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KATA PENGANTAR 

 

Pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain 

dalam upaya pembangunan SDM bangsa yang cerdas, sehat, dan berkualitas. Pasalnya, 

pendidikan dan kesehatan merupakan dua indikator penting dalam penyusunan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui pendidikan kita dapat menanamkan 

pengetahuan kesehatan dan kesadaran berprilaku hidup sehat sejak dini kepada 

mahasiswa, para peserta didik, dan para generasi muda penerus bangsa. 

 

Pada sisi lain, ada hubungan yang erat antara peningkatan kualitas kebersihan dan 

kesehatan mahasiswa terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional. Apabila 

kualitas kesehatan para peserta didik meningkat, maka hal itu akan berpengaruh 

positif terhadap meningkatnya prestasi belajar dan mutu pendidikan mereka. Dan 

begitu juga sebaliknya. Semoga melalui pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian 

Standar Kebersihan, dapat bermanfaat terutama bagi Universitas Subang dalam 

mewujudkan perguruan tinggi yang bersih dan sehat. 

 

Subang,  November 2017 

Tim Penyusun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya, debu, sampah, 

dan bau. Di zaman modern, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan 

penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga berarti bebas dari virus, 

bakteria patogen, dan bahan kimia berbahaya. Kebersihan adalah salah satu tanda dari 

keadaan hygiene yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan 

kebersihan diri agar sehat, tidak berbau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran, atau 

menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Ada beberapa lingkup 

kebersihan yang harus kita perhatikan untuk menjaga kesehatan kita, antara lain 

kebersihan pribadi, kebersihan makanan minuman serta kebersihan lingkungan sekitar 

kita. Kebersihan ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan, ditunjukkan dengan adanya 

KepMen No. 1405/MENKES/SK/XI/2002.  

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 

1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja 

Perkantoran Dan Industri, persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan 

industri meliputi : persyaratan air, udara, limbah, pencahayaan, kebisingan, getaran, 

radiasi, vector penyakit, persyaratan kesehatan lokasi, ruang dan bangunan, toilet dan 

instalasi. Maka Universitas Subang sebagai instansi yang bergerak dibidang pendidikan, 

seyogyanya harus memiliki lingkungan yang sehat meliputi semua poin persyaratan 

yang telah diputuskan melalui keputusan menteri tersebut diatas. Maka dari itu, untuk 

menciptakan kondisi yang bersih dan sehat di lingkungan Universitas Subang perlu 

disusun suatu standar kebersihan. Dengan adanya suatu standar kebersihan, diharapkan 

kondisi lingkungan yang bersih dan sehat akan tercipta di setiap sektor yang ada di 

lingkungan Universitas Subang sehingga akan berpengaruh positif terhadap 

meningkatnya prestasi belajar dan mutu pendidikannya. 

 

1.2 Tujuan dan Fungsi 

 

Maksud penetapan Standar Kebersihan di Universitas Subang adalah untuk 

memudahkan dan memberikan pedoman kepada personil yang melayani kebersihan 

khususnya dan seluruh warga kampus yang ada di lingkungan Universitas Subang 

untuk menjaga dan memelihara kebersihan. 

Pedoman Standar Kebersihan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi bersih dan 

mencegah timbulnya gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan di Universitas 

Subang.  
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1.3 Sasaran  

Sasaran buku pedoman ini adalah Kabag Umum & Perlengkapan, Kabag Perlengkapan 

dan warga kampus di lingkungan Universitas Subang. 
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BAB II 

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP 

 

2.1 Pengertian 

 

Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, 

sampah, dan bau. Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan hygiene yang baik. 

Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak 

berbau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran, atau menularkan kuman penyakit bagi 

diri sendiri maupun orang lain. Kebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri, 

seperti mandi, gosok gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih. 

 

Kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal dan tempat bekerja. 

Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara mengelap perabot rumah, menyapu 

dan mengemop lantai, mencuci peralatan masak dan peralatan makan, membersihkan 

bilik mandi dan jamban, serta membuang sampah. Kebersihan lingkungan dimulakan 

dengan menjaga kebersihan halaman dan membersihkan jalan di depan rumah 

daripada sampah. Tingkat kebersihan berbeda‐beda menurut tempat dan kegiatan 

yang dilakukan manusia.  

 

2.2 Ruang Lingkup  
 

Standar mutu Kebersihan yang ditetapkan oleh Universitas Subang meliputi 

penyediaan air minum, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, 

pembuangan sampah padat, pencegahan/pengendalian pencemaran tanah oleh 

ekskreta manusia, pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan 

kerja, pengendalian kebisingan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN 

DIKTI). Agar kebersihan dapat terus ditingkatkan, diperlukan suatu standar kebersihan 

beserta standar turunannya yang merujuk pada Permendikbud No 49 tahun 2014, 

Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (DIKTI 2008), Statuta 

Universitas Subang, Renstra Universitas Subang 2017‐2023, serta untuk memenuhi 

kebutuhan pemangku kepentingan. 

Standar mutu kebersihan Universitas Subang melingkupi : 

1. Penanganan/treatment limbah B3 

2. Kebersihan dan kesehatan menu kantin 

3. Pengelolaan dan penyediaan air bersih di kampus 

4. Penanganan Sampah 

5. Pemilihan Taman 

6. Kebersihan Kelas dan Kantor 
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BAB III 

STANDAR MUTU KEBERSIHAN 

 

Standar kebersihan merupakan tolok ukur pencapaian minimal pada suatu siklus 

penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh unit pendukung agar kebersihan di 

lingkungan Universitas Subang dapat mencapai kebersihan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. 

 

3.1  Visi dan Misi 

3.1.1 Visi Universitas Subang 

 

“Menjadi Perguruan Tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 

2023” 

 

3.1.2 Misi Universitas Subang 

Misi Unsub adalah: 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka 

menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral pancasila, dan 

berjiwa entrepreneurship. 

2. Menjalin kerjasama dalam penelitian dengan beerbagai pihak, baik dengan 

instrument pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka 

meningkatkan mutu lulusan. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada 

pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni. 

4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan 

Provinsi Jawa Barat. 

 

3.2  Pihak yang Terlibat  

3.2.1  Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi Isi Standar  

1. Wakil Dekan  

2. Kepala Bagian Administrasi  Umum 

3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan  

4. Kepala Urusan Perlengkapan Fakultas 

 

 

 



 

 

5 

 

 

3.2.2 Stakeholders  

1. Wakil Rektor II 

2. Pimpinan fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi)  

3. Dosen  

4. Mahasiswa  

 

3.2.3 Customer  

1. Mahasiswa 

2. Dosen 

 

3.3 Definisi Istilah  

1. Air limbah adalah semua air yang berasal dari buangan proses rumah tangga 

(limbah domestik) dan  proses industri (limbah industri). 

2. Air kotor adalah semua air yang bercampur dengan kotoran‐kotoran dapur, 

kamar mandi, kakus dan peralatan‐peralatan pembuangan lainnya. 

3. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari‐hari yang 

kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah 

masak. 

4. Limbah padat adalah semua buangan yang berbentuk padat termasuk buangan 

yang berasal dari kegiatan perkantoran. 

5. Limbah cair adalah semua buangan yang berbentuk cair termasuk tinja. 

6. MCK adalah mandi cuci kakus. 
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3.4  Pernyataan dan Indikator Standar 

3.4.1  Standar penyediaan air minum & penyediaan air bersih 

No Standar Kriteria Indikator 

1 Kepala bagian Administrasi Umum 

wajib membuat kebijakan mengenai 

persyaratan utama yang harus 

dipenuhi dalam penyediaan air 

minum. 

Sistem disusun secara lengkap (kebijakan, implementasi, 

monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya). 

 

Persyaratan Air Minum: 

1. Persyaratan fisik Air yang berkualitas baik harus 

memenuhi persyaratan fisik yaitu jernih, tidak 

berwarna, rasanya tawar, tidak berbau, temperaturnya 

normal dan tidak mengandung zat padatan. 

Air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila dicium 

dari jauh maupun dari dekat. Air yang berbau busuk 

mengandung bahan‐bahan organik yang sedang 

mengalami penguraian oleh mikroorganisme air. Air 

yang baik harus memiliki temperatur sama dengan 

temperature udara (20‐26 C). Air yang secara 

mencolok mempunyai temperatur diatas atau dibawah 

temperatur udara berarti mengandung zat‐zat tertentu, 

atau sedang terjadi proses tertentu yang mengeluarkan 

atau menyerap energi dalam air. Air minum yang baik 

tidak boleh mengandung zat padatan yang terapung di 

dalam air. Walaupun jernih, tetapi bila air mengandung 

padatan yang terapung maka tidak baik digunakan 

sebagai air minum. Apabila air dididihkan maka zat 

padat tersebut dapat larut sehingga menurunkan 

kualitas air minum. 

 

 

 

Dokumen yang lengkap 

yang mencakup: 

1. Persyaratan fisik 

2. Persyaratan kimia 

3. Persyaratan 

mikrobiologi  
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2. Persyaratan kimia  

Kualitas air tergolong baik bila memenuhi persyaratan 

kimia seperti berikut: 

a PH Netral Derajat keasaman air minum harus netral, 

tidak boleh bersifat asam maupun basa. Air yang 

mempunyai PH rendah akan terasa asam. Air murni 

mempunyai PH 7, apabila PH  air dibawah 7 berarti 

bersifat asam, sedangkan bila PH nya diatas 7 

bersifat basa. 

b Tidak mengandung bahan kimia beracun Air yang 

berkualitas baik tidak mengandung bahan kimia 

beracun seperti sianida sulfida, fenolik. 

c Tidak mengandung garam atau ion‐ion logam Air 

yang berkualitas baik tidak mengandung garam atau 

ion logam seperti Fe, Mg, Ca, K, Hg, Zn, Mn, Cl, Cr, dan 

lain‐lain. 

d Kesadahan rendah tingginya kesadahan 

berhubungan dengan garam‐garam yang terlarut di 

dalam air terutama Ca dan Mg. 

e Tidak mengandung bahan organik kandungan bahan 

organik dalam air dapat terurai menjadi zat‐zat yang 

berbahaya bagi kesehatan. 

 

3. Persyaratan mikrobiologis 

Persayaratan mikrobiologis yang harus dipenuhi oleh 

air adalah sebagai berikut: 

a Tidak mengandung bakteri patogen, misalnya 

bakteri golongan coli,  salmorellatyphi, 

vibriochlotera,  dan lain‐lain. Kuman‐kuman ini 

mudah tersebar melalui air (transmetted by water). 
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b Tidak mengandung bakteri nonpatogen, seperti 

attinomycetes, phytoplankton, coliform, cladotera, 

dan lain‐lain. 

2. Kepala Bagian Administrasi & Umum 

wajib membuat kebijakan mengenai 

persyaratan utama yang harus 

dipenuhi dalam penyediaan air 

bersih. 

Sistem disusun secara lengkap (kebijakan, implementasi, 

monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya) 

Persyaratan air bersih: 

1. Persyaratan kualitatif  

Syarat kualitatif adalah persyaratan yang 

menggambarkan kualitas dari air baku (air bersih). 

Persyaratan ini meliputi:  

a. Syarat fisik, Kejernihan, rasa, turbiditas, temperatur. 

b. Kimia, pH, Salinitas (zat padat total), oksigen terlarut, 

BOD, Suspend Solid, Nitrogen, Senyawa Toksik, Zat 

Organik, Kesadahan Total, Kalsium, Besi dan 

Mangan, Tembaga (Cu), Seng (Zn), Chlorida (Cl), 

Flourida (F), Nitrit . 

c. Biologis 

d. Radiologis. 

2. Persyaratan kuantitatif  

Persyaratan kuantitatif dalam penyediaan air bersih 

adalah ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia. 

Artinya, air tersebut bernilai guna demi pemenuhan 

pemakainya. Dalam hal ini, jumlah air yang dibutuhkan 

sangat tergantung pada tingkat kemajuan teknologi dan 

sosial ekonomi masyarakat setempat. Sebagai contoh 

negara ‐ negara yang telah maju memerlukan air bersih 

yang lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat di 

negara ‐ negara berkembang.  

3. Persyaratan kontinuitas 

Persyaratan kontinuitas ini sangat erat hubungannya 

Dokumen yang lengkap 

yang mencakup: 

1. Persyaratan 

kualitatif, 

2. Persyaratan 

kuantitatif 

3. Persyaratan 

kontinuitas 
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dengan kuantitas air yang tersedia yaitu air baku yang 

ada di alam. Arti kontinuitas disini adalah bahwa air 

baku untuk air bersih tersebut dapat diambil terus 

menerus dengan fluktuasi debit yang relatif tetap, baik 

pada saat musim kemarau maupun musim hujan. 

 

3.4.2 Standar Pengelolaan Air Buangan 

No Standar Kriteria Indikator 

1 Kelengkapan prasarana dalam pengelolaan air 

buangan dan pengendalian pencemaran yang 

disebabkan oleh limbah rumah tangga, limbah lalu 

lintas dan limbah pertanian. 

Pengendalian pencemaran air dapat 

dilakukan melalui: 

1. Perubahan perilaku 

masyarakat, dan 

2. Pembuatan kolam/ bak 

pengolahan limbah cair. 

Prasarana lengkap dan mutunya 

sangat baik untuk memenuhi 

kebutuhan warga kampus. 

 

 

3.4.3 Standar Pembuangan Sampah Padat 

No Standar Kriteria Indikator 

1 Kepala Bagian Administrasi & Umum wajib 

membuat kebijakan mengenai pengelolaan 

pembuangan sampah 

Sistem  disusun secara lengkap 

(kebijakan, implementasi, monitoring 

dan evaluasi, serta tindak lanjutnya). 

Pengelolaan pembuangan sampah 

dilakukan minimal dengan metode: 

1. Penimbunan darat / 

Pengumpulan 

2. Daur ulang 

3. Penghindaran dan pengurangan 

4. Pengiriman Ke TPS/TPA 

1. Pedoman sangat lengkap. 

2. Pelaksanaan pedoman 

sangat efektif. 

3. Cara pengelolaan 

pembuangan sampah 

dilakukan dengan 3 metode 
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3.4.4 Standar Higiene Makanan 

 

No Standar Kriteria Indikator 

1 Higiene di lingkungan Universitas adalah 

melakukan upaya kesehatan dengan cara 

memelihara dan melindungi kebersihan individu 

subyeknya. 

Makanan yang dikonsumsi hendaknya 

memenuhi kriteria bahwa makanan 

tersebut layak untuk dimakan dan 

tidak menimbulkan penyakit, 

diantaranya:  

 

1. Berada dalam derajat 

kematangan yang dikehendaki. 

2. Bebas dari pencemaran di 

setiap tahap produksi dan 

penanganan selanjutnya. 

3. Bebas dari perubahan fisik, 

kimia yang tidak dikehendaki, 

sebagai akibat dari pengaruh 

enzym, aktifitas mikroba, 

hewan pengerat, serangga, 

parasit dan kerusakan‐

kerusakan karena tekanan, 

pemasakan dan pengeringan. 

4. Bebas dari mikroorganisme 

dan parasit yang menimbulkan 

penyakit yang dihantarkan 

oleh makanan (food borne 

illnes)  

Upaya kesehatan dilakukan 

untuk semua dari yang 

seharusnya layak untuk 

dimakan dan tidak 

menimbulkan penyakit.  
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3.4.5 Rubrikasi Pemeliharaan Kebersihan Kampus 

 

No Standar Kriteria Indikator 

1 Wakil Rektor II dan Ka.Bag. Administrasi Umum 

melakukan pemeliharaan kebersihan kampus, baik 

bangunan dan gedung, taman, ruang kelas, ruang kerja 

dan pemeliharaan lainnya. 

Kebijkan tentang pemeliharaan 

kebersihan kampus yang berkaitan 

dengan: 

1. Ketersediaan SDM untuk 

pemeliharaan dan perawatan 

kampus.  

2. Kebersihan ruang kelas 

3. Kebersihan ruang kerja 

4. Kebersihan kamar mandi/toilet 

5. Kebersihan lingkungan taman 

6. Kebersihan lobi‐lobi setiap 

gedung 

7. Kebersihan laboratorium dan 

sekitarnya 

8. Kebersihan lingkungan dan 

dalam masjid 

9. Kebersihan kantin 

10. Kebersihan infrastruktur 

lingkungan sekitar pagar 

kampus  

Tersedia dokumen tentang 

kebijakan pemeliharaan 

kebersihan kampus. 
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3.4.5 Rubrikasi Penilaian Standar 

 

No Pernyataan Standar 
Indikator Penilaian Standar 

4 3 2 1 0 

1 Kepala Bagian Administrasi & 

Umum wajib membuat kebijakan 

mengenai persyaratan penyediaan 

air minum. 

Dokumen yang 

lengkap yang 

mencakup: 

1. Persyaratan 

fisik 

2. Persyaratan 

kimia 

3. Persyaratan 

mikrobiologi 

Dokumen yang 

mencakup dua 

hal dari 3 hal 

berikut 

1. Persyaratan 

fisik 

2. Persyaratan 

kimia 

3. Persyaratan 

mikrobiologi

  

Dokumen yang 

mencakup satu 

s.d. dua dari 3 hal 

berikut: 

1. Persyaratan 

fisik 
2. Persyaratan 

kimia 
3. Persyaratan 

mikrobiologi

  

Dokumen yang 

mencakup satu 

dari hal berikut: 
1. Persyaratan 

fisik  
2. Persyaratan 

kimia  

3. Persyaratan 

mikrobiologi 

Tidak ada 

dokumen 

2 Kepala  Bagian Administrasi & 

Umum wajib membuat kebijakan 

mengenai persyaratan utama yang 

harus dipenuhi dalam penyediaan 

air bersih  

Dokumen yang 

lengkap yang 

mencakup: 

1. Persyaratan 

kualitatif 

2. Persyaratan 

kuantitatif 

3. Persyaratan 

kontinuitas  

Dokumen yang 

mencakup dua 

hal dari 3 hal 

berikut: 

1. Persyaratan 

kualitatif 

2. Persyaratan 

kuantitatif 

3. Persyaratan 

kontinuitas 

Dokumen yang 

mencakup satu 

s.d. dua dari 3 hal 

berikut: 

1. Persyaratan 

kualitatif 

2. Persyaratan 

kuantitatif 

3. Persyaratan 

kontiunitas 

Dokumen yang 

mencakup satu 

dari hal berikut: 

1. Persyaratan 

fisik  

2. Persyaratan 

kimia 

3. Persyaratan 

mikrobiologi

   

Tidak ada 

dokumen 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

No Pernyataan Standar 
Indikator Penilaian Standar 

4 3 2 1 0 

3 Kelengkapan prasarana dalam 

pengelolaan air buangan dan 

pengendalian pencemaran yang 

disebabkan oleh limbah rumah 

tangga, limbah lalu lintas dan 

limbah pertanian. 

Prasarana 

lengkap dan 

mutunya 

sangat baik 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

warga kampus 

Prasarana 

lengkap dan 

mutunya baik 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

warga kampus 

Prasarana 

cukup lengkap 

dan mutunya 

cukup baik 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

warga kampus 

Prasarana 

kurang lengkap 

dan mutunya 

kurang baik. 

Tidak ada 

prasarana 

4 Kepala  Bagian Administrasi & 

Umum wajib membuat kebijakan 

mengenai pengelolaan pembuangan 

sampah. 

1. Pedoman 

sangat 

lengkap. 

2. Pelaksanaan 

pedoman 

sangat 

efektif. 

3. Cara 

pengelolaan 

pembuangan 

sampah 

dilakukan 

dengan tiga 

metode. 

1. Pedoman 

lengkap. 

2. Pelaksanaan 

pedoman 

efektif. 

3. Cara 

pengelolaan 

sampah 

dilakukan 

dengan dua 

metode. 

1. Pedoman 

cukup 

lengkap. 

2. Pelaksanaan 

pedoman 

cukup 

efektif. 

3. Cara 

pengelolaan 

sampah 

dilakukan 

dengan satu 

metode. 

1. Pedoman 

tidak 

lengkap. 

2. Pelaksanaan 

pedoman 

tidak efektif. 

3. Tidak ada 

cara 

pengelolaan 

sampah 

yang 

dilakukan.  

Tidak ada 

Pedoman. 
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No Pernyataan Standar 
Indikator Penilaian Standar 

4 3 2 1 0 

5 Higiene di lingkungan 

Universitas adalah melakukan 

upaya kesehatan dengan cara 

memelihara dan melindungi 

kebersihan individu subyeknya. 

Upaya kesehatan 

dilakukan untuk 

semua dari yang 

seharusnya layak 

untuk dimakan dan 

tidak menimbulkan 

penyakit. 

Upaya 

kesehatan 

dilakukan 

untuk 3 dari 4 

yang 

seharusnya 

layak untuk 

dimakan dan 

tidak 

menimbulkan 

penyakit. 

Upaya kesehatan 

dilakukan untuk 

2 dari 4 yang 

seharusnya 

layak untuk 

dimakan dan 

tidak 

menimbulkan 

penyakit. 

Upaya 

kesehatan 

dilakukan 

untuk 1 dari 

yang 

seharusnya 

layak untuk 

dimakan dan 

tidak 

menimbulkan 

penyakit. 

Tidak ada upaya 

kesehatan 

6 Kepala Bagian Administrasi & 

Umum melakukan 

pemeliharaan kebersihan 

kampus, baik bangunan dan 

gedung, taman, ruang kelas, 

ruang kerja dan pemeliharaan 

lainnya. 

Tersedia dokumen 

tentang kebijakan 

pemeliharaan 

kebersihan 

kampus. 

(tidak ada 

skor = 3)  

Ada kebijakan 

pemeliharaan 

kebersihan 

kampus namun 

tidak 

terdokumentasi 

dengan baik. 

(tidak ada 

skor = 1)  

Tidak ada 

kebijakan 

tentang 

pemeliharaan 

kebersihan 

kampus. 
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3.5 Strategi Pemeliharaan Kebersihan 

1. Pembersihan harian 

2. Pembersihan pada waktu jam kerja 

3. Pembersihan di luar jam kerja 

4. Pembersihan mingguan 

5. Pembersihan bulanan 

6. Pembersihan tiga bulanan 

 

3.6 Dokumen Terkait.  

1. Instruksi Kerja Pemeliharaan Jalan Di Area Kampus. 

2. Instruksi kerja Pemeliharaan Taman. 

3. Instruksi Kerja Pemeliharaan Kebersihan Bagian Luar Gedung. 

4. Instruksi Kerja Pemeliharaan Ruang Kerja, Lobby dan Public Area Bagi 

Petugas Kebersihan. 

5. Instruksi Kerja Pemeliharaan Toilet Bagi Petugas Kebersihan. 

6. Instruksi Kerja Pengelolaan Sampah. 

7. Instruksi Kerja Pemeliharaan Ruang Kerja Bagi Pengawas Kebersihan. 

8. Instruksi Kerja Pemeliharaan Ruang Kelas, Ruang Laboratorium, Aula, 

Musholla, Ruang Sidang, Ruang Perpustakaan. 

9. Instruksi Kerja Pemeliharaan Reservoir. 
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Perumusan Standar 

Kebersihan

Implementasi  

pencapaian standar & 

monitoring

Evaluasi Internal 

&Eksternal

•Kajian Terbadap 

Laporan pencapaian 

standar

•Audit mutu internal 

dan eksternal

Tindakan Korektif & 

Tindakan Preventif

Tindakan Perbaikan & 

Pencegahan

BAB IV 

PENJAMINAN MUTU KEBERSIHAN 

 

Penjaminan mutu kebersihan adalah segala upaya untuk mempertahankan dan 

meningkatkan mutu kebersihan yang dilakukan oleh bagian umum secara terus 

menerus dan berkesinambungan. Service Level Agreement (SLA) pengelolaan 

kebersihan di lingkungan Universitas Subang diarahkan kepada visi & misi 

Universitas Subang menuju perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di 

tingkat Jawa Barat tahun 2023. Penjaminan mutu kebersihan dilakukan melalui 

siklus PPEPP (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan 

Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar). 

Diagram satu siklus penjaminan mutu standar Kebersihan dapat dilihat pada 

gambar di bawah. 

 

 

Gambar IV.1 : 

Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Kebersihan 
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4.1  Penetapan Standar Kebersihan 

1. Rancangan standar mengacu pada visi dan misi Universitas Subang 

2. Melakukan studi pendahuluan penelusuran terhadap ketentuan normatif 

yaitu peraturan perundang‐undangan yang mengatur tentang kebersihan. 

3. Menentukan kemungkinan standar turunan dari standar yang akan 

disusun. 

4. Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi Universitas 

Subang. 

5. Melakukan evaluasi diri. 

6. Melakukan survei tentang aspek yang berhubungan dengan kebersihan 

terhadap pemangku kepentingan internal/eksternal. 

 

4.2 Pelaksanaan Standar Kebersihan 

1. Sosialisasi isi standar kebersihan kepada seluruh sivitas akademika secara 

periodik dan konsisten. 

2. Implementasi standar yang telah ditetapkan. 

3. Menyusun target kinerja standar kebersihan sebagai indikator pencapaian 

standar. 

4. Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik terhadap 

pencapaian standar. 

 

4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Kebersihan 

1. Menyusun instrument evaluasi/audit mutu dalam setiap 

kriteria/parameter standar kebersihan. 

2. Menyusun laporan hasil evaluasi/audit. 

 

4.4  Tindakan Perbaikan dan Pencegahan  

1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta 

ketidaksesuaian. 

2. Menganalisi penyebab ketidaksesuaian/kegagalan 

3. Melakukan tindakan korektif. 

4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan 

pengendalian kebersihan. 

5. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan‐laporan hasil 

evaluasi/audit dan pengendalian standar. 

6. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut. 

 

4.5   Tindakan Peningkatan Mutu Kebersihan 

1. Merealisasikan segera hasil RTM 

2. Menjaga mutu secara berklanjutan 
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