
Dinas Kesehatan Kota Palembang menyambut hangat Pesta Olah Raga SEA GAMES ke
XXVI yang sebentar lagi akan diadakan di Kota Palembang. Salah satu bentuk apresiasi
dari Dinas Kesehatan kota Palembang adalah dengan melakukan kegiatan pengawasan
dan pembinaan hygiene dan sanitasi terhadap sarana di tempat-tempat umum.

Kegiatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pembinaan terhadap wisata kuliner yang berada di tepian Sungai Musi serta

mengadakan pertemuan terhadap pengelola maupun pedagangnya sehubungan dengan hasil

uji pemeriksaan sampel makanan dan minuman yang dilakukan secara berkala. Diharapkan

makanan dan minuman yang disajikan di wisata kuliner terjamin keamanan pangannya dan

terlebih lagi kenyaman pengunjung ke lokasi tersebut.

Pertemuan sekaligus pembinaan terhadap pengelola dan pedagang makanan minuman yang
diprakarsai oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang terkait dengan hasil inspeksi sanitasi dan
hasil uji pemeriksaan sampel.



2. Menyelenggarakan pelatihan penjamah makanan terhadap pengusaha makanan untuk industri

rumah tangga. Dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2010, Dinas Kesehatan telah melatih

sebanyak kurang lebih 600 pengusaha makanan. Diperlukan komitmen bagi semua pihak

pengusaha makanan agar produksi makanan yang dihasilkan baik dan hygienis.

Inspeksi sanitasi pada sarana produksi makanan untuk mendapatkan sertifikasi. Adapun

inspeksi tersebut meliputi lingkungan dan tempat produksi, kelengkapan kerja, cara

pengolahan yang hygienis dan bahan baku yang digunakan memenuhi syarat kesehatan.

Nomor sertifikasi yang diberikan kepada pengusaha tersebut terdiri dari 12 angka yang

menunjukkan kode bahan baku, kode wilayah dan kode kemasan makanan minuman yang

dihasilkan.

Pembuatan roti hasil produksi industri
rumah tangga pangan.

Sarana pencucian peralatan dan bahan
makanan.



3. Pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha Jasaboga yang ada di Kota Palembang.
Keberadaan pengusaha jasaboga ini turut meramaikan cita rasa makanan khas Kota Palembang
dengan menu-menu makanan yang beragam pilihannya. Pengambilan sampel makanan yang
disajikan dilakukan secara berkala termasuk usap alat yang digunakan untuk memasak.
Diharapkan dari bahan mentah yang diperoleh di pertanian atau dipasar sampai makanan
matang yang siap saji di atas meja, makanan aman untuk dikonsumsi.

4. Pelatihan dan peningkatan pemahaman keterampilan petugas Sanitasi Puskesmas. Sanitarian di

Puskesmas adalah ujung tombak dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat dan

mempunyai peranan penting sebagai pusat informasi dan fasilitator di bidang kesehatan

lingkungan di Puskesmas wilayah kerjanya. Pencegahan penyakit berbasis lingkungan serta

untuk meningkatkan kualitas lingkungan, maka Sanitarian dibekali pengetahuan dan

keterampilan terkini.diharapkan dapat mengatasi sendiri berbagai macam hal tersebut. Bagi

sanitarian puskesmas yang berprestasi dan rajin bekerja diberikan hadiah sebagai bentuk

perhatian dari Dinas Kesehatan dan untuk memacu kinerja sanitarian.



5. Pengawasan dan pembinaan serta pengambilan sampel air depot air minum, sampel air sumur

gali masyarakat, sampel air daerah aliran sungai yaitu sungai Musi dilakukan secara berkala.

Kegiatan pengambilan sampel dan pemantauan kualitas air dengan hasil uji yang diharapkan

sesuai standar yang ditentukan, merupakan sebagai data acuan untuk ditindak lanjuti dan

diinformasikan kepada masyarakat yang menggunakan air tersebut. Air yang baik digunakan

adalah air memenuhi syarat kesehatan baik syarat fisika, syarat kimia dan syarat bakteriologis.

Syarat fisika yaitu air harus jernih, tidak berasa dan tidak berbau. Syarat kimia yaitu air tidak

melebihi baku mutu atau parameter kimia yang telah ditentukan dan syarat bakteriologis yaitu

bahwa air tidak boleh mengandung kuman phatogen.



6. Sampah sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses dan
dibuang ke lingkungan. Hanya sebagian kecil saja sampah dapat dimanfaatkan untuk didaur
ulang (Recycle) dan dimanfaatkan kembali. Sampah tidak enak dipandang mata dan sampah
yang lembab dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan tempat lalat mencari makanan.
Lalat merupakan vektor penyakit yang dapat pembawa penyakit serta dapat menyebabkan
timbulnya penyakit. Oleh karena itu sampah menjadi perhatian dari Dinas Kesehatan Kota
Palembang dari aspek potensi pencemarannya. Upaya pengendalian yang dilakukan dengan
penyemprotan lalat di kawasan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) dan Tempat
Pembuangan Sampah Sementara (TPS) secara terus menerus dilakukan, guna menekan
populasi lalat tersebut yang merupakan rantai penularan penyakit. Kesehatan masyarakat
dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut teori HL. Blum yaitu faktor keturunan, pelayanan
kesehatan, perilaku dan lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang paling besar
menentukan status kesehatan masyarakat yang memiliki kontribusi sampai 60%.

7. Pengawasan dan pembinaan terhadap hotel dan wisma

Hotel dan wisma adalah salah satu bentuk akomodasi dan fasilitas menginap bagi para

wisatawan atau pengunjung yang datang ke Kota Palembang. Hotel dan wisma haruslah dibuat

sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan sebagai tempat bersarang dan

berkembangbiaknya serangga dan binatang pengerat lainnya. Bangunan hotel atau wisma harus

kuat, utuh dan dapat mencegah penularan penyakit serta kecelakaan bagi para pengunjung.

Fasilitas yang dimiliki haruslah membuat aman dan nyaman penggunanya seperti kamar bersih

tidak boleh terlalu lembab dan air bersih tersedia cukup.



8. Pengawasan dan pembinaan kesehatan lingkungan rumah sakit dan pelatihan bagi
petugas keslingnya.

Rumah sakit adalah tempat berkumpulnya orang sehat maupun orang sakit. Rumah sakit juga
dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran
lingkungan dan gangguan kesehatan. Berbagai upaya yang dilakukan guna menekan resiko
penularan penyakit dan pencemaran lingkungan yang dapat timbul dari lingkungan rumah
sakit. Aspek Kesehatan Lingkungan suatu Rumah Sakit haruslah terpenuhi seperti Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL). Limbah cair yang dihasilkan dari setiap ruangan sebelum
dibuang ke badan air penerima, haruslah ditampung di bak penampungan (Septik tank) yang
kemudian diolah sehingga air limbah yang dihasilkan memenuhi baku mutu limbah cair bagi
kegiatan rumah sakit.
Untuk mengatasi timbulnya penyakit dan mengawasi lingkungan rumah sakit maka petugas
sanitasi rumah sakit perlu dibekali dengan berbagai informasi, pengetahuan dan wawasan
dalam menjalankan perannya sebagai agent pemantau faktor lingkungan di tempatnya
bertugas. Dinas kesehatan Kota mengadakan penbinaan dan pelatihan kepada petugas sanitasi
rumah sakit yang ada di Kota Palembang dan memberikan peralatan housekeeping secara
simbolis agar tetap mendukung upaya hygiene sanitasi lingkungan rumah sakit.



DINAS KESEHATAN KOTA MELAKUKAN KUNJUNGAN KE KANTOR BPKP
PERWAKILAN PALEMBANG
Tanggal : 10 Pebruari 2011.

Pada tanggal 10 Pebruari 2011, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang melakukan kunjungan

silaturahmi ke Kantor BPKP Perwakilan Palembang. Beliau berkenan untuk melihat hygiene

sanitasi perkantoran yang diterapkan di kantor BPKP.

Silaturahmi antara Kepala Dinas
Kesehatan Kota Palembang dengan Kepala
Kantor BPKP Perwakilan Palembang.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
bersama Kepala Kantor BPKP meninjau
lemari tempat pengarsipan.

Kantin koperasi pegawai Bhakti Praja
dengan menu dan barang-barang yang
tertata.

Lantai dan dinding toilet kedap air dan mudah
dibersihkan.



Ruang perpustakaan dengan penataan
buku yang dilengkapi dengan tempat baca.


