengan cincin beton, dan memasang pompa tangan atau pompa listrik atau ember 

dan tali yang dipasang ke sebuah katrol (Nembrini, 2007). 

Menurut Nembrini (2007), instalasi mandi yang memadai harus disediakan 

supaya setiap narapidana/tahanan bisa mandi dan bisa diharuskan mandi, pada 

suhu yang sesuai dengan iklim, sesering yang dibutuhkan demi kebersihan umum 

menurut musim dan wilayah geografis, namun paling sedikit sekali seminggu 

pada iklim sedang. 

          Setiap narapidana harus menerima minimal 100 sampai 150 gram sabun 

mandi per bulan. Mandi secara teratur dengan menggunakan sabun dapat 

mencegah penyakit, terutama penyakit kulit dan penyakit diare yang ditularkan 

oleh rute faecal-oral. Para narapidana harus didorong untuk mencuci tangan 

(Nembrini, 2007) : 

a. Setelah menggunakan toilet. 

b. Sebelum makan. 

c. Setiap kali melakukan tugas seperti menyapu sampah, membersihkan 

saluran air, atau membersihkan sumbatan pipa. 

          Desinfeksi untuk air menurut Nembrini (2007), air harus didesinfeksi agar 

aman digunakan dan aman untuk diminum. Karena bakteri yang hidup di air, 

contohnya kolera dan disentri (shigellosi) dapat mencemari tempat yang 

digunakan untuk menyiapkan makanan dan toilet. Desinfektan yang paling lazim 

adalah desinfektan berbasis kaporit. Kelebihan desinfektan berbasis kaporit adalah 

sebagai berikut : 
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a. Dapat diperoleh dalam berbagai bentuk: bubuk, butiran, tablet atau 

cairan. 

b. Dapat diperoleh dengan mudah dan relatif murah. 

c. Mudah larut. 

          Sedangkan kekurangan desinfektan berbasis kaporit adalah sebagai berikut : 

a. Produk berbasis kaporit harus ditangani dengan hati-hati, jangan 

menghirup uapnya. 

b. Tidak efektif apabila ada partikel-partikel padat di dalam air (kekeruhan 

tinggi). 

          Berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian Hukum dan HAM 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009, Perlu 

adanya pemeliharaan pasokan air secara rutin dan teratur. Air yang berasal dari 

sumber (sumur, mata air, dan lain-lain) selalu mengandung partikel-partikel kecil 

yang akan mengendap di bagian dasar tangki penyimpanan atau tandon. Air akan 

tercemari oleh debu, kotoran burung, dan serangga yang masuk melalui celah-

celah pada tutup tempat penampungan. Oleh karena itu, tangki penyimpanan dan 

tempat penampungan air harus dibersihkan dan didesinfeksi secara rutin, satu atau 

dua kali tiap tahunnya, biasanya dengan desinfeksi berbasis kaporit.  
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3.2.4 Sanitasi dan higiene 

          Berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian Hukum dan HAM 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009, untuk 

menjaga kesehatan narapidana perlu adanya perhatian khusus terhadap sistem 

pembuangan limbah. Kotoran manusia dapat mengandung virus, bakteri, dan 

parasit, yang dapat menjangkiti orang lain melalui air dan/atau makanan telah 

terkontaminasi secara langsung ataupun tidak langsung (melalui lalat). Sistem 

pembuangan limbah manusia yang tidak semestinya akan menyebabkan 

lingkungan yang terkontaminasi dengan kotoran manusia. Ini dapat disebabkan 

oleh saluran pembuangan yang bocor atau mampat, toilet yang rusak atau 

tersumbat. Penghuni diberi tanggung jawab untuk membersihkan air limbah (air 

kotor bekas mandi, bekas mencuci pakaian, bekas memasak dan air genangan 

akibat hujan). 

          Berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian Hukum dan HAM 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009, 

Pembuangan sampah secara teratur dan tepat waktu ke dalam bak/tong sampah 

yang disediakan di depan blok hunian masing-masing dan pengangkutan secara 

teratur ke tempat pembakaran atau penimbunan merupakan langkah yang sangat 

penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit menular. 

Metode pembuangan sampah adalah sebagai berikut : 

a. Penimbunan darat, pembuangan sampah pada penimbunan darat 

termasuk menguburnya untuk membuang sampah. 
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b. Pembakaran adalah metode yang melibatkan pembakaran zat sampah, 

merubah sampah menjadi panas, gas, uap dan abu. 

c. Metode daur-ulang yaitu proses pengambilan barang yang masih 

memiliki nilai dari sampah untuk digunakan kembali disebut sebagai 

daur ulang. 

d. Pengolahan kembali secara fisik, yaitu mengumpulkan dan menggunakan 

kembali sampah yang dibuang, contohnya botol bekas pakai yang 

dikumpulkan kembali untuk digunakan kembali. 

          Menurut Nembrini (2007), ada tiga jenis sampah dalam Lapas dan Rutan 

yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah yang berasal dari kamar 

obat/klinik. Sampah organik berasal dari pembuatan makanan bagi penghuni 

Lapas dan Rutan dan dari sisa-sisa makanan. Sampah non-organik terdiri dari 

kertas atau plastik pembungkus. Banyaknya tergantung pada jumlah penghuni 

Lapas dan Rutan yang biasa memperoleh barang-barang yang menghasilkan 

sampah semacam itu dari kantin atau dari pihak keluarga. Sampah harus 

dikumpulkan dan dibuang setiap harinya. Setiap sel dan asrama harus memiliki 

paling sedikit dua tong sampah, satu untuk sampah organik dan yang lainnya 

untuk sampah non-organik. Tong tersebut harus mudah diangkut oleh satu atau 

dua orang saat sampah telah penuh. 

            Berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian Hukum dan HAM 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009, dalam 

Lapas dan Rutan yang mempunyai kapasitas hunian lebih dari 100 orang, jenis 

toilet yang pada umumnya digunakan ialah toilet yang digelontor dengan air. 
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Menjaga kebersihan toilet adalah hal yang sangat penting. Pemeliharaan yang 

benar berarti menggelontor dengan air setiap hari dan melakukan desinfeksi sekali 

seminggu. Tanpa pemeliharaan yang rutin, toilet akan menjadi tempat 

berkembangbiaknya berbagai penyakit yang menular melalui kotoran, seperti 

diare, kolera dan lain-lain. 

          Menurut Nembrini (2007), Dalam hal pemeliharaan toilet yang mendapat 

tanggung jawab adalah tim pemeliharaan yang dibentuk khusus dibawah komando 

penangggung jawab asrama. Karena yang direkomendasikan adalah rata-rata satu 

toilet per 50 orang, dan karena diasumsikan bahwa setiap toilet perlu dibersihkan 

oleh dua orang, maka untuk setiap 50 penghuni toilet perlu ditunjuk orang sebagai 

tim pemeliharaan atau pembersihan toilet.  

 

3.2.5 Dapur 

          Berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian Hukum dan HAM 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009, dapur di 

dalam Lapas dan Rutan merupakan hal yang penting. Pada setiap Lapas dan Rutan 

harus menyediakan sebuah ruang penyimpanan bahan makanan yang akan 

digunakan untuk menyiapkan makanan. Persediaan bahan makanan ini harus 

disimpan di tempat yang bersih, kering dan berventilasi baik untuk mencegah 

pembusukan pada bahan makanan yang disimpan. Jendela yang berada pada 

dinding dapur harus cukup besar supaya ada ventilasi yang baik dan cahaya 

matahari dapat masuk dalam jumlah memadai untuk menciptakan kondisi kerja 

yang baik dan untuk mencegah masuknya kecoa. Setiap tungku dapur harus 
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dilengkapi dengan cerobong yang menjamin pengeluaran asap secara benar. 

Dapur tidak boleh terlalu dekat dengan toilet, ini untuk alasan kebersihan (karena 

serangga tertarik pada makanan, pencemaran oleh bakteri pathogen dan bau tak 

sedap. Penanganan khusus harus dilakukakan untuk menjamin bahwa makanan 

diantarkan dengan cara higienis (misalnya dengan menutup wadah makanan saat 

makanan diantarkan). 

          Berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian Hukum dan HAM 

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009, petugas 

dapur atau penghuni yang mengurus makanan harus bersih pakaiannya, bersih 

tubuhnya, dan pendek kuku dan rambutnya. Petugas dapur harus sering mencuci 

tangan. Petugas dapur sebaiknya mengenakan celemek untuk menjaga kebersihan 

makanan agar terhindar dari tetesan keringat. Petugas dapur harus menjalani 

pemeriksaan kesehatan secara rutin. 

          Menurut Nembrini (2007), dapur harus dilengkapi dengan sistem pasokan 

air dan penyimpanan air. Harus ada sekurang-kurangnya satu kran dengan tekanan 

air yang memadai dan satu tangki yang cukup besar untuk menyimpan air dalam 

jumlah yang sesuai dengan yang diperlukan untuk menyiapkan makanan 

sekurang-kurangnya sekali sehari. 

          Untuk alasan kebersihan dan untuk menunjukkan penghormatan yang 

sewajarnya terhadap para penghuni lapas dan rutan, setiap penghuni perlu 

diberikan alat makan yang sama seperti yang biasa digunakan di luar lapas 

(Nembrini, 2007). 
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          Dapur harus terjaga kebersihannya. Pekerjaan pembersihan dapur harus 

diatur seefisien mungkin oleh tim perawatan khusus dapur. Lantai harus disapu 

setiap hari. Jika lantainya dari semen atau ubin, lantai harus didesinfeksi dengan 

larutan kaporit seminggu sekali. Lantai juga harus dibersihkan secara teratur 

dengan deterjen untuk menghilangkan lemak. Piring, alat masak dan panci masak 

harus dibersihkan dengan seksama setiap kali sehabis digunakan dan harus 

didesinfeksi seminggu sekali, dengan larutan kaporit atau dengan cara lebih 

sederhana, dicelupkan ke dalam air mendidih (Nembrini, 2007). 

 

3.2.6 Ketentuan mengenai kantor rutan berdasarkan kepmen kehakiman 

dan hak asasi manusia : 

          Kantor Rutan terdiri dua unit bangunan: 

a. kantor utama yang terletak pada bagian depan bangunan rutan menghadap 

ke arah jalan. 

b. kantor kedua yang terletak di belakang gedung kantor utama. 

 

          Kantor Rutan dibangun dua atau tiga lantai disesuaikan dengan luas tanah 

yang tersedia. Spesifikasi kantor Rutan mengikuti standar bangunan gedung 

negara Klas B. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu 

kiranya untuk diperhatikan masalah keamanannya. Pemasangan teralis/jeruji besi 

Ø 22 mm pada setiap jendela serta penggunaan satu pintu dengan jeruji besi yang 

sama untuk masuk ataupun keluar akan sangat membantu pengamanan. 
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3.3 Evaluasi 

          Evaluasi adalah suatu usaha atau kegiatan dalam mengukur dan memberi 

penilaian terhadap pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya 

secara objektif. Hasil-hasil yang didapatkan setelah melakukan evaluasi 

dimaksudkan menjadi penilaian atau umpan balik untuk perencanaan kembali 

(Firman dan Sirait, 1990). 

Pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahap-tahap di 

dalam siklus pengelolaan proyek, dibagi menjadi tiga kategori secara umum : 

1. Evaluasi pada tahap perencanaan. 

          Dalam tahap perencanaan ini, Evaluasi sering digunakan dalam rangka 

menilai dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai kemungkinan dan 

alternatif cara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau dirumuskan 

sebelumnya. 

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan 

Dalam tahap pelaksanaan ini, Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk 

menentukan tingkat kemajuan pelaksanaannya dibandingkan dengan rencana 

sebelumnya dengan melakukan penilaian berdasarkan analisa. 

3. Evaluasi pada tahap purna pelaksanaan 

Evaluasi pada tahap purna pelaksanaan hampir sama pengertiannya dengan 

Evaluasi pada tahap pelaksanaan. Perbedaannya yang dinilai dan dianalisa 

adalah hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana. Bukan lagi menganalisa 

tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. 
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          Tujuan evaluasi (Supriyanto, 1998) : 

1. Sebagai alat untuk memperbaiki kebijaksanaan pelaksanaan program dan 

perencanaan program dan perencanaan program yang akan datang. 

2. Sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumber dana, sumber daya dan 

manajemen saat ini dan dimasa mendatang. 

3. Memperbaiki pelaksanaan dan perencanaan kembali suatu program. 
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BAB IV 

KERANGKA KONSEPTUAL 

4.1 Kerangka Konseptual 

Sanitasi lingkungan 

institusi Lembaga 

Pemasyarakatan Klas 

1 Kota Madiun: 

 

 

Pedoman sanitasi lingkungan institusi Lembaga 

Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun: 

Kebersihan dan 

kesehatan penghuni 

Kebersihan dan kesehatan penghuni berdasarkan pedoman 

penanganan kesling di lapas dan rutan, kemenkum HAM 

dirjen pemasyarakatan direktorat bina perawatan 2009.  

Pasokan air Pasokan air berdasarkan pedoman penanganan kesling di 

lapas dan rutan, kemenkum HAM dirjen pemasyarakatan 

direktorat bina perawatan 2009.  

Sanitasi Sanitasi berdasarkan pedoman penanganan kesling di 

lapas dan rutan, kemenkum HAM dirjen pemasyarakatan 

direktorat bina perawatan 2009.  

Ruang dan sel Ruang dan sel berdasarkan pedoman penanganan kesling 

di lapas dan rutan, kemenkum HAM dirjen 

pemasyarakatan direktorat bina perawatan 2009.  

Dapur dan penyiapan 

makanan 

Dapur dan penyiapan makanan berdasarkan pedoman 

penanganan kesling di lapas dan rutan, kemenkum HAM 

dirjen pemasyarakatan direktorat bina perawatan 2009.  

Kantor Kantor berdasarkan Kepmen kehakiman dan HAM RI No: 

M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 Tentang Pola Bangunan 

Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. 
 

Gambar 4.1 Bagan Kerangka Konseptual Penelitian Evaluasi Sanitasi Lingkungan 

Institusi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun. 
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4.2 Keterangan Kerangka Konseptual 

          Pada kerangka konseptual dijelaskan tentang penelitian sanitasi lingkungan 

institusi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun yang didalamnya meliputi 

kebersihan dan kesehatan penghuni, pasokan air, sanitasi, ruang dan sel, dapur dan 

penyiapan makanan berdasarkan kepada Pedoman Penanganan Kesehatan 

Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Direktorat Bina Perawatan 2009; dan kantor lapas yang berdasarkan Kepmen 

Kehakiman dan HAM RI No: M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 Tentang Pola 

Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. 
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36 

BAB V 

METODE PENELITIAN 

 

5.1 Rancangan Bangun 

          Penelitian ini didesain sebagai penelitian evaluatif membandingkan dengan 

Pedoman penanganan kesehatan lingkungan di Lapas dan Rutan, kementrian 

hukum dan HAM dirjen pemasyarakatan direktorat bina perawatan 2009; dan 

Kepmen kehakiman dan HAM RI No: M.01.PL.01.01 tahun 2003, yaitu 

mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan dalam suatu komunitas atau 

objek penelitian. Berdasarkan waktunya, penelitian ini termasuk dalam penelitian 

cross sectional karena data yang dikumpulkan dalam 1 waktu (Notoatmodjo, 

2003). Sedangkan berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian 

evaluasi (evaluation study) yaitu menilai suatu program yang sedang atau sudah 

berjalan dalam periode waktu tertentu (Notoatmodjo, 2003). 

 

5.2 Objek Penelitian 

          Objek dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap sanitasi lingkungan 

institusi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun untuk mengetahui situasi 

dan kondisi sanitasi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Pedoman penanganan 

kesehatan lingkungan di Lapas dan Rutan, kementrian hukum dan HAM dirjen 

pemasyarakatan direktorat bina perawatan 2009; dan Kepmen kehakiman dan 

HAM RI No: M.01.PL.01.01 tahun 2003. Pada ruang dan sel di lapas klas 1 Kota 

Madiun, peneliti hanya mengevaluasi blok A yaitu blok khusus narapidana atau 
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tahanan wanita karena alasan keamanan dan pemberian ijin dari Lembaga 

Pemasyarakatan klas 1 kota Madiun tersebut. 

 

5.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota 

Madiun dengan pertimbangan sebagai berikut : belum pernah dilakukan evaluasi 

sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun. 

Penelitian dilakukan mulai bulan Maret 2011 sampai bulan Juni 2011 

dengan rincian kegiatan Penyusunan proposal, Pengumpulan data awal, Revisi 

proposal, Pengambilan data lapangan, Penyusunan hasil penelitian, Penyelesaian 

skripsi, Revisi. 

Tabel 5.3 Jadwal Penelitian yang Dilakukan dalam Penelitian Evaluasi Sanitasi 

Lingkungan Institusi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun 

No Kegiatan 
Maret April  Mei Juni  Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4 

1 Penyusunan 

Proposal                                       

 

  

2 Pengumpulan data 

awal                                       

 

  

3 Revisi proposal                                          

4 Pengambilan data 

lapangan                                       

 

  

5 Penyusunan hasil 

Penelitian                                       

 

  

6 Penyelesaian 

skripsi                                       

 

  

7 Revisi                                         
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5.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Definisi operasional dari variabel yang telah ditentukan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala Data 

Penelitian 

 

No 

 

Variabel 

 

Kebersihan dan 

Kesehatan Penghuni 

menurut Pedoman 

Penanganan Kesling 

di Lapas dan Rutan, 

Kemenkumham 

Dirjen 

Pemasyarakatan 

Direktorat Bina 

Perawatan 2009. 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

 

Ya      = 

1 

Tidak = 

0 

Skala 

Data 
Kriteria 

 

1.  Akses pelayanan 

kesehatan 

Tersedia 

akses ke 

pelayanan 

kesehatan 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

ada akses ke 

pelayanan 

kesehatan. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

2.  Klinik/rumah obat di 

lapas 

Terdapat 

klinik/rumah 

obat di lapas 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

ada klinik/rumah 

obat di lapas. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

3.  Akses ke rumah 

sakit 

Mekanisme 

penghuni 

yang sakit 

dibawa ke 

rumah sakit 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

ada akses 

penghuni yang 

sakit di bawa ke 

rumah sakit. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian 

 

No 

 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

Skala 

Data 
Kriteria 

 

4.  Masalah diare 

 

 

Terdapat 

masalah diare 

 

Sumber : Data 

sekunder dari 

klinik Lapas 

klas 1 Kota 

Madiun 

periode April 

2011. 

Data sekunder : 

 

 

 

 

Memenuhi jika 

tidak terdapat 

masalah diare 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

5.  Kasus penyakit kulit 

 

 

 

Terdapat 

kasus 

penyakit kulit 

 

Sumber : Data 

sekunder dari 

klinik Lapas 

klas 1 Kota 

Madiun 

periode April 

2011. 

Data sekunder : 

 

 

 

 

Memenuhi jika 

tidak terdapat 

kasus penyakit 

kulit. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

6.  Kasus penyakit 

pernafasan 

 

 

Terdapat 

penyakit 

pernafasan 

 

Sumber : Data 

sekunder dari 

klinik Lapas 

klas 1 Kota 

Madiun 

periode April 

2011. 

Data sekunder : 

 

 

 

 

Memenuhi jika 

tidak terdapat 

kasus penyakit 

pernafasan. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

7.  Penggabungan 

penderita penyakit 

pernafasan dg 

penghuni lain 

Penghuni 

yang 

menderita 

penyakit 

pernafasan 

digabung dg 

penyakit lain 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

penderita penyakit 

pernafasan tidak 

digabung dengan 

penghuni lain. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian 

 

No 

 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

Skala 

Data 
Kriteria 

8.  Penyakit epidemi 

 

 

Terdapat 

penyakit 

epidemi 

 

Sumber : Data 

sekunder dari 

klinik Lapas 

klas 1 Kota 

Madiun 

periode April 

2011. 

Data sekunder : 

 

 

 

 

 

Memenuhi jika 

tidak terdapat 

penyakit epidemi. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

9.  Sabun secara reguler Pemberian 

sabun secara 

reguler 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

diberi sabun secara 

regular. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

10. Akses ke kamar 

mandi 

Tersedia akses 

ke kamar 

mandi 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

ada akses ke 

kamar mandi. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

11. Akses mencuci 

pakaian 

Penghuni 

memiliki 

akses mencuci 

pakaian 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

penghuni dapat 

mencuci pakaian. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala       

Data Penelitian  

 

No 

 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

Skala 

Data 
Kriteria 

12. Kasus kekurangan 

gizi 

 

Terdapat 

kasus 

kekurangan 

gizi 

 

Sumber : Data 

sekunder dari 

klinik Lapas 

klas 1 Kota 

Madiun 

periode April 

2011. 

Data sekunder : 

 

 

 

 

 

 

Memenuhi jika 

tidak ada kasus 

kekurangan gizi. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

13. Tingkat mortalitas Terdapat 

tingkat 

mortilitas di 

Lapas/Rutan 

lebih tinggi 

daripada rata-

rata nasional 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

tidak ada tingkat 

mortilitas di 

Lapas/Rutan lebih 

tinggi daripada 

rata-rata nasional. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

 

14. Juru rawat Tersedia juru 

rawat 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

tersedia juru rawat 

yang hadir secara 

teratur. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

15.  Latihan fisik  Latihan fisik 

di  

dalam/bekerja 

di luar lapas 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

penghuni 

diperbolehkan 

untuk latihan fisik 

di dalam 

lapas/bekerja di 

luar lapas. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian    

 

No 

 

Variabel 

 

Pasokan air menurut 

Pedoman 

Penanganan Kesling 

di Lapas dan Rutan, 

Kemenkumham 

Dirjen 

Pemasyarakatan 

Direktorat Bina 

Perawatan 2009. 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

 

Ya     = 

1 
Tidak = 0 

Skala 

Data 
Kriteria 

 

1.  Pasokan air Asal pasokan 

air 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

pasokan air berasal 

dari jaringan 

distribusi 

kota/PDAM dan 

air tanah(sumur) 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

2.   Asal pasokan 

air 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

pasokan air tidak 

berasal dari danau, 

telaga/sungai. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

3.  Perlindungan 

pasokan air 

Perlindungan 

pasokan air 

yang berasal 

dari sumur 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

pasokan air yang 

berasal dari sumur 

diberi 

perlindungan. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian 

 

No 

 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

Skala 

Data 
Kriteria 

4.  Perlindungan 

pasokan air 

Perlindungan 

pasokan air 

yang berasal 

dari danau, 

telaga/sungai. 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

pasokan air yang 

berasal dari danau, 

telaga/sungai 

diberi 

perlindungan. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

5.  Distribusi air Air 

didistribusika

n ke semua 

bagian lapas 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

distribusikan ke 

semua bagian 

lapas. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

6.  Akses air Akses gratis 

air bagi 

penghuni 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

penghuni punya 

akses gratis ke air. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

7.  Pembatasan air Pemberlakuan 

pembatasan 

air 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

lapas tidak 

memberlakukan 

pembatasan atas 

penggunaan air. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

8.  Sarana penyimpanan 

air 

Kepemilikan 

sarana 

penyimpanan 

air di lapas 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

lapas punya sarana 

penyimpanan yang 

berfungsi dengan 

baik. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian    

 

No 

 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

Skala 

Data 
Kriteria 

9. Penyimpanan air Menyimpan 

air di malam 

hari 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

penghuni bisa 

menyimpan air 

untuk dipakai 

malam hari. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

10. Jumlah air Jumlah air 

yang 

disimpan 

malam hari 

memadai 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

jumlah air yg 

disimpan malam 

hari memadai. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

11. Aliran air Sistem aliran 

air 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

aliran air tidak 

sering terputus. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

12. Kondisi air Warna, 

rasa/bau air 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika air 

tidak memiliki 

warna, rasa/bau. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala       

Data Penelitian 

 

No 

 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

Skala 

Data 
Kriteria 

13. Pengolahan air Pemberian 

kaporit pada 

air 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika air 

sudah diberi 

kaporit sebelum 

masuk lapas. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

14.  Sistem pengambilan 

air 

Sistem 

pengambilan 

air sudah 

memadai 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

sistem 

pengambilan 

air(jerigen,pompa,

dll) sudah 

memadai. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

15.  Tim perawatan 

khusus 

Tim yang 

bertanggung 

jawab atas 

sistem 

distribusi air 

di dalam 

lapas/rutam  

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

ada tim yang 

bertanggung jawab 

atas sistem 

distribusi air di 

dalam lapas/rutan. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian    

 

No 

 

Variabel 

 

Sanitasi menurut 

Pedoman 

Penanganan Kesling 

di Lapas dan  Rutan, 

Kemenkumham 

Dirjen 

Pemasyarakatan 

Direktorat Bina 

Perawatan 2009. 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

 

Ya     = 

1 
Tidak = 0 

Skala 

Data 
Kriteria 

 

1.  Pembuangan limbah Sistem 

pembuangan 

limbah  

Lembar observasi : 

 

Memenuhi  jika 

sistem 

pembuangan 

limbah tidak 

sering tersumbat. 

a. Ya  

b. Tidak  

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

2.  Toilet Limbah toilet 

sistem kering 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

lapas memakai 

toilet sistem 

kering, limbah tdk 

meluap keluar. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

3.  Blok toilet Ketersediaan 

satu blok 

toilet 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

tersedia1 blok 

toilet/50 penghuni. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

4.  Keadaan toilet Kebersihan 

kakus/ toilet  

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

toilet tidak kotor. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian    

 

No 

 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

Skala 

Data 
Kriteria 

5.  Akses toilet Akses 

penghuni ke 

toilet pada 

malam hari 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika ada 

akses ke toilet 

pada malam hari.  

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

6.  Tim khusus Tim yang 

bertanggung 

jawab atas 

pemeliharaan 

toilet 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika ada 

tim yang 

bertanggung jawab 

atas pemeliharaan 

toilet. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

7.  Pembuangan sampah Sampah 

dibuang 

teratur 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

sampah dibuang 

secara teratur. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

8.  Pembakaran sampah Sampah 

dibakar atau 

dikubur 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

sampah 

dibakar/dikubur. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

9.  Tim khusus Tim yang 

bertanggung 

jawab atas 

pembuangan 

sampah 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika ada 

tim yang 

bertanggung jawab 

atas pembuangan 

sampah. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian    

 

No 

 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

Skala 

Data 
Kriteria 

10. Genangan-genangan 

air 

Secara umum 

genangan-

genangan air 

(air hujan,air 

limbah) di 

dalam/di luar 

lapas. 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika tdk 

ada genangan air 

di dalam/di luar 

lapas. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

11. Sarana mandi Tersedia 

sarana 

mandi/50 

penghuni 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

ada sarana 

mandi/50 

penghuni. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

12. Kesempatan 

penghuni mandi 

Penghuni 

dapat mandi 

sekurang-

kurangnya 

sekali 

seminggu. 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

penghuni dapat 

mandi sekali 

seminggu. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

13. Masalah vektor 

penyakit 

Ada masalah 

vektor 

penyakit  

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika tdk 

ada masalah 

vektor penyakit. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian    

 

No 

 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

Skala 

Data 
Kriteria 

14. Cuci tangan Penghuni 

mencuci 

tangan setelah 

menggunakan 

toilet 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

penghuni dapat 

mencuci tangan 

setelah 

menggunakan 

toilet. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

15.  Penyuluhan 

kesehatan 

Penghuni 

pernah 

memperoleh 

pendidikan/pe

nyuluhan 

mengenai 

kesehatan/sani

tasi 

Lembar observasi: 

 

Memenuhi jika 

penghuni pernah 

memperoleh 

pendidikan/penyul

uhan mengenai 

kesehatan/sanitasi. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian    

 

No 

 

Variabel 

 

Ruang dan Sel 

menurut Pedoman 

Penanganan Kesling 

di Lapas dan Rutan, 

Kemenkumham 

Dirjen 

Pemasyarakatan 

Direktorat Bina 

Perawatan 2009. 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

 

Ya     = 

1 
Tidak = 0 

Skala 

Data 
Kriteria 

 

1.  Kesempatan 

berjalan-jalan bagi 

penghuni 

Penghuni 

dapat 

berjalan-jalan 

di dalam 

kompleks di 

dalam lapas  

Lembar observasi: 

 

Memenuhi jika 

penghuni dapat 

berjalan-jalan di 

dalam komples 

lapas. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

2.  Posisi tidur 

penghuni 

Penghuni 

dapat 

membaringka

n seluruh 

badan untuk 

tidur 

Lembar observasi: 

 

Memenuhi jika 

penghuni dapat 

membaringkan 

seluruh badan 

untuk tidur. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

3.  Posisi tidur 

penghuni dilebih 

dari separuh sel-sel 

Penghuni 

dapat 

membaringka

n seluruh 

badan untuk 

tidur dilebih 

dari separuh 

sel-sel.  

Lembar observasi: 

 

Memenuhi jika 

penghuni dpt 

membaringkan 

seluruh badan 

untuk tidur,dilebih 

dari separuh sel. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian 

 

No 

 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

Skala 

Data 
Kriteria 

4.  Ventilasi Sel-sel 

memiliki 

ventilasi yang 

semestinya 

Lembar observasi: 

 

Memenuhi jika sel 

memiliki ventilasi 

yg semestinya. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

  

 

1 

0 

Nominal 

5.  Keadaan atap Atap bocor 

ketika hujan 

Lembar observasi: 

 

Memenuhi jika 

atap tidak bocor 

ketika hujan. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

 

 

 

6.  Terang matahari Terang 

matahari 

dapat masuk 

sel  

Lembar observasi: 

 

Memenuhi jika 

terang matahari 

dapat masuk sel. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

  

  

1 

0 

Nominal 

7.  Penerangan toilet Toilet 

berpeneranga

n pada malam 

hari 

Lembar observasi: 

 

Memenuhi jika 

toilet didalam sel 

berpenerangan 

malam hari. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

8.  Udara dalam sel Udara dalam 

sel terlalu 

panas/terlalu 

dingin 

menurut 

penghuni 

Lembar observasi: 

 

Memenuhi jika 

udara dalam sel 

tidak terlalu 

panas/terlalu 

dingin. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian   

 

No 

 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

Skala 

Data 
Kriteria 

9. Keadaan sel Kebersihan 

sel-sel 

Lembar observasi: 

 

Memenuhi jika 

sel-selnya bersih 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

10. Pembersihan sel Sel-selnya 

dicuci/dibersi

hkan/didisinfe

ksi secara 

reguler 

Lembar observasi: 

 

Memenuhi jika 

sel-selnya tidak 

dicuci/dibersihkan/

didisinfeksi secara 

regular. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

  

 

1 

0 

Nominal 

11. Jumlah serangga, 

hama lain didalam 

sel 

Banyak 

serangga 

(nyamuk, 

kecoa)/hama 

lain (kutu) 

didalam sel 

Lembar observasi: 

 

Memenuhi jika 

tidak banyak 

serangga/hama 

lain didalam sel. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

  

1 

0 

Nominal 

12. Program disinfeksi  Program 

disinfeksi 

regular untuk 

lapas 

Lembar observasi: 

 

Memenuhi jika 

ada program 

disinfeksi regular. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

13. Mengecat dinding Program 

mengecat 

dinding secara 

regular 

Lembar observasi: 

 

Memenuhi jika 

ada program 

mengecat dinding 

secara reguler. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

  

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian   

 

No 

 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

Skala 

Data 
Kriteria 

 

14. 

Kasur penghuni Penghuni 

dapat tidur di 

kasur/matras 

Lembar observasi: 

 

Memenuhi jika 

penghuni dpt tidur 

di kasur. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

15. Tim khusus Tim yg 

bertanggung 

jawab 

membersihka

n sel-sel 

Lembar observasi: 

 

Memenuhi jika 

ada tim yg 

bertanggungjawab 

membersihkan sel. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian 

 

No 

 

Variabel 

 

Dapur menurut 

Pedoman 

Penanganan Kesling 

di Lapas dan Rutan, 

Kemenkumham 

Dirjen 

Pemasyarakatan 

Direktorat Bina 

Perawatan 2009. 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

 

Ya     = 

1 
Tidak = 0 

Skala 

Data 
Kriteria 

 

1.  Keadaan dapur Dapur bersih Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

dapur bersih. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

2.  Pembersihan dapur Dapur 

dicuci/dibersi

hkan/didisinfe

ksi secara 

regular 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

dapur 

dicuci/dibersihkan/

didisinfeksi secara 

regular. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

3.  Jumlah kompor Jumlah 

kompor untuk 

memasak 

memadai 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

jumlah kompor 

memadai. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

4.  Fungsi kompor Kompor 

berfungsi 

dengan baik 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

kompor berfungsi 

dengan baik. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian 

 

 

No 

 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

Skala 

Data 
Kriteria 

5.  Penyediaan makanan Dapur 

menyediakan 

sekurang-

kurangnya 

satu makanan 

panas setiap 

hari 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

dapur 

menyediakan 

sekurang-

kurangnya satu 

makanan panas 

setiap hari. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

6.  Tangki/bak 

penyimpanan air 

Terdapat 

tangki/bak 

penyimpanan 

di dapur 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

terdapat 

tangki/bak 

penyimpanan di 

dapur. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

7.  Ruang penyimpanan Terdapat 

ruang 

penyimpanan 

untuk 

makanan 

bersih 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika tdk 

ada ruang 

penyimpanan 

makanan bersih.  

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

8.  Serangga/tikus di 

ruang penyimpanan 

makanan 

Terdapat 

serangga/tikus 

di ruang 

penyimpanan 

makanan 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika tdk 

ada serangga/tikus 

di ruang 

penyimpanan 

makanan. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian 

 

No 

 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

Skala 

Data 
Kriteria 

 9. Tim khusus Tim yang 

bertanggung 

jawab 

merawat 

dapur 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

ada  tim yg 

bertanggung jawab 

merawat dapur. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

10. Jumlah kayu 

bakar/minyak 

tanah/gas 

Jumlah kayu 

bakar/minyak 

tanah/gas 

untuk 

memasak 

makanan 

memadai 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

jumlah kayu 

bakar/minyak 

tanah/gas untuk 

memasak 

memadai. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

11. Tempat kayu 

bakar/minyak 

tanah/gas 

Tempat untuk 

menyimpan 

kayu 

bakar/minyak 

tanah/gas 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

ada tempat untuk 

menyimpan kayu 

bakar/minyak 

tanah/gas. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

12. Masalah asap Asap 

merupakan 

masalah di 

dapur 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

asap bukan 

merupakan 

masalah di dapur. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian 

 

No 

 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

Skala 

Data 
Kriteria 

13. Perlengkapan juru 

masak 

Juru masak 

mempunyai 

perlengkapan 

yang 

memadai 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

juru masak 

mempunyai 

perlengkapan yang 

memadai. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

14.  Wadah Wadah untuk 

mendistribusi

kan makanan 

sudah tepat 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

wadah untuk 

mendistribusikan 

makanan sudah 

tepat. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

15.  Piring/mangkuk 

penghuni 

Penghuni 

punya 

piring/mangk

uk untuk 

makan 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

penghuni punya 

piring/mangkuk 

untuk makan. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian 

 

No 

 

Variabel 

 

Kantor Menurut 

Kepmen Kehakiman 

dan  HAM RI No : 

M.01.PL.01.01 

TAHUN 2003 

Tentang Pola 

Bangunan Unit 

Pelaksana Teknis 

Pemasyarakatan. 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

 

Ya     = 

1 
Tidak = 0 

Skala 

Data 
Kriteria 

 

 

1.  Kantor utama Letak kantor 

utama 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

kantor utama yang 

terletak pada 

bagian depan 

bangunan rutan 

menghadap ke 

arah jalan. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 

2.  Kantor kedua Letak kantor 

kedua 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

kantor kedua yang 

terletak di 

belakang gedung 

kantor utama. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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Lanjutan Tabel 5.4 Variabel, Definisi Operasional, Skala Pengukuran, dan Skala 

Data Penelitian 

 

No 

 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Cara Penilaian  

Nilai 

Skala 

Data 
Kriteria 

3.  Pengamanan kantor Pemasangan 

jeruji besi 

pada jendela 

dan pintu pasa 

kantor 

Lembar observasi : 

 

Memenuhi jika 

pemasangan 

teralis/jeruji besi Ø 

22 mm pada setiap 

jendela serta 

penggunaan satu 

pintu dengan jeruji 

besi yang sama 

untuk masuk 

ataupun keluar 

akan sangat 

membantu 

pengamanan. 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0 

Nominal 
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5.5 Kriteria Penilaian 

Dalam variabel kesehatan dan kebersihan penghuni, nilai maksimal = 15, 

nilai minimal = 0. Akan memenuhi kriteria : 

1. Baik  = >8 

2. Belum baik = ≤8 

Dalam variabel pasokan air diperoleh nilai maksimal = 15, nilai minimal = 

0. Akan memenuhi kriteria : 

1. Baik  = > 8 

2. Belum baik = ≤ 8 

Dalam variabel sanitasi diperoleh nilai maksimal = 15, nilai minimal = 0. 

Akan memenuhi kriteria : 

1. Baik  = > 8 

2. Belum baik = ≤ 8 

Dalam variabel ruang dan sel diperoleh nilai maksimal = 15, nilai minimal 

= 0. Akan memenuhi kriteria : 

1. Baik  = > 8 

2. Belum baik  = ≤ 8 

Dalam variabel dapur dan penyiapan makanan diperoleh nilai maksimal = 

15, nilai minimal = 0. Akan memenuhi kriteria : 

1. Baik  = > 8 

2. Belum baik = ≤ 8 
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          Dalam variabel kantor diperoleh nilai maksimal = 3, nilai minimal = 0. 

Akan memenuhi kriteria : 

1. Baik  = > 2 

2. Belum baik = ≤ 2 

          Dalam penilaian evaluasi secara keseluruhan, penilaian diperoleh dengan 

kriteria, nilai maksimum untuk masing-masing bidang = 15, nilai maksimum total 

untuk kelima bidang = 75. 

          Nilai yang di pilih sebagai ambang batas untuk menunjukkan bahwa lapas-

lapas yang memperoleh nilai dibawah 40 memerlukan tindakan cepat untuk 

mencegah kemerosotan kesehatan penghuni (Nembrini, 2007). 

 

5.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

          Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen lembar observasi 

dengan penilaian langsung di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun. 

Teknik observasi secara langsung dengan mengamati dan menilai keadaan yang 

sebenarnya dari variabel sanitasi sesuai dengan Pedoman Penanganan Kesehatan 

Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Direktorat Bina Perawatan 2009; dan Kepmen Kehakiman dan HAM RI NOMOR 

: M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis 

Pemasyarakatan. 

 

 

 

ADLN Perpustakaan universitas Airlangga

Skripsi Evaluasi sanitasi ligkungan... Ratry Seffy Ramidha



5.7 Teknik Analisis Data 

          Untuk hasil observasi, data setiap variabel yang diperoleh setelah diperiksa 

kemudian dihitung dengan menggunakan acuan Pedoman Penanganan Kesehatan 

Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Direktorat Bina Perawatan 2009; dan Kepmen Kehakiman dan HAM RI NOMOR 

: M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis 

Pemasyarakatan. 

          Keseluruhan data yang telah terkumpul dianalisis secara evaluasi 

berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009; 

dan Kepmen Kehakiman dan HAM RI NOMOR : M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 

Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. 

. 
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BAB VI 

HASIL PENELITIAN 

 

6.1 Gambaran Umum 

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun adalah Lembaga 

Pemasyarakatan dengan bangunan kokoh yang merupakan bangunan peninggalan 

jaman Belanda yang dibangun pada tahun 1919. Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 

Madiun memiliki beberapa blok tahanan. Blok A sampai Blok G, yang 

didalamnya terdapat beberapa kamar yang digunakan sebagai tempat hunian 

tahanan atau narapidana. Pada ruang dan sel, penelitian dilakukan hanya terhadap 

blok A yang merupakan blok khusus tahanan atau narapidana perempuan. 

Lembaga Pemasyarakatan ini juga memiliki sarana fisik yang cukup lengkap 

misalnya Blok Rumah Sakit, Lapangan Tenis, Lapangan Volley, Aula, Dapur dan 

lain-lain.  

 

6.2 Hasil Evaluasi Sanitasi Lingkungan Institusi Lembaga Pemasyarakatan 

Klas 1 Kota Madiun yang Meliputi : 

          1. Kebersihan dan kesehatan penghuni yang meliputi akses ke pelayanan 

medis, klinik/rumah obat, akses ke rumah sakit, masalah diare, kasus penyakit 

kulit, kasus penyakit pernafasan, penempatan penghuni penyakit pernafasan, 

penyakit epidemi, pemberian sabun secara regular, akses ke kamar mandi, akses 

mencuci pakaian, kasus kekurangan gizi, tingkat mortalitas, juru rawat dan latihan 

fisik bagi penghuni. 
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Tabel 6.2 Hasil Lembar Observasi pada Evaluasi Mengenai Kebersihan dan  

Kesehatan Penghuni. 

 Nilai Catatan 

1.1 Penghuni punya akses ke 

pelayanan medis 

1 Penghuni memiliki akses ke 

pelayanan medis 

1.2 Terdapat klinik/rumah obat 

di Lapas/Rutan 

1 Terdapat 1 blok RS pada Lapas 

klas 1 Kota Madiun 

1.3 Penghuni yg sakit di bawa 

ke rumah sakit 

1 penghuni dapat dibawa ke rumah 

sakit melalui surat rujukan dari 

Lapas/Rutan 

1.4 Terdapat masalah diare di 

Lapas/Rutan 

Sumber : data sekunder dari 

klinik lapas klas 1 madiun 

April 2011. 

0 Ada 6 masalah diare dari 1150 

narapidana yang ada. 

1.5 Terdapat kasus penyakit 

kulit 

Sumber : data sekunder dari 

klinik lapas klas 1 madiun 

April 2011. 

0 Ada 62 kasus penyakit kulit 

infeksi dan ada 516 kasus 

penyakit kulit alergi dari 1150 

narapidana yang ada. 

1.6 Terdapat kasus penyakit 

pernafasan 

Sumber : data sekunder dari 

klinik lapas klas 1 madiun 

April 2011. 

0 Ada 449 kasus penyakit 

pernafasan dari 1150  narapidana 

yang ada. Diantaranya asma, 

laringitis,dan lain-lain. 
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Lanjutan Tabel 6.2 Hasil Lembar Observasi pada Evaluasi Mengenai Kebersihan 

dan Kesehatan Penghuni. 

 Nilai Catatan 

1.7 Penghuni yg menderita 

penyakit pernafasan digabung 

dg penghuni lain 

1 Penghuni TB tidak digabung 

dengan penghuni yang lain 

 1.8 Terdapat penyakit epidemic 

Sumber : data sekunder dari 

klinik lapas klas 1 madiun 

April 2011. 

1 Tidak ada penyakit epidemi 

1.9 Terdapat penghuni diberi 

sabun secara regular 

1 Penghuni mendapat sabun secara 

regular 

1.10 Penghuni punya akses ke 

kamar mandi 

1 Ada akses karena terdapat 1 kamar 

mandi pada setiap kamar hunian 

1.11 Penghuni dapat mencuci 

pakaian 

1 Penghuni dapat mencuci pakaian 

1.12 Terdapat kasus kekurangan 

gizi 

Sumber : data sekunder dari 

klinik lapas klas 1 madiun 

April 2011. 

1 Tidak ada kasus kekurangan gizi 

1.13 Tingkat mortalitas di 

Lapas/Rutan lebih tinggi 

daripada rata-rata nasional 

1 Tidak ada 

1.14 Juru rawat yang hadir secara 

teratur (sekurang-kurangnya 

5 hari seminggu) 

1 1 dokter umum, 1 dokter gigi dan 3 

perawat  

1.15 Penghuni diperbolehkan 

untuk latihan fisik di dalam 

Lapas/Rutan atau bekerja di 

luar Lapas/Rutan 

0 Penghuni dapat latihan fisik di 

dalam Lapas/Rutan tetapi tidak 

dapat bekerja di luar Lapas/Rutan 

Total nilai 11  

Nilai (Total 15) 

 

          Berdasarkan tabel 6.2 diatas yang menunjukkan hasil evaluasi mengenai 

kebersihan dan kesehatan penghuni yang dilakukan pada tanggal 5 mei 2011, 

didapatkan hasil bahwa kebersihan dan kesehatan penghuni di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas  1 Kota Madiun sudah baik yaitu dengan memperoleh nilai 

11 atau dalam perhitungan  jumlah % dari nilai maksimum  yaitu sebesar 73,33%. 
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2. Pasokan air yang meliputi sumber pasokan air di Lapas/Rutan, asal 

pasokan air, perlindungan pasokan air yang berasal dari sumur, perlindungan 

pasokan air yang berasal dari mata air, pendistribusian air di Lapas/Rutan, akses 

penghuni mendapatkan air, sarana penyimpanan di Lapas/Rutan, penyimpanan air 

bagi penghuni untuk pemakaian malam hari, aliran air di Lapas/Rutan, warna, rasa 

dan bau pada air di Lapas/Rutan, pemberian kaporit pada air, sistem pengambilan 

air, tim perawatan khusus yang bertanggung jawab atas sistem distribusi air di 

dalam Lapas/Rutan. 

Tabel 6.3 Hasil Lembar Observasi pada Evaluasi Mengenai Pasokan Air 

 Nilai Catatan 

2.1 Pasokan air di Lapas/Rutan 

berasal dari jaringan 

distribusi kota/PDAM dan 

air tanah  

1 Sumber berasal dari PDAM dan 

air tanah 

2.2 Pasokan air berasal dari 

danau,telaga atau sungai 

1 Tidak ada sumber yang berasal 

dari danau, telaga/sungai 

2.3 Jika pasokan air berasal dari 

sumur, terdapat 

perlindungan pada 

sumurnya 

0 Tidak ada perlindungan pada 

sumur sebagai perlindungan 

2.4 Jika pasokan air berasal dari 

mata air, terdapat 

perlindungan pada mata 

airnya  

0 Tidak ada sumber yang berasal 

dari mata air 

2.5 Air didistribusikan ke 

semua bagian Lapas/Rutan 

1 Air terdistribusi ke semua bagian 

di Lapas/Rutan 

2.6 Semua penghuni punya 

akses gratis ke air 

1 Penghuni dapat mengambil air 

secara gratis 

2.7 Lapas/Rutan 

memberlakukan pembatasan 

atas penggunaan air 

1 Tidak ada pembatasan air 
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Lanjutan Tabel 6.3 Hasil Lembar Observasi pada Evaluasi Mengenai Pasokan Air 

 Nilai Catatan 

2.8 Lapas/Rutan punya sarana 

penyimpanan yang berfungsi 

dengan baik 

1 Ada sarana penyimpanan 

2.9 Penghuni menyimpan air 

untuk dipakai malam hari  

1 Penghuni dapat menyimpan air 

2.10 Jumlah air yang disimpan 

untuk malam hari memadai 

1 Jumlah air memadai (tidak 

terbatas) 

2.11 Aliran air sering terputus 

sehingga menganggu 

1 Aliran air jarang terputus 

2.12 Airnya mempunyai warna, 

rasa, atau bau tertentu 

1 Tidak berwarna, berrasa, dan 

berbau 

2.13 Airnya sudah diolah (diberi 

kaporit) sebelum masuk ke 

Lapas/Rutan 

1 Air telah diberi kaporit 

2.14 Sistem pengambilan airnya 

(pompa,jeriken,dsb) sudah 

memadai 

1 Sistem pengambilan airnya 

(pompa,jerigen, dsb) sudah 

memadai 

2.15 Tim perawatan khusus yang 

bertanggung jawab atas 

sistem distribusi air di dalam 

Lapas/Rutan 

1 Terdapat tim perawatan khusus 

yang bertanggung jawab 

Total nilai 13  

Nilai  (Total 15) 

          Berdasarkan tabel 6.3 di atas yang menunjukkan hasil evaluasi mengenai 

pasokan air yang dilakukan pada tanggal 5 mei 2011, didapatkan hasil bahwa 

pasokan air di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun sudah baik yaitu 

dengan memperoleh nilai sebesar 13 atau dalam perhitungan  jumlah % dari nilai 

maksimum  yaitu sebesar 86,66%. 
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            3. Sanitasi yang meliputi sistem pembuangan limbah di Lapas/Rutan, 

limbah toilet sistem kering di Lapas/Rutan, ketersediaan toilet per 50 penghuni 

pada satu blok di Lapas/Rutan, kebersihan kasus/toilet di Lapas/Rutan, akses 

penghuni ke toilet pada malam hari, tim yang bertanggung jawab atas 

pemeliharaan toilet,  pembuangan sampah, pembakaran/penguburan sampah, tim 

yang bertanggung jawab atas pembuangan sampah, genangan-genangan (air 

hujan, air limbah) di dalam atau di luar Lapas/Rutan, ketersediaan sarana mandi 

per 50 penghuni, akses mandi penghuni, masalah dengan vektor penyakit, akses 

mencuci tangan setelah penggunaan toilet, penyuluhan kesehatan/sanitasi. 

Tabel 6.4 Hasil Lembar Observasi pada Evaluasi Mengenai Sanitasi 

 Nilai Catatan 

3.1 Jika Lapas/Rutan punya 

sistem pembuangan 

limbah,terdapat sistem 

tersebut sering tersumbat 

1 Sistem pembuangan tidak 

tersumbat 

3.2 Jika Lapas/Rutan memakai 

toilet sistem kering,terdapat 

limbahnya meluap keluar 

0 Tidak ada toilet sistem kering 

3.3 Tersedia sekurang-

kurangnya satu blok toilet 

per 50 penghuni 

1 Terdapat satu blok kamar mandi 

di satu blok tahanan 

3.4 Kakus/toiletnya kotor 1 Toiletnya cukup bersih 

3.5 Penghuni punya akses ke 

toilet pada malam hari 

1 Ada akses ke toilet, karena ada 

toilet pada setiap kamar hunian 

3.6 Tim yang bertanggung 

jawab atas pemeliharaan 

toilet 

1 Ada tim yang bertanggung jawab 

3.7 Sampah dibuang secara 

teratur 

1 Pembuangan sampah dibuang 

teratur setiap pagi 

3.8 Sampah dibakar/dikubur 0 Sampah tidak dibakar/dikubur 
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Lanjutan Tabel 6.4 Hasil Lembar Observasi pada Evaluasi Mengenai Sanitasi 

 Nilai Catatan 

3.9 Tim yang bertanggung 

jawab atas pembuangan 

sampah 

1 Ada tim yang bertanggung jawab  

3.10 Secara umum, genangan-

genangan (air hujan,air 

limbah) didalam/diluar 

kompleks Lapas/Rutan 

0 Tidak ada genangan-genangan air 

3.11 Tersedia sekurang-

kurangnya satu sarana 

mandi per 50 penghuni 

1 Tersedia satu sarana mandi di 

setiap kamar hunian 

3.12 Penghuni dapat mandi 

sekurang-kurangnya sekali 

seminggu 

1 Penghuni dapat mandi setiap hari 

3.13 Terdapat masalah dengan 

vektor penyakit 

0 Ada 

3.14 Penghuni dapat mencuci 

tangan setelah 

menggunakan toilet 

1 Penghuni dapat mencuci tangan 

3.15 Penghuni memperoleh 

pendidikan/penyuluhan 

mengenai kesehatan/sanitasi 

0 Belum ada penyuluhan mengenai 

kesehatan/sanitasi 

Total nilai 10  

Nilai (Total 15) 

 

Berdasarkan tabel 6.4 di atas di dapatkan hasil evaluasi mengenai sanitasi 

yang dilakukan pada tanggal 5 mei 2011 mendapatkan hasil bahwa sanitasi di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas  1 Kota Madiun sudah baik yaitu dengan 

memperoleh nilai sebesar 10 atau dalam perhitungan  jumlah % dari nilai 

maksimum  yaitu sebesar 66,66%. 
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4. Ruang dan sel yang meliputi kegiatan berjalan-jalan didalam kompleks 

Lapas/Rutan, keadaan penghuni dalam membaringkan badan di sel padat hunian, 

keadaan penghuni di lebih separuh sel dalam memaringkan badan, ventilasi sel di 

Lapas/Rutan, keadaan atap di dalam sel, terang matahari dalam sel, penerangan 

toilet dimalam hari, udara dalam sel, kebersihan sel, pembersihan sel secara 

teratur, banyak serangga atau hama lain di dalam sel, program disinfeksi regular 

untuk Lapas/Rutan,pengecatan dinding, keadaan penghuni dalam menggunakan 

kasur atau matras, terdapat tim yang bertanggung jawab membersihkan sel-sel di 

Lapas/Rutan. 

Tabel 6.5 Hasil Lembar Observasi pada Evaluasi Mengenai Ruang dan Sel 

 Nilai Catatan 

4.1 Penghuni dapat berjalan-

jalan didalam kompleks 

Lapas/Rutan 

1 Penghuni dapat berjalan-jalan di 

dalam kompleks 

4.2 Di sel yang paling padat 

hunian, penghuni dapat 

membaringkan seluruh 

badan untuk tidur 

1 Penghuni dapat membaringkan 

seluruh badan 

4.3 Di lebih dari separuh sel-sel 

yang ada penghuni dapat 

membaringkan seluruh 

badan untuk tidur 

1 Lebih dari separuh sel-sel 

penghuni dpt membaringkan 

seluruh badan 

4.4 Sel-sel mempunyai ventilasi 

yang semestinya 

1 Terdapat ventilasi yg memadai 

4.5 Ketika hujan, terdapat atap 

yang bocor sehingga air 

masuk ke dalam sel 

1 Atap tidak bocor 

4.6 Terang matahari dapat 

masuk ke dalam sel 

1 Terang matahari dapat masuk 

4.7 Jika ada toilet didalam sel, 

toiletnya berpenerangan 

dimalam  

1 Ada penerangan di toilet  
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Lanjutan Tabel 6.5 Hasil Lembar Observasi pada Evaluasi Mengenai Ruang dan 

Sel 

 Nilai Catatan 

4.8 Udara didalam sel terlalu 

panas atau terlalu dingin 

menurut penghuni 

0 Udara terlalu panas 

4.9 Sel-selnya bersih 0 Sel-selnya kurang bersih 

4.10 Sel-selnya dicuci/dibersihkan 

atau disinfeksi secara teratur 

1 Sel-sel dibersihkan secara teratur 

4.11 Terdapat banyak serangga 

(nyamuk,kecoa) atau hama 

lain (kutu) di dalam sel 

0 Ada nyamuk,kecoa di ruang dan 

sel 

4.12 Terdapat program disinfeksi 

regular untuk Lapas/Rutan 

0 Tidak ada 

4.13 Terdapat program 

mengapur/mengecat dinding 

secara regular 

0 Tidak ada  

4.14 Setiap penghuni dapat tidur 

diatas kasur/matras 

1 Penghuni dapat tidur diatas kasur 

4.15 Tim yang bertanggung jawab 

membersihkan sel-sel 

1 Ada tim yang bertanggung jawab 

Total Nilai 10  

Nilai (Total 15) 

Berdasarkan tabel 6.5 di atas didapatkan hasil evaluasi mengenai yang 

dilakukan pada tanggal 5 mei 2011 mendapatkan hasil bahwa ruang dan sel di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas  1 Kota Madiun sudah baik yaitu dengan 

memperoleh nilai sebesar 10 atau dalam perhitungan  jumlah % dari nilai 

maksimum  yaitu sebesar 66,66%. 
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5. Dapur dan penyiapan makanan yang meliputi kebersihan dapur, 

pembersihan dapur secara regular, jumlah kompor-kompor di dapur lapas/rutan, 

fungsi kompor-kompor di dapur lapas/rutan, penyediaan makanan panas setiap 

hari, tangki/bak penyimpanan air di dapur, ruang untuk menyimpan makanan 

bersih, serangga atau tikus di ruang penyimpanan makanan, tim yang bertanggung 

jawab merawat dapur, jumlah kayu bakar/minyak tanah/gas, tempat menyimpan 

kayu bakar/minyak tanah/gas, masalah asap di dapur, perlengkapan juru masak, 

wadah untuk mendistribusikan makanan, kepemilikan piring/mangkuk pada 

penghuni di lapas/rutan. 

Tabel 6.6 Hasil Lembar Observasi pada Evaluasi Mengenai Dapur dan Penyiapan 

Makanan 

 Nilai Catatan 

5.1 Dapurnya bersih 0 Dapur kurang bersih 

5.2 Dapurnya 

dicuci/dibersihkan/didisinfeksi 

secara regular 

0 Tidak dicuci/dibersihkan secara 

teratur 

5.3 Jjumlah kompor untuk 

memasak makanan memadai 

1 Jumlah kompor memadai 

5.4 Kompor-kompornya berfungsi 

dengan baik 

1 Kompor berfungsi dg baik 

5.5 Dapurnya menyediakan 

sekurang-kurangnya satu 

makanan panas setiap hari 

1 Tersedia 3 makanan panas tiap 

hari  

5.6 Terdapat tangki/bak 

pemyimpanan air di dapur 

1 Ada tangki/bak penyimpanan air 

di dapur 

5.7 Ruang untuk menyimpan 

makanan bersih 

0 Tidak ada ruang untuk 

menyimpan makanan bersih 
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Lanjutan Tabel 6.6 Hasil Lembar Observasi pada Evaluasi Mengenai Dapur dan 

Penyiapan Makanan 

 Nilai Catatan 

5.8 Serangga/tikus di ruang 

penyimpanan makanan 

0 Ada 

5.9 Tim yang bertanggung jawab 

merawat dapur 

1 Ada tim yang bertanggung jawab 

5.10 Jumlah kayu bakar/minyak 

tanah/gas untuk memasak 

makanan memadai 

1 Jumlah gas memadai sesuai 

dengan jumlah kompor 

5.11 Tempat untuk menyimpan 

kayu bakar/minyak 

tanah/gas? 

0 Tidak ada tempat penyimpanan 

khusus, beberapa gas di simpan 

dalam gudang dengan bahan 

makanan cadangan 

5.12 Asap merupakan masalah di 

dapur 

1 Asap bukan menjadi masalah 

5.13 Juru masak mempunyai 

perlengkapan yang memadai 

0 Perlengkapan memasak seadanya 

 

5.14 Wadah yang dipakai untuk 

mendistribusikan makanan 

sudah tepat 

0 Wadah belum memadai 

5.15 Penghuni punya piring atau 

mangkuk untuk makan 

0 Penghuni menggunakan wadah 

yang di sebut ompreng 

Total Nilai 7  

Nilai (Total 15) 

 

Berdasarkan tabel 6.6 di atas didapatkan hasil evaluasi mengenai dapur 

dan penyiapan makanan yang dilakukan pada tanggal 5 mei 2011 mendapatkan 

hasil bahwa dapur dan penyiapan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas  1 

Kota Madiun belum baik yaitu dengan memperoleh nilai sebesar 7 atau dalam 

perhitungan  jumlah % dari nilai maksimum  yaitu sebesar 46,66 %.  
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6.3 Hasil Keseluruhan Evaluasi Sanitasi Lingkungan Institusi Lembaga 

Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun Berdasarkan Tabel dan Diagram 

Batang : 

Tabel 6.7 Hasil Keseluruhan Evaluasi Sanitasi Lingkungan Institusi Lembaga 

Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun  

 Nilai % dari skor Maksimum 

Kebersihan dan kesehatan penghuni 11 73,33 

Pasokan air 13 86,66 

Sanitasi  10 66,66 

Ruang dan sel 10 66,66 

Dapur dan penyiapan makanan 7 46,66 

Total 51 68 

 

 

 

 

Diagram 6.7 Hasil Keseluruhan Evaluasi Sanitasi Lingkungan Institusi Lembaga 

Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun  

          Hasil keseluruhan evaluasi sanitasi lingkungan institusi Lembaga 

Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun tersebut diatas berdasarkan tabel dan 

diagram batang memiliki nilai 51 atau dalam perhitungan  jumlah % dari nilai 

maksimum  yaitu sebesar 68 %.  

 

ADLN Perpustakaan universitas Airlangga

Skripsi Evaluasi sanitasi ligkungan... Ratry Seffy Ramidha



6.4 Hasil Evaluasi Kantor Sanitasi Lingkungan Institusi Lembaga 

Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun yang Meliputi : 

          Kantor yang meliputi letak kantor utama dan letak kantor kedua, 

pemasangan teralis/jeruji busi sebagai pengamanan kantor. 

Tabel 6.7 Hasil Lembar Observasi pada Evaluasi Mengenai Kantor  

 Nilai Catatan 

1. kantor utama yang terletak pada 

bagian depan bangunan rutan 

menghadap ke arah jalan. 

1 Kantor terletak di bagian 

depan bangunan rutan yang 

menghadap ke arah jalan 

raya. 

2 kantor kedua yang terletak di 

belakang gedung kantor utama 

0 Letak kantor kedua tidak 

dibelakang kantor utama 

3 Pemasangan teralis/jeruji besi Ø 

22 mm pada setiap jendela serta 

penggunaan satu pintu dengan 

jeruji besi yang sama untuk masuk 

ataupun keluar akan sangat 

membantu pengamanan 

0 Tidak ada jeruji besi untuk 

masuk dan keluar pada 

pintu sebagai pengaman. 

Total nilai 1  

Nilai (total 3) 

 

Berdasarkan tabel 6.8 di atas didapatkan hasil evaluasi mengenai kantor di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun yang dilakukan pada tanggal 5 mei 

2011 mendapatkan hasil bahwa kantor di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota 

Madiun belum baik yaitu dengan memperoleh nilai sebesar 1. 
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BAB VII 

PEMBAHASAN 

 

7.1 Evaluasi Sanitasi Lingkungan Institusi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 

Kota Madiun : 

7.1.1 Kebersihan dan kesehatan penghuni 

          Dari hasil evaluasi dengan menggunakan lembar observasi, pada 

variabel kebersihan dan kesehatan penghuni mendapatkan nilai 11 atau 

dalam perhitungan jumlah % dari nilai maksimum yaitu sebesar 73,33 %. 

Sudah baik sesuai dengan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan 

di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Pemasyarakatan 

Direktorat Bina Perawatan 2009 yaitu bahwa penghuni telah memiliki 

akses ke pelayanan medis. Penghuni yang mengalami  beberapa masalah 

penyakit seperti diare, penyakit kulit, penyakit pernafasan, HIV/AIDS 

dan lain-lain, dapat dibawa ke klinik/rumah obat di Lapas atau bisa juga 

dibawa ke rumah sakit luar menggunakan surat rujukan. Di dalam Lapas 

tersebut terdapat 1 blok rumah sakit. Tersedia 1 dokter umum, 1 dokter 

gigi dan 3 perawat yang 1 diantaranya sedang menjalani sekolah 

keperawatan.  
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          Pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan klas 1 kota 

madiun telah sesuai dengan Nembrini (2007), yang menyatakan bahwa 

para narapidana atau tahanan yang ditempatkan dalam keterbatasan ruang 

tersebut harus mempunyai akses ke perawatan kesehatan, akses ke 

lapangan olahraga atau tempat terbuka lainnya di waktu siang hari, toilet 

dalam jumlah yang memadai yang semuanya berfungsi dengan baik. 

          Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1),  para narapidana berhak untuk 

mendapat pelayanan kesehatan bagi yang membutuhkan perawatan dari 

mulai narapidana masuk sampai yang bersangkutan bebas serta mendapat 

surat rujukan bagi narapidana yang akan melakukan perawatan di rumah 

sakit umum sesuai dengan jenis penyakitnya.  

          Standart Minimum Rules for Treatment of Prisoners menguraikan 

hak narapidana yang tetap wajib dipenuhi seperti mendapatkan air bersih 

dan perlengkapan mandi, pakaian dan tempat tidur, makanan yang sehat, 

hak untuk berolahraga di udara terbuka, hak untuk mendapatkan 

pelayaan dokter umum dan dokter gigi (Pandjaitan dan Widiarty, 2008, 

p.2).  

          Setiap tahanan harus menerima minimal 100-150 gram sabun 

mandi perbulan. Mandi secara teratur dengan menggunakan sabun 

mencegah banyak penyakit, terutama gangguan kulit dan penyakit diare. 

Ini sesuai dengan keadaan Lapas Klas 1 Kota Madiun yang telah 

memberikan sabun secara regular terhadap narapidana setiap 1-2 bulan 

(Nembrini, 2007). 
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7.1.2 Pasokan air 

          Dari hasil evaluasi dengan menggunakan lembar observasi, pada 

variabel pasokan air mendapatkan nilai 13 atau dalam perhitungan 

jumlah % dari skor maksimum yaitu sebesar 86,66 %. Sudah baik sesuai 

dengan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Pemasyarakatan Direktorat Bina 

Perawatan 2009, bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota 

Madiun menggunakan air yang bersumber dari PDAM dan air 

tanah/sumur. Air tersebut telah didistribusikan ke seluruh bagian 

Lapas/Rutan. Tidak ada pembatasan dalam pengambilan air sehingga 

penghuni mempunyai akses gratis untuk mendapatkan air bersih serta air 

minum karena itupun penghuni bisa menyimpan air untuk dipakai pada 

malam hari. Pengambilan air bisa melalui jerigen. Air yang berada pada 

tabung di dapur diisi dan dimasak setiap waktu. Air telah diolah (diberi 

kaporit) sebelum masuk ke Lapas/Rutan. Air juga tidak memiliki warna, 

rasa, atau bau  tertentu. Setiap penghuni dapat mengambil air 

menggunakan wadah/jerigen yang telah disediakan oleh Lapas. 

Pemeliharaan pasokan air secara rutin telah dilaksanakan. 

Berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di 

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian 

Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Bina 

Perawatan 2009, Air akan tercemari oleh debu, kotoran burung, dan 

serangga yang masuk melalui celah-celah pada tutup tempat 
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penampungan. Oleh karena itu, tangki penyimpanan dan tempat 

penampungan air harus dibersihkan dan didesinfeksi secara rutin, satu 

atau dua kali tiap tahunnya, biasanya dengan desinfeksi berbasis kaporit.   

Nembrini (2007) menyebutkan para narapidana harus mempunyai 

akses ke air setiap saat. Hal paling penting untuk diketahui yaitu jumlah 

air yang digunakan oleh para narapidana. Hal ini memungkinkan untuk 

mengetahui apakah kebutuhan dasar para narapidana akan air terpenuhi. 

Di dalam sel harus tersedia jumlah minimal air adalah sekitar 2 liter per 

orang per hari jika para narapidana dikurung selama jangka waktu 

sampai 16 jam, 

Narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Klas 1 Kota Madiun 

memiliki wadah kolektif /individual atau jerigen untuk menyimpan air 

dalam jumlah yang cukup ketika dikurung dalam sel pada malam  hari . 

Wadah penyimpanan kolektif/individual harus ditutup untuk menghindari 

pencemaran. Sangat dianjurkan untuk menggunakan jerigen atau ember 

berpenutup (Nembrini, 2007). 

Jika ada kerusakan air pada saat pendistribusiaanya, Lapas Klas 1 

Kota Madiun ini telah memiliki tim pemeliharaan khusus  yang 

bertanggung jawab atas sistem distribusi air di dalam Lapas/rutan.  Untuk 

air yang berasal dari sumur di Lapas Klas 1 Kota Madiun ini tidak 

diberikan perlindungan yang semestinya. Sumur-sumur ini sering hanya 

berupa lubang yang digali di tanah sampai ke sumber air. Menurut 

Nembrini (2007),  menyebutkan bahwa sumur harus dilindungi untuk 

mencegah pencemaran air oleh infiltrasi atau rembesan langsung air 
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pemukaan atau genangan air yang terbentuk di sekitar sumur. Sumur 

dapat dilindungi dengan melapisi lubang sumur dengan cincin beton, dan 

memasang pompa tangan atau pompa listrik atau ember dan tali yang 

dipasang ke sebuah katrol. Sumur juga harus dilengkapi dengan penutup 

atau lubang pemeriksaan yang memberikan akses ke bagian dalam sumur 

jika terjadi masalah.  

 

7.1.3 Sanitasi 

Dari hasil evaluasi dengan menggunakan lembar observasi, pada 

variabel sanitasi mendapatkan nilai 10 atau dalam perhitungan jumlah % 

dari nilai maksimum yaitu sebesar 66,66 %. Sudah baik sesuai dengan 

Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Pemasyarakatan Direktorat Bina 

Perawatan 2009, bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota 

Madiun penghuni mempunyai akses ke toilet/kamar mandi pada malam 

hari. Di setiap kamar hunian terdapat 1 kamar mandi. Setiap satu blok 

juga terdapat kamar mandi atau satu sarana mandi per 50 penghuni yang 

digunakan untuk keperluan mandi bagi para penghuni saat pagi dan siang 

hari. Sehingga penghuni dapat mandi sekurang-kurangnya sekali 

seminggu atau bahkan setiap harinya. Penghuni juga dapat mencuci 

tangan setelah menggunakan toilet. Toilet atau kamar mandi di dalam 

maupun di luar kamar hunian terlihat bersih airnya pun bening dan tidak 

kotor. Para penghuni adalah yang bertugas membersihkan kamar mandi, 
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tetapi ada petugas Lapas/Rutan sebagai tim yang bertanggung jawab atas 

pemeliharaan toilet/kamar mandi.  

Untuk sistem pembuangan limbah, di lapas klas 1 kota madiun, 

seperti pembuangan air bekas memasak, bekas mandi, bekas mencuci 

pakaian tidak tersumbat karena tidak ada saringan dan sampah-sampah 

yang menumpuk sehingga mengakibatkan air limbah tersumbat jalannya. 

Tentang pembuangan sampah di lapas klas 1 kota madiun telah dibuang 

secara teratur oleh tim yang bertanggung jawab atas pembuangan sampah 

yang tidak lain adalah para penghuni di lapas tersebut. Setelah sampah di 

masing-masing blok dikumpulkan pada gerobak diangkut dan dibuang di 

Tempat Penampungan Sementara. Tetapi, tidak ada pemisahan sampah 

organik dan sampah non-organik di Lapas Klas 1 Kota Madiun meski ada 

dua tong sampah Semua sampah dikumpulkan menjadi satu kemudian 

dibuang. Sampah hanya dibuang tidak ada pemrosesan lain seperti 

pembakaran, metode daur-ulang, dan lain-lain.  

Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Pemasyarakatan Direktorat Bina 

Perawatan 2009 menyatakan bahwa. yang mempunyai kapasitas hunian  

lebih dari 100 orang, jenis toilet pada umumnya digunakan ialah toilet 

yang digelontor dengan air, dan di lapas klas 1 kota madiun telah 

melaksanakan toilet siram gelontor. Menjaga kebersihan toilet adalah hal 

yang sangat penting. Tanpa pemeliharaan yang rutin, toilet akan menjadi 

tempat berkembangbiaknya berbagai penyakit yang menular melalui 
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kotoran-mulut, seperti diare. Pemeliharaan yang benar berarti 

menggelontorkan dengan air setiap hari dan melakukan desinfeksi sekali 

seminggu.  

Nembrini (2007), menyatakan bahwa instalasi mandi yang 

memadai harus disediakan supaya setiap narapidana/tahanan bisa mandi 

dan bisa diharuskan mandi, pada suhu yang sesuai dengan iklim, sesering 

yang dibutuhkan demi kebersihan umum menurut musim dan wilayah 

geografis, namun paling sedikit sekali seminggu pada iklim sedang. 

Menurut Nembrini (2007), dalam hal pemeliharaan toilet yang 

mendapat tanggung jawab adalah tim pemeliharaan yang dibentuk 

khusus dibawah komando penangggung jawab asrama. Karena yang 

direkomendasikan adalah rata-rata satu toilet per 50 orang,  

Sampah mengandung lalat, kecoa dan tikus, yang dapat menularkan 

penyakit ke manusia. Oleh karena itu, sampah harus dikumpulkan dan 

dibuang setiap harinya. Membuang sampah setiap hari merupakan hal 

yang sangat penting untuk menjaga agar lingkungan di Lapas tetap sehat. 

Kegiatan tersebut harus dikelola dan diawasi secara benar. Pihak lapas 

harus menugaskan para penghuni/narapidana untuk melakukan tugas 

tersebut setiap harinya di setiap sel, dan juga dapur, klinik, dan lain-lain. 

Setiap sel harus memiliki paling sedikit dua tong sampah, satu untuk 

sampah organik dan yang lainnya untuk sampah non-organik. Tong 

tersebut harus mudah diangkut oleh satu atau dua orang saat telah penuh 

(Nembrini, 2007).  
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7.1.4 Ruang dan sel 

          Dari hasil evaluasi dengan menggunakan lembar observasi, pada 

variabel ruang dan sel mendapatkan nilai 10 atau dalam perhitungan 

jumlah % dari nilai maksimum yaitu sebesar 66,66 %. Sudah baik sesuai 

dengan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Pemasyarakatan Direktorat Bina 

Perawatan 2009, bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota 

Madiun penghuni atau narapidana dapat berjalan-jalan didalam kompleks 

Lapas/Rutan. Ini terlihat mulai dari pagi hingga sore hari narapidana 

keluar dari sel untuk bekerja atau melakukan sesuatu sesuai dengan 

tugasnya seperti membuang sampah, membersihkan halaman dimulai 

dari jam 06.30 WIB. Narapidana sudah terlihat di halaman kompleks 

Lapas/Rutan untuk melaksanakan tugas tersebut dan tentunya didampingi 

oleh petugas Lapas. Di dalam ruang dan sel para narapidana dapat 

membaringkan seluruh badannya untuk tidur. Lapas juga telah 

menyediakan satu tikar, satu bantal, satu selimut serta baju keagamaan 

untuk masing-masing narapidana. Narapidana tersebut juga 

diperbolehkan tidur menggunakan kasur.  

Setiap narapidana harus dapat beristirahat di atas tempat tidur dan 

harus mempunyai (seprei, selimut) yang sesuai dengan iklim sebagai 

perangkat tempat tidurnya. Ukuran minimal tempat tidur yang telah 

direkomendasikan adalah 1,6 m², yaitu panjang 2 meter dan lebar 0,8 m 

(Nembrini, 2007). 
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Ruang dan sel memiliki tim yang bertanggung jawab dalam 

membersihkan sel-sel yaitu para penghuni narapidana itu sendiri dan 

petugas dari Lapas tersebut sebagai pengawasnya. 

Pada Lapas Klas 1 Kota Madiun telah memiliki ruang dan sel 

dengan tinggi atap ± 6 m. Ruang dan sel berukuran 50 m². Telah terdapat 

pula dapur dan poliklinik. Telah sesuai menurut Untung Sugiono 

Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM ada 

beberapa syarat teknis bangunan untuk ruang tahanan. Tinggi atap harus 

di atas 3,4 m. Satu orang minimal memiliki ruang 5,4 m². Lapas juga 

harus memiliki dapur dan poliklinik. Lapas harus memenuhi kebutuhan 

orang mulai dari tidur sampai bangun tidur. 

 Kepadatan di dalam sel mengakibatkan penghuni merasa udara di 

dalam ruang dan sel terlalu panas. Oleh karena itu adanya ventilasi 

sangat diperlukan. Di Lapas Klas 1 Kota Madiun, ruang dan sel memiliki 

ventilasi yang cukup memadai yaitu terdapat 8 ventilasi dan 2 jendela 

besar. Sehingga terang matahari cukup leluasa untuk masuk ke dalam 

ruang dan sel tersebut. Ini sesuai dengan Pedoman Penanganan 

Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 

Negara Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral 

Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009 bahwa sirkulasi udara 

yang baik di lingkungan Lapas memungkinkan penghuni untuk bernafas 

dengan normal dan membuang bau badan Adanya ventilasi yang cukup 

juga berfungsi untuk mengeluarkan karbondioksida yang dihasilkan oleh 

pernafasan dan kelembaban yang dihasilkan oleh keringat. Ventilasi 
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ruang dan sel merupakan hal yang penting untuk memastikan sirkulasi 

udara segar dan mencegah penyebaran penyakit yang penurannya melalui 

udara seperti TBC. 

 Akan tetapi tidak semua lapas memiliki ruang dan sel dengan 

ventilasi yang baik dan  memadai. Berdasarkan hasil penelitian 

Rismaninggar (2009), yang menyatakan bahwa ventilasi di Lapas klas II 

A Sidoarjo tidak memenuhi syarat. Keseluruhan blok/sel Lapas Klas II A 

Sidoarjo hamper tidak memenuhi syarat (100%). Kondisi ventilasi yang 

memenuhi syarat akan meningkatkan kualitas udara dalam rumah yang 

disebabkan kaena sirkulasi udara dalam ruangan tersebut dapat berjalan 

dengan lancar, hingga ruangan terhindar dari bakteri. 

          Ruang dan sel di Lapas Klas 1 Kota Madiun kurang bersih karena 

beberapa barang seperti alat makan, galon air, alat mandi serta alat shalat 

menumpuk di atas tempat pembaringan bagi narapidana sehingga 

terkesan kurang rapi. Tetapi paling tidak kaidah-kaidah berikut ini , 

diantaranya adalah penghuni/narapidana harus dapat berbaring untuk 

tidur, bergerak dengan bebas di dalam sel atau asramanya dan 

mempunyai ruang untuk barang-barang pribadi milik mereka sudah 

dipatuhi dan sudah sesuai dengan Pedoman Penanganan Kesehatan 

Lingkungan Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan 

Rumah Tahanan Negara Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Direktorat Jendral Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009. 

          Tidak semua lapas memiliki penerangan alami yang bagus dan 

memadai, dari hasil penelitian Rismaninggar (2009), di dapat bahwa 7 
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blok (58,3%) yang mempunyai penerangan alami telah memenuhi syarat 

dan 5 blok (41,7%) yang mempunyai penerangan alami tidak memenuhi 

syarat. 

 Sedangkan penerangan alami pada ruang dan sel di Lapas klas 1 

kota madiun telah sesuai dengan Standar Minimal untuk perlakuan 

narapidana yang menetapkan bahwa : Di semua tempat dimana 

narapidana diharuskan tinggal atau bekerja, 

a. Jendela harus cukup besar untuk memungkinkan penghuni/narapidana 

membaca atau bekerja dengan cahaya alami, dan harus dibangun 

sedemikian sehingga memungkinkan masuknya udara segar, baik ada 

atau tidak ada ventiasi buatan. 

b. Cahaya buatan harus diberikan dalam jumlah yang memadai bagi 

penghuni/narapidana untuk membaca  masuknya udara segarpuatau 

bekerja tanpa merusak penglihatan. 

 

7.1.5 Dapur dan penyiapan makanan 

           Dari hasil evaluasi dengan menggunakan lembar observasi, pada 

variabel dapur dan penyediaan makanan mendapatkan nilai 7 atau dalam 

perhitungan jumlah % dari nilai maksimum yaitu sebesar  46,66 %. 

Masih belum baik atau belum sesuai dengan Pedoman Penanganan 

Kesehatan Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 

Negara Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral 

Pemasyarakatan Direktorat Bina Perawatan 2009. 
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Ketidaksesuaian itu adalah dapur dan penyiapan makanan di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun kondisinya kurang bersih, 

ini terlihat dari lantainya yang tidak kering, dapur tidak dibersihkan 

secara teratur dengan menggunakan disinfektan secara teratur pula. 

Hanya dibersihkan menggunakan sabun wings. Makanan bersih atau 

makanan setelah dimasak tidak ada tempat penyimpanan khusus, setelah 

makanan jadi langsung ditempatkan pada wadah yang disebut omreng 

kemudian omreng tersebut diletakkan satu per satu di lantai dapur. 

Kemudian makanan diantar menggunakan gerobak dorong ke setiap blok 

tahanan. Wadah makanan atau yang disebut dengan omreng selalu dicuci 

setelah penggunaannya oleh masing-masing petugas blok tahanan 

kemudian dikirim kembali ke dapur. Penghuni/narapidana hanya 

memiliki omreng untuk alat makan yang dipakai sebagai pengganti 

piring/mangkuk.  

Dapur harus terjaga kebersihannya. Pekerjaan pembersihan dapur 

harus diatur seefisien mungkin oleh tim perawatan khusus dapur. Lantai 

harus disapu setiap hari. Jika lantainya dari semen atau ubin, lantai harus 

didesinfeksi dengan larutan kaporit seminggu sekali. Lantai juga harus 

dibersihkan secara teratur dengan deterjen untuk menghilangkan lemak. 

Piring, alat masak dan panci masak harus dibersihkan dengan seksama 

setiap kali sehabis digunakan dan harus didesinfeksi seminggu sekali, 

dengan larutan kaporit atau dengan cara lebih sederhana, dicelupkan ke 

dalam air mendidih (Nembrini, 2007). 
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Untuk sarana dan prasarana seperti, jumlah kompor sudah 

memadai, jumlah gas juga sudah disesuaikan dengan jumlah kompor 

yang ada, kompor juga telah berfungsi dengan baik, asap juga bukan 

merupakan masalah karena dapur telah memiliki cerobong asap untuk 

sistem pembuangannya. Dala hal penyiapan makanan tersedia sekurang-

kurangnya makanan panas setiap hari bagi para penghuni/narapidana. 

Menu makanan setiap hari juga sudah baik dengan menyediakan 

makanan yang bergizi bagi para penghuni/narapidana. 

Namun petugas dapur atau penghuni tetap menggunakan baju atau 

seragam tahanan pada saat bekerja di dapur, kurang bersih dalam hal 

pemotongan kuku, karena masih terlihat kuku yang belum dipotong 

dengan rapi, petugas dapur/penghuni tidak menggunakan celemek pada 

saat bekerja di dapur, ada petugas dapur/penghuni yang terlihat merokok 

di dapur pada saat bekerja, pemeriksaan kesehatan untuk petugas dapur 

belum dilakukan secara rutin. Hanya diadakan sidang pada saat 

pemilihan calon petugas dapur. Sidang tersebut untuk menseleksi riwayat 

penyakit dan kejahatan narapidana yang akan menjadi 

petugas/narapidana. 

Sedangkan berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan 

Lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara 

Kementrian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Direktorat Bina Perawatan 2009 bahwa petugas dapur/penghuni yang 

mengurus makanan harus bersih pakaiannya, bersih tubuhnya, dan 

pendek kuku dan rambutnya. Petugas dapur harus sering-sering mencuci 
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tangan. Petugas dapur sebaiknya mengenakan celemek untuk menjaga 

kebersihan makanan agar terhindar dari tetesan keringat. Petugas dapur 

harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin. 

  Secara keseluruhan hasil evaluasi tersebut di atas menunjukkan 

bahwa Lembaga Pemasyarakatan  Klas 1 Kota Madiun  sudah cukup baik 

pada variabel kebersihan dan kesehatan penghuni, pasokan air, sanitasi 

serta ruang dan sel. Namun pada dapur dan penyiapan makanan 

memerlukan  prioritas perbaikan karena dapur dan penyiapan makanan 

memperoleh skor terendah diantara yang lain. Evaluasi pada Lembaga 

Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun mendapatkan nilai 51 yang berarti 

telah berada di atas nilai 40 sebagai nilai ambang batas. Hasil evaluasi 

secara keseluruhan tersebut memperlihatkan bahwa Lembaga 

Pemasyarakatan Klas 1 Kota Madiun perlu mempertahankan atau bahkan 

meningkatkan kondisi sanitasi lingkungannya, sesuai dengan Nembrini 

(2007) yang menyatakan jika skor yang didapat terletak pada ambang 

batas, itu berarti lembaga pemasyarakatan tersebut memerlukan tindakan 

cepat untuk mencegah kemerosotan kesehatan penghuni.  
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7.1.6 Kantor  

Dari hasil evaluasi dengan menggunakan lembar observasi, kantor 

lapas mendapatkan nilai 1 yaitu belum cukup baik menurut Kepmen 

kehakiman dan HAM RI No : M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 Tentang 

Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Letak kantor 

kedua tidak berada di belakang kantor utama, ada kantor yang letaknya di 

tengah-tengah blok narapidana. Sedangkan sarana untuk mencegah hal-

hal yang tidak diinginkan, seperti teralis/jeruji besi Ø 22 mm pada setiap 

jendela serta penggunaan  satu  pintu dengan jeruji besi yang sama untuk 

masuk ataupun keluar yang akan sangat membantu pengamanan pada 

kantor belum terpasang.  
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BAB VIII
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

8.1 Kesimpulan 

          Kesimpulan didasarkan atas hasil penelitian, secara garis besar 

sanitasi lingkungan institusi Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota 

Madiun sudah baik mengenai kesehatan dan kebersihan penghuni, pasokan 

air, sanitasi, serta ruang dan sel, tetapi masih belum baik pada dapur dan 

penyiapan makanan serta kantor lapas. (Nembrini, 2007) 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Evaluasi mengenai kesehatan dan kebersihan penghuni sudah baik, 

telah sesuai berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan 

di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kementrian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 

Direktorat Bina Perawatan 2009. 

2. Evaluasi mengenai pasokan air sudah baik, telah sesuai berdasarkan 

Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat 

Bina Perawatan 2009. 

3. Evaluasi mengenai sanitasi sudah baik, telah sesuai berdasarkan 

Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kementrian Hukum dan  
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Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat 

Bina Perawatan 2009. 

4. Evaluasi mengenai ruang dan sel sudah baik, telah sesuai berdasarkan 

Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat 

Bina Perawatan 2009. 

5. Evaluasi mengenai dapur dan penyiapan makanan belum baik, 

berdasarkan Pedoman Penanganan Kesehatan Lingkungan di Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kementrian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat 

Bina Perawatan 2009. 

6. Evaluasi mengenai kantor belum baik, berdasarkan KEPMEN 

KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR : 

M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana 

Teknis Pemasyarakatan.  
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8.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Bagi Lembaga Pemasyarakatan 

a. Lembaga pemasyarakatan diharapkan lebih meningkatkan 

pengawasan dan pemberian penyuluhan mengenai kesehatan 

maupun sanitasi dan penyehatan lingkungan sehingga terwujud 

lingkungan lembaga pemasyarakatan yang bersih dan sehat. 

Dalam hal ini berperilaku sehat dalam memelihara kesehatan 

diri serta lingkungan lembaga pemasyarakatan dengan bekerja 

sama dengan pihak-pihak yang terkait. 

b. Lembaga pemasyarakatan diharapkan lebih meningkatkan 

perbaikan pada variabel dapur dan penyiapan makanan untuk 

dilakukan renovasi dan penataan ulang sebagaimana pedoman 

atau peraturan yang digunakan. Sedangkan pada variabel kantor 

perlu dilakukan penataan ulang pada penempatan kantor itu 

sendiri serta pemasangan jeruji besi sesuai dengan Kepmen 

kehakiman dan HAM RI No: M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 

Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. 

c. Lembaga pemasyarakatan diharapkan bekerja sama dengan 

pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota, Puskesmas, Laboratorium kesehatan daerah 

setempat dan pihak-pihak lain yang terkait untuk dilakukannya 

pemeriksaan terhadap air minum, air bersih serta makanan pada 
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lapas secara rutin dan berkala agar lebih menjamin kesehatan 

para tahanan atau narapidana. 

d. Lembaga pemasyarakatan diharapkan tetap mempertimbangkan 

daya tampung agar sarana dan prasarana mampu menunjang 

kebutuhan penghuninya secara maksimal. Karena kepadatan 

akan berdampak pada kemampuan sarana dan prasarana dalam 

memenuhi kebutuhan tahanan atau narapidana supaya tetap 

sehat. 
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LAMPIRAN 1 

 

Kebersihan dan Kesehatan Penghuni 

 Ya Tidak ? Tdk 

relev

an 

Catatan 

1.1 Penghuni punya akses ke 

pelayanan medis 

1 0 0 0  

1.2 Terdapat klinik/rumah obat di 

Lapas/Rutan 

  1 0 0 0  

1.3 Penghuni yg sakit dibawa ke 

rumah sakit 

1 0 0 0  

1.4 Terdapat masalah diare di 

Lapas/Rutan 

 

Sumber : Data sekunder dari klinik 

Lapas klas 1 Kota Madiun periode 

april 2011 

0 1 0 0  

1.5 Terdapat kasus penyakit kulit 

 

Sumber : Data sekunder dari klinik 

Lapas klas 1 Kota Madiun periode 

april 2011 

0 1 0 0  

1.6 Terdapat kasus penyakit 

pernafasan 

 

Sumber : Data sekunder dari klinik 

Lapas klas 1 Kota Madiun periode 

april 2011 

0 1 0 0  

1.7 Penghuni yg menderita penyakit 

pernafasan digabung dg penghuni 

lain 

0 1 0 0  

 1.8 Terdapat  penyakit epidemic 

 

Sumber : Data sekunder dari klinik 

Lapas klas 1 Kota Madiun periode 

april 2011 

0 1 0 0  

1.9 Penghuni diberi sabun secara 

regular 

1 0 0 0  

1.10 Penghuni punya akses ke kamar 

mandi 

1 0 0 0  
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Kebersihan dan Kesehatan Penghuni 

 Ya Tidak ? Tdk 

relev

an 

Catatan 

1.11 Penghuni dapat mencuci pakaian 1 0 0 0  

1.12 Terdapat kasus kekurangan gizi 

 

Sumber : Data sekunder dari klinik 

Lapas klas 1 Kota Madiun periode 

april 2011 

0 1 0 0  

1.13 Tingkat mortalitas di Lapas/Rutan 

lebih tinggi daripada rata-rata 

nasional 

0 1 0 0  

1.14 Juru rawat yang hadir secara 

teratur (sekurang-kurangnya 5 hari 

seminggu) 

1 0 0 0  

1.15 Penghuni diperbolehkan untuk 

latihan fisik di dalam Lapas/Rutan 

atau bekerja diluar Lapas/Rutan 

1 0 0 0   

Nilai (Total 15) 
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Pasokan Air 

 Ya Tidak ? Tdk 

relev

an 

Catatan 

2.1 Pasokan air di Lapas/Rutan berasal 

dari jaringan distribusi 

kota/PDAM  

1 0 0 0  

2.2 Pasokan air berasal dari 

danau,telaga atau sungai 

0 1 0 0  

2.3 Jika pasokan air berasal dari 

sumur, sumurnya diberi 

perlindungan 

1 0 0 0  

2.4 Jika pasokan air berasal dari mata 

air, mata airnya diberi 

perlindungan 

1 0 0 0  

2.5 Air didistribusikan ke semua 

bagian Lapas/Rutan 

1 0 0 0  

2.6 Semua penghuni punya akses 

gratis ke air 

1 0 0 0  

2.7 Lapas/Rutan memberlakukan 

pembatasan atas penggunaan air 

0 1 0 0  

2.8 Lapas/Rutan punya sarana 

penyimpanan yang berfungsi 

dengan baik 

1 0 0 0  

2.9 Penghuni menyimpan air untuk 

dipakai malam hari  

1 0 0 0  

2.10 Jumlah air yang disimpan untuk 

malam hari memadai 

1 0 0 0  
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Pasokan Air 

 Ya Tidak ? Tdk 

relev

an 

Catatan 

2.11 Aliran air sering terputus sehingga 

menganggu 

0 1 0 0  

2.12 Airnya mempunyai warna, rasa, 

atau bau tertentu 

0 1 0 0  

2.13 Airnya sudah diolah (diberi 

kaporit) sebelum masuk ke 

Lapas/Rutan 

1 0 0 0  

2.14 Sistem pengambilan airnya 

(pompa,jeriken,dsb) sudah 

memadai 

1 0 0 0  

2.15 Tim perawatan khusus yang 

bertanggung jawab atas sistem 

distribusi air didalam Lapas/Rutan 

1 0 0 0  

Nilai (Total 15) 
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Sanitasi 

 Ya Tidak ? Tdk 

relev

an 

Catatan 

3.1 Jika Lapas/Rutan punya sistem 

pembuangan limbah, sistem 

tersebut sering tersumbat 

0 1 0 0  

3.2 Jika Lapas/Rutan memakai toilet 

sistem kering, limbahnya meluap 

keluar 

0 1 0 0  

3.3 Tersedia sekurang-kurangnya satu 

blok toilet per 50 penghuni 

1 0 0 0  

3.4 Kakus/toiletnya kotor 0 1 0 0  

3.5 Penghuni punya akses ke toilet 

pada malam hari 

1 0 0 0  

3.6 Tim yang bertanggung jawab atas 

pemeliharaan toilet 

1 0 0 0  

3.7 Sampah dibuang secara teratur 1 0 0 0  

3.8 Sampah dibakar/dikubur 1 0 0 0  

3.9 Tim yang bertanggung jawab atas 

pembuangan sampah 

1 0 0 0  

3.10 Secara umum,terdapat genangan-

genangan (air hujan,air limbah) 

didalam/diluar kompleks 

Lapas/Rutan 

0 1 0 0  
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Sanitasi 

 Ya Tidak ? Tdk 

relev

an 

Catatan 

3.11 Tersedia sekurang-kurangnya satu 

sarana mandi per 50 penghuni 

1 0 0 0  

3.12 Penghuni dapat mandi sekurang-

kurangnya sekali seminggu 

1 0 0 0  

3.13 Terdapat masalah dengan vektor 

penyakit 

0 1 0 0  

3.14 Penghuni dapat mencuci tangan 

setelah menggunakan toilet 

1 0 0 0  

3.15 Penghuni memperoleh 

pendidikan/penyuluhan mengenai 

kesehatan/sanitasi 

1 0 0 0  

Nilai (Total 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan universitas Airlangga

Skripsi Evaluasi sanitasi ligkungan... Ratry Seffy Ramidha



Ruang dan Sel 

 Ya Tidak ? Tdk 

relev

an 

Catatan 

4.1 Penghuni dapat berjalan-jalan 

didalam kompleks Lapas/Rutan 

1 0 0 0  

4.2 Di sel yang paling padat hunian, 

penghuni dapat membaringkan 

seluruh badan untuk tidur 

1 0 0 0  

4.3 Di lebih dari separuh sel-sel yang 

ada penghuni dapat membaringkan 

seluruh badan untuk tidur 

1 0 0 0  

4.4 Sel-sel mempunyai ventilasi yang 

semestinya 

0 1 0 0  

4.5 Ketika hujan, ada atap yang bocor 

sehingga air masuk ke dalam sel 

0 1 0 0  

4.6 Terang matahari dapat masuk ke 

dalam sel 

1 0 0 0  

4.7 Jika ada toilet didalam sel, 

toiletnya berpenerangan dimalam  

1 0 0 0  

4.8 Udara didalam sel terlalu panas 

atau terlalu dingin menurut 

penghuni 

0 1 0 0  

4.9 Sel-selnya bersih 1 0 0 0  

4.10 Sel-selnya dicuci/dibersihkan atau 

disinfeksi secara teratur 

1 0 0 0  
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Ruang dan Sel 

 Ya Tidak ? Tdk 

relev

an 

Catatan 

4.11 Ada banyak serangga 

(nyamuk,kecoa) atau hama lain 

(kutu) di dalam sel 

1 0 0 0  

4.12 Ada program disinfeksi regular 

untuk Lapas/Rutan 

1 0 0 0  

4.13 Ada program mengapur/mengecat 

dinding secara regular 

1 0 0 0  

4.14 Setiap penghuni dapat tidur diatas 

kasur/matras 

1 0 0 0  

4.15 Tim yang bertanggung jawab 

membersihkan sel-sel 

1 0 0 0  

Nilai (Total 15) 
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Dapur dan Penyiapan Makanan 

 Ya Tidak ? Tdk 

relev

an 

Catatan 

5.1 Dapurnya bersih 1 0 0 0  

5.2 Dapurnya 

dicuci/dibersihkan/didisinfeksi 

secara regular 

1 0 0 0  

5.3 Jumlah kompor untuk memasak 

makanan memadai 

1 0 0 0  

5.4 Kompor-kompornya berfungsi 

dengan baik 

1 0 0 0  

5.5 Dapurnya menyediakan sekurang-

kurangnya satu makanan panas 

setiap hari 

1 0 0 0  

5.6 Ada tangki/bak pemyimpanan air 

di dapur 

1 0 0 0  

5.7 Ruang untuk meyimpan makanan 

bersih 

1 0 0 0  

5.8 Serangga/tikus di ruang 

penyimpanan makanan 

0 1 0 0  

5.9 Tim yang bertanggung jawab 

merawat dapur 

1 0 0 0  

5.10 Jumlah kayu bakar/minyak 

tanah/gas untuk memasak 

makanan memadai 

1 0 0 0  
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Dapur dan Penyiapan Makanan 

 Ya Tidak ? Tdk 

relev

an 

Catatan 

5.11 Tempat untuk menyimpan kayu 

bakar/minyak tanah/gas 

0 1 0 0  

5.12 Asap merupakan masalah di dapur 1 0 0 0  

5.13 Juru masak mempunyai 

perlengkapan yang memadai 

1 0 0 0  

5.14 Wadah yang dipakai untuk 

mendistribusikan makanan sudah 

tepat 

1 0 0 0  

5.15 Penghuni punya piring atau 

mangkuk untuk makan 

1 0 0 0  

Nilai (Total 15) 
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  Kantor Lapas 

 Nilai Catatan 

kantor utama yang terletak pada bagian 

depan bangunan rutan menghadap ke 

arah jalan. 

1  

kantor kedua yang terletak di belakang 

gedung kantor utama 

1  

Pemasangan teralis/jeruji besi Ø 22 

mm pada setiap jendela serta 

penggunaan satu pintu dengan jeruji 

besi yang sama untuk masuk ataupun 

keluar akan sangat membantu 

pengamanan 

1  

   Nilai (Total 3) 
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LAMPIRAN 4 

 

FOTO LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MADIUN 

 

                                                            
Gambar No.1 Poliklinik Lapas Madiun        Gambar No.2 Pasien Poliklinik 

 

                  
Gambar No.3  Dokter di Poliklinik                     Gambar No. 4 Ruang 

Pemeriksaan Gigi 

                    
Gambar No.5 Ruang Pemeriksaan Umum        Gambar No.6 Lapangan Olahraga 

 

             
Gambar No.7 Kantor Lapas             Gambar No.8 Tandon Air 
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Gambar No.9  Saluran Pembuangan         Gambar No.10  Tempat Sampah 

              
Gambar No.11 Alat Masak Gambar No. 12 Ruang Penyimpanan 

Bahan Makanan 

  

 

           
Gambar No.13 Penyimpanan Air di Dapur        Gambar No.14 Saluran 

Pembuangan Dapur 

 

                           
Gambar No.15 Cerobong Asap                          Gambar No.16 Kompor di 

Dapur 
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Gambar No.17 Penyiapan Makanan                     Gambar No.18 Tangki Air 

Minum 

 

      
Gambar no.19 Kereta Pengantar Makanan     Gambar No.20 Pengambilan Air 

      
Gambar No.21 Halaman Lapas Madiun        Gambar No.22 Ruang dan Sel 1 
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Gambar No.25 Kamar Mandi                            Gambar No.26 Jendela dan 

Ventilasi Ruang dan Sel 

 

          
Gambar No.27 Ruang Istirahat                       Gambar no.28 kamar mandi blok 

 

         
Gambar No.29 Tempat Mencuci Pakaian       Gambar No.30 Halaman Ruang dan 
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