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Pengertian SOP

SOP adalah Singkatan dari Standard Operational Procedures yang merupakan

RSUD PROVINSI
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PERENCANAAN ANGGARAN
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PROSEDUR
TETAP
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NIP. 19690627 199903 1 010

PENGERTIAN
Perencanaan  anggaran  adalah  suatu  kegiatan  penyusunan
anggaran  belanja  yang  diperlukan  untuk  pengadaan  bahan
makanan bagi pasien.

TUJUAN
Tersedianya taksiran anggaran belanja makanan selama satu
tahun, yang diperlukan untuk memenuhi macam, jumlah bahan
makanan bagi pasien sesuai dengan standar kecukupan gizi

KEBIJAKAN
Sebagai  system  pengendalian  dan  pengawasan  dalam
pemakaian anggaran belanja makan dan minum pasien.

PROSEDUR 1. Menentukan  harga  rata-rata  bahan  makanan  (survey
pasar)

2. Mengumpulkan  data  jumlah  pasien  pada  tahun
sebelumnya sesuai dengan kelas perawatan

3. Menetapkan pola pemberian makanan berdasarkan kelas
perawatan

4. Menghitung  kebutuhan bahan makanan sesuai standart
porsi dari siklus menu ke dalam berat kotor

5. Menghitung  jumlah  kebutuhan  bahan  makanan  per
orang per hari sesuai dengan kelas perawatan pasien

6. Menghitung  jumlah  kebutuhan  bahan makanan  pasien
sebulan 

7. Menghitung anggaran belanja makan dan minum  pasien
setahun

8. Mengajukan hasil perhitungan kepada bagian keuangan
untuk  diteruskan  dalam  perhitungan  perencanaan



anggaran kebutuhan bahan makanan (RAB)

DOKUMEN
TERKAIT

1. Laporan jumlah pasien
2. Biaya makan per kelas perawatan
3. Siklus menu
4. Standart porsi

UNIT TERKAIT

1. Instalasi gizi
2. Bidang pelayanan
3. Bidang perencanaan
4. Bidang keuangan

1. CONTOH SOP KEUANGAN

RS Dr. Hafiz
PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA

No. Dokumen

13/DIR/GIZI/2014

No. Revisi

0

Halaman

1 /1

STANDAR
OPERASIONAL

PROSEDUR

TanggalDiterbitkan

20 OktoberI2014

Ditetapkan
Direktur RS Dr. Hafiz

dr. Renyta Amelia, MARS
PENGERTIAN Perencanaan anggaran yang berkaitan dengan anggaran belanja untuk 

menyelenggarakan makanan institusi (rumah sakit) yang sebaiknya 
direncanakan setahun sebelumnya.

TUJUAN Untuk mengetahui perkiraan kebutuhan anggaran dana yang dibutuhkan 
dalam setahun untuk penyelanggaraan makan rumah sakit.

KEBIJAKAN Kebijakan ahli gizi untuk perencanaan anggaran belanja.



PROSEDUR 1. Perencanaan anggaran belanja rumah sakit meliputi bahan makanan, 
peralatan, pemeliharaan, perbaikan alat, dan bahan bakar.

2. Apabila harga pasar cukup stabil maka petunuk harga tahun sebelumnya 
dijadikan patokan.

3. Apabila direncanakan peralatan yang baru, dipertimbangkan biaya yang 
tersedia dengan macam dan model peralatan

4. Dalam perencanaan anggaran belanja diperlukan pencatatan dan 
pelaporan.

5. Apabila ada penggolongan atau klasifikasi konsumen, maka dalam 
pencatatan dan pelaporan biaya dipisah menurut golongan.

6. Perhitungan unit harga per porsi makanan dilakukan untuk satu putaran 
menu

7. Apabila harga bahan makanan tidak stabil,maka harga per porsi 
perputaran menu, akan memberikan perbandingan harga pada setiap 
putaran menu.

8. Dalam perencanaan anggaran belanja dibutuhkan data- data mengenai :
 Macam dan jumlah bahan makanan yang ada
 Macam dan jumlah bahan makanan yang dibutuhkan  untuk berbagai 

golongan konsumen
 Jumlah taksiran bahan makanan yang akan dibeli
 Jumlah konsumen yang makan menurut macamnya
 Kalkulasi total biaya
 Pengusulan anggaran belanja setahun

UNIT TERKAIT Bidang pelayanan, Instalasi Gizi dan Bagian Perencanaan Keuangan.





2. CONTOH SOP SARANA PRASARANA



RSUD PROVINSI DI
SUMBAWA

PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG DIRI INSTALASI
GIZI

No. Dokumen No . Revisi Halaman
1/2

PROSEDUR
TETAP

Tanggal Terbit

Ditetapkan
Kepala RSUD Provinsi di Sumbawa

drg.T.Tri Waluyo, MPH

NIP. 19690627 199903 1 010

PENGERTIAN

Alat pelindung diri adalah alat yang dipakai untuk melindungi
diri  dari  benda/bahan-bahan/mesin yang dapat mencederai
anggota  badan  dalam  melaksanakan  pekerjaan  serta
mencegah  kontaminasi  agen  ke  makanan  melalui  host  /
manusia

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melindungi
diri  dari  bahaya  terbentur  benda  keras  atau  tajam,
panas/percikan  bahan  korosif,  dan  mencegah  kontaminasi
penyakit melalui makanan

KEBIJAKAN
Sebagai  pedoman  kepada  karyawan  untuk  menggunakan
Alat  Pelindung  Diri  sesuai  kebutuhan  pada  proses
penyelenggaraan makanan

PROSEDUR 1 Pilih Alat Pelindung Diri sesuai dengan situasi dan tempat
yang membutuhkan.
a Petugas  Penerima,  Penyimpanan  dan  pengeluaran

barang, pengolah makanan, APD yang digunakan : 
- Celemek terbuat dari kain 
- Penutup kepala /  korpus, menutupi seluruh rambut,

terbuat dari kain yang tidak panas dan dapat dicuci
- Sandal jepit/ sepatu dinas harian terbuat dari karet

b Petugas penyajian makanan, APD yang digunakan :
- Celemek
- Penutup kepala/korpus
- Sarung tangan plastic sekali pakai
- Sandal jepit/sepatu dinas harian

c Petugas Pramusaji makanan
- Pakaian dinas harian



- Masker penutup hidung (pada ruangan isolasi)
- Sepatu dinas harian

d Petugas pencuci alat makan pasien
- Celemek terbuat dari bahan anti air
- Penutup kepala / korpus
- Sarung tangan plastic tebal bahan karet
- Sepatu boot

2 Setelah  melaksanakan  tugas,  APD  dilepas  dan  petugas
mencuci  tangan  dengan  sabun  menggunakan  air  yang
mengalir

3 APD dibersihkan dan diletakkan pada tempatnya sehingga
dapat dipakai kembali saat melaksanakan tugas.

RSUD PROVINSI DI
SUMBAWA

SANITASI KERETA MAKAN (FOOD TROLLEY)

No. Dokumen No . Revisi Halaman
1/1

PROSEDUR
TETAP

Tanggal Terbit

Ditetapkan
Kepala RSUD Provinsi di Sumbawa

drg.T.Tri Waluyo, MPH

NIP. 19690627 199903 1 010

PENGERTIAN

Pembersihan  kereta  makan  adalah  suatu  kegiatan  yang
dilakukan dalam upaya mencapai  sanitasi  kereta  makanan
sebagai  penunjang  proses  distribusi  makanan  ke  ruangan
pasien   

TUJUAN
Tersedianya kereta makan yang bersih dan memadai untuk
mencegah  kontaminasi  fisik/kimia/mikrobiologi  ke  dalam
makanan pasien selama proses distribusi ke ruangan pasien 

KEBIJAKAN
Sebagai pedoman dalam menjaga kebersihan fisik peralatan
di Instalasi Gizi

PROSEDUR
1 Sebelum memulai pendistribusian makanan, semua kereta

makan diperiksa kebersihannya oleh petugas yang akan
mendistribusikan makanan ke ruangan



2 Setiap selesai  mendistribusikan makanan,  kereta  makan
yang  sudah  selesai  digunakan  dibersihkan  dengan
menggunakan lap basah

3 Pada  bagian  dalam  kereta  makan  dibersihkan  dengan
menggunakan cairan disinfektan, sedangkan untuk bagian
luar  dibersihkan  dengan  menggunakan  lap  basah  yang
bersih, kemudian di keringkan dengan menggunakan lap
kering yang bersih

DOKUMEN
TERKAIT

Inventaris Gizi Ruangan 

UNIT TERKAIT
Instalasi Gizi
IPSRS

RSUD PROVINSI DI
SUMBAWA

SANITASI ALAT MAKAN PASIEN

No. Dokumen No . Revisi Halaman
1/1

PROSEDUR
TETAP

Tanggal Terbit

Ditetapkan
Kepala RSUD Provinsi di Sumbawa

drg.T.Tri Waluyo, MPH

NIP. 19690627 199903 1 010

PENGERTIAN
Sanitasi  alat  makan  pasien  yang  adalah  kegiatan  yang
dilaksanakan  dalam  upaya  mencapai  sanitasi  peralatan
distribusi makanan pada pasien 

TUJUAN
Tersedianya  peralatan  yang  bersih  dan  memadai  sebagai
sarana penunjang dalam penyelenggaraan makanan pasien

KEBIJAKAN
Sebagai  pedoman  dalam  menjaga  kebersihan  peralatan
distribusi makanan di Instalasi Gizi

PROSEDUR



1 Peralatan  makan  pasien  diambil  dan  dikumpulkan  dari
masing-masing  ruangan  rawat  pasien  setelah  1-2  jam
proses distribusi makanan

2 Peralatan  makan  dibawa  ke  lokasi  tempat  cuci  alat,
petugas mempersiapkan alat pelindung diri

3 Peralatan makan dibersihkan dari sisa-sisa makanan 
4 Membilas  peralatan  makan  dengan  air  mengalir  untuk

membersihkan sisa makanan yang masih menempel
5 Membersihkan peralatan dengan spon dan cairan pencuci

piring
6 Membilas  peralatan  dengan  menggunakan  air  yang

mengalir
7 Merendam  peralatan  di  dalam  Waskom  yang  berisi  air

panas selama 15 menit
8 Meniriskan peralatan pada rak piring yang tersedia, hingga

kering (tanpa di lap), setelah kering kemudian menyusun
peralatan di rak alat sesuai dengan jenisnya

9 Setelah  pencucian  selesai  dilakukan,  bersihkan  spon  /
sabut dan membuang sisa sabun pencuci piring

10 Setiap kali pencucian menggunakan cairan pencuci piring
yang baru dilarutkan dan spon yang bersih

11 Bersihkan  wastafel  /  tempat  cuci  piring  dari  sisa-sisa
makanan 

DOKUMEN
TERKAIT

1 Inventaris Instalasi Gizi

UNIT TERKAIT
Instalasi Gizi
ISPRS


