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KATA PENGANTAR 
KEPALA DIREKTORAT INSTALAS1 MEDM 

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktut Jenderat Pelayanan Medik 
Departemen Kesehatan RI No. HK.00.06.6.1.247 tanggal 13 Juni 1994 
tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pedoman pa& Direktorat Ins- 
talasi Medik Tahun 199411995, maka disusunlan buku Pedoman 
Pemeliharaan Bangunan Ruman Sakit yang akan menjadi pegangan 
petugas Instalasi Pemeliharaah Sarana Rumah Sakit &lam pelaksanaan 
kegiatan pemeliharaan bangunan rumah sakit beserta perlengkapan 
yang menyatu dihlamnya. 

Kita menyadari bahwa bangunan rumah sakit beserta segala kelengka- 
pannya, memerlukan pemeliharaan secara berkala agar &pat terhin&r 
dari kerusakan yang lebih berat. Te rjadinya kerusakan pa& bangunan 
rumah sakit atau kelengkapamya &pat mengganggu pelayanan kese- 
hatan kepada masyarakat. Terselenggaranya kesinambungan peme- 
liharaan bangunan rumah sakit yang optimal, diharapkan &pat mengu- 
rangi timbulnya kerusakan yang lebih berat &n memerlukan biaya per- 
baikan yang besar &n terjamimya kesiapan fasilitas penunjang untuk 
terselenggaranya pelayanan kesehatan kepa& masyarakat di rumah 
sakit. 

Dalarn rangka pembinaan pemeliharaan fasilitas rumah sakit, Direktorat 
Instalasi Medik menyusun buku Pedoman Pemeliharaan Bangunan 
Rumah Sakit yang &pat dipakai sebagai petunjuk dalam melaksanakan 
kegiatan pemeliharaan bangunan rumah sakit beserta kelengkapan yang 
terkait didalamnya. 

Buku pedoman ini disusun bersifat umum, &lam bentuk penjelasan 
secara umum &n dalam bentuk matrik penanganan pemeliharaan, yang 
diharapkandapat memuhhkan petugas pemelihara &lam melalrsanakan 
tugas yang dihadapinya. 

Kepa& Tim Penyusun Pedoman Pemeliharaan Bangunan Rumah Salrit 
clan Instansi yang terkait, kami mengucapkan terima kasih atas segala 



usaha dan pengabdiannya sehingga &pat tersusunnya buku pedoman 
ini. 

Akhiar kata semoga buku pedoman ini &pat bermanfaat bagi semua 
pihak yang terkait, dalam pelaksanaan pemeliharaan bangunan rumah 
sakit pada khususnya dan fasilitas kesehatan pada umumnya. 

KEPALA DIREKTORAT INSTALASI MEDM 

IR. SRIJANTO 
NIP. 140 114002 



KATA SAMBUTAN 
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK 

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salab satu faktor penunjang 
yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat. Bangunan rumah sakit adalah suatu fasilitas pelayanan 
kesehatan yang sangat mendasar. 

Untuk menjamin kesinambungan dan kualitas pelayanan kesehatan ke- 
pada masyarakat, m a h  bangunen rumahsaltit serta seluruh peralatan dan 
perlengkapan yang menyatu di dalamnya hams rnendapat perhatian dari 
pengelola rumah sakit terutarna dalam aspek perawatan dan peme- 
liharaan yang teratur dan tepat waktu, agar terhindar dari kerusakan yang 
lebih berat dan memerlukan biaya perbailcan yang tinggi. 

Dengan terbitnya buku Pedoman Pemeliharaan Bangunan Rumah Sakit 
ini, maka setiap petugas dan s e m u  prhak yang terkait dalam kegiatan 
pemeliharaan bangunan rumah sakit mempunyai pegangan dan acuan. 
Akhirnya, kepada semua plbalr yang telah mernungkinkan ditqrbit- 
kannya buku pedoman ini, kami ucapkan terima kasih. 

DIREICrmR JENDERAL PELAYANAN 7 

NIP. 140 024 148 



BAB I 

A. LATAR BELAKANG 

Terselenggaranya pelayanan rnedik kepada masyarakat di rurnah 
sakit tidak dapat terlepas dari tersedianya fasilitas pelayanan yang 
memadai. Bangunan rumah sakit beserta seluruh aspek penunjang- 
nya adalah rnerupakan sarana tempat dimana pelayanan rnedik dilak- 
sanakan. Keadaan dan kelengkapan bangunan rumah sakit sangat 
menentukan kualitas pelayanan medik disarnping aspek-aspek yang 
rnenentukan l a i ~ y a  seperti peralatan, tenaga rnedik, pararnedik, 
obat-obatan dan kelengkapan pelayanan kesehatan lainnya. 

Untuk rnenjamin keadaan selalu siap operasional maka bangunan 
rumah sakit beserta seluruh utilitas penunjangnya perlu dipelihara 
sehingga akan terhindar dari kerusakan yang akan rnengakibatkan 
terganggunya pelayanan medik dalam jangka waktu yang lama. 

Bangunan rurnah sakit khususnya, bangunan-bangunan tempat 
diselenggarakan pelayanan medik mempunyai beberapa kekhusu- 
san tersendiri sesuai dengan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan 
medik, rnisalnya ruang operasi, ruang laboratoriurn, ruang x-ray, 
poliklinik dan ruang perawatan. Kekhususan ruangan yang disesuaikan 
dengan fungsi pelayanan ini rnenuntut adanya ketentuan khusus 
rnengenai bentuk ruangan dan jenis serta kualitas bahan bangunan 
yang dipergunakan dalam rnembuat ruangan tersebut, sehingga 
perneliharaa~ya harus mengacu kepada aspek-aspek bahan dan 
fungsi pelayanannya. 

B. RUANG LINGKUP 

Perneliharaan bangunan rumah sakit ini, rneliputi perneliharaan dan 
perbaikan kecil untuk seluruh bangunan rumah sakit yang rnencakup 
arsitektur bangunan, utilitas dan halaman. 



1. P e m e k a a n ,  t& dari : 

Pemeliharaan pence* yang dil&&an secara berkala meli- 
puti : 

Pembersihan, perapihan, pelmasan, penyetelan, 

p e n y h a n ,  pea-. 

Perbgikan kecil ymg dhkukan sesuai keadaanflsebutuhan, 
meliputi: 

Pemolesan, pelapisan, pengecatan, penggantian 
ko-nfsulru cadang yangrusakdcngan volrinie/nilai 
perbaikan tidak meltbihi 2 (dua) % dari volume/nilai 
keseluruhan per unit. 

2. Sasaran kegiatan pemeliharaan. 

Lantai dan tangga, dinding dan partlsi, pintu &n jendela, 
atap clan talang, dan plafon. 

Utilitas, meliputi : 

Listrik, Plumbing. Tata udara (AC), Komunikasi &lam 
gedung, Pemadam kebakaran dan Lift, Instalasi 
pengolahan air limbah. 

Halaman, malipti : 

Pagar, Pertamanan, Lapangan parkir, Saluran air hujan 
clan Tempt sampah. 

3. Pelaksana pemeliharaan. 

Pelaksana pemeliharaan bangunan rumah sakit &pat dilakukan 
sendiri oleh Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit yang 
bersangkutan, oleh bengkel rujukan atau oleh perusahaan pihak 
ke m. 



4. Biaya pemeliharaan. 

Biaya pemeliharaan bangunan rumah sakit dibebankan pada 
anggaran rutin rumah sakit yang bersangkutan. Komponen biaya 
pemeliharaan meliputi biaya pengadaan bahan, suku cadang, alat 
ke rja bantu. Apabila dilaksanakan oleh pihak ke 111, termasuk 
juga biaya tenaga, keuntungan perusahaan dan pajak. 



BAB II 

PEDOMAN TEKNM PEMELIHARAAN 
BANGUNAN RUMAH SAKIT 

a. LANTAI (FLOOR) DIPLESTER HALUS 

1). Pemeliharaan. 

a) Pembersihan lantai yang kotor, dibersihkan dengan 
sapu clan mesin penghisap serta dipel dengan kain 
pel. Pembersihan dilakukan dengan setiap hari. 

b) Bidang yang terdapat bercaWnoda dibersihkan dengan 
air yang dicampur dengan deterjen, kemudian 
dikeringkan dengan lap. Pembersihan bercaWnoda 
dilakukan segera mungkin. 

2). Perbaikan kecil. 

Bagian permukaan yang rusak diperbaiki, kemudian 
diplester halus. 

b. UBIN PC. 

1) Pemeliharaan. 

Pembersihan ubin PC yang berdebu dan kotor dilakukan 
dengan menyapu atau dengan menggunakan mesin 
penghisap, kemudian dipel dengan kain pel. 
Untuk ubin PC yang terdapat bercWnoda dibersihkan 
dengan air yang dicampur dengan dete den, kemudian 
dilap. Pembersihan dilakukan segera munglan. 



2) Perbaikan kecil. 

Bila terdapat ubin yang retaldpecah, supaya diganti. 

c. KERAMIK, PORSELIN DAN MOZAIK. 

1) Pemeliharaan. 

a) Pembersihan. 

(1) Terutama untuk menjaga kebersihan dari debu 
dan kotoran pa& permukaan keramik, porselin 
dan mozaik digunakan sapu, sikat, mesin 
penghisap dan kemudian dipel. Pembersihan 
dilakukan setiap hari. 

(2) Untuk pembersihan kotoran yang menempel, 
seperti nodabrcak tanah liat, diseka dengan 
kain basah dan disikat. Pembersihan dilakukan 
segera mungkin. 

b) Pencucian. 

Pencucian dengan dete j e n  atau bahan semacam por- 
stek dilakukan sebulan sekali. 

2) Perbaikan kecil. 

Yang termasuk dalam ingkup perbaikan adalah : pem- 
bongkaran keramik, porselin, dan mozaik yang rusaw 
pecah dan pemasangan yang baru, pelapisan nat dengan 
bahan ke&p air. 

d M A R M E R  

1) Pemeliharaan. 

Dilakukan untuk menghndari kerusakan akibat garam 
alkali dan kotoran lain. 
Bahan dan alat yang dipakai : sabun, sapu, mesin peng- 
hisap dan mesin pemoles. 



a) Pembersihan. 

Pembersihan d&u clan kotamn dilakukan dengan 
sikat yang lembut atau mesin penghisap. 
Pembersiban kotm(bukan noda kimLwi)dilahbn 
dengan menggunakan mesh penyikat/panoles clan 
dibilas dengm sabun dicampur air hangat, dibilas 
clan dikeringkan schingga bersih tanpe meninggrlhn 
b e b  sabun. 

b) Pemolesan. 

Pemoltsan dengan mesin polesclan drat yang lembut. 
Pemoicsan dilukukan sah~hlisetrhun.Pembersiban 
dari &bu dan kotoran dilelol)nur sctiap hari, untuk 
rumg dengan fre- penggunavl tinggi seperti 
lobbi 2 kali sctiap hari. 
Pembersihan menyelurub terhadap kotoran (bukan 
noda kimiawi) dilakultan 1 (satu) bulau sttali. 
Pemolwan dilakukan 1 (satu) bhun scbli. 

2) PerbgiLan kecil. 

Yang mencakup perbaikan kecil adalah : 

a) Pembongkaran m m e r  yang rusak dan pemasangan 
manner yang baru. 

b) Perbaikan nat. 

e. T E R A S O  

1) Pemeliharaan. 

Pembersihen dari kotom dan ckbu dengan saps mcsin 
penghisap kemudian dipel. 
Pembersihan dilakukan sctiap hari. 
Knrena lantai teraso mudah tern& maka pcmbenibau 
noda harus dilakukan scgera, seperti terkcna tinta, teh, 
kopi, tanah liat dan lain-lain. 
Pemolesan dilakukan 1 (satu) tahm sekali. 



2) Perbaikan kecil. 

Yang mencakup dalam perbaikan kecil ialah : 

a) Pembongkaran teraso yang rusawretak clan pemasa- 
ngan teraso yang baru. 

b) Perbaikan nat yang rusak. 

f. V I N Y L  

1) Pemeliharaan. 

Dilakukan untuk melindungi permukaan terhadap 
senyawa kimia, perubahan warna dan tekstur, dengan 
jalan membersihkan dengan melap serta mencuci. 
Bahan yang digunakan sapu, mesin penghisap, mesin 
pencucil penyikat dan sabun cuci. 

2) Pembersihan. 

Pembersihan debu dan kotoran dilakukan dengan 
menggunakan sikat yang lunak, sapu dan mesin penghlsap. 
Pembersihan cairan clan bercak-bercak yang menempel 
dilakukan dengan sikat lantai dengan tambahan cairan 
pembersih seperti sabun. 
Pembersihan dari debu dan kotoran dilakukan setiap hari. 

Yang perlu diperhatikan dalam pemakaian vinyl adalah : 

1) Hindarkan dari asam atau alkali, karena &pat merusak 
permukaan dan membuat kusam. 

2) Hindarkan menyapu/mengepel dengan campuran yang 
mengandung min yak, karena bekas min yakakan tertinggal 
sehingga membentuk lapisan tempat menempel &bu dan 
kotoran. 

3) Hindarkan geseran furnitur dan barang kens, karena 
permukaan dan sifat lunak dari bahan tersebut akan 
mudah nrsak. 



g. P A R K E T  

Yang dimaksud dengan lantai parket ialah lantai kayu 
dilapislfinishing a.1. : triplek, ramin yang telah difinishing 
dan telah diberi lapisan cat, plitur, teak oil dan duco. 

1) Kayu dilapis plitur dan teak oil 

a) Pemeliharaan. 

Pembersihan terhadap debu dan kotoran dilakukan 
setiap hari dengan lap, penyapu atau mesin penghisap. 

(1) Pencucian 

Meliputi pencucian bercaWnoda yang melekat 
pa& permukaan cat, dengan menggunakan air 
dicampur bahan kimia kemudian dilap sampai 
kering. 

(2) Pembersihan &bu dilakukan setiap hari, dan 
pencucian dilakukansetiap6(enam) bulansekali. 

b) Perbaikan kecil. 

Meliputi pengikisan cat yang kusam, terkelupas dan 
pembongkaran bagiadkomponen kayu yang lapuk. 
Perbaikan lapisan cat dilakukan setelah bidang- 
bidang yang akan dilakukan lapisan cat digosok 
dengan amplan halus sampai bersih. 
Perbaikan komponen dilakukan dengan mengganti 
kayu yang barn, kemudian dilapis dengan cat yang 
sesuai dengan yang telah ada. 
Pelapisan dapat dilakukan dengan menggunakan 
kuas atau kompressor. 

Kayu dilapis cat dan duco. 

a) Pemeliharaan. 

(1) Pembersihan. 

Pembersihan &bu menggunakan lapatau dengan 
mesih penghisap dengan cara kering. 



(2) Pencucian. 

Pencucian bercaklnoda yang melekat pada 
permukaan cat menggunakan air dicampur bahan 
kimia kemudian dilap sampai kering. 

(3) Pencucian debu dilakukan setiap hari, untukber- 
cawnoda dilakukan 6 (enam) bulan sekali. 

b) Perbaikan kecil. 

(1) Perbaikan lapisan cat yang kusam dan !erkelupas 
dilakukan setelah digosok dengan amplas halus. 

(2) Pembongkaran bagiankomponan kayu yang 
lapuk, diganti dengan kayu yang baru kemudian 
dilapis cat, sesuai yang telah a&. 

h. FLOOR HARDENER DAN BATA PRES. 

1) Pemeliharaan. 

Pemeliharaan temtama untuk pembersihan dari debu, 
kotoran clan noda minyak dengan cara menyapu, mengepel 
dan menyikat agar mendapatkan permukaan yang baik. 
Bahan dan alat yang digunakan : obat kimia untuk bahan 
pelapis, deterjen, sapulsikat, vacuum cleaner dan mesin 
penyikat. 

a) Pembersihan. 

Pembersihan dari debu dan kotoran pa& permukaan, 
terutama bagian yang kasar menggunakan sapu dan 
sikat yang lembut dan untuk permukaan yang halus 
&pat menggunakan mesin penghisap. 

b) Pencucian. 

Basahi atau pel lantai dengan air bersih, kemudian 
sapukan campuran bubuk kimia. Untuk lantai yang 
kotor sekali &pat menggunakan sejurnlah bubuk 
abrasive. Untuk pembilasan menggunakan air bersih 



untuk menghilangkanlmembersihkan garam 
alkalinya. 

c) Pemolesan. 

Bila lantai sangat kotor, dapat menggunakan mesin 
penyikat dcngan campuran bubuk yang sama seperti 
diatas. Untuk menghilangkan noda, dapat menggu- 
nakan bahan kimia, tergantung pada jenis nodanya. 
Poles kadang-kadang dilakukan untuk melindungi 
komponen dari debu dan untuk memudahkan 
membersihkannya. Prosesnya, komponen yang akan 
dipoles hams dibersihkan dari segala kotoran. Hal 
yang perlu diperhatikan dalam memoles, komponen 
cenderung berubah warna, oleh karenanya pemolesan 
tidak dianjurkan untuk sering-sering dilakukan. 
Untuk pemolesan dilakukan 1 (satu) tahun sekali, 
jika diperlukan. 
Menyapu dan mengepel dilakukan setiap hari. 
Pembersihan noda dilakukan segera mungkin, 
pembersihan (pencucian) dengan mesin penyikat 
bercaklnoda dilakukan 1 (satu) bulan (secara 
menyeluruh). 

2) Perbaikan kecil. 

Yang termasuk dalam lingkup perbaikan ini adalah : 
pembongkaran, pemasangan clan penambalm bagian yang 
rusak. 

i. KARPET ATAU PERMADANI 

1) Pemeliharaan. 

a) Pembersihan. 

Pembersihan karpet dan permadani dilakukan agar 
bersih dari &bu clan kotoran. 
Bahan-bahan yang digunakan adalah : bahan-bahan 
kimia untuk menghilangkan noda, deterjen dan 



shampo untuk mencuci, sapu, sikat karpet untuk 
membersihkan &n mesin penghisap, mesin pencuci 
karpet untuk cuci dan disikat. 
Sapulsikat karpet digunakan untuk membersihkan 
permukaan karpet, debu dan kotoran kecil terutama 
pa& ruangan yang tidak mu&h kotor, pa& ujung- 
ujung/pojok, dibawah perabot dan tempt-tempat 
yang sulit. 
Pelaksanaannya h a m  hati-hati dan halus, dengan 
gerakan-gerakan sejajar dengan arah serat. 
Sedangkan mesin penghisap digunakan pa& ruang 
yang mudah kotor dan sebagai pengeringan setempat 
akibat tumpahan air atau cairan lain. 
Pembersihan kotoran dandebu dilakukan setiap hari. 

b) Pencucian. 

Pencucian karpet &pat digunakan pa& bi&ng yang 
luas, cara pencuciannya bisa dilakukan dengan : 

(1) Bubukt pembersih. 

Mesin pencuci diberi bubuk pembersih, dengan 
gerakan memutar karpet tersebut dibersihkan. 
Segera setelah proses tersebut diatas dilakukan 
karpet harus segera dibersihkan dengan mesin 
penghisap debu. 

(2) Gosokan bunga karang &n cairan, proses ini 
dilakukan terutama untuk karpet dengan bahan 
baku fiber atau bahan sintetis dengan tujuan 
selain bersih juga untuk menhpatkan kembali 
warna karpet yang cerah. 

Pembersihan ini dilakukan dengan menyapukan 
cairan yang bahan bakunya carbon tetrachlorih 
dengan sistem cuci kering hanya pa& permukaan 
karpet. Yang perlu diperhatikan bahwa, cairan 
tersebut mengandung uap beracun atau mu&h 
terbakar, sehingga &lam pelaksanaamya perlu : 



menggunakan masker, membuka jendela dan 
pintu, dilarang meroLok dan menjaga jangan 
sampai timbul perch-percikan api. 

(3) Deterjtn dan sampo, dilakukanuntuksemua jenis 
karpet, sampo atau deterjen dimasukkan dalam 
tabung yang built (teqmmg) pada mesh pencuci. 
Bila pada karpet terdapat bercakhoda, digunakan 
zat kimia tergantung paQ jenis no&. Permukaan 
karpet digosok dengan gerakan memutar dengan 
sikat yang a& pa& mesh pencuci setelah itu 
karpet dibilas dan dikeringkan agar tidak bau. 

Pembersihan dari debu dan kotmn dilakukan 
setiap hari: 

(a) Pembersihan dari debu nodasetiapsaat segera 
munglun. 

(b) Pencucian dilakukan stkali satu tahun. 

2) Perbaikan kecil. 

l'ang termasuk &lam lingkup perbailran ini adalah : 
pembongkaran karpet yang rusak, pemasangan karpet 
baru, pengeleman bagian yang lepas pemasangan lis-lis. 
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Komponen dinding terdiri dari : 

a. BETON EKSPOSE, KERAMM TIDAK BERGLASUR. 

1) Pemeliharaan. 

a) Pembersihan. 

Pembersihan debu dan kotoran menggunakan sapu 
dan sikat. 

b) Pencucian. 

Basahi dengan air bersih, kemudian sapukan cam- 
puran bubuk kimia. Untuk dinding yang kotor sekali 
dapat digunakan bubuk abrasive, kemudian dibilas 
dengan air bersih untuk menghilangkanlmember- 
sihkan garam alkalinya. 

c) Pemolesan. 

Pemolesan dilakukan untuk melindungi komponen 
dari debu dan memudahkan untuk pembersihan. 
Prosesnya, komponen yang akan dipoles harus 
dibersihkandari segala kotoran. Hal yangperludiper- 
hatikan dalam memoles, komponen cenderung ber- 
ubah warna, oleh karena itu pemolesan dilakukan 
sekali setahun, jika diperlukan. 
Apabila dinding sangat kotor dapat digunakan mesin 
penyikat dengan campuran bubuk abrasive &n untuk 
menghilangkan noda dapat digunakan bahan kimia, 
tergantung jenis nodanya. 

2) Perbaikan kecil. 

Yang termasuk &lam lingkup perbaikan adalah : 

a) Pembongkaran. 

Pembongkaran dilakukan pada bagian yang rusak 
atau Iembab saja. 



M e m m g  kembali bagian yang dianggap rusak. 

c) Penambalan. 

Penambalan dilakukan pada bagian yang m a k  dan 
lembab. 

b. KERAMIK BERGLASUR DAN MOZAIK. 

1) Pemeliharaan. 

a) Pembersihan. 

Pembersihan meliputi keramik, mozaik dan nat- 
natnya. 
Pembersihan dari debu den kotoran dengan meng- 
gunakan sapu, sikat keramik dan mesin penglusap. 
Untuk pembersihan nat digunakan sikap yang bulunya 
agak kaku, terutama pa& bagian luar. 

b) Pencucian. 

Pencucian menggunakan &te den, dan dilakukan 
sebulan sekali. 

2) Perbaikan kecil. 

Pembongkaran keramik yang rusak, diganti dengan yang 
baru dan pelapisan nat &ngan bahan kedap air. 

c. V I N Y L .  

1) Pemeliharaan. 

Melindungi permukaan vinyl terhadap senyawa kimia, 
perubahan warna dan tekstur dengan mencuci dan melap. 
Bahan yang digunakan, s a p ,  sikat, mesin penghisap, 
mesin pencucilpenyikat dan &teqen. 



2) Pembersihan. 

Pembersihan debu dan kotoran, dilakukan dengan 
menggunakan sikat lunak, sapu dan mesin penghlsap. 
Pembersihan terhadap cairan yang menempel dan bercak- 
bercak, menggunakan sikat dan cairan pembersih, seperti 
dete jen. 

Pa& pemakaian vinyl yang perlu diperhatikan adalah : 

a) Hindarkan dari asam alkali, karena &pat merusak 
permukaan menjadi kusam. 

b) Hindarkan menyapu/mengepel dengan campuran 
yang mengandung minyak, karena bekas minyak 
akan tinggal dan membentuk lapisan yang &pat 
menempel debu dan kotoran. 

c) Hindarkan gesekan furniture dan barang-barang keras 
karena sifat lunak dari bahan tersebut akan mudah 
mefusak permukaannya. 

3) Perbaikan kecil. 

a) Pembongkaran lembar yangrusak dan diganti dengan 
lembaran baru. 

b) Perekatan lembar yang diganti dan lembar yang ter- 
kelupas. 

d. M A R M E R  

Dilakukan untuk menghindari kerusakan akibat garam 
alkali dan kotoran lain. 
Bdmdanalat  yangcli* : sabun,sapq mesin penghisap 
dan mesin pemoles. 

a) Pembersihan. 

Pembersihan debu dan kdoran dilakukan dengan 
s b p  yang lembut atau mesin pcngbap 



Pembersihan debu dan kotoran (bukan no& kimiawi) 
dilakukan dengen rnengpakan mesin penyikat/ 
pemoles dan dibilas dengan sabun dicampur air 
hangat, dibilasdan dikeringkan sehingga bersih tanpa 
meninggalkan bekas sabun. 

b) Pemolesan. 

Pemolesan dengan mesin polesdan sikat yang lembut. 
Pemolesan d i l a k h n  satu kali setahun. Pembersihan 
&ri debu dan kotoran dilakukan setiap hari, untuk 
ruang dengan frekuensi penggunaan tinggi seperti 
lobby dilakukan 2 kali sehari, sedangkan untuk pem- 
bersihan menyeluruh terhadap kotoran (bukan noda 
kimiawi) dilakukan sebulan sekali. Pemolesan dilaku- 
kan setahun sekali. 

2) Perbaikan kecil. 

Yang mencakup perbaikan kecil adalah : 

a) Pembongkaran marmer atau granit yang rusak dan 
pemasangan manner yang baru. 

b) Perbaikan nat. 

e. K A Y U  

Kayu dilapislfinishing yangdimaksudadalah : parket, formika, 
triplek, ramin yang telah difinishing dan telah diberi lapisan 
cat, plitur, teak oil &n duco. 
Pelapisan kayu, a&lah untuk melindungi terhadap serat- 
serat maupunsel-sel &ri pengaruhzat kimia, jamur, serangga, 
debu, kotoran &n laimya. 

1) Kayu dilapis plitur dan teak oil. 

a) Pemeliharaan. 

(1) Pencucian. 

Meliputi pencucian bercaWnoda yang melekat 



pada pennukaat cat, dengan menggunakan air 
dicamprr bhan kimia kemudian dilap sampai 
kering. 
Pe& diloWran enam bulm sekali. 

Pcmbersihn dtbu clan kotoran dilahkan setiap 
hari, denpa  rnenggumb lap, sap, clan mesin 
penghisap 

b) P e h h n  kecil. 

Melipti peagiLisan eat yang kusam, terkelupas dan 
pem- -ponen kayu Yang lapuk. 
Ptrbaihn lapmacat dilaldm xtelah bidang bidang 
yang akan diWrniran lapisan cat digosok dengan 
amplas halus sampai b e d .  
Penggantian kayu yang lapuk, kemudian dilapis 
deagan cat ymgsesuai dengan yang telahada dengan 
mmgpmb lrnrs atau Irompresor. 

2) Kayu <lilapis cat dan duco. 

PembcrsibPndebu menggunakan lap abu dengan 
mesin penghisap d v  cara kering, dilakukan 
set@ hnri. 

Peacucian bacaWnoda yang melekat pada per- 
m- at m e n g p d a n  air dicampur bahaa 
ldmia kcmudh dilap sampai kering, dilakukan 
enam bulrn sekaIi. 

(1) Pedmhm lapisan ca! yang kusam dan terkelupas 
dihkubn setelah digosdr denpa amplas halus. 



(2) Pembongkruan bagianbomponen kayu yang 
lapuk; diganti &ngan kayu yang baru kemudian 
&lapis cat, sesuai yang telah a& dengan meng- 
gunak.n kuas atau komprcssor. 

f. ALUMINIUM DAN STAINLESS STEEL. 

1) Pemeliharaan. 

Pembersihan. 

a) Dibersihkan &ngan kain halus, cuci dengan deterjen 
dan air hangat, bilas dan kemudian keringkan. 

b) Untuk pembersihan noda, gunakan cairan atau bubuk 
pembersih, &lap dengan kain halus sampai kering. 

2) Perbaikan kecil. 

Penggantian bagian yang rusak. 

g. KACA DAN FLEXIGLASS. 

1) Pemeliharaan. 

Pembersihan. 
Debu dan kotoran yang menempel, menggunakan alat 
pembersih lcaca clan &te den, dilakukansetiap hari. Untuk 
bagian yang sulit menggunakan alat bantu (seperti sta- 
ger), dilakukan tiga bulan sekali. 
Pembersihan dari minyak dan lemak menggunakan ba- 
han kimia. 

2) Perbaikan kecil. 

Kaca yang pecah diganti. 

h. WALL PAPER. 

1) Pembersihan. 



a) Pembersihan. 

Debu dan kotoran yang melekai digunakan mesin 
penghsap, kain/busa pembersih dan dete den. 
Dilakukan setiap hari. 
MinyaWlemak yang menempel pada permukaan 
disekadan dicuci, dengan menggunakan bahan kimia. 

Dicuci dcngan air dan &tetjen menggunakan kainl 
busa pembersih dan bercaknoda dengan bahan kimia. 
Bilas pennukaan wall paper dengan air bersih dan 
dilap sampai kering. 
Penacian bercak noda & n p  segera. 
Pencucian dtngan M e n  d h k h n  6 (enam) bulan 
sekali. 

2) Perbailran kecil. 

a) Penggantian wall papa yang rusak atau robek. 

b) Perelratan wall paper yang terkpas. 

i. PLESTERAN DIFINIS 

Plesteran difinis adalah plesteran diaci dan dicat. 

1) Pemeliharaan. 

a) Pembersihan cat tahan air. 

Bidang yang kotm karena &bu dibersihkan dengan 
bulu ayam dan mesin penghisap. 
Bidang yang terdapat bercak-bercak dibersihkan 
dengan air c a m p  dete jen dan dilap. 

b) Pembersihan cat biasa. 

Kotoran dan debu d i b e r s i h  & n p  lap atau . .. mesin 
pengfiisap. 

c) Pembersihan bercak-bercak dilakukan segera. 



Pembersihan k o t m  dan &bu dilakukan sebulan 
sekali. 

2) Perbaikan kecil. 

Bagian permukaan yang rusak, diperbaiki dan dicat 
kembali. 
Bagian yang lembab, dikelupas dan diplester kembali. 

Pembersihan. 
Bidang yang kotor karena &bu, dibersihkan dengan 
sikat, dilakukan setahun sekali. 

2) Perbaikan kecil. 

Lapisan yang terkelupas, dikikis dan dikamprot kembali, 
sedang bagian yang lembab dibongkar dan dikamprot 
kembali. 
Dilakukan pengecatan jika sudah kusam. 
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2) Penggantian gypsun yang rusak dengan yang baru, 
dilakukan segera. 

e. PLESTERAN DIFTNIS 

1) Pemeliharaan. 
Pembersihan dengan sapu ijuk, dilakukan setiap bulan. 

2) Perbaikan. 
Pengecatan ulang dilakukan setiap tahun. 





























































pisau-pisau baru. Periksa bak cornminutor jika settira- 
nya terdapat batu, berikan lubrikasi secukupoya dan 
semprot dengan air agar b e d .  

3) Unit Penyebar Udara (Difuser). 

Apabila difuser tersumbat, aturlah katupkatup sehingga 
udara yang lewat unit tersebut lebih besar, dan juga 
dengan menutup katup deretan difuser lainnya. Bila 
pelampung tersumbat, bersihkanlah. 
Pengendapan pa& pipa transfer, masukkan selang air 
kedalam pelampung dan sempotkan air sekuat-kuatnya. 

4) Bak Pengendap. 

Apabila te rjadi lumpur yang mengapung tambahkanlah 
debit resirkulasi, kalau tidak a& kemajuan, bersihkanlah 
dinding-dinding miring bak pengendap. 
Apabila mesih belum terlihat perkembangan, kurangilah 
proses aerasi agar supaya proses nitrifikasi tidak berle- 
bihan. 













f. RESERVOAR AIR BERSIH 

Rtservoar air bersih yang dimaksud meliputi resewoar air 
bersih hawah (ground resewoar) dan resewoar air bersih 
atas. 

1) Pemeliharaan. 

Agar kualitas air bersih tetap baik, maka resewoar 
penyediaan air bersih hams dilakukan pengurasan dengan 
cara membuang benda-benda yang kotor &lam resewoar. 
Untuk tanglo fibre glass dilakukan pembersihan dengan 
menggunakan sikat ijuk, sikat plastik yang halus dan kain 
pembersih. Apabila diperlukan, dilakukan penyetelan 
pengatus luas air (water level kontrol). Bila ditemukan 
pengatur luap air tidak berfungsi atau rusak maka harus 
diperbaiki atau diganti. 

g. BAK PENAMPUNG AIR KOTOR 

Bak penampung air kotor yang dimaksud adalah septik tank 
dan tanglu penampung air kotor (sewage treatment plant 
tank). 

1) Pemeliharaan. 

a) Pembersihan. 

Bila endapan sudah penuh dilakukan pembersihan 
bak penampung air kotor, dengan penyedotan dan 
pembilasan sisa endapan. 




































































































