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ABSTRAK 

 

Kemoterapi adalah salah satu bentuk terapi yang diberikan kepada pasien 

kanker yang biasanya menggunakan obat-obat cytotoxic, dimana penggunaan 

kombinasi agen sitostatika lebih efektif daripada penggunaan agen sitostatika 

tunggal. Kombinasi obat sitostatika yang digunakan di RSUP Sanglah Denpasar 

adalah Paklitaksel-Karboplatin. Prosedur penanganan sediaan sitostatika 

penelitiaan ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap pre, tahap proses dan tahap 

post, tetapi evaluasi terhadap kesesuaian pekerjaan terhadap prosedur penanganan 

sediaan sitostatika belum pernah dilakukan di RSUP Sanglah sehingga penelitian 

yang mengevaluasi penanganan sediaan sitostatika Paklitaksel-Karboplatin pada 

tiga tahapan ini penting dilakukan.Tujuan penelitian untuk mengetahui 

penanganan sediaan sitostatika untuk regimen kemoterapi Paklitaksel-Karboplatin 

pasien kanker serviks di RSUP Sanglah Denpasar telah dilakukan sesuai dengan 

SPO yang berlaku di RSUP Sanglah Denpasar. Penelitian ini dilakukan di RSUP 

Sanglah Denpasar periode bulan Agustus 2014 – Desember 2014. Penelitian 

dilakukan secara deskriptif cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dari 151 sub item yang dilakukan terdapat 139 sub item yang dilakukan sesuai 

dengan SPO yang berlaku di RSUP Sanglah Denpasar dan 12 sub item yang 

dilakukan tidak sesuai dengan SPO yang berlaku di RSUP Sanglah Denpasar. 

Ketidaksesuai terjadi akibat ketidakpatuhan petugas yang terlibat dalam 

pelaksanaan kemoterapi.Kesimpulan penelitian sebagian besar penanganan 

sediaan sitostatika di RSUP Sanglah Denpasar dilakukan sesuai dengan SPO yang 

berlaku di RSUP Sanglah Denpasar. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran dan masukan mengenai penanganan sediaan 

sitostatika. 

 

Kata Kunci: Kanker Serviks, Paklitaksel-Karboplatin, Penanganan sediaan  

         sitostatika, SPO, Deskriptif.  
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ABSTRACT 

 

Chemotherapy is one form of therapy that is given to cancer patients who 

typically use cytotoxic drugs, which use a combination of agents sitostatika more 

effective than the use of single-agent cytotoxic. Combinations cytotoxic drug used 

at Sanglah Hospital Denpasar is Paclitaxel-carboplatin. Procedures for handling 

preparations cytotoxic is divided into three phases: pre, stage of the process and 

stages of the post, but the evaluation of the suitability of work on the procedures 

for handling the preparation cytotoxic has never been done in Sanglah Hospital 

Denpasar so that studies evaluating the handling of preparations cytotoxic 

Paclitaxel-Carboplatin in these three stages. The objective was to determine 

handling cytotoxic preparations for Paclitaxel-Carboplatin chemotherapy regimen 

cervical cancer patients at Sanglah Hospital Denpasar has been conducted in 

accordance with applicable SOP at Sanglah Hospital Denpasar. This research was 

conducted from August 2014 - December 2014, the research is a descriptive cross 

sectional. Results obtained from the 151 sub-items that do that there are 139 sub-

items are made in accordance with applicable SOP at Sanglah Hospital Denpasar 

and 12 sub-items that do not correspond with the SOP force at Sanglah Hospital 

Denpasar. Incompatibility occurs due to non-compliance of the officers involved 

in the implementation of most of the research chemoterapy. Conclution handling 

preparations cytotoxic at Sanglah Hospital Denpasar performed is in compliance 

with the applicable SOP at Sanglah Hospital Denpasar. The results of this study 

are expected to provide an overview and feedback regarding the improvement 

cytotoxic handling. 

 

 

Kata Kunci: Cervical cancer , Paclitaxel - Carboplatin , handling preparations 

cytotoxic, SOP 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Kemoterapi adalah salah satu bentuk terapi yang diberikan kepada pasien 

kanker yang biasanya menggunakan obat-obat cytotoxic, dimana penggunaan 

kombinasi agen sitostatika lebih efektif daripada penggunaan agen sitostatika 

tunggal. Kombinasi obat sitostatika yang digunakan di Rumah Sakit Umum Pusat 

Sanglah Denpasar adalah Paklitaksel-Karboplatin, dimana sebelum regimen 

tersebut diberikan kepada pasien memerlukan proses pencampuran secara 

farmasetik terlebih dahulu. Adanya proses pencampuran tersebut berdampak pada 

kemungkinan-kemungkinan terpaparnya petugas kesehatan yang terlibat terhadap 

bahaya obat sitotoksik (Siregar, 2004). 

Bahaya-bahaya akibat paparan obat sitostatika, dibuktikan melalui 

penelitian yang dilakukan oleh Falck pada tahun 1970, dimana ditemukan lebih 

banyak adanya substansi mutagenik dalam urine para perawat daripada pekerja 

rumah sakit yang tidak terpapar oleh obat sitostatika. Selain itu beberapa studi 

menunjukkan bahwa dampak buruk yang paling sering terjadi pada organ 

reproduksi yaitu meningkatnya fetal loss (Selevan, 1985 ; Stucker, 1990), 

malformasi kongenital (Hemminki, 1985), berat badan bayi lahir rendah, bayi 

abnormal (Peelen, 1999) dan infertilitas (Valanis, 1999) oleh sebab itu sangat 

penting bagi para petugas kesehatan yang terlibat dalam proses kemoterapi untuk 
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bekerja secara hati-hati dan taat prosedur yan berlaku untuk menghindari bahaya 

dari paparan obat-obat sitostatika. 

Prosedur penanganan sediaan sitostatika telah diberlakukan di Rumah 

Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dimana prosedur tersebut dalam penelitiaan 

ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap pre, tahap proses dan tahap post, tetapi 

evaluasi terhadap kesesuaian pekerjaan terhadap prosedur penanganan sediaan 

sitostatika belum pernah dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah 

sehingga penelitian yang mengevaluasi penanganan sediaan sitostatika 

Paklitaksel-Karboplatin pada tiga tahapan ini penting dilakukan. 

Akibat ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dan prosedur 

yang berlaku selain risiko toksisitas dari paparan obat sitotoksik juga untuk 

mencegah terjadinya medication error. Medication error adalah kejadian yang 

dapat dihindari dan yang menyebabkan pelayanan obat yang tidak tepat atau 

membahayakan pasien sementara obat berada dalam pengawasan tenaga 

kesehatan atau pasien (National Coordinating Council Medication Error Reporting 

and Prevention, 2014). Medication error dapat terjadi dimana saja dalam  rantai 

pelayanan obat kepada pasien mulai dari produksi dalam peresepan, pembacaan 

resep, peracikan, penyerahan, pemberian atau penggunaan dan monitoring pasien. 

Di dalam setiap mata rantai ada beberapa tindakan, setiap tindakan mempunyai 

potensi sebagai sumber kesalahan. Setiap tenaga kesehatan dalam mata rantai ini 

dapat memberikan kontribusi terhadap kesalahan (Cohen,1999). Akibat terjadinya 

medication error adalah setidaknya 1,5 juta penduduk Amerika menderita sakit, 

cedar dan bahkan ada yang meninggal, seperti yang dilaporkan oleh IOM 
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(Institute Of Medicine) dan diperkirakan dapat meningkatkan biaya morbiditas 

dan mortalitas sebesar 177 miliar dolar (Spencer, 2007). 

Melihat adanya hubungan antara evaluasi penanganan sediaan sitostatika 

Paklitaksel-Karboplatin, bahaya paparan obat sitostatika dan medication error 

maka penelitian evaluasi ini adalah perlu untuk dilaksanakan. 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Apakah penanganan sediaan sitostatika Paklitaksel-Karboplatin untuk 

pasien kanker serviks di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah 

dilakukan sesuai dengan prosedur tetap (protap) atau Standar Prosedur 

Operasional (SPO) yang berlaku di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum Penelitian 

 Mengetahui apakah penanganan sediaan sitostatika Paklitaksel-

Karboplatin untuk pasien kanker serviks di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah 

Denpasar telah dilakukan sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang berlaku di 

Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. 

1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian  

Mengetahui penanganan sediaan sitostatika Paklitaksel-Karboplarin untuk 

pasien kanker serviks di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada tiga 

tahap yaitu: 

1. Pada tahap pertama yaitu Pre untuk mengetahui clinical check (profil 

pasien, regimen, BSA, dosis, data laboratorium dan premedikasi), 
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persiapan alat sudah dilakukan oleh personil di instalasi farmasi sebelum 

dilakukan penanganan obat sitostastika Paklitaksel-Karboplatin. 

2. Pada tahap kedua yaitu Proses untuk mengetahui proses pencampuran 

obat sitostatika Paklitaksel-Karboplatin dilakukan secara aseptik, 

mengetahui instabilitas dan inkompatibilitas obat senantiasa dicek dan 

ditampilkan pada label oleh personil di instalasi farmasi. 

3. Pada tahap ketiga yaitu Post untuk mengetahui distribusi obat 

Paklitaksel-Karboplatin ke ruangan sudah sesuai dengan kondisi terkait 

penjagaan stabilitas dan kompatibilitas obat, mengetahui pemberian obat 

Paklitaksel-Karboplatin ke pasien sudah sesuai dengan kondisi terkait 

dengan kondisi terkait penjagaan stabilitas dan kompatibilitas obat. 

Apakah telah dilakukan sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang 

berlaku di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah? 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penanganan 

sediaan sitostatika Paklitaksel-Karboplatin sehingga dapat menjadi bahan 

masukan dalam menghasilkan prosedur tetap khususnya dalam menangani obat-

obat sitostatika yang digunakan untuk kemoterapi pasien kanker serviks yang 

pada akhirnya dapat digunakan oleh para tenaga kesehatan yang terlibat dalam 

proses kemoterapi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA. 

 

2.1  Kanker Serviks 

2.1.1  Definisi Kanker Serviks 

Kanker leher rahim disebut juga “kanker serviks” adalah kanker yang 

terjadi pada daerah serviks atau leher rahim (Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, 2009). Serviks adalah bagian bawah, bagian ujung sempit dari uterus 

yang menuju vagina. Kanker serviks terjadi ketika sel serviks mulai membelah tak 

terkontrol. Sel yang membelah secara abnormal membentuk suatu massa disebut 

tumor. Sebagai sel yang terus membelah, sel dapat menginvasi ke jaringan normal 

disekelilingnya. Sel dapat memutuskan diri dari tumor promer dan menyebar pada 

situs yang jauh dalam tubuh, proses ini disebut metastatis (Spencer, 2007). Fungsi 

serviks adalah untuk memungkinkan aliran darah menstruasi dari rahim ke dalam 

vagina, tempat jalan keluarnya bayi saat akan dilahirkan, dan mengarahkan 

sperma ke dalam rahim selama melakukan hubungan seksual. 

Terdapat bukti kuat kejadian kanker serviks berhubungan dengan sejumlah 

faktor ekstrinsik, yaitu jarang ditemukan pada perawan, insidensi lebih tinggi pada 

pasien yang telah kawin daripada yang belum kawin, insidensi meningkat dengan 

tingginya paritas, pasien dari golongan sosial ekonomi rendah (hygiene seksual 

yang buruk, aktivitas seksual yang sering berganti-ganti pasangan), jarang 

dijumpai pada penderita yang suaminya disunat, sering ditemukan pada wanita 

yang mengalami infeksi Human Papilloma Virus (HPV) tipe 16 atau tipe 18, dan 
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kebiasaan merokok (Wiknjosastro dkk., 2007). Terdapat dua tipe utama dari 

kanker serviks. Tipe yang umum ditemukan adalah karsinoma sel squmosa yang 

melibatkan lini epitel squamosa dari ektoserviks. Sekitar 20% dari kanker serviks 

merupakan tipe adenokarsinoma yang melibatkan sel epitel glandular yang 

tersebar di sepanjang kanal endoserviks (Dunleavay, 2009). 

2.2. Definisi Kemoterapi 

2.2.1. Kemoterapi 

Kemoterapi adalah pengobatan kanker dengan menggunakan obat sitoktosik. 

Kebanyakan obat sitotosik mempunyai efek yang utama pada proses sintesis dan 

fungsi molekul makroseluler, yaitu pada proses sintesis DNA, RNA, atau protein 

atau mempengaruhi kerja molekul tersebut. Proses ini cukup menimbulkan 

kematian sel. Sel yang mati pada setiap pemberian kemoterapi hanya 

proporsional, oleh karena itu kemoterapi harus diberikan berulang kali secara 

terus menerus untuk mengurangi populasi sel (Aziz dkk., 2006). Kemoterapi 

kanker serviks umumnya diberikan secara intravena dan bersiklus yang diselingi 

dengan waktu istirahat untuk membatasi kerusakan sel-sel sehat (GCF, 2005). 

Kemoterapi sebenarnya bukan pilihan utama terapi pada kanker yang masih 

terbatas di daerah pelvis, namun merupakan pilihan utama untuk kanker yang 

telah menyebar ke luar pelvis (McComick and Giuntoli, 2011). 

2.3 Paklitaksel dan Karboplatin  

2.3.1 Paklitaksel 

Paclitaxelum; Paklitakseeli; Paklitaksel; Paklitaxel; Taxol (Sweetman, 2009). 

Paklitaksel merupakan senyawa diterpenoid yang diekstrak dari kulit Taxus 
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brevifolia. Sifat sitotoksisitasnya diyakini dihasilkan  melalui stabilisasi bundel 

polimer tubulin, sehingga mengganggu perakitan mikrotubular dan replikasi sel 

(Mooreet al., 2004). Paklitaksel sebaiknya disimpan dalam vial pada suhu 

ruangan 20-25 °C. Diencerkan dengan D5W (dekstrose 5% dalam air) atau NaCl 

0,9% hingga tercapai konsentrasi 0,3-1,2 mg/mL. Larutan yang terkonstitusi ini 

stabil selama 27 jam pada suhu 25°C (Lacy et al., 2004). 

Paklitaksel adalah salah satu obat kunci kemoterapi yang banyak digunakan 

untuk mengobati berbagai jenis kanker seperti kanker leher rahim, kanker 

ovarium, kanker paru-paru, kanker payudara, dan kanker lambung. Meskipun 

respon klinis awalnya mengesankan, sebagian besar pasien pada akhirnya 

berkembang menjadi resisten terhadap pengobatan berbasis Paklitaksel (Juanet 

al., 2011).  

Mekanisme kerja paklitaksel ini adalah mengganggu perakitan 

mikrotubulus, menstabilkan mikrotubulus yang ada,  menghambat pembongkaran 

sel dengan mempengaruhi fase mitosis G2 akhir, dan menghambat replikasi sel. 

Disamping itu, obat dapat mendistorsi mitosis spindle, mengakibatkan kerusakan 

kromosom. Paklitaksel juga dapat menekan proliferasi sel dan memodulasi respon 

imun (Lacy et al., 2004). 

Penggunaan paklitaksel ini pada umumnya dapat menimbulkan efek 

samping mual, muntah, diare, alopesia, mialgia, flebitis, eritema pada tempat 

suntikan. Selain itu dapat juga menyebabkan efek samping yang serius seperti 

depresi sumsum tulang, reaksi hipersensitivitas, hipotensi, kelainan EKG, 

neuropati perifer, infeksi, anafilaksis, bradikardia, hipertensi, pengelupasan kulit 
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dan nekrosis pada tempat suntikan, gangguan kardiovaskuler yang parah,  serta 

ileus paralitik (Ehrenpreis and Eli, 2001). 

2.2.2 Karboplatin 

Carboplatine; Carboplatino; Carboplatinum; Karboplatiini; Karboplatin; 

Karboplatina; cis-Diammine (cyclobutane-1,1 dicarboxylato) platinum 

(Sweetman, 2009). Karboplatin adalah senyawa koordinasi platinum. Karboplatin 

adalah serbuk kristal dengan rumus molekul C6H12N2O4Pt dan berat molekul 

371,25 (Anonim, 2005). Karboplatin adalah derivat cyclobutane carboxylato yang 

lebih stabil dari cisplatin (Anderson et al., 2002). Obat ini merupakan alkilating 

agent yang berikatan secara kovalen dengan DNA, dapat juga melalui cross-link 

dan mempengaruhi fungsi DNA. Karboplatin diekskresikan 60-90% melalui urin 

setelah 24 jam, serta menimbulkan peningkatan pada nilai kreatinin dan BUN 

(Lacy et al., 2004). Karboplatin bekerja pada siklus sel fase nonspesifik 

(Anderson et al., 2002). 

Penyimpanan karboplatin dalam vial stabil pada temperatur 15-30°C dan 

terlindung dari cahaya. Serbuk karboplatin yang direkonstitusi hingga mencapai 

konsentrasi 10 mg/mL akan stabil selama 5 hari pada suhu 25°C. Jarum 

aluminium tidak boleh digunakan dalam administrasi obat karena dapat berikatan 

dengan ion platinumnya. Pada pengenceran dengan dektrose 5% dalam air hingga 

mencapai konsentrasi terendah 0,5 mg/mL akan stabil pada suhu 25°C selama 8 

hari (Lacy et al., 2004). 

Efek samping dari penggunaan karboplatin secara umum antara lain mual 

(10-18%), muntah (65-80%), gangguan elektrolit, depresi sumsum tulang.  
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Sedangkan efek samping serius yang dapat terjadi adalah depresi sumsum tulang 

(trombositopenia 60-70%), neutropenia (95%), anemia (88%), hipokalsemia, 

hipomagnesemia (30-60%), hiponatremia (10-50%), hipokalemia (10-50 %), 

neurotoksisitas (hanya terjadi setelah pemberian cisplatin sebelumnya), 

nefrotoksisitas, ototoksisitas, gagal jantung, hepatitis, serta pendarahan 

(Ehrenpreis and Eli, 2001). 

Pola toksisitas yang diberikan oleh regimen yang mengandung karboplatin 

secara signifikan berbeda dari yang mengandung kombinasi cisplatin. Perbedaan 

antara keduanya dapat dijelaskan oleh dosis cisplatin yang berbeda dan dengan 

perawatan suportif yang berbeda. Regimen yang mengandung karboplatin 

menginduksi trombositopenia yang lebih signifikan.  

Paklitaksel-Karboplatin merupakan pengobatan lini pertama untuk pasien 

dengan kanker serviks yang tidak bisa menjalankan radioterapi ataupun 

kemoradioterapi (Braybrooke, 2011).  Dosis dari paklitaksel adalah 175 mg/m
2
 

dan 600 mg/50kgbb untuk Karboplatin. Paklitaksel diberikan dalam 250-500 mL 

larutan sodium  klorida 0,9% lebih dari 3 jam, paklitaksel harus terdisolusi dengan 

konsentrasi 0.3-1.2 mg/mL. Sedangkan karboplatin diberikan dalam 250-500 mL 

dekstrosa 5% lebih dari 60 menit. Paklitaksel harus selalu diberikan sebelum 

pemberian karboplatin. Kemoterapi ini dilakukan 4 siklus atau maksimal 6 siklus. 

Sebelum dikemoterapi pasien harus memenuhi standar berikut: 
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Tabel 2.1 Standar Kondisi Labolatorium Pasien Sebelum Menerima Paklitaksel 

Karboplatin (Braybrooke, 2011) 

          

 Menurut Common Toxicity Criteria, penggunaan paklitaksel karboplatin tidak 

bisa lepas dari efek toksiknya. Efek toksik yang ditimbulkan antara lain 

neutropenia, neuropati, toksisitas hematologi, milagia, nefrotoksik, gangguan 

gastrointestinal, dan mual muntah (Braybrooke, 2011). 

2.3.  Rangkaian Proses Cytotoxic Handling 

2.3.1 Definisi Sitostatika 

Sitostatika adalah suatu pengobatan untuk mematikan sel-sel secara 

fraksional (fraksi tertentu mati), sehingga 90% berhasil dan 10% tidak berhasil 

(Wiknjosastro dkk., 2007). Pemberian obat sitotoksik sering dikenal sebagai obat 

kemoterapi antineoplastik dan antikanker. Obat sitotoksik adalah suatu obat yang 

ditunjukkan untuk terapi tetapi tidak terbatas hanya pada pengobatan kanker saja. 

Obat-obat ini adalah  suatu obat yang dikenal sangat beracun untuk sel, karena 

kemampuannya dapat mengganggu reproduksi sel. Obat sitotoksik di ekresikan 

melalui ginjal dan hati (Gippsland Oncology Nurses Group, 2010). National 

Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, 2004) mengemukakan 

WBC count ≥ 2,5 x 109/L 

Neutrophil count ≥ 1 x 109/L 

Platelet count ≥ 100 x 109/L 

Creatinine Clearance > 30 ml/min dan < 10% change in GFR from 

previous cycle 

Bilirubin 

17 micromol/L 

ALT/AST 

<5  U/L 
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bahwa bekerja dengan atau dekat dengan obat-obat berbahaya ditatanan kesehatan 

dapat menyebabkan ruam kulit, kemandulan, keguguran, kecacatan bayi, dan 

kemungkinan terjadi leukemia dan kanker lainnya. 

Pada proses pencampuran sediaan steril harus memperhatikan perlindungan 

produk dari kontaminasi mikroorganisme, sedangkan untuk penanganan sediaan 

sitostatika selain kontaminasi juga memperhatikan perlindungan terhadap petugas, 

produk dan lingkungan. Penanganan sediaan sitostatika yang aman perlu 

dilakukan secara disiplin dan hati-hati untuk mencegah risiko yang tidak 

diinginkan, karena sebagian besar sediaan sitostatika bersifat: 

a. Karsinogenik yang berarti dapat menyebabkan kanker. 

b. Mutagenik yang berarti dapat menyebabkan mutasi genetik. 

c. Teratogenik yang berarti dapat membahayakan janin. 

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009). 

Kemungkinan pemaparan yang berulang terhadap sejumlah kecil obat-obat 

kanker akan mempunyai efek karsinogenik, mutagenik dan teratogenik yang 

tertunda lama  terhadap petugas yang menyiapkan dan memberikan obat-obat ini. 

Adapun mekanisme cara terpaparnya obat kanker ke dalam tubuh adalah: 

a. Inhalasi     →  Terhirup pada saat rekostitusi 

b. Absorpsi   →  Masuk dalam kulit jika tertumpah 

c. Ingesti      →   Kemungkinan masuk jika tertelan 

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009). 

Mengingat efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obatan kemoterapi 

pada pasien, petugas kesehatan yang terlibat, dan lingkungan di sekitarnya, 
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dibutuhkan standar operasional prosedur kemoterapi yang menjadi acuan bagi 

petugas kesehatan untuk melakukan pemberian kemoterapi yang aman. Prosedur 

pelaksanaan yang dilakukan dengan baik dan sesuai SPO dapat meminimalisir 

risiko. 

Risiko yang tidak diinginkan dapat terjadi dalam transportasi, penyimpanan, 

pendistribusian, rekonstitusi dan pemberian sediaan sitostatika (Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia, 2009). 

2.4. Penanganan Sediaan Sitostatika  

Penanganan sediaan sitostatika merupakan penanganan obat kanker secara 

aseptis dalam kemasan siap pakai sesuai kebutuhan pasien oleh tenaga farmasi 

yang terlatih dengan pengendalian pada keamanan terhadap lingkungan, petugas 

maupun sediaan obatnya dari efek toksik dan kontaminasi, dengan menggunakan 

alat pelindung diri (APD) mengamankan pada saat pencampuran, distribusi, 

maupun proses pemberian kepada pasien sampai pembuangan limbahnya. Secara 

operasional dalam mempersiapkan dan melakukan harus sesuai prosedur yang 

ditetapkan dengan alat pelindung diri yang memadai. Kegiatan dalam penanganan 

sediaan sitostatik meliputi:  

a. Melakukan perhitungan dosis secara akurat 

b. Melarutkan sediaan obat kanker dengan pelarut yang sesuai 

c. Mencampur sediaan obat kanker sesuai dengan protokol pengobatan 

d. Mengemas dalam kemasan tertentu 

e. Membuang limbah sesuai prosedur yang berlaku.  

(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014). 
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Faktor yang perlu diperhatikan:  

a. Ruangan khusus yang dirancang dengan kondisi yang sesuai 

b. Lemari pencampuran Biological Safety Cabinet 

c. HEPA filter 

d. Alat Pelindung Diri (APD) 

e. Sumber daya manusia yang terlatih 

f. Cara pemberian obat kanker 

(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014). 

2.5. Denah Bagian Ruangan dan Fungsi 

2.5.1 Tata Letak Ruangan Cytotoxic Handling 

 

 

Gambar 2.1. Tata Letak Ruang (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 

2009). 

Penanganan sitostatika memerlukan ruangan khusus dan terkontrol. Letak 

ruangan diusahakan tidak untuk lalu lintas orang. Ruangan ini terdiri dari: 

a. Ruang persiapan 

  Ruangan yang digunakan untuk administrasi dan penyiapan alat 

kesehatan dan bahan obat (etiket, pelabelan, penghitungan dosis dan 

volume cairan) (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009). 
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b. Ruang cuci tangan dan ganti 

 Sebelum masuk ke ruang antara, petugas harus mencuci tangan dan 

mengenakan alat pelindung diri (APD) (Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, 2009). Penyekat udara sebaiknya dipasang di antara mesin atau  

bak cuci dan drainase. Ruang ganti pakaian hanya digunakan untuk 

personil dan tidak digunakan untuk lalu lintas bahan, wadah dan peralatan. 

Ruang ganti pakaian sebaiknya didesain seperti ruang penyangga udara 

dan digunakan sebagai pembatas fisik untuk berbagai tahap penggantian 

pakaian agar dapat memperkecil cemaran mikroba dan partikulat terhadap 

pakaian pelindung (National Coordinating Committee on Therapeutic 

Goods, 1994). 

c. Ruang antara 

  Petugas yang akan masuk ke ruang steril melalui suatu ruang 

antara. (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009).  

d. Ruang bersih (clean room) 

  LAFC harus diletakkan di sebuah clean room (ruang bersih). Clean 

room merupakan ruangan khusus yang dibuat dengan pengendalian 

terhadap ukuran dan jumlah partikel. Ruangan ini dirancang untuk 

mencegah partikel masuk dan tertahan dalam ruangan, pengendalian juga 

dilakukan terhadap suhu, kelembaban, dan tekanan udara (Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia, 2009).  

  Ruang bersih (clean room) dirancang agar memiliki tekanan positif 

(10-15 Pascal) dan aliran udara mengelilingi seluruh ruangan dengan 
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kecepatan yang rendah untuk menghindari kontaminasi produk. 

Pergantian/perputaran udara di dalam ruangan dibutuhkan minimal 20 kali 

dalam satu jam. Semakin banyak jumlah partikel yang diijinkan dalam 

suatu ruangan, maka perputaran udara per jam harus semakin ditingkatkan. 

Agar udara yang masuk ke dalam ruangan adalah udara steril/ bebas 

partikel, maka digunakan HEPA Exhaust filter. HEPA filter biasanya 

diletakkan pada jarak dua meter dari tepi ruangan (dinding ruangan). 

Rentang temperatur pada clean room adalah 18-22
o
C. Kelembapan udara 

yang diharapkan berada pada rentang 30%-70% (Connor et al., 2007).  

 

2.6. Fasilitas dan Persyaratan yang Diperlukan 

 Adapun fasilitas yang diperlukan dalam cytotoxic clean room antara lain: 

a. Kelengkapan alat pelindung diri (APD) 

Kelengkapan ini terdiri dari : 

1) Baju Pelindung  

Baju Pelindung ini sebaiknya terbuat dari bahan yang impermeable 

(tidak tembus cairan), tidak melepaskan serat kain, dengan lengan 

panjang, bermanset dan tertutup di bagian depan. 

2) Sarung tangan 

Sarung tangan yang dipilih harus memiliki permeabilitas yang 

minimal sehingga dapat memaksimalkan perlindungan bagi 

petugas dan cukup panjang untuk menutup pergelangan tangan. 

Sarung tangan terbuat dari latex dan tidak berbedak (powder free). 
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Khusus untuk penanganan sediaan sitostatika harus menggunakan 

dua lapis. 

3) Kacamata pelindung 

  Hanya digunakan pada saat penanganan sediaan sitostatika 

       (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009). 

b. Pass Box 

Jendela antara ruang administrasi dan ruang aseptik berfungsi untuk keluar 

masuknya obat ke dalam ruang aseptik (Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia, 2009). 

c. Laminar Air Flow (LAF)  

Mempunyai sistem penyaringan ganda yang memiliki efisiensi tingkat 

tinggi, sehingga dapat berfungsi sebagai : 

1) Penyaring bakteri dan bahan-bahan eksogen di udara. 

2) Menjaga aliran udara yang konstan diluar lingkungan. 

3) Mencegah masuknya kontaminan ke dalam LAF. 

Terdapat dua tipe LAF yang digunakan pada pencampuran sediaan steril: 

1) Aliran Udara Horizontal (Horizontal Air Flow). 

Aliran udara langsung menuju ke depan, sehingga petugas tidak 

terlindungi dari partikel ataupun uap yang berasal dari ampul atau 

vial. Alat ini digunakan untuk pencampuran obat steril non 

sitostatika. 

2) Aliran Udara Vertikal (Vertical Air Flow). Aliran udara langsung 

mengalir kebawah dan jauh dari petugas sehingga memberikan 
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lingkungan kerja yang lebih aman. Untuk penanganan sediaan 

sitostatika menggunakan LAF vertikal Biological Safety Cabinet 

(BSC) kelas II dengan syarat tekanan udara di dalam BSC harus 

lebih negatif dari pada tekanan udara di ruangan. 

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009). 

2.7. Alat Pelindung Diri (APD) yang Diperlukan untuk Cytotoxic Handling 

Alat pelindung diri harus disediakan untuk setiap personil yang terlibat 

didalam persiapan dan pecampuran obat sitotoksik. Ada beberapa alat pelindung 

diri (APD) yang diperlukan dalam pembuatan obat sitotoksik, antara lain: 

a. Gowns 

Gowns membantu meminimalkan paparan obat berbahaya pada petugas 

kesehatan dan digunakan sebagai penghalang fisik dari partikel asing yang 

dihasilkan selama proses peracikan untuk mengurangi resiko kontak kulit 

langsung dengan obat-obatan berbahaya (SA Health, 2012). 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Gowns 

b. Pelindung Kepala (Headwear) 

Pelindung kepala digunakan untuk melindungi rambut dan meminimalkan  

kontaminasi obat-obatan berbahaya. Penutup kepala juga harus menutup 

rambut yang terlihat seperti kumis dan jenggot. Pelindung kepala dapat 
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pula dikatakan sebagai pelindung rambut (hair covering) karena pelindung 

kepala melindung semua rambut yang terlihat pada kepala (SA Health, 

2012). 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Pelindung Kepala 

c. Pelindung kaki (Footwear) dan Overshoes 

Pelindung kaki (footwear) digunakan untuk melindungi kaki dengan 

mempertimbangkan terhadap paparan sitotoksik, tumpahan cairan, dan 

bahaya yang lainnya. Overshoes digunakan untuk meminimalkan 

penyebaran kontaminasi partikel dari sepatu yang dikenakan oleh operator 

(Stull, 1998). 

 

 

 Gambar 2.4. Footwear dan Overshoes 

d. Sarung Tangan (Gloves) 

Penggunaan sarung tangan pada sitostatika handling sangat penting. 

Sarung tangan digunakan untuk memberikan perlindungan dengan 

cara mengurangi daya permeabilitas dan meminimalkan paparan 

yang bersifat toksisitas. Dalam penerapannya digunakan double 
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gloves untuk meningkatkan perlindungan dan mencegah 

penembusan /perembesan  obat yang bersifat sitotoksik (SHPA, 

2005). Double gloves umumnya berbahan natural rubber latex 

karena natural rubber latex memiliki elastisitas yang tinggi 

(Kimberly-Clark, 2001).  

 

 

 

 

Gambar 2.5. Gloves      

e. Pelindung mata (Eye Protection) 

Dianjurkan untuk memakai pelindung mata (kacamata pelindung atau 

visor) setiap memproses obat sitotoksik atau ketika membersihkan 

tumpahan yang mengandung obat sitotoksik. Pelindung mata harus 

melindungi seluruh bagian mata dari debu dan percikan saat pembuatan 

obat, dan harus mudah dicuci dengan air setelah penggunaannya (OSH, 

1997). 

 

 

 

Gambar 2.6. Pelindung mata 
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f. Respiratory Protective Equipment dan Masker 

Respiratory protection digunakan pada wajah untuk menutupi hidung dan 

mulut yang tujuannya melindungi saluran pernafasan dari bahan kimia 

beracun serta melindungi dari tumpahan cairan serta melindungi saluran 

pernafasan dari paparan obat sitotoksik maupun partikel gas dan zat yang 

mudah menguap sehingga partikel tersebut tidak terhirup dan tidak masuk 

saluran pernafasan (Coia et al., 2013). Masker pelindung partikel harus 

digunakan ketika memperlakukan bahan yang dapat menghasilkan uap. 

Dalam menggunakan pelindung pernafasan harus memperhatikan 

pemilihan pelindung mata agar letaknya sesuai. Masker digunakan untuk 

melindungi saluran pernafasan dan mencegah masuknya partikel–partikel 

yang ke dalam saluran nafas (SHPA, 2005).   

 

 

 

 

Gambar 2.7. Respiratory Protective Equipment (OSHA, 2009). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Masker 
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2.8. Urutan Cara Memakai APD 

 

 

   

Gambar 2.9. Urutan Cara Memakai APD (World Health Organization, 2008). 

Menurut WHO ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu: 

1. Kenali bahan – bahan yang akan digunakan (misalnya : obat sitostatiska) 

dan siapkan alat pelindung diri yang diperlukan (Gowns, Masks, 

Headwear, Footwear Over Shoes, Gloves, Eyes Protection, Respiratory). 

2. Digunakan celana panjang yang terbuat dari karet terlebih dahulu sebelum 

menggunakan baju pelindung (Gowns) kemudian dilanjutkan dengan 

memakai Footwear Over.  

3. Setelah Gowns dan Footwear Over dipasang. Digunakan alat pelindung 

diri yang selanjutnya yaitu masker (masks). 

4. Setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan peralatan pelindung mata 

seperti Eyes Protection. Setelah itu dipasang Headwear, alat pelindung 

kepala (Headwear) dipasang setelah pelindung mata Eyes Protection 

selesai dipasang.   

5. Setelah semua prosedur pemasangan diatas selesai dilakukan maka 

terakhir dilanjutkan dengan pemasangan sarung tangan (Gloves). Dalam 

melakukan pemasangan ini harus diperhatikan cara pemakaian sarung 

tangan (Gloves) ini dimana sarung tangan (Gloves) digunakan dengan cara 

menutupi ujung lengan baju pelindung (Gowns). 

      (World Health Organization, 2008)



xxii 

 

xxii 
 

  

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian cross sectional dengan melakukan 

pengamatan atau observasi terhadap seluruh proses kemoterapi regimen 

Paklitaksel-Karboplatin kepada pasien dengan diagnosis kanker serviks dan 

dilakukan pengamatan terhadap tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses 

kemoterapi. 

Pengambilan data melalui pengamatan dilakukan secara prospektif dengan 

menggunakan metode consecutive sampling. 

3.2. Waktu dan tempat penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Juni-Agustus 2015. Tempat 

penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar setelah 

mendapatkan izin ethical clearence sebelumnya.  

3.3. Bahan dan alat penelitian 

Bahan yang digunakan adalah lembar check list item-item yang diamati 

sesuai dengan protokol Standar Prosedur Operasional (SPO) regimen kemoterapi 

Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Alat penelitian adalah komputer untuk 

mengolah data. 

3.4. Batasan Operasional 
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Adapun batasan operasional pada penelitian ini adalah: 

1. Proses pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari 

penulisan resep regimen Paklitaksel-Karboplatin oleh dokter, pencampuran 

sediaan sitostatika hingga menjadi sediaan jadi sitostatika sampai dengan 

sediaan jadi sitostatika tersebut digunakan oleh pasien. 

2. Dalam penelitian ini, evaluasi penanganan sediaan sitostatika adalah 

evaluasi penanganan sediaan sitostatika berdasarkan check list penanganan 

sediaan sitostatika Paklitaksel-Karboplatin. 

3. Check list penanganan sediaan sitostatika adalah daftar isiin yang 

digunakan dalam proses pengamatan penanganan sediaan sitostatika yang 

berisi tiga tahap yaitu tahap Pre, tahap Proses dan tahap Post. 

a. Tahap Pre meliputi : Alat, Kebijakan Personel dan Alat Pelindung Diri 

(APD). 

b. Tahap Proses meliputi : Resep Diterima, Proses Pencampuran, 

Cytotoxic Spill Kit, Checking Product dan Label. 

c. Tahap Post meliputi : Pengiriman obat kemoterapi ke ruangan, 

Pemberian obat kemoterapi kepada pasien, Penyimpanan, Pembuangan 

Limbah Sitotoksik, Ekstravasasi dan Time Out.  

3.5. Analisis data 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh 

informasi mengenai evaluasi penanganan sediaan sitostatika paklitaksel-

karboplatin pada pasien kanker serviks sesuai dengan Standar Prosedur 

Operasional (SPO)  Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar disertai kajian 
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literatur dan jurnal-jurnal penelitian yang mendukung. 

3.6 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penanganan sediaan 

sitostatika sebagai agen kemoterapi untuk seluruh pasien kanker di Rumah Sakit 

Umum Pusat Sanglah Denpasar. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 

penanganan sediaan sitostatika regimen Paklitaksel-Karboplatin sebagai agen 

kemoterapi pasien kanker serviks di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. 

3.7. Prosedur penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh prosedur kemoterapi 

Paklitaksel-Karboplatin yang dilakukan kepada pasien dengan diagnosis kanker 

serviks yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dan tenaga 

kesehatan (dokter, petugas kemoterapi, dan perawat) yang terlibat dalam 

penelitian ini. Alur kerja penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1. 

3.7.1. Alur Kerja Penelitian 
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Gambar 3.1 Alur Kerja Penelitian 

3.2. Alur Evaluasi dan Pengamatan 
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Gambar 3.2 Alur Penelitian  

  

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

       Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan melakukan 

pengamatan atau observasi terhadap seluruh proses penanganan sediaan sitostatika 

regimen Paklitaksel-Karboplatin sebagai agen kemoterapi pada pasien kanker 

serviks. Pengamatan penanganan sediaan sitostatika ini terdiri dari tiga tahapan 

yaitu tahap pre, tahap proses dan tahap post dengan menggunakan ceklist dengan 

30 prosedur yang terdiri dari 15 item dan 151 sub item. Penelitian ini dilakukan di 

RSUP Sanglah Denpasar selama bulan Agustus sampai Desember 2014. 

Penelitian ini telah dinyatakan layak etik dengan dikeluarkannya ethical clearance 

dan izin penelitian oleh Komisi Etik Litbang FK UNUD / RSUP Sanglah 

Denpasar.  

4.1 Penanganan Sediaan Sitostatika Berdasarkan Jumlah Prosedur 
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oleh petugas 
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 Total prosedur yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 prosedur 

yang hanya mendapatkan kemoterapi Paklitaksel-Karboplatin. Hasil penanganan 

sediaan sitostatika dapat dilihat pada lampiran 1.   

 Berdasarkan lampiran 1 dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun tindakan 

yang dilakukan oleh petugas yang sesuai dengan prosedur yang berlaku di RSUP 

Sanglah Denpasar. Prosedur tersebut terdiri dari 12 sub item yaitu urutan 

pemakaian alat pelindung diri (APD), semua pakaian yang kemungkinan besar 

terkontaminasi tidak boleh digunakan diluar lokasi kerja, kacamata pelindung 

dicuci sepenuhnya dengan air setelah digunakan, semua perhiasan dipergelangan 

tangan dan jari harus ditinggalkan, urutan pelepasan Alat Pelindung Diri (APD), 

dokter harus didampingi perawat memasukkan obat kemoterapi sesuai dengan 

pedoman kemoterapi pada kasus kanker serviks, prosedur time out harus 

dilaksanakan segera sebelum pemberian kemoterapi dan merupakan pengecekan 

final pasien safety untuk memastikan bahwa pemberian terapi tepat akan diberikan 

pada pasien yang tepat, harus dilakukan oleh 2 orang perawat dengan 1 orang 

yang akan memberikan kemoterapi menggunakan Personal Protective Equipment 

(PPE), pastikan obat-obat kemoterapi sudah diberikan pada waktu yang telah 

ditentukan sesuai protokol kemoterapi permintaan dokter.  

4.2 Penanganan Sediaan Sitostatika Berdasarkan Jumlah Sub Item dari  

Checklist 

 Total jumlah sub item pengamatan dari checklist yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 151 sub item  yang mendapatkan kemoterapi regimen 

30 

26 
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Paklitaksel-Karboplatin. Berikut adalah hasil pengamatan penanganan sediaan 

sitostatika berdasarkan sub item dari checklist. Hasil penanganan sediaan 

sitostatika dapat dilihat pada lampiran 2.  

 Berdasarkan lampiran 2 tersebut menunjukkan bahwa dari 151 sub item 

yang diamati terdapat 139 sub item checklist yang dilakukan sesuai dengan 

prosedur RSUP Sanglah Denpasar dan terdapat 12 sub item checklist yang telah 

dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ada di RSUP Sanglah Denpasar.  

4.3 Penanganan Sediaan Sitostatika Berdasarkan Jumlah Item dari Checklist 

 Jumlah total item yang diamati dari checklist yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 15 item yang hanya mendapatkan kemoterapi regimen 

Paklitaksel-Karboplatin. Item checklist dapat dilihat di lampiran 3.  

 Berdasarkan lampiran 3 menunjukkan bahwa dari 15 item yang diamati 

terdapat 6 item checklist yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur RSUP 

Sanglah Denpasar dan terdapat 9 item checklist yang telah dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang ada di RSUP Sanglah Denpasar.  

4.4  Penanganan Sediaan Sitostatika yang Tidak Sesuai Berdasarkan  

Tahapan Dari Checklist Penanganan Sediaan Sitostatika 

4.4.1 Penanganan Sediaan Sitostatika Pada Tahap Pre 

 Tahap pre merupakan tahapan yang terdiri dari penyiapan alat, kebijakan 

personil dan alat pelindung diri (APD). Berikut ini adalah hasil evaluasi 
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penanganan sediaan sitostatika pada tahap pre regimen Paklitaksel-Karboplatin 

yang tidak sesuai dengan SPO RSUP Sanglah Denpasar. 

No 

  
Checklist 

  

Total 

Sesuai 

(Item) 

Tidak 

Sesuai 

(Item) 

  

Alat Pelindung Diri 

  1. Kenakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan urutan sebagai berikut:  

         - Masker N-95 (masker bedah rangkap dua) 

         - Kacamata pelindung 

         - Penutup kepala (head cover)  

         - Sarung tangan dalam  

         - Baju pelindung lengan panjang (Chemo gown) 

         - Shoes cover 

         - Sarung tangan luar  

 

30 

   
  

2. Semua pakaian yang kemungkinan besar terkontaminasi tidak boleh   dikenakan 
diluar lokasi kerja.    30 

  
3. Kacamata debu atau kacamata pelindung juga tersedia dan dicuci sepenuhnya 

dengan air setelah digunakan.    30 

 

Tabel 4.4.1 Hasil Evaluasi Penanganan Sediaan Sitostatika Pada Tahap Pre Regimen 

Paklitaksel-Karboplatin Yang Tidak Sesuai. 

 Berdasarkan  tabel 4.4.1 diatas pada tahap pre terdapat tiga item kegiatan 

yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur RSUP Sanglah Denpasar dalam 

penanganan sediaan sitostatika yaitu tahap pertama adalah urutan pemakaian alat 

pelindung diri (APD), tahap kedua adalah semua pakaian yang kemungkinan 

besar terkontaminasi tidak boleh dikenakan diluar lokasi kerja dan tahap ketiga 

adalah kacamata pelindung dicuci sepenuhnya dengan air setelah digunakan. Hasil 

pengamatan peneliti menunjukkan bahwa para personil yang terlibat tidak 

menggunakan alat pelindung diri (APD) yang berurutan, pakaian yang digunakan 
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saat melakukan penanganan sediaan sitostatika digunakan juga diluar lokasi kerja 

seperti ketika makan, minum, pergi ke toilet dan mengetik administrasi pasien, 

dan kacamata pelindung yang digunakan hanya disemprot dengan alkohol 70% 

dan digunakan secara bergantian dengan personil selanjutnya,sehingga hal 

tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal tersebut 

dikarenakan petugas kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan penanganan 

sediaan sitostatika masih belum memahami dan kurang disiplin dalam mengikuti 

prosedur yang sudah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan kemoterapi yang 

baik. Tahapan urutan pemakaian alat pelindung diri (APD), hendaknya dilakukan 

sesuai urutan yang benar karena menurut National Institute for Occupational 

Safety and Health (2008), pemakaian alat pelindung diri (APD) harus sesuai 

dengan prosedur yang ada di rumah sakit dan petunjuk yang telah ditentukan. Hal 

ini dilakukan untuk mencegah terjadinya paparan dari obat berbahaya kepada 

petugas dan mencegah terjadinya kontaminasi pada produk. 

 Pelanggaran pada prosedur yang mengatur tahapan tentang semua pakaian 

yang kemungkinan besar terkontaminasi tidak boleh digunakan diluar lokasi kerja 

hendaknya tidak terjadi karena semua pakaian yang kemungkinan besar 

terkontaminasi tidak boleh dikenakan diluar lokasi kerja. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari resiko pajanan yang tidak diinginkan bagi tenaga kesehatan lain atau 

lingkungan (Siregar, 2004). Selain itu berdasarkan pedoman Cara Pembuatan 

Obat Yang Baik (CPOB) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (2013), disebutkan bahwa tiap kali memasuki kembali ruang produksi 

steril tersebut (dari istirahat minum, makan, ke toilet, dan lain - lain) melakukan 
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penggantian pakaian steril. Hal ini dilakukan untuk mengurangi cemaran yang 

disebabkan oleh tenaga kesehatan, hygiene perorangan dan tingkah laku karyawan 

pada saat bekerja di ruang steril. Selain itu petugas kesehatan yang terlibat dalam 

menangani sediaan sitostatika adalah pencucian kacamata pelindung dengan air 

setelah digunakan karena menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

(2006) dalam pedoman K3 IFRS dinyatakan bahwa mencuci dengan detergen dan 

air sepenuhnya adalah untuk menghilangkan semua partikel yang melekat dan 

untuk menghindari resiko pajanan yang tidak diinginkan bagi tenaga kesehatan 

yang terlibat dalam melaksanakan penanganan sediaan sitostatika. 

4.4.2 Penanganan Sediaan Sitostatika Pada Tahap Proses 

 Tahap proses adalah tahapan yang terdiri dari resep diterima, proses 

pencampuran, ketersediaan untuk menangani cytotoxic spill kit (tumpahan 

sitotoksik), checking product dan label. Penanganan sediaan sitostatika regimen 

Paklitaksel-Karboplatin menurut Siregar (2004), pada tahap proses dari dimulai 

dari pembuatan yang harus dilarutkan, pemindahan dari satu wadah ke wadah lain 

dan diperlukan pengerjaan secara fisik sebelum obat tersebut diberikan kepada 

pasien, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya kontak langsung atau 

paparan dengan obat - obat sitostatika oleh petugas yang dapat menyebabkan 

timbulnya efek teratogenik atau karsinogenik dan bahkan dapat mematikan. 

Sehingga paparan terhadap obat - obat sitostatika dapat terjadi melalui inhalasi, 

debu obat dan kulit selama proses penyiapan dan pemberian obat, pembuangan 

sisa obat dan pengiriman obat - obat sitostatika. 
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 Berikut adalah hasil evaluasi penanganan sediaan sitostatika pada tahap 

proses regimen Paklitaksel-Karboplatin yang tidak sesuai prosedur. 

No  

  

Checklist  

  

        Total 

Sesuai 

(Item)  

Tidak 

Sesuai 

(Item) 

 
Proses Pencampuran  

  

 
1. Semua perhiasan dipergelangan tangan dan jari harus ditinggalkan.  

 
30 

  Ketersediaan Untuk Menangani Cytotoxic Spill Kit (Tumpahan sitotoksik)     

  2. Kenakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan urutan sebagai berikut:    30 

   - Masker N-95 (masker bedah rangkap dua)     

   - Kacamata pelindung     

   - Penutup kepala (head cover)     

   - Sarung tangan dalam      

   - Baju pelindung lengan panjang (Chemo gown)     

   - Shoes cover     
 

3. Lepaskan Alat Pelindung Diri (APD) dengan urutan sebagai berikut:  

         -  Shoes-cover (buang ke kantong plastik ungu).  
         -  Sarung tangan luar (Buang kedalam kantong plastik ungu) 
         -  Baju pelindung/chemo gown (Buang kedalam kantong plastik  ungu) 
         -  Kaca mata pelindung (Buang kedalam kantong plastik ungu) 
         -  Letakkan kantong plastik ungu kedalam ember spill kit. 
         - Sarung tangan dalam (masukkan kedalam ember spill kit) 
         - Masker (masukkan kedalam ember spill kit) 
         - Tanda “HATI-HATI, TUMPAHAN SITOTOKSIK” dimasukkan     

            kedalam ember spill kit 
         -  Masukkan semua sisa spill kit yang tidak terpakai ke dalam ember spill  kit. 

 
30 

 

Tabel 4.4.2 Hasil Evaluasi Penanganan Sediaan Sitostatika Pada Tahap Proses Regimen 

Paklitaksel-Karboplatin Yang Tidak Sesuai. 

Berdasarkan tabel 4.4.2 diatas menunjukkan bahwa terdapat tiga tahapan 

yang dilakukan dalam penanganan sediaan sitostatika yang tidak sesuai dengan 

prosedur RSUP Denpasar yaitu pertama adalah semua perhiasan ditangan dan jari 

harus ditinggalkan, kedua adalah urutan pemakaian alat pelindung diri (APD) dan 

ketiga adalah urutan pelepasan alat pelindung diri (APD). Hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti adalah terdapat personil yang masih menggunakan 

perhiasan seperti cincin, gelang dan jam tangan ketika melakukan pencampuran 
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sediaan Paklitaksel-Karboplatin dan personil menggunakan dan melepaskan alat 

pelindung diri (APD) tidak sesuai urutan seperti menggunakan masker, sarung 

tangan dan kacamata pelindung setelah menggunakan baju pelindung. Ketiga 

tahapan sangat penting untuk dilakukan secara benar karena penggunaan 

perhiasan saat melakukan proses pencampuran sediaan sitostatika menurut 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2009), dapat untuk meminimalisir 

resiko kontaminasi mikroorganisme dan dapat mengurangi resiko paparan 

terhadap personil sehingga harus dilepaskan dan disimpan atau diserahkan kepada 

personil yang tidak menangani kemoterapi untuk mencegah pencemaran 

(kontaminasi) pada obat dalam proses pembuatan obat steril. Pemakaian dan 

pelepasan alat pelindung diri (APD) harus sesuai dengan prosedur yang ada di 

rumah sakit dan petunjuk yang telah ditentukan untuk mencegah terjadinya 

paparan dari obat berbahaya (National Institute for Occupational Safety and 

Health, 2008). 

4.4.3 Penanganan Sediaan Sitostatika Pada Tahap Post  

 Pada penelitian ini dilakukan evaluasi penanganan sediaan sitostatika 

Paklitaksel-Karboplatin pada tahap post. Evaluasi penanganan sediaan sitostatika 

pada tahap post terdiri dari pengiriman obat kemoterapi ke ruangan, pemberian 

obat kemoterapi pada pasien, penyimpanan, pembuangan limbah sitotoksik, 

ketersediaan untuk menangani cytotoxic spill kit (tumpahan sitotoksik), 

ekstravasasi dan time out.  
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Berikut ini adalah hasil evaluasi penanganan sediaan sitostatika pada tahap post 

yang tidak sesuai dengan prosedur. 

No  

  

Checklist  

  

          Total 

Sesuai  

(Item) 

Tidak 

Sesuai  

(Item) 

 
Pemberian Obat Kemoterapi Pada Pasien      

 

1. Dokter didampingi perawat memasukkan obat kemoterapi sesuai dengan pedoman 
kemoterapi pada kasus Kanker Serviks    30 

 
Ketersediaan Untuk Menangani Cytotoxic Spill Kit (Tumpahan   sitotoksik) 

  

 

2. Kenakan alat pelindung diri (APD) dengan urutan sebagai berikut:  
         -  Masker N-95 (Masker bedah rangkap dua).  
         -  Kaca mata pelindung 
         -  Penutup kepala (Head cover). 
         -  Sarung tangan dalam 
         -  Baju pelindung lengan panjang (chemo gown). 
         -  Shoes-cover 
         -  Sarung tangan luar 

 

30 

No  

  

Checklist  

  

          Total 

Sesuai  

(Item) 

Tidak 

Sesuai  

(Item) 

 
Ketersediaan Untuk Menangani Cytotoxic Spill Kit (Tumpahan   sitotoksik) 

  

 
3. Lepaskan Alat Pelindung Diri sesuai dengan urutan sebagai berikut:    30 

 
          -  Shoes-cover (buang ke kantong plastik ungu).      

 
          - Sarung tangan luar (buang kedalam kantong plastik ungu)     

 

          - Baju pelindung/chemo gown (buang kedalam kantong plastik   
            ungu)     

 
          - Kaca mata pelindung (buang kedalam kantong plastik ungu)     

 
          - Letakkan kantong plastik ungu kedalam ember spill kit.     

 
          - Sarung tangan dalam (masukkan kedalam ember spill kit)     

 
          - Masker (masukkan kedalam ember spill kit)      

  
          - Tanda “HATI-HATI, TUMPAHAN SITOTOKSIK”    
            dimasukkan kedalam ember spill kit     

  
          - Masukkan semua sisa spill kit yang tidak terpakai kedalam   
            ember spill kit.      

 
Time Out 

  

 

4. Prosedur time out harus dilaksanakan segera sebelum pemberian kemoterapi dan 
merupakan pengecekan final pasien safety untuk memastikan bahwa pemberian 
terapi tepat akan diberikan pada pasien yang tepat. 

 
30 

 

5. Harus dilakukan oleh 2 orang perawat dengan 1 orang yang akan memberikan 

kemoterapi menggunakan PPE  
 

30 
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Tabel 4.4.3 Hasil Evaluasi Penanganan Sediaan Sitostatika Pada Tahap Post Regimen 

Paklitaksel-Karboplatin Yang Tidak Sesuai.  

Berdasarkan tabel 4.4.3 menunjukkan tahapan - tahapan yang dilakukan 

dalam pelaksanaan sediaan sitostatika pada tahap post. Terdapat enam tahapan 

yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur RSUP Sanglah Denpasar dalam hal  

penanganan sediaan sitostatika pada tahap post yaitu pertama adalah dokter 

didampingi perawat memasukkan obat kemoterapi sesuai dengan pedoman 

kemoterapi pada kasus kanker serviks, kedua adalah urutan pemakaian alat 

pelindung diri (APD), ketiga adalah urutan pelepasan alat pelindung diri (APD), 

keempat adalah prosedur time out harus dilaksanakan segera sebelum pemberian 

kemoterapi dan merupakan pengecekan final pasien safety untuk memastikan 

bahwa pemberian terapi tepat akan diberikan pada pasien yang tepat, kelima 

adalah harus dilakukan oleh 2 orang perawat dimana 1 orang yang akan 

memberikan kemoterapi menggunakan Personal Protective Equipment (PPE), dan 

keenam adalah pastikan obat-obat kemoterapi sudah diberikan pada waktu yang 

telah ditentukan sesuai protokol kemoterapi atau permintaan dokter.  

 Hasil pengamatan peneliti terhadap tahap post kepada yang dilakukan 

personil kesehatan yang terlibat dalam penanganan sediaan sitostatika tidak sesuai 

dengan SPO yaitu pertama adalah tahap pemberian obat kemoterapi pada pasien, 

dimana berdasarkan hasil pengamatan peneliti menunjukkan pemberian obat 

kemoterapi pada pasien hanya dilakukan oleh dokter dan tidak didampingi oleh 

perawat, sehingga dikatakan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.  

 

6. Pastikan obat-obat kemoterapi sudah diberikan pada waktu yang telah ditentukan 
sesuai protokol kemoterapi/permintaan dokter 

 
30 
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 Tahap penggunaan alat pelindung diri (APD) yang digunakan oleh petugas 

pada saat pemberian obat kemoterapi tidak lengkap dan  penggunaan alat 

pelindung diri (APD) yang digunakan hanya masker dan sarung tangan, selain itu 

alat pelindung diri (APD) yaitu kacamata pelindung, penutup kepala (head cover), 

baju pelindung lengan panjang (Chemo gown) dan shoes cover tidak digunakan. 

Ketidak lengkapan pemakaian atribut alat pelindung diri (APD) mengakibatkan 

penggunaan dan pelepasan urutan alat pelindung diri (APD) menjadi tidak sesuai. 

Menurut National Institute for Occupational Safety and Health (2008), pemakaian 

dan pelepasan alat pelindung diri (APD) yang tidak sesuai dengan urutan dapat 

meningkatkan terjadinya paparan dari obat berbahaya dan menurut Wiffen (2006), 

staf yang bertugas dalam menangani dan memberikan obat sitotoksik harus 

menggunakan perlengkapan dan pakaian perlindungan personal. Pemakaian alat 

pelindung diri (APD) dapat mengurangi resiko paparan penularan penyakit kepada 

tenaga kerja. 

 Selanjutnya pada tahap time out, hasil pengamatan peneliti menunjukkan 

prosedur time out yang dilaksanakan tidak dilakukan segera sebelum pemberian 

obat kemoterapi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

(2011), time out merupakan tahap insisi yang memungkinkan semua pertanyaan 

atau kekeliruan diselesaikan. Time out dilakukan ditempat dimana, tindakan akan 

dilakukan tepat, sebelum tindakan dimulai dan melibatkan seluruh tim operasi 

sehingga tahap time out adalah penting untuk segera dilakukan sebelum 

pemberian kemoterapi. Prosedur time out harus dilaksanakan segera sebelum 

pemberian obat sitotoksik dan melakukan pemeriksaan terhadap obat yang 
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bertujuan untuk memberikan keamanan kepada pasien yang terdiri dari memeriksa 

identitas pasien, memeriksa obat, memeriksa dosis obat dan memeriksa tanggal 

kadaluarsa obat (The Children’s Hospital At Westmead, 2014). Selain itu menurut 

Campanella (2009), akibat dari penggunaan obat yang tidak sesuai dengan waktu 

pemberian atau Beyond Use Date (BUD) dapat menimbulkan resiko terjadinya 

degradasi bahan kimia, kontaminasi dan atau kerusakan pada kemasan.  

 Berikutnya adalah tentang pemberian obat kemoterapi harus dilakukan 

oleh 2 orang perawat dimana 1 orang yang akan memberikan kemoterapi 

menggunakan Personal Protective Equipment (PPE). Berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti menunjukkan bahwa pemberian obat kemoterapi tidak 

dilakukan oleh 2 orang perawat, tetapi hanya dilakukan oleh 1 orang personel 

yaitu dokter, dimana dalam pemberian obat sitostatika disarankan untuk dilakukan 

oleh 2 anggota staf yang memenuhi syarat, dimana salah satu dari anggota staf 

tersebut harus terdaftar sebagai pemberi obat sitotoksik yang berkompeten 

(Wiffen, 2006). Pemberian obat harus dilakukan oleh satu perawat sebagai pilihan 

paling aman, seorang perawat tersebut melakukan kewaspadaan ekstra sebagai 

pengemban tanggung jawab tunggal (Boyd, 2013). 

 Tahapan terakhir adalah tentang pastikan obat - obat kemoterapi sudah 

diberikan pada waktu yang telah ditentukan sesuai protokol kemoterapi atau 

permintaan dokter. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa 

waktu pemberian obat kemoterapi yang dilakukan tidak sesuai dengan batas 

waktu yang tertera pada label obat kemoterapi yang telah ditetapkan sebelumnya 

oleh instalasi farmasi, dimana kebanyakan obat kemoterapi tersebut diberikan 
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setelah melewati batas waktu tersebut. Hal tersebut dikarenakan pengambilan 

sediaan kemoterapi yang terlambat dan kesibukan para dokter di RSUP Sanglah 

Denpasar sehingga terjadi penundaan pemberian kemoterapi sehingga akibat dari 

penggunaan obat yang tidak sesuai dengan waktu pemberian atau Beyond Use 

Date (BUD) dapat menimbulkan resiko terjadinya degradasi bahan kimia, 

kontaminasi dan atau kerusakan pada kemasan (Campanella, 2009). 

 Penentuan Beyond Use Date (BUD) pada Paklitasel-Karboplatin yaitu 

disimpan dalam botol yang terlindung dari cahaya dan harus disimpan dalam suhu 

antara 20-25°C. Stabilitasnya tidak terpengaruh oleh pendinginan atau 

pembekuan. Namun, pendinginan dapat menyebabkan pengendapan komponen 

formulasi. Setelah dilarutkan dalam larutan infus, obat mungkin menunjukkan 

kekeruhan yang disebabkan kadar surfaktan dalam formulasi. Ketika akan 

memasukkan paklitasel ke dalam infus harus pelan-pelan melalui dinding tabung 

agar tak berbusa, dan jangan dikocok. Tidak dianjurkan adanya antara paklitasel 

dengan PVC (Trissel, 2009). Dosis dari paklitaksel adalah 175 mg/m
2
 dan 600 

mg/50 kgbb untuk karboplatin. Paklitaksel diberikan dalam 250-500 mL larutan 

natrium klorida 0,9% lebih dari 3 jam, paklitaksel harus terdisolusi dengan 

konsentrasi 0,3-1,2 mg/mL. Sedangkan, karboplatin diberikan dalam 250-500 mL 

dekstrosa 5% lebih dari 60 menit. Paklitaksel harus selalu diberikan sebelum 

pemberian karboplatin. 

4.5  Penanganan Sediaan Sitostatika yang Sesuai Berdasarkan Tahapan dari 

Checklist Penanganan Sediaan Sitostatika 
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  Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada tahap pre 

secara umum sebagian besar dilakukan sesuai  dengan SPO yang berlaku. Hal ini 

ditunjukkan mulai dari penyiapan alat, kebijakan personel dan penggunaan alat 

pelindung diri (APD) sudah digunakan. Tahapan pre ini penting dilakukan untuk 

meminimalisir resiko-resiko yang tidak diinginkan ketika akan memulai proses 

cytotoxic handling karena menurut National Institute for Occopational Safety and 

Health (NIOSH, 2004) bahwa bekerja dengan atau dekat dengan obat-obat 

berbahaya di tatanan kesehatan dapat menyebabkan ruam kulit, kemandulan, 

keguguran dan kecacatan bayi. Mengingat efek samping yang yang ditimbulkan 

oleh obat-obat kemoterapi sehingga petugas kesehatan yang akan menangani 

kemoterapi sudah terlatih dan melindungi diri dengan alat pelindung diri (APD) 

yang lengkap. 

 Hasil dari observasi terhadap tahap proses kepada petugas kesehatan yang 

terlibat dalam penanganan sediaan sitostatika yang sesuai dengan SPO. Hal ini 

ditunjukkan setiap adanya permintaan kemoterapi, petugas farmasi atau apoteker 

langsung melakukan pengkajian terhadap permintaan pencampuran obat 

sitostatika sebelum melakukan pencampuran obat sitostatika karena menurut 

Wiffen (2006), staf yang bertugas dalam melakukan pemberian dan penanganan 

sediaan sitostatika harus melakukan skrining secara klinis yang meliputi protokol, 

dosis, pengencer, rute pemberian dan frekuensi. Setelah pengkajian resep selesai 

kemudian resep atau di RSUP Sanglah disebut dengan Kartu Indikasi Obat (KIO) 

Kemoterapi diserahkan kepada petugas cytotoxic handling. Petugas yang akan 

melakukan proses pencampuran obat kemoterapi atau obat-obat sitostatika adalah 
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petugas farmasi yang telah mendapatkan pelatihan mengenai cytotoxic handling. 

Dalam ruangan pengerjaan pencampuran obat kemoterapi petugas harus 

menggunakan alat pelindung diri (APD) yang lengkap dan petugas farmasi yang 

bertugas adalah 2 orang dimana 1 orang melakukan proses pencampuran obat 

kemoterapi dan 1 orang melakukan persiapan untuk sediaan obat kemoterapi yang 

telah selesai yaitu pemberian etiket, labeling, dan pembungkusan obat kemoterapi 

yang sudah jadi dengan plastik hitam. Petugas kesehatan yang terlibat dalam 

pelaksanaan kemoterapi adalah petugas yang telah mendapatkan pelatihan khusus 

tentang kemoterapi dimana menurut Sutarni (2003), petugas kesehatan yang 

diizinkan untuk memberi obat sitostatika adalah mereka yang sudah mendapat 

pendidikan tentang cara menangani obat sitostatika, mengetahui kemungkinan 

resiko yang terjadi akibat obat sitostatika, penatalaksanaan alat-alat yang 

kontaminasi, pencegahan paparan terhadap petugas kesehatan. Petugas yang tidak 

diizinkan untuk memberi obat sitostatika seperti wanita hamil, petugas kesehatan 

yang tidak memakai pelindung atau mahasiswa yang sedang praktik. Sebelum 

melakukan proses pencampuran obat kemoterapi petugas menghidupkan 

Biological Safety Cabinet (BSC) 5 menit sebelum digunakan. Kemudian 

menbersihkan Biological Safety Cabinet (BSC) lalu memberikan alas sediaan 

sitostatika dimana pada pengamatan peneliti digunakan underpad karena untuk 

mengurangi penyebaran tetesan, tumpahan dan mempermudah pembersihan. 

Pengerjaan proses pencampuran sediaan sitostatika menggunakan tekanan aliran 

udara vertikal karena aliran udara langsung mengalir kebawah sehingga petugas 

aman dalam bekerja. Setelah obat kemoterapi jadi petugas akan memasukkan 
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kedalam pass box, yang kemudian akan diambil oleh petugas satu untuk dikemas 

dan diberi etiket. Pengecekan sediaan obat kemoterapi harus dilakukan untuk 

melihat ada kebocoran pada obat dan identitas pada pasien sudah tepat dan benar.  

Setelah selesai pengerjaan obat kemoterapi semua petugas membersihkan ruangan 

dan membuang semua alat-alat yang digunakan kedalam plastik kantong ungu 

yang telah dibeli label cytotoxic kemudian melepaskan alat pelindung diri (APD) 

dan mencuci tangan. Petugas lalu menelepon ruangan untuk mengambil obat 

kemoterapi yang sudah jadi. 

 Hasil dari observasi terhadap tahap post terhadap pelaksanaan kemoterapi 

secara umum sudah sesuai dengan SPO. Persiapan obat kemoterapi dari 

pengambilan obat kemoterapi yang sudah jadi dan menghubungi dokter untuk 

memberikan kemoterapi dilakukan oleh perawat ruangan. Sebelum memberikan 

kemoterapi dokter akan memberikan informed consent, namun kadang jarang 

diberikan informed consent karena sebagian besar pasien yang datang setiap 

harinya adalah pasien yang sudah berkali-kali menjalani kemoterapi dan dianggap 

sudah mengetahui tentang tindakan. Pemberian informed consent ini sangat erat 

kaitannya untuk memberikan atau suatu upaya untuk mencari terapi uang tepat 

bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Alat pelindung diri (APD) yang 

digunakan hanya menggunakan sarung tangan dan masker. Pemakaian alat 

pelindung diri (APD) diruangan yang tidak lengkap ketika menyiapkan dan 

memberikan obat kemoterapi dikarenakan ketersediaan sarana yang tidak sesuai 

dengan standar dan juga kepatuhan perawat dan dokter dalam penggunaan alat 

pelindung diri (APD).  Pemberian obat kemoterapi perlu diperhatikan prinsip 6 
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benar yaitu benar pasien, benar rute, benar dosis, benar waktu, benar obat, dan 

dokumentasi. Pembuangan obat sisa kemoterapi juga penting diperhatikan agar 

tidak dibuang sembarangan dan hanya dibuang pada plastik kantong berwarna 

ungu yang sudah disiapkan sebelumnya karena menurut Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia (2009), pembuangan hasil sampah atau limbah sitotoksik 

dapat ditempatkan pada kantong berwarna (standar internasional warna ungu) dan 

berlogo sitostatika dan tahap terakhir sampah sitostatika dimusnahkan dalam 

incinerator karena menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2009), 

penanganan limbah sitostatika dapat dimusnahkan dalam incinerator dengan suhu 

1100
o
C. 

  

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Tahapan pelaksanaan kemoterapi hampir seluruh tindakan sudah dilakukan 

sesuai dengan prosedur tetap (SPO) RSUP Sanglah Denpasar dan hanya 

sebagian kecil pelaksanaan kemoterapi tidak sesuai dengan prosedur tetap 

(SPO) RSUP Sanglah Denpasar. 

5.2 Saran 

Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat disarankan yaitu :  

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para 

tenaga kesehatan dalam melaksanakan penanganan sediaan sitostatika 

yang sesuai dengan prosedur tetap (SPO) khususnya dalam menangani 

obat - obat sitostatika yang digunakan untuk kemoterapi pasien kanker 

serviks sehingga hasil proses kemoterapi yang dilakukan menjadi optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 



xliv 

 

xliv 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Airley, Rachel. (2009). Cancer Chemotherapy: Basic Science to the Clinic. 

United Kingdom: John Willey and Scots Ltd, p. 55-56 

Anderson, P.O., J.E. Knoben., and W.G. Troutman. 2002. Handbook Of Clinical 

Drug Data, 10th Edition. New York: McGraw-Hill Medical Publishing Division. 

p: 208-209. 

 

Aziz, F., Andrijono, dan A. B. Saifuddin. 2006. Buku Acuan Nasional Onkologi 

Ginekologi. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Hal. 85, 

359-442, 599-601. 

Braybrooke, J. 2011. Regiment: Carboplatin + Paclitaxel. United States of 

America. ASWCS Network Chemotherapy Group. p:1-6. 

 

Carthey, Dr Jane. 2002. Medication Errors: Causes, Prevention And Reduction.      

London: Great Ormond Street Hospital for Children NHS Trust, Great 

Ormond Street. British Journal of Haematology 116: 255-265. 

Cohen MR, Ed, 1999. Medication Errors. Washington DC : American 

Pharmaceutical Association. 

Cohen, MR., Ed. 1991. Causes Of Medication Errors. Washington, D.C. 

American: Pharmaceutical Association. 

 

Coia, J. E. et al., 2013. Guidance on The Use of Respiratory and Facial Protection 

Equipment. Journal of Hospital Infection. Vol. 85. P. 170-182.  

GCF (Gynecologic Cancer Foundation). 2005. A Woman’s Guide: Understanding 

Cervical Cancer. Chicago: National Cervical Cancer. Hal. 6–11. 

Dean B. (2002) Learning from prescribing errors. Qual Safe Health Care 

2002;11:258-260 

Depkes RI, 2009. Pedoman Dasar Dispensing Sediaan Steril. Direktorat Bina 

Farmasi Komunitas Dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan 

Departmen Kesehatan Repubublik Indonesia. 

 

DepKes RI. 2009. Pencampuran Obat Suntik dan Penanganan Sediaan 

Sitostatika. Jakarta:DitJen  BinFar dan Alkes DepKes RI  

DGOP. 2009. Preface to the 4
th

 Edition of the Quality Standard; Preword to the  

English Publication of the Quapos 4. Eropa; German Society of Oncology 

Pharmacy. 

 



xlv 

 

xlv 
 

Dunleavey, Ruth. 2009. Cervical Cancer: A Guide for Nurses. United Kingdom:  

Blackwell Publishing, p. 1-12 

 

Ehrenpreis, S and E.D. Ehrenpreis. 2001. Clinician’s Handbook of Prescription 

Drugs. New York: McGRAW-HILL Medical Publishing Division. p: 144-

146. 

 

Falck, K., Grohn, P., Sorsa, M., Vainio, H., Heinonen, E., & Holsti, L.R. (1970). 

Mutagenicity in urine of nurses handling cytostatic drugs. Lancet 1(12),1250-

1. 

 

GCF (Gynecologic Cancer Foundation). 2005. A Woman’s Guide: Understanding 

Cervical Cancer. Chicago: National Cervical Cancer. Hal. 6–11. 

 

Gippsland Oncology Nurses Group. 2010. GONG Cancer Care Guidelines. Safe 

Handling Of Cytotixic SubtancesJacobson, Joseph. 2009. American Society of 

Clinical Oncology/ Oncology Nursing Society Chemotherapy Administration 

Safety Standards. America; American  Society of Clinical Oncology   

 

Juan Q.W., H.Y. Cheng., C.Q. Li., H. Jin., S.S. Yang., Xia Li., and Y.Y. Zhang. 

2011. Identification of Pathways Involved in Paclitaxel Activity in Cervical 

Cancer. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 12: 99-102. 
 

Kimberly - Clark Health Care Education. 2001. First Hand. Critical Glove Barrier 

Issues. Vol. 1. P. 1 – 12.  

Komite Medik. 2011. Protap Kemoterapi Kanker Serviks. Denpasar: Rumah Sakit 

Umum Pusat Sanglah. 
 

Lacy, C.F., L.L. Armstrong., P.M. Goldman., and L.L. Lance. 2004. Drug 

Information  Handbook 12th Edition. United States: Lexi-Comp Incorporated 
 

McComick, C.C., and R.L. Giuntoli. 2011. Johns Hopkins Medicine Patients’ 

Guide to Cervical Cancer. United State of America: Jones and Bartlett 

Publishers. P. 32. 

 

National Coordinating Committee on Therapeutic Goods. 1994. Standard for the 

Preparation of Pharmaceuticals in Australian Hospital Pharmacy 

Departments.  Australian Journal of Hospital Pharmacy Volume 24, No. 2. 

 

OSHA. 2003. Personal Protective Equipment (PPE) Guide. United State: 

Department of Labor and Industries. 

 

OSH. 1997. Guidelines for The Safe Handling of Cytotoxic Drugs and Related 

Waste. New Zealand: Occupational Safety and Health Service Department of 

Labour.  

42 



xlvi 

 

xlvi 
 

Otto, S. E. 2005. Buku Saku Keperawatan Onkologi. Jakarta: EGC. Hal. 159, 339. 

Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014. Standar Pelayanan 

Kefarmasian Di Rumah Sakit. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 

Ridley, S.A., Booth, S.A., dan Thompson, C.M. 2004. Prescription Error in UK 

Critical Care Units:Anaesthesia. 59, 1193-1200. 

Rose, P.G, Bundy, B.N, Watkins, E.B, Thigpen, J.T, Deppe, G, Maiman, M.A et 

al., 

1999, Concurrent Cisplatin-Based Radiotherapy and Chemotherapy For 

Locally Advanced Cervical Cancer, The New England Journal of Medicine, 

340 (15), 1144-1153. 

 

SA Health. 2012. Safe Handling Cytotoxic Drugs and Related Wastes. Australia: 

Departemen for Health and Agency. 

 

Serrano-Fabiá, A., Albert-Marí, A., Almenar-Cubells, D., Jiménez-Torres, N. 

2010. Multidisciplinary system for detecting medication errors in 

antineoplastic chemotherapy. J Oncol Pharm Pract. 16(2): 105-12. 

 

SHPA. 2005. SHPA Standards of Practice for the Safe Handling of Cytotoxic 

Drugs in Pharmacy Departments. J. Pharm. Pract. Res. Vol. 35. No. 1. P. 

44-52. 

Siregar, Prof. Dr. Charles J.P dan Dr. Endang Kumolosasi, 

M.Si.,Apt.2004.Farmasi  Klinik 

Teori & Penerapan. Bandung: EGC.  

Spencer,Juliet V. (2007). Cevical Cancer. USA: Infobase Publishing, p.10-14 

Stull, J. O. 1998. PPE Made Easy: A Comprehensive Checklist Approach to 

Selecting and Using Personal Protective Equipment. Maryland: Government 

Institutes. 

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004. 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004. 

Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit. Jakarta: Departemen Kesehatan 

RI. 

Sweetman, S. C. 2009. Martindale: The Complete Drug Reference. Thirty-sixth 

Edition. London: Pharmaceutical Press. P. 687-787. 

 



xlvii 

 

xlvii 
 

Systemic Therapy Coordinating Committee. 2009. Preparation Of Cancer 

Chemotherapy. Cancer Care Nova Scotia 
 

Trissel, Lawrence. 2009. Handbook on Injectable Drugs. America; American 

Society of Health-System Pharmacists. 

 

Vasilev., S.A., S.E. Lentz, and A.E.Axtell. 2011. Gynecologic Oncology 

Evidence-Based Perioperative and Supportive Care. New Jersey: John Wiley 

and Sons. Inc. P. 299–303. 

 

WHO. 2008. Epidemic-prone & pandemic-prone acute respiratory diseases: 

Infection prevention & control in health-care facilities. Jenewa: World 

Health Organization.  

Wiknjosastro, H., A. Bari, dan T. Rachimhadhi. 2007. Ilmu Kandungan. Jakarta: 

Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Hal. 380-389. 

Williams, L. and Wilkins. 2001. Cancer Principles and Practice of Oncology. 6th  

Edition. Philadelphia: A Wolters Kluwer Company. P. 1529–1549. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xlviii 

 

xlviii 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1. Tabel Hasil Penanganan Sediaan Sitostatika Berdasarkan Jumlah 

Item Prosedur 

No Prosedur  

Bulan 

Pengamatan 

Tanggal 

Pengamatan  
Total  

  

        Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

1 B001 Agustus 25 139 12 

2 B002   1 139 12 

3 B003     139 12 

4 B004   4 139 12 

5 B005   8 139 12 

6 B006   10 139 12 

7 B007   11 139 12 

8 B008   16 139 12 

9 B009   17 139 12 

10 B010     139 12 

11 B011   18 139 12 

12 B012   19 139 12 

13 B013   24 139 12 

14 B014   25 139 12 

15 B015   29 139 12 

16 B016     139 12 
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17 B017 Oktober 1 139 12 

18 B018   6 139 12 

19 B019   13 139 12 

20 B020   22 139 12 

21 B021   20 139 12 

22 B022   27 139 12 

23 B023 November 7 139 12 

24 B024     139 12 

25 B025   22 139 12 

26 B026     139 12 

27 B027   29 139 12 

28 B028 Desember 2 139 12 

29 B029   8 139 12 

30 B030   10 139 12 

   

Jumlah  4170 360 

 

 

Lampiran 2. Tabel Hasil Penanganan Sediaan Sitostatika Berdasarkan Jumlah 

Item dari Checklist 

No 

  

Prosedur 

  

Total 
  

Sesuai 

(Item)  

Tidak 

Sesuai 

(Item) 

1 B001 9 6 

2 B002 9 6 

3 B003 9 6 

4 B004 9 6 

5 B005 9 6 

6 B006 9 6 

7 B007 9 6 

8 B008 9 6 

9 B009 9 6 

10 B010 9 6 

11 B011 9 6 
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12 B012 9 6 

13 B013 9 6 

14 B014 9 6 

15 B015 9 6 

16 B016 9 6 

17 B017 9 6 

18 B018 9 6 

19 B019 9 6 

20 B020 9 6 

21 B021 9 6 

22 B022 9 6 

23 B023 9 6 

24 B024 9 6 

25 B025 9 6 

26 B026 9 6 

27 B027 9 6 

28 B028 9 6 

29 B029 9 6 

30 B030 9 6 

 

Jumlah 270 180 

 

 

Lampiran 3. Tabel Hasil Penanganan Sediaan Sitostatika Berdasarkan Jumlah Sub 

Item dari Checklist 

No Item Sub Item Total 

Sesuai  Tidak 

Sesuai  

1.  Alat 

 

a.  Siapkan obat sitostatika yang digunakan sesuai dengan jenis 

dan dosis 

30  

b.  Siapkan cairan pengencer NaCl 0,9%; Dekstrosa 5% 30  
c.  Pengalas plastik dengan kertas absorpsi diatasnya 30  
d. Gaun lengan panjang, masker, topi, kacamata, sarung 
tangan, sepatu 

30  

e. Spuit disposibel sesuai dengan yang diperlukan (5 cc, 10 cc, 
2 cc) 

30  

f. Infus set dan abocat (ukuran kecil) 30  
g. Kapas steril dan alkohol 70% 30  
h. Bak injeksi besar 30  
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i. Manset 30  
j. Label Obat 30  
k. Plastik tempat pembuangan bekas kemoterapi 30  

    1. Persiapan bahan yang terdiri dari: 30  
             - Alkohol swab 

             - Alkohol 70% dalam botol spray 

             - Mendesinfeksi bagian luar kemasan bahan obat 
sitostatika dan pelarut dengan menyemprotkan  
               alkohol 70%   

         2. Persiapan alat yang terdiri dari: 30  
             - Mensterilkan alas untuk sitostatika 

             - Mensterilkan bahan untuk sealing (parafin) 

             - Mensterilkan sarung tangan, masker, baju, topi, 
sarung kaki 

             - Spuit inj. Ukuran 2x vol yang dibutuhkan  

             - Jarum 

- Mendesinfektan etiket, label, klip plastik, kantong 
plastik untuk disposal dengan menyemprotkan    

               alkohol 70%    

 

No Item Sub Item Total 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

2.  Kebijakan 
Personil 
 

a. Petugas yang melakukan pencampuran obat sitostatika 
telah mendapatkan pelatihan aseptic dispensing 

30  

b. Jumlah petugas di dalam ruangan aseptis seminimal 
mungkin 

30  

1. Semua personel wajib menerima pelatihan khusus 

dalam bekerja dengan obat-obat sitotoksik 

30  

2. Jumlah personil yang bekerja dengan obat-obat 
sitotoksik hendaknya diminimalkan 

30  

3. Akses ke lokasi penyiapan wajib dibatasi hanya 
untuk personel berwenang yang diperlukan 

30  

4. Personel bekerja dengan obat-obat ini hendaknya 

diamati secara tetap oleh personel penyelia untuk   
    memastikan kepatuhan.  

30  

5.Kejadian pemaparan akut wajib didokumentasikan. 
Personel wajib ditugaskan untuk ujian professional. 

30  

3. Alat Pelindung 
Diri 

 

a. Kenakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan urutan 
sebagai berikut: 
         - Masker N-95 (masker bedah rangkap dua) 

         - Kacamata pelindung 
         - Penutup kepala (head cover)  
         - Sarung tangan dalam  
         - Baju pelindung lengan panjang (Chemo gown) 
         - Shoes cover 
         - Sarung tangan luar 

 30 

1. Sarung tangan sekali pakai wajib dikenakan untuk 

semua prosedur yang mencakup obat-obat sitotoksik.  
Sarung tangan ganda direkomendasikan apabila 
membersihkan tumpahan. Sarung tangan sekali pakai 
hendaknya terbuat dari polivinilklorida dengan mutu 
yang sesuai, sarung tangan karet tidak memadai.   

30  

2. Pakaian perintang pelindung hendaknya dikenakan 
untuk semua prosedur. Pakaian ini hendaknya 
tertutup bagian depan, lengan panjang, dan manset 

tertutup (Elastis atau dirajut). 

30  
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 3. Semua pakaian yang kemungkinan besar 
terkontaminasi tidak boleh dikenakan diluar lokasi 
kerja.  

 30 

4. Masker muka yang biasa untuk bedah dengan mutu 
yang baik hendaknya disediakan dan dikenakan 
apabila diperlukan sesuai yang tertera dalam 
prosedur. 

30  

5. Kaca mata debu atau kaca mata pelindung juga 
tersedia dan dicuci sepenuhnya dengan air setelah   
    digunakan.  

 30 

 

No Item Sub Item Total 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

  6.Fasilitas pencucian yang memadai dan cuci mata 
yang sesuai harus mudah dicapai untuk penggunaan  
    segera dalam kejadian kontaminasi pada mata, 
selaput lendir, atau kulit. Sejumlah air leding yang 
banyak  
    harus digunakan jika cuci mata tidak tersedia. 

30  

4.  Resep Diterima 

 

a. Dokter menuliskan permintaan pencampuran obat 
sitostatika pada KIO Kemoterapi   

30  

b. Satu lembar KIO Kemoterapi berisi permintaan 
selama 1 (satu) siklus kemoterapi 

30  

c. KIO Kemoterapi harus diisi secara lengkap. antara 
lain: tanggal rencana kemoterapi berikutnya, diagnosa,   

    protokol dan siklus kemoterapi, identitas pasien, serta 
nama dan tanda tangan/paraf dokter 

30  

d. KIO KEMOTERAPI yang telah diisi dikirimkan oleh 
petugas ruangan ke Instalasi Farmasi  

    (Depo Sitostatika) 

30  

e. Petugas farmasi akan mengkaji permintaan 
pencampuran obat sitostatika tersebut.  

30  

f. KIO KEMOTERAPI yang telah dikaji selanjutnya 
akan dikerjakan sesuai dengan SPO Pencampuran Obat   

   Sitostatika.  

30  

g. Obat Sitostaika yang sudah siap diambil oleh petugas 
ruangan   

30  

5. Proses 
Pencampuran  

 

a. Sebelum memasuki ruang cytotoxic handling 
petugas harus mengganti baju kerja khusus di ruang 
cytotoxic handling.  

30  

b.  Semua perhiasan dipergelangan tangan dan jari harus 
ditinggalkan.  

 30 

 

No Item Sub Item Total 
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Sesuai Tidak 

Sesuai 

  c.  Sebelum masuk ruang aseptis, mencuci tangan (hands 
scrub) dengan sabun antiseptis sesuai prosedur.  

30  

d.  Petugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) di 
ruang antara 

30  

e.  Bersihkan kabinet dengan menggunakan kasa steril yang 
dibasahi alkohol 70% 

30  

f.  Alat, wadah dan obat yang dibutuhkan dibersihkan dari 
debu yang terlihat 

30  

g. Non essensial material (kalkulator, pensil, buku catatan) 
tidak boleh diletakkan dalam kabinet    

30  

h. Perhitungan matematis harus dikerjakan sebelum 
pengerjaan (diluar ruang aseptis), yakni diruang penyiapan 

30  

i.  Pelabelan dilakukan di ruang penyiapan  30  

j.  Jumlah petugas diruangan aseptis seminimal mungkin 30  

k. Semua prosedur teknik harus dikerjakan paling tidak 6 
inchi (15 cm) dari tepi cabinet   

30  

l.  Plastik pengemas spuite, needle dibuka dalam LAF 30  

m. Permukaan ampul, vial dan botol infus di lap (swab) 
dengan alkohol 70% terlebih dulu sebelum digunakan 

30  

n. Sebelum, selama dan sesudah pengerjaan, petugas 
mengecek (identifikasi) kesesuaian jenis dan jumlah obat    

    yang disiapkan dengan permintaan dalam formulir 
“Pelayanan Pencampuran Obat   Sitostatika” 

30  

o. Sesudah pengerjaan petugas mengecek apakah ada 
kebocoran, atau perubahan fisik (warna dan endapan).    

30  

p. Setelah selesai bekerja, bersihkan cabinet dari sisa-sisa 
pencampuran  

30  

q. Sarung tangan terluar dilepas didalam cabinet, 
selanjutnya APD yang lain dilepas di ruang antara 

30  

 

No Item Sub Item Total 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

  r. Sampah dibuang dalam plastik berwarna ungu yang diberi 
label sampah sitostatika 

30  

s. Sampah sitostatika dimusnahkan dalam incinerator 30  

1. Memakai APD sesuai dengan prosedur tetap 30  
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2. Mencuci tangan sesuai dengan prosedur tetap 30  

3. Menghidupkan Biological Safety Cabinet (BSC) 5 
menit sebelum digunakan  

30  

4.  Melakukan dekontaminasi dan desinfeksi Biological 
Safety Cabinet (BSC) sesuai dengan prosedur tetap 

30  

5. Menyiapkan meja Biological Safety Cabinet (BSC) 
dengan memberi alas sediaan sitostatika 

30  

6. Menyiapkan tempat buangan sampah khusus bekas 
sediaan sitostatika 

30  

7. Melakukan desinfeksi sarung tangan dengan 
menyemprot alkohol 70% 

30  

8. Mengambil alat kesehatan dan bahan obat dari pass 
box 

30  

9.  Meletakkan alat kesehatan dan bahan obat yang akan 
dilarutkan diatas meja BSC 

30  

10. Melakukan pencampuran sediaan sitostatika secara 
aseptis 

30  

11. Memberi label yang sesuai pada setiap infus dan spuit 
yang sudah berisi sediaan sitostatika 

30  

12. Membungkus dengan kantong hitam atau aluminium 
foil untuk obat-obat yang harus terlindung cahaya. 

30  

13. Membuang semua bekas pencampuran obat kedalam 
wadah pembuangan khusus 

30  

14. Memasukan infus untuk spuit yang telah berisi 
sediaan sitostatika ke dalam wadah untuk pengiriman. 

30  

 

No Item Sub Item Total 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

     15.  Mengelurkan wadah untuk pengiriman yang 
telah berisi sediaan jadi melalui pass box 

30  

   16. Menanggalkan APD sesuai prosedur tetap 30  

6. Ketersediaan 

Untuk Menangani 

Cytotoxic Spill Kit 

(Tumpahan 

sitotoksik) 

a. Buka Cytotoxic Spill Kit, dan letakkan tanda “Hati-
hati, tumpahan sitotoksik” ditempat yang mudah 
dilihat dan dibaca disekitar tumpahan. 

30  

b. Tutup tumpahan dengan underpad untuk tumpahan 
cair dan pecahan gelas, sedangkan untuk tumpahan 
serbuk tutup dengan tissue penyerap.   

30  

c. Kenakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan urutan 

sebagai berikut:  

          - Masker N-95 (masker bedah rangkap dua) 

          - Kacamata pelindung 

 30 
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          - Penutup kepala (head cover) 

          - Sarung tangan dalam  

          - Baju pelindung lengan panjang (Chemo gown) 

          - Shoes cover 

d. Siapkan plastik berwarna ungu untuk menampung 
sampah/limbah sitotoksik 

30  

e. Tambahkan air diatas tisu sampai jenuh (untuk 
tumpahan serbuk) jangan menuangkan air secara    
langsung pada tumpahan serbuk!! 

30  

f. Bersihkan tumpahan dengan beberapa kali proses 
pembersihan menggunakan air dan detergen sampai 
dapat dipastikan lokasi tumpahan bersih dan kering. 

30  

g. Buang semua sampah hasil penanganan sitotoksik 
ke dalam kantong plastik ungu 

30  

 

No Item Sub Item Total 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

  h. Lepaskan Alat Pelindung Diri (APD) dengan urutan 
sebagai berikut:  
         -  Shoes-cover (buang ke kantong plastik ungu).  
         -  Sarung tangan luar (Buang kedalam kantong plastik 
ungu) 
         -  Baju pelindung/chemo gown (Buang kedalam 
kantong plastik  ungu) 
         -  Kaca mata pelindung (Buang kedalam kantong 

plastik ungu) 
         -  Letakkan kantong plastik ungu kedalam ember spill 
kit. 
         - Sarung tangan dalam (masukkan kedalam ember 
spill kit) 
         - Masker (masukkan kedalam ember spill kit) 
         - Tanda “HATI-HATI, TUMPAHAN SITOTOKSIK” 
dimasukkan kedalam ember spill kit 

         -  Masukkan semua sisa spill kit yang tidak terpakai ke 
dalam ember spill kit. 

 

 30 

i. Bungkus ember spill kit dengan kantong plastik ungu yang 
masih bersih dan tempelkan stiker limbah   sitostatika 
pada bagian luar plastik ungu. 

30  

j. Segera bawa ke incinerator untuk dimusnahkan 30  

1. Setiap tumpahan hendaknya dihadapi segera setelah 
satu prosedur diselesaikan. Pakaian pelindung seperti 
yang digunakan untuk penyiapan obat-obat sitotoksik 
hendaknya dikenakan. 

30  

2. Tumpahan harus diseka dengan kertas handuk lembab 
sekali pakai dan ini diletakkan dalam suatu kantong 
pembuangan sampah resiko tinggi. Wadah dan 
kantong yang digunakan harus memenuhi persyaratan 

30  
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/ peraturan keamanan. 

3. Permukaan lokasi kerja yang telah terkontaminasi 
harus dicuci dengan air dalam jumlah besar. 

30  

4. Jika tumpahan terjadi pada kulit hendaknya segera 

irigasi   dengan pencuci mata natrium klorida  dan 
usahakan bantuan medis 

30  

5. Bersihkan tumpahan dengan tepat pembersihan 
menggunakan deterjen alkali kuat. Kemudian dibilas 
bersih dengan air steril, dan dilap dengan steril alkohol 
isopropil (70%) atau larutan lainnya yang sesuai.   

30  

 

No Item Sub Item Total 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

  6. Lepaskan semua alat pelindung diri dan jika 

terkontaminasi harus dibuang kedalam wadah 
limbah sitotoksik. Pakaian dengan jumlah minimal 
yang terkontaminasi harus dicuci secara terpisah 
dan dibilas dengan baik. 

30  

7. Checking 

Product  

 

a. Sebelum, selama dan sesudah pengerjaan, petugas 
mengecek (identifikasi) kesesuaian jenis dan jumlah 
obat yang disiapkan dengan permintaan dalam 
formulir “Pelayanan Pencampuran Obat Sitostatika”   

30  

b. Sesudah pengerjaan, petugas mengecek apakah ada 
kebocoran, atau perubahan fisik (warna dan endapan) 

30  

1. Rumah sakit harus mengembangkan prosedur untuk 
transpor sediaan sitotoksik yang aman dan dapat 
termasuk kemasan, didesain secara khusus untuk 
menghindari dan menahan tumpahan. Prosedur 

merekam pengeluaran dan penerimaan sediaan obat 
sitotoksik hendaknya dipertimbangkan.    

30  

8. Label 

 

a.  Siapkan penanda (label) untuk produk jadi yang 
memadai dan jelas meliputi nama pasien, nomor 
rekam medis, ruangan tempat pasien dirawat, dosis, 
cara pemberian, penyimpanan, tanggal pembuatan 
dan tanggal kadaluarsa. 

30  

1. Etiket hendaknya secara khusus didesain; dan 
hendaknya menyatakan bahwa ada zat sitotoksik 
dalam sediaan. 

30  

2. Etiket hendaknya menyatakan jumlah dan volume 
total sediaan; rekomendasi jam; tanggal yang setelah 
itu sediaan hendaknya tidak digunakan lagi dan 
rekomendasi penyimpanan.   

30  

9. Pengiriman 
Obat 
Kemoterapi 
Keruangan 

a.  Ruangan membawa order yang dibuat oleh dokter ke 
ruang pencampuran obat suntik menggunakan 
formulir khusus (terlampir).  

30  

1.   Pengiriman sediaan sitostatika dilakukan oleh 30  
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petugas ruangan 

 

No Item Sub Item Total 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

10. Pemberian Obat  

Kemoterapi 

Pada Pasien 

     Keterangan :   

  A. Dokter   

       a.  Persyaratan kemoterapi harus terpenuhi 30  

       b.  Dokter memberikan Informed Consent pada 
pasien atau keluarganya 

30  

  B. Perawat   

       a. Perawat menyiapkan dan memastikan 
kelengkapan Alat Pelindung Diri, alat-alat 
pemberian kemoterapi,  cairan pelarut, obat 
premedikasi dan obat kemoterapi. 

30  

  C. Dokter dan Perawat   

      a. Dokter dan perawat menggunakan Alat Pelindung 
Diri  

30  

      b. Dokter didampingi perawat memasukkan obat 
kemoterapi sesuai dengan pedoman kemoterapi 
pada kasus Kanker Serviks  

 30 

     Keterangan :   

      1. Dokter dan Perawat   

   a. Sarung tangan sekali pakai untuk bedah, harus 
dikenakan selama kegiatan pemberian semua 
obat      sitotoksik 

30  

          b. Semprit dan perlengkapan intravena dengan 
sambungan Luer-lock harus digunakan bilamana 
mungkin 

30  

 

No Item Sub Item Total 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

  c. Perhatian khusus diberikan dalam “priming” 
perlengkapan intravena. Tutup ujung akhir harus 
dibuka sebelum “priming”. Printing hendaknya 
dilakukan kedalam spon kasa steril, kemudian 
dibuang sebagaimana mestinya. 

30  

d. Ketaatan yang seksama pada prosedur biasa 
pemberian larutan parenteral penting 

30  

e. Walaupun setiap tindakan pencegahan harus 30  
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dilakukan untuk menghindari resiko yang tidak 
perlu, perhatian harus diberikan juga agar pasien 
tidak dibuat terlalu cemas oleh prosedur yang 
digunakan. 

f.  Perlengkapan infus intravena dan wadah, hendaknya 
dipasang sedemikian untuk menghindari kebocoran. 
Mata, kulit dan selaput lendir paasien harus 
dilindungi dengan menggunakan lapisan tahan air 
dengan suatu absorben sekali pakai diatasnya. 

30  

g.  Jarum wajib ditukar antara penyediaan dan 
pemberian untuk menghindari ketinggalan larutan 
pada jarum. Semprit dan jarum baru harus digunakan 
pada setiap kesempatan. 

30  

h. Semua personil yang terlibat dalam pemberian obat-

obat sitotoksik harus dilatih dalam mengindentifikasi 
ekstravasasi (bocornya obat dari pembuluh darah 
kedalam jaringan sekelilingnya selama pemberian 
obat) dan mengambil tindakan segera sesuai 
kebijakan yang ditetapkan rumah sakit. 

30  

11. Penyimpanan 

 

a.  Area penyimpanan ditempatkan ditempat yang 
mudah terlihat dan dibaca disekitar area   

30  

1. Semua obat sitostatika harus diberikan label yang 
menunjukkan bahwa diperlukan penanganan 
khusus. Dilampirkan ke semua paket obat dan 
penyimpanan rak, tempat sampah dan 
sekelilingnya. Identifikasi semua daerah di mana 
penyimpanan obat berbahaya. Batasi akses ke 

daerah-daerah hanya untuk personil yang telah 
terlatih dalam menangani obat berbahaya. 
Menyediakan peralatan penyimpanan yang 
dirancang untuk meminimalisir kerusakan, seperti 
rak dengan pembatas depan. Lemari pendingin 
penyimpanan obat berbahaya digunakan tempat 
sampah secara terpisah.   

30  

 

No Item Sub Item Total 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

12. Pembuangan 

Limbah 

Sitotoksik 

 

a.  Siapkan plastik berwarna ungu untuk menampung 
sampah / limbah sitotoksik 

30  

b. Buang semua sampah hasil penanganan sitotoksik 
kedalam kantong plastik ungu  

30  

c.  Semua sampah hasil penanganan sitotoksik harus 
segera dibawa ke incinerator untuk dimusnahkan  

30  

1. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) 30  

2. Tempatkan limbah pada wadah buangan tertutup. 
Untuk benda-benda tajam seperti spuit vial, ampul, 
tempatkan di dalam wadah  yang tidak tembus benda 
tajam, untuk limbah lain tempatkan dalam kantong 

30  
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berwarna (standar internasional warna ungu) dan 
berlogo sitostatika 

3. Beri label peringatan pada bagian luar wadah 30  

4. Bawa limbah ke tempat pembuangan menggunakan 
troli tertutup. 

30  

5. Musnahkan limbah dengan incinerator 10000C 30  

6. Cuci tangan 30  

13.  Ketersediaan 

Untuk Menangani 

Cytotoxic Spill 

Kit (Tumpahan 

sitotoksik) 

a.   Buka Cytotoxic Spill Kit, dan letakkan tanda 
peringatan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca 
disekitar tumpahan  

30  

b.  Tutup tumpahan dengan underpad untuk tumpahan 
cair dan pecahan gelas, sedangkan untuk tumpahan 
serbuk tutup dengan tissue penyerap.   

30  

 

 

 

 

No Item Sub Item Total 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

  c. Kenakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan urutan 
sebagai berikut:  
          - Masker N-95 (masker bedah rangkap dua) 
          - Kacamata pelindung 
          - Penutup kepala (head cover) 
          - Sarung tangan dalam  
          - Baju pelindung lengan panjang (Chemo gown) 
          - Shoes cover 

 30 

d. Siapkan plastik berwarna ungu untuk menampung 
sampah / limbah sitotoksik 

30  

e.  Tambahkan air diatas tisu sampai jenuh (untuk tumpahan 
serbuk) jangan menuangkan air secara langsung pada 
tumpahan serbuk!! 

30  

f.  Bersihkan tumpahan dengan beberapa kali proses 
pembersihan menggunakan air dan detergen sampai 
dapat dipastikan lokasi tumpahan bersih dan kering.   

30  

g. Buang semua sampah hasil penanganan sitotoksik ke 
dalam kantong plastik ungu 

30  

h. Lepaskan Alat Pelindung Diri (APD) dengan urutan 
sebagai berikut:  
         -  Shoes-cover (buang ke kantong plastik ungu).  
         -  Sarung tangan luar (Buang kedalam kantong plastik 
ungu) 
         -  Baju pelindung/chemo gown (Buang kedalam 

 30 
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kantong plastik  ungu) 
         -  Kaca mata pelindung (Buang kedalam kantong 
plastik ungu) 
         -  Letakkan kantong plastik ungu kedalam ember spill 
kit. 
         - Sarung tangan dalam (masukkan kedalam ember 
spill kit) 
         - Masker (masukkan kedalam ember spill kit) 

         - Tanda “HATI-HATI, TUMPAHAN SITOTOKSIK” 
dimasukkan kedalam ember spill kit 
         -  Masukkan semua sisa spill kit yang tidak terpakai ke 
dalam ember spill kit. 

i. Bungkus ember spill kit dengan kantong plastik ungu 
yang masih bersih dan tempelkan stiker limbah 
sitostatika pada bagian luar plastik ungu. 

30  

 

No Item Sub Item Total 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

  j. Segera bawa ke incinerator untuk dimusnahkan 30  

1. Setiap tumpahan hendaknya dihadapi segera 

setelah satu prosedur diselesaikan. Pakaian 
pelindung seperti yang digunakan untuk 
penyiapan obat-obat sitotoksik hendaknya 
dikenakan. 

30  

2. Tumpahan harus diseka dengan kertas handuk 
lembab sekali pakai dan ini diletakkan dalam 
suatu kantong pembuangan sampah resiko tinggi. 
Wadah dan kantong yang digunakan harus 
memenuhi persyaratan / peraturan keamanan. 

30  

3. Permukaan lokasi kerja yang telah 
terkontaminasi harus dicuci dengan air dalam 
jumlah besar 

30  

4. Jika tumpahan terjadi pada kulit hendaknya 
segera irigasi dengan pencuci mata natrium 
klorida dan usahakan bantuan medis 

30  

5. Bersihkan tumpahan dengan tepat pembesihan 
menggunakan deterjen alkali kuat.  Kemudian 

dibilas bersih dengan air steril, dan dilap dengan 
steril alkohol isopropil (70%) atau larutan 
lainnya   yang sesuai. 

30  

6. Lepaskan semua alat pelindung diri dan jika 
terkontaminasi harus dibuang ke dalam wadah 
limbah sitotoksik. Pakaian dengan jumlah 
minimal yang terkontaminasi harus dicuci secara 
terpisah dan dibilas dengan baik. 

30  

14. Ekstravasasi a.    Hal yang harus dilakukan bila terjadi ekstravasasi 
atau dicurigai akan terjadi ekstravasasi: 

-Tidak terjadi 
ekstravasasi- 
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      •  Stop infus atau injeksi  

      •  Ambil Kit ekstravasasi, gunakan PPE, 
beritahukan kepada perawat senior atau dokter  

 

      •  Lepaskan line infus   

      •  Jangan membuka abocat atau IVC (Intra Vena 
Cateter) 

 

 

No Item Sub Item Total 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

        · Imobilisasikan daerah pemasangan infus dan 
elevasikan agar lebih aman 

-Tidak terjadi 
ekstravasasi- 

      • Tandai daerah ekstravasasi dengan pulpen permanen  

      · Cek managemen yang spesifik untuk obat yang 
ekstravasasi 

 

      · Biarkan IVC tetap pada tempatnya sampai dokter 
memerintahkan untuk melepasnya 

 

      • Tangani ektravasasi sesuai dengan protokol masing-
masing  obat, lalu lepaskan PPE 

 

      • Beri penghilang rasa sakit bila diperlukan   

      • Konsultasikan kepada tim bedah plastik apabila 
ekstravasasi memburuk 

 

      • Dokumentasikan extravasasi pada rekam medis pasien 
dan pada form pasien safety yang meliputi: 

         - Tipe vena akses 

         - Area pemasangan  

         - Nama obat dan volume extravasasi 

         - Bagaimana obat diberikan 

         - Tindakan yang telah dilakukan.  

         - Edukasi pasien dan rencana Follow up.  

 

       •  Ambil foto ekstravasasi  

 

No Item Sub Item Total 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

         ·   Rencana follow up harus direncanakan oleh dokter 
dan perawat  

-Tidak terjadi 
ekstravasasi- 
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       ·   Berikan edukasi kepada pasien tentang hal yang 
harus dilakukan dirumah 

 

b. Cara penanganan ekstravasasi tergantung dari jenis  obat 
yang digunakan:  

 

       • Penanganan ekstravasasi dari mitomycin:   

           • Lokalisasi obat dengan memberikan kompres 
dingin: 

 

             -  Kompres diletakkan menutupi dengan kuat tanpa 

tekanan dari material kompres dingin (Fleksibel 
cold pack atau kompres dingin) selama 15 
sampai 20 menit.    

 

             - Material kompres dingin tidak diletakkan secara 
langsung diatas kulit dan harus dialasi dengan 
kain  atau kasa.  

 

             - Oleskan DSMO: kulit harus kering sebelum 
dioleskan dengan sarung tangan yang basah akan 
menyebabkan bulat pada kulit. 

 

             -  DSMO secara normal diberikan secara topikal 
dengan mengoleskan dengan cotton bud pada 
area yang terkena 4x sehari selama 7 hari. Jangan 
dibalut atau ditutupi.   

 

c. Cara untuk mengurangi resiko dari ektravasasi obat 
kemoterapi: 

 

    Tindakan yang harus dilakukan pada saat memasukkan 
obat cytotoxic untuk mencegah extravasasi:   

 

  • Hindari area pada punggung, tangan dan yang 
berdekatan dengan  persendian   

 

 • Hindari pemasangan infus pada alat gerak yang 
mengalami kerusakan, seperti: pembengkakan kelenjar   
limfe   

 

 

 

 

No Item Sub Item Total 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

    • Pakai plester penutup atau fiksasi jarum infus yang 
memungkinkan untuk melihat tempat penusukan jarum 
infus selama pemberian obat  

-Tidak terjadi 
ekstravasasi- 

  • Observasi adanya pembengkakan, cek patensi infuse  

  • Cairan infus harus menetes dengan lancer  
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  • Minta pasien untuk melaporkan setiap keluhan, seperti: 
nyeri atau merasa terbakar, jika meragukan stop infus 
dan pikirkan untuk mengganti tempat pemasangan infus. 

 

  • Cek secara rutin venous blood return, tanda-tanda 
kemerahan dan pembengkakan selama pemberian  

 

  • Bilas selang infus dengan cairan yang sesuai diantara 
pemberian obat kemoterapi dan diakhir pemberian 
(kurang lebih 50 s/d 100 cc)    

 

  • Masukkan obat-obat vesicant terlebih dahulu  

  • Jangan menggunakan obat-obat cytotoxic untuk 
mengetes kelancaran infus 

 

1. Hentikan injeksi dengan segera   

2. Tinggalkan kanula/jarum pada tempatnya  

3. Keluarkan obat (aspirasikan) melalui kanula/jarum  

4. Naikkan anggota badan  

5. Konsultasikan ke dokter spesialis untuk mengobati 
efek obat tersebut  

 

 

No Item Sub Item Total 

Sesuai Tidak 

Sesuai 

15. Time Out a.  Prosedur time out harus dilaksanakan segera sebelum 
pemberian kemoterapi dan merupakan pengecekan final 
pasien safety untuk memastikan bahwa pemberian terapi 
tepat akan diberikan pada pasien yang tepat. 

 30 

b. Harus dilakukan oleh 2 orang perawat dengan 1 orang 
yang akan memberikan kemoterapi menggunakan PPE  

 30 

c. Minta pasien menyebutkan nama dan tanggal lahir 30  

d. Cek kesesuaian nama, tanggal lahir pasien dengan yang 
tertera pada gelang, lembaran terapi, dan obat kemo 
pasien 

30  

e. Cek apakah obat dan dosisnya sudah benar 30  

f. Cek tanggal kadaluarsa pada obat kemoterapi  30  

g. Cek hasil darah pasien 30  

h. Pastikan obat-obat kemoterapi sudah diberikan pada 
waktu yang telah ditentukan sesuai protokol  
kemoterapi/permintaan dokter 

 30 

i.  Cek adanya inform consent 30  

j.   Check list timeout harus sudah terisi dengan benar, 30  
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sebelum tindakan berikutnya.  
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Lampiran 4. Keterangan Ijin Penelitian 
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Lampiran 5. Keterangan Kelaikan Etik (Ethical Clearance) 
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Lampiran 6. Check List Penanganan Sediaan Sitostatika  

NO PERIHAL SPO SANGLAH  TOTAL KETERANGAN 

S TS S TS 

1 Pre: 

A. Alat 
a.  Siapkan obat sitostatika yang 

digunakan sesuai dengan jenis 
dan dosis. 

     

b. Siapkan cairan pengencer: NaCl  
0,9% ; Dektrosa 5% 

     

c. Pengalas plastik dengan kertas 

absorpsi diatasnya. 

     

d. Gaun lengan panjang, 
masker,topi, kacamata, sarung 
tangan,sepatu 

     

e. Spuit disposable sesuai dengan 
yang diperlukan (5cc, 10cc, 
2cc) 

     

f. Infus set dan abocat (ukuran   
kecil) 

     

g. Kapas steril dan alkohol 70%      
h. Bak injeksi besar      
i.  Manset      
j.  Label obat      
k.Plastik tempat pembuangan 

bekas kemoterapi. 
                                                

(Anonim G, 2014) 

     

1. Mempersiapkan bahan yang 
terdiri dari 

     - Alkohol swab 

     

     - Alkohol 70 % dalam botol    
       Spray 

     

     - Mendesinfeksi bagian luar  
        kemasan bahan obat   
        sitostatika dan pelarut   
        dengan menyemprotkan  

        alkohol 70% 

     

2. Mempersiapkan alat yang  
    terdiri dari 
      - Mensterilkan alas untuk   
        Sitostatika 

     

      - Mensterilkan bahan untuk   
        sealing (parafin) 

     

      - Mensterilkan sarung  
         tangan, masker, baju, topi,  
         sarung kaki 
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      - Spuit inj. Ukuran 2 X vol   
        yang dibutuhkan. 

     

      - Jarum      
  - Mendesinfektan etiket,  

     label, klip plastik, kantong  
     plastik untuk disposal  
     dengan menyemprotkan  
     alkohol 70 %. 
 

(Departemen Kesehatan Republik 
Indonesia, 2009) 

     

 

 

 

NO PERIHAL SPO SANGLAH  TOTAL KETERANGAN 

S TS S TS  

 B. Kebijakan 

personil 
a. Petugas yang melakukan 

pencampuran obat sitostatika 

telah mendapatkan pelatihan 

aseptic dispensing. 

     

b. Jumlah petugas di dalam ruang 
aseptis seminimal mungkin.  

                                                   

(Anonim E, 2012) 

     

1. Semua personel wajib 
menerima pelatihan khusus 

dalam bekerja dengan obat-
obat sitotoksik. 

     

2. Jumlah personel yang 
bekerja dengan obat-obat 
sitotoksik hendaknya 
diminimalkan. 

     

3.  Akses ke lokasi penyiapan 
wajib dibatasi hanya untuk 
personel berwenang yang 
diperlukan. 

     

4. Personel bekerja dengan 
obat-obat ini hendaknya 

diamati secara tetap oleh 
personel penyelia untuk 
memastikan kepatuhan. 

     

5. Kejadian pemaparan akut 
wajib didokumentasikan. 
Personal wajib ditugaskan 
untuk ujian profesional. 

                                               
(Siregar, 2004)    

     

C. Alat 

Pelindung 

Diri 

a. Kenakan Alat Pelindung Diri 

(APD) dengan urutan sebagai 
berikut:  
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 Masker N-95 (masker bedah 
rangkap dua) 

 Kaca mata pelindung      

 Penutup kepala (Head cover)       

 Sarung tangan dalam      

 Baju pelindung lengan 
panjang (Chemo gown) 

     

 Shoes-cover      

 Sarung tangan luar  

      (Anonim C, 2012) 

     

 

NO PERIHAL SPO SANGLAH  TOTAL KETERANGAN 

S TS S TS 

  1. Sarung tangan sekali pakai 

wajib dikenakan untuk 

semua prosedur yang 

mencakup obat-obat 

sitotoksik. Sarung tangan 

ganda direkomendasikan 

apabila membersihkan 

tumpahan. Sarung tangan 

sekali pakai hendaknya 

terbuat dari polivinilklorida 

dengan mutu yang sesuai, 

sarung tangan karet tidak 

memadai.  

     

2. Pakaian perintang pelindung 

hendaknya dikenakan untuk 

semua prosedur. Pakaian ini 

hendaknya tertutup bagian 

depan, lengan panjang, dan 

manset tertutup (Elastis atau 

dirajut).  

     

3. Semua pakaian yang 
kemungkinan besar 
terkontaminasi tidak boleh 
dikenakan diluar lokasi kerja.  

     

4. Masker muka yang biasa 
untuk bedah dengan mutu 
yang baik hendaknya 
disediakan dan dikenakan 
apabila diperlukan sesuai 
yang tertera dalam prosedur.  

     

5. Kaca mata debu atau kaca 

mata pelindung juga tersedia 
dan dicuci sepenuhnya 
dengan air setelah digunakan.  

     



lxx 

 

lxx 
 

6. Fasilitas pencucian yang 
memadai dan cuci mata yang 
sesuai harus mudah dicapai 
untuk penggunaan segera 
dalam kejadian kontaminasi 
pada mata, selaput lendir, 
atau kulit. Sejumlah air 
leding yang banyak harus 

digunakan jika cuci mata 
tidak tersedia.  

                                                        
(Siregar, 2004) 

     

2 Proses: 

A. Resep 

Diterima  

a. Dokter menuliskan permintaan 

pencampuran obat sitostatika 

pada KIO KEMOTERAPI 

     

 

NO PERIHAL SPO SANGLAH  TOTAL KETERANGAN 

S TS S TS 

  b. Satu lembar KIO 

KEMOTERAPI berisi 

permintaan selama 1 (satu) 

siklus kemoterapi. 

     

c. KIO KEMOTERAPI harus 

diisi secara lengkap. antara 

lain: tanggal rencana 

kemoterapi berikutnya, 

diagnosa, protokol dan siklus 

kemoterapi, identitas pasien, 

serta nama dan tanda tangan / 

paraf dokter 

     

d. KIO KEMOTERAPI yang 

telah diisi dikirimkan oleh 

petugas ruangan ke Instalasi 

Farmasi (Depo Sitostatika) 

     

e. Petugas farmasi akan 

mengkaji permintaan 

pencampuran obat sitostatika 

tersebut.  

     

f.   KIO KEMOTERAPI yang 

telah dikaji selanjutnya akan 

dikerjakan sesuai dengan SPO 

Pencampuran Obat Sitostatika. 

     

g. Obat Sitostatika yang sudah 

siap diambil oleh petugas 
ruangan.  

                                            
(Anonim D, 2012) 

     

B. Proses 

Pencamp

a. Sebelum memasuki ruang 

cytotoxic handling petugas 
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uran harus mengganti baju kerja 

khusus di ruang cytotoxic 

handling.  

b. Semua perhiasan dipergelangan 

tangan dan jari harus 

ditinggalkan.  

     

 

NO PERIHAL SPO SANGLAH  TOTAL KETERANGAN 

S TS S TS 

  c. Sebelum masuk ruang aseptis, 

mencuci tangan (hands scrub) 

dengan sabun antiseptis sesuai 

prosedur.  

     

d. Petugas menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD) di ruang 

antara.  

     

e. Bersihkan cabinet dengan 

menggunakan kasa steril yang 

dibasahi alkohol 70%  

     

f. Alat, wadah dan obat yang 

dibutuhkan dibersihkan dari 

debu yang terlihat. 

     

g.  Non essensial material 

(kalkulator, pensil, buku 

catatan) tidak boleh diletakkan 

dalam kabinet. 

     

h. Perhitungan matematis harus 

dikerjakan sebelum pengerjaan 

(diluar ruang aseptis), yakni 

diruang penyiapan. 

     

i. Pelabelan dilakukan di ruang 

penyiapan. 

     

j. Jumlah petugas diruangan      

aseptis seminimal mungkin.  

     

k. Semua prosedur teknik harus 

dikerjakan paling       tidak 6 

inchi (15 cm) dari tepi cabinet.  

     

l.  Plastik pengemas spuit, needle 

dibuka dalam LAF. 

     

m. Permukaan ampul, vial dan 
botol infus di lap (swab) 
dengan alkohol 70% terlebih 
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dulu sebelum digunakan.  

n. Sebelum, selama dan sesudah 

pengerjaan, petugas mengecek 

(identifikasi) kesesuaian jenis 

dan jumlah obat yang 

disiapkan dengan permintaan 

dalam formulir “Pelayanan 

Pencampuran Obat 

Sitostatika” 

     

NO PERIHAL SPO SANGLAH  TOTAL KETERANGAN 

S TS S TS 

  o. Sesudah pengerjaan petugas 

mengecek apakah ada 

kebocoran, atau perubahan 

fisik (warna dan endapan). 

     

p. Setelah selesai bekerja, 

bersihkan cabinet dari sisa-

sisa pencampuran serta 

lakukan desinfeksi kembali.  

     

q. Sarung tangan terluar dilepas 

didalam cabinet, selanjutnya 

APD yang lain dilepas di 

ruang antara. 

     

r. Sampah dibuang dalam plastik 

berwarna ungu yang diberi 

label sampah sitostatika.  

     

s. Sampah sitostatika 
dimusnahkan dalam 
incenerator.     

                                                 

(Anonim E, 2012) 

     

 
1. Memakai APD sesuai 

prosedur tetap 

     

2. Mencuci tangan sesuai 

prosedur tetap 

     

3. Menghidupkan biological 

safety cabinet (BSC) 5 

menit sebelum digunakan. 

     

4. Melakukan dekontaminasi 

dan desinfeksi BSC sesuai 

prosedur tetap 

     

5.Menyiapkan meja BSC 

dengan memberi alas 
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sediaan sitostatika. 

6. Menyiapkan tempat 
buangan sampah khusus     

    bekas sediaan sitostatika. 

     

7. Melakukan desinfeksi 
sarung tangan dengan 
menyemprot alkohol 70%. 

     

 

NO PERIHAL SOP SANGLAH  TOTAL KETERANGAN 

S TS S TS 

  8.  Mengambil alat kesehatan 
dan bahan obat dari pass 
box. 

     

9. Meletakkan alat kesehatan 
dan bahan obat    

      yang akan dilarutkan di atas 

meja BSC. 

     

10. Melakukan pencampuran   

  sediaan sitostatika    
  secara aseptis. 

     

11. Memberi label yang sesuai 

pada setiap infus dan spuit 

yang sudah berisi sediaan 

sitostatika 

     

12. Membungkus dengan 

kantong hitam atau 

aluminium foil untuk obat-

obat yang harus terlindung 

cahaya. 

     

13. Membuang semua bekas 

pencampuran obat kedalam 

wadah pembuangan khusus. 

     

14. Memasukan infus untuk 

spuit yang telah berisi 

sediaan sitostatika ke dalam 

wadah untuk pengiriman. 

     

15. Mengeluarkan wadah untuk 

pengiriman yang telah 

berisi sediaan jadi melalui 

pass box. 

     

16. Menanggalkan APD sesuai 
prosedur tetap 

                    
(Departemen Kesehatan  Republik 
Indonesia, 2009) 
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NO PERIHAL SPO SANGLAH  TOTAL KETERANGAN 

S TS S TS 

 C. Ketersediaan 

untuk 

menangani 

Cytotoxic 

Spill Kit 

(Tumpahan 

sitotoksik) 

a. Buka Cytotoxic Spill Kit, dan 

letakkan tanda “Hati-hati, 

tumpahan sitotoksik” ditempat 

yang mudah dilihat dan dibaca 

disekitar tumpahan. 

     

b. Tutup tumpahan dengan 

underpad untuk tumpahan cair 

dan pecahan gelas, sedangkan 

untuk tumpahan serbuk tutup 

dengan tissue penyerap.  

     

c. Kenakan alat pelindung diri 
(APD) dengan urutan sebagai 
berikut:  
- Masker N-95 (Masker 

bedah rangkap dua).  

- Kaca mata pelindung 
- Penutup kepala (Head 

cover). 
- Sarung tangan dalam 
- Baju pelindung lengan 

panjang (chemo gown). 
- Shoes-cover 
- Sarung tangan luar 

     

d. Siapkan plastik berwarna ungu 

untuk menampung sampah / 

limbah sitotoksik.  

     

e. Tambahkan air diatas tisu 

sampai jenuh (untuk tumpahan 

serbuk) jangan menuangkan air 

secara langsung pada tumpahan 

serbuk!! 

     

f. Bersihkan tumpahan dengan 

beberapa kali proses 

pembersihan menggunakan air 

dan detergen sampai dapat 

dipastikan lokasi tumpahan 

bersih dan kering.  

     

g. Buang semua sampah hasil 

penanganan sitotoksik ke dalam 

kantong plastik ungu.  

     

 

NO PERIHAL SPO SANGLAH  TOTAL KETERANGAN 

S TS S TS 
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  h. Lepaskan alat pelindung diri 
dengan urutan sebagai berikut:  

- Shoes-cover (buang ke kantong 
plastik ungu).  

- Sarung tangan luar (Buang 
kedalam kantong plastik ungu) 

- Baju pelindung / chemo gown 
(Buang kedalam kantong 

plastik ungu) 
- Kaca mata pelindung (Buang 

kedalam kantong plastik ungu) 
- Letakkan kantong plastik ungu 

kedalam ember spill kit. 
- Sarung tangan dalam 

(masukkan kedalam ember spill 
kit) 

- Masker (masukkan kedalam 
ember spill kit) 

- Tanda “HATI-HATI, 
TUMPAHAN SITOTOKSIK” 

dimasukkan kedalam ember 
spill kit 

- Masukkan semua sisa spill kit 

yang tidak terpakai ke dalam 

ember spill kit.  

     

i.   Bungkus ember spill kit dengan 

kantong plastik ungu yang masih 

bersih dan tempelkan stiker limbah 

sitostatika pada bagian luar plastik 

ungu.  

     

j.   Segera bawa ke incinerator untuk 

dimusnahkan.   
                                           

(Anonim C, 2012) 

     

 
1. Setiap tumpahan hendaknya 

dihadapi segera setelah satu 

prosedur diselesaikan. Pakaian 

pelindung seperti yang 

digunakan untuk penyiapan 

obat-obatsitotoksik dipakai 

     

 

 

 

 

 

NO PERIHAL SPO SANGLAH  TOTAL KETERANGAN 
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S TS S TS 

  2. Tumpahan harus diseka 

dengan kertas handuk 

lembab sekali pakai dan ini 

diletakkan dalam suatu 

kantong pembuangan 

sampah resiko tinggi. 

Wadah dan kantong yang 

digunakan harus memenuhi 

persyaratan / peraturan 

keamanan. 

     

3. Permukaan lokasi kerja 

yang telah terkontaminasi 

harus dicuci dengan air 

dalam jumlah besar. 

     

4. Jika tumpahan terjadi pada 
kulit hendaknya segera 

irigasi dengan pencuci mata 
natrium klorida dan 
usahakan bantuan medis.       

                                          
(Siregar, 2004) 

     

5. Bersihkan tumpahan dengan 

tepat               pembersihan 

menggunakan deterjen 

alkali kuat.  Kemudian 

dibilas bersih dengan air 

steril, dan dilap dengan 

steril alkohol isopropil 

(70%) atau larutan lainnya 

yang sesuai. 

     

6. Lepaskan semua alat 
pelindung diri dan jika 
terkontaminasi harus 

dibuang ke dalam wadah 
limbah sitotoksik. Pakaian 
dengan jumlah minimal 
yang terkontaminasi harus 
dicuci secara terpisah dan 
dibilas dengan baik.  

                                             
(Anonim F, 2007) 

     

 

NO PERIHAL SPO SANGLAH  TOTAL KETERANGAN 

S TS S TS 

 D. Checking 

Product 

a. Sebelum, selama dan sesudah 

pengerjaan, petugas mengecek 

(identifikasi) kesesuaian jenis 

dan jumlah obat yang disiapkan 

dengan permintaan dalam 

formulir “Pelayanan 
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Pencampuran Obat Sitostatika”  

b. Sesudah pengerjaan, petugas 
mengecek apakah ada 
kebocoran, atau perubahan fisik 
(warna dan endapan) 

                                                
(Anonim E, 2012) 

     

1. Rumah sakit harus 
mengembangkan prosedur 
untuk transpor sediaan 
sitotoksik yang aman dan 
dapat termasuk kemasan, 

didesain secara khusus untuk 
menghindari dan menahan 
tumpahan. Prosedur 
merekam pengeluaran dan 
penerimaan sediaan obat 
sitotoksik hendaknya 
dipertimbangkan. 

                                                  
(Siregar,  2004) 

     

E. Label  a. Siapkan penanda (label) untuk 
produk jadi yang memadai dan 
jelas meliputi nama pasien, 
nomor rekam medis, ruangan 
tempat pasien dirawat, dosis, 
cara pemberian, penyimpanan, 
tanggal pembuatan dan tanggal 

kadaluarsa.  
                                                    

(Anonim B, 2011)  
 

     

1. Etiket hendaknya secara 

khusus didesain; dan 

hendaknya menyatakan 

bahwa ada zat sitotoksik 

dalam sediaan. 

     

2. Etiket hendaknya 
menyatakan jumlah dan 
volume total sediaan; 
rekomendasi jam; tanggal 
yang setelah itu sediaan 
hendaknya tidak digunakan 

lagi dan rekomendasi 
penyimpanan.  

                                                       

(Siregar, 2004) 

     

 
NO PERIHAL SPO SANGLAH  TOTAL KETERANGAN 

S TS S TS 
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3 Post:  

A. Pengiriman 

obat 

kemoterapi 

ke ruangan  

 
a. Ruangan membawa order 

yang dibuat oleh dokter ke 
ruang pencampuran obat 
suntik menggunakan formulir 
khusus (terlampir).  

                                       

(Anonim B, 2011) 

     

 
1. Pengiriman sediaan 

sitostatika dilakukan oleh 

petugas ruangan. 
                                        

(Anonim F, 2007) 

     

b. Pemberian 

obat 

kemoterapi 

pada pasien. 

Keterangan: 
A. Dokter 

a. Persyaratan kemoterapi 

harus terpenuhi. 

     

b. Dokter memberikan 

Informed Consent pada 

pasien atau keluarganya.  

     

B.  Perawat  
a. Perawat menyiapkan 

dan memastikan 

kelengkapan alat 

pelindung diri, alat-alat 

pemberian kemoterapi, 

cairan pelarut, obat 

premedikasi dan obat 

kemoterapi.  

     

C.  Dokter dan perawat 
a. Dokter dan perawat 

menggunakan alat 

pelindung diri. 

     

b. Dokter didampingi 
perawat memasukkan 
obat kemoterapi sesuai 
dengan pedoman 
kemoterapi pada kasus 

Kanker Serviks.  
                                           

(Anonim A, 2012) 

     

  Keterangan:  
1. Dokter dan perawat 

a. Sarung tangan sekali 
pakai untuk bedah, harus 
dikenakan selama 
kegiatan pemberian 
semua obat sitotoksik. 

     

NO PERIHAL SPO SANGLAH  TOTAL KETERANGAN 

S TS S TS 
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  b. Semprit dan perlengkapan 

intravena dengan 

sambungan Luer-lock 

harus digunakan bilamana 

mungkin. 

     

c. Perhatian khusus diberikan 

dalam “priming” 

perlengkapan intravena. 

Tutup ujung akhir harus 

dibuka sebelum “priming”. 

Printing hendaknya 

dilakukan kedalam spon 

kasa steril, kemudian 

dibuang sebagai mana 

mestinya. 

     

d. Ketaatan yang seksama 

pada prosedur biasa 

pemberian larutan 

parenteral penting. 

     

e. Walaupun setiap tindakan 

pencegahan harus 

dilakukan untuk 

menghindari resiko yang 

tidak perlu, perhatian 

harus diberikan juga agar 

pasien tidak dibuat terlalu 

cemas oleh prosedur 

yang digunakan. 

     

f.  Perlengkapan infus 

intravena dan wadah, 

hendaknya dipasang 

sedemikian untuk 

menghindari kebocoran. 

Mata, kulit dan selaput 

lendir paasien harus 

dilindungi dengan 

menggunakan lapisan 

tahan air dengan suatu 

absorben sekali pakai 

diatasnya. 

     

g. Jarum wajib ditukar antara 
penyediaan dan 
pemberian untuk 
menghindari ketinggalan 
larutan pada jarum. 

Semprit dan jarum baru 
harus digunakan pada 
setiap kesempatan. 

     

h. Semua personil yang      
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terlibat dalam pemberian 
obat-obat sitotoksik harus 
dilatih dalam 
mengindentifikasi 
ekstravasasi (bocornya 
obat dari pembuluh darah 
kedalam jaringan 
sekelilingnya selama 

pemberian obat) dan 
mengambil tindakan 
segera sesuai kebijakan 
yang ditetapkan rumah 
sakit 

                                   (Siregar, 
2004) 

 

 

NO PERIHAL SOP SANGLAH  TOTAL KETERANGAN 

S TS S TS 

 c. Penyimpanan a. Area penyimpanan ditempatkan 

ditempat yang mudah terlihat 

dan dibaca disekitar area. 

     

1. Semua obat sitostatika harus 
diberikan label yang 

menunjukkan bahwa 
diperlukan penanganan 
khusus. Dilampirkan ke 
semua paket obat dan 
penyimpanan rak, tempat 
sampah dan sekelilingnya. 
Identifikasi semua daerah di 
mana penyimpanan obat 

berbahaya. Batasi akses ke 
daerah-daerah hanya untuk 
personil yang telah terlatih 
dalam menangani obat 
berbahaya. Menyediakan 
peralatan penyimpanan yang 
dirancang untuk 
meminimalisir kerusakan, 

seperti rak dengan pembatas 
depan. Lemari pendingin 
penyimpanan obat berbahaya 
digunakan tempat sampah 
secara terpisah    

                                                 
(Sismondi, 2001). 

     

d. Pembuangan 

limbah 

sitotoksik 

a. Siapkan plastik berwarna ungu 

untuk menampung sampah / 

limbah sitotoksik. 

     

b. Buang semua sampah hasil 

penanganan sitotoksik ke 

dalam kantong plastik ungu.  

     

c. Semua sampah hasil 

penanganan sitotoksik harus 
segera dibawa ke incinerator 
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untuk dimusnahkan.  
                                                 

(Anonim C, 2012) 

 
1. Gunakan Alat Pelindung 

Diri (APD). 

     

 

NO PERIHAL SPO SANGLAH  TOTAL KETERANGAN 

S TS S TS 

  2. Tempatkan limbah pada 

wadah buangan tertutup. 

Untuk benda-benda tajam 

seperti spuit, vial, ampul, 

tempatkan di dalam wadah 

yang tidak tembus benda 

tajam, untuk limbah lain 

tempatkan dalam kantong 

berwarna (standar 

internasional warna ungu) 

dan berlogo sitostatika 

     

3. Beri label peringatan pada 

bagian luar wadah. 

     

4. Bawa limbah ke tempat 

pembuangan menggunakan 

troli tertutup. 

     

5. Musnahkan limbah dengan 

incenerator 1000ºC. 

     

6. Cuci tangan 

(Departemen Kesehatan  Republik 

Indonesia, 2009) 

     

E. Ketersediaan 

untuk 

menangani 

Cytotoxic 

Spill Kit 

(Tumpahan 

sitotoksik) 

a. Buka Cytotoxic Spill Kit, dan 

letakkan tanda “Hati-hati, 

tumpahan sitotoksik” ditempat 

yang mudah dilihat dan dibaca 

disekitar tumpahan. 

     

b. Tutup tumpahan dengan 

underpad untuk tumpahan cair 

dan pecahan gelas, sedangkan 

untuk tumpahan serbuk tutup 

dengan tissue penyerap.  

     

c. Kenakan Alat Pelindung Diri 
(APD) dengan urutan sebagai 
berikut:  
- Masker N-95 (Masker 

bedah rangkap dua).  
- Kaca mata pelindung 
- Penutup kepala (Head 
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cover). 
- Sarung tangan dalam 
- Baju pelindung lengan 

panjang (chemo gown). 
- Shoes-cover 
- Sarung tangan luar 

 

NO PERIHAL SPO SANGLAH  TOTAL KETERANGAN 

S TS S TS 

  d. Siapkan plastik berwarna 

ungu untuk menampung 

sampah / limbah sitotoksik.  

     

e. Tambahkan air diatas tisu 

sampai jenuh (untuk 

tumpahan serbuk) jangan 

menuangkan air secara 

langsung pada tumpahan 

serbuk!! 

     

f. Bersihkan tumpahan dengan 

beberapa kali proses 

pembersihan menggunakan air 

dan detergen sampai dapat 

dipastikan lokasi tumpahan 

bersih dan kering.  

     

g. Buang semua sampah hasil 

penanganan sitotoksik ke 

dalam kantong plastik ungu.  

     

h. Lepaskan alat pelindung diri 
dengan urutan sebagai berikut:  
- Shoes-cover (buang ke 

kantong plastik ungu).  
- Sarung tangan luar 

(Buang kedalam kantong 
plastik ungu) 

- Baju pelindung / chemo 

gown (Buang kedalam 
kantong plastik ungu) 

- Kaca mata pelindung 
(Buang kedalam kantong 
plastik ungu) 

- Letakkan kantong plastik 
ungu kedalam ember 
spill kit. 

Sarung tangan dalam 
(masukkan kedalam 
ember spill kit)  

- Masker (masukkan 
kedalam ember spill kit) 

- Tanda “HATI-HATI, 
TUMPAHAN 
SITOTOKSIK” 

dimasukkan kedalam 

ember spill kit 
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i. Bungkus ember spill kit dengan 

kantong plastik ungu yang masih 

bersih dan tempelkan stiker 

limbah sitostatika pada bagian 

luar plastik ungu.  
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S TS S TS 

  j.   Segera bawa ke incinerator 
untuk dimusnahkan.   

                                            

(Anonim C, 2012) 

     

1. Setiap tumpahan hendaknya 

dihadapi segera setelah satu 

prosedur diselesaikan. 

Pakaian pelindung seperti 

yang digunakan untuk 

penyiapan obat-obat 

sitotoksik hendaknya 

dikenakan. 

     

2. Tumpahan harus diseka 

dengan kertas handuk 

lembab sekali pakai dan ini 

diletakkan dalam suatu 

kantong pembuangan sampah 

resiko tinggi. Wadah dan 

kantong yang digunakan 

harus memenuhi persyaratan 

/ peraturan keamanan. 

     

3.Permukaan lokasi kerja yang 

telah terkontaminasi harus 

dicuci dengan air dalam 

jumlah besar. 

     

4. Jika tumpahan terjadi pada 
kulit hendaknya segera 

irigasi dengan pencuci mata 
natrium klorida dan 
usahakan bantuan medis. 

                                                   
(Siregar, 2004) 

     

5.Bersihkan tumpahan dengan 

tepat pembesihan 

menggunakan deterjen alkali 

kuat.  Kemudian dibilas 

bersih dengan air steril,dan 

dilap dengan steril alkohol 

isopropil (70%) atau larutan 

lainnya yang sesuai. 

     



lxxxiv 

 

lxxxiv 
 

6. Lepaskan semua alat 
pelindung diri dan jika 
terkontaminasi harus dibuang  
ke dalam wadah limbah 
sitotoksik. Pakaian dengan 
jumlah minimal yang   
terkontaminasi harus dicuci 
secara terpisah dan dibilas 

dengan baik                     
                  (Anonim F, 2007) 
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 F. Ekstravasasi a. Hal yang harus dilakukan bila 
terjadi extravasasi atau 
dicurigai akan terjadi 
extravasasi.  

 STOP infus atau injeksi 

     

 Ambil Kit extravasasi, 

gunakan PPE, beritahukan 

kepada perawat senior atau 

dokter.  

     

 Lepaskan line infus.       

 Jangan membuka abocat atau 

IVC (Intra Venus Cateter).  
     

 Imobilisasikan daerah 

pemasangan infus dan 

elevasikan agar lebih aman.  

     

 Tandai daerah extravasasi 

dengan pulpen permanen.  
     

 Cek managemen yang 

spesifik untuk obat yang 

extravasasi.  

     

 Biarkan IVC tetap pada 

tempatnya sampai dokter 

memerintahkan untuk 

melepasnya.  

     

 Tangani extravasasi sesuai 

dengan protokol masing – 

masing obat, lalu lepaskan 

PPE  

     

 Beri penghilang rasa sakit 

bila diperlukan.  
     

 Konsultasikan kepada tim 

bedah plastik apabila 
extravasasi memburuk.  
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 F. Ekstravasasi a. Hal yang harus dilakukan bila 
terjadi extravasasi atau 

dicurigai akan terjadi 
extravasasi.  

 STOP infus atau injeksi 

     

 Ambil Kit extravasasi, 

gunakan PPE, beritahukan 

kepada perawat senior atau 

dokter.  

     

 Lepaskan line infus.       

 Jangan membuka abocat atau 

IVC (Intra Venus Cateter).  
     

 Imobilisasikan daerah 

pemasangan infus dan 

elevasikan agar lebih aman.  

     

 Tandai daerah extravasasi 

dengan pulpen permanen.  
     

 Cek managemen yang 

spesifik untuk obat yang 

extravasasi.  

     

 Biarkan IVC tetap pada 

tempatnya sampai dokter 

memerintahkan untuk 

melepasnya.  

     

 Tangani extravasasi sesuai 

dengan protokol masing – 

masing obat, lalu lepaskan 

PPE  

     

 Beri penghilang rasa sakit 

bila diperlukan.  
     

 Konsultasikan kepada tim 

bedah plastik apabila 
extravasasi memburuk.  
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 Dokumentasikan extravasasi 

pada rekam medis pasien dan 
pada form pasien safety 
meliputi:  
- Tipe vena akses 
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- Area pemasangan  
- Nama obat dan volume 

extravasasi 
- Bagaimana obat diberikan 
- Tindakan yang telah 

dilakukan.  
- Edukasi pasien dan 

rencana Follow up. 

 Ambil foto extravasasi  
     

 Rencana follow up harus 

direncanakan oleh dokter dan 

perawat.  

     

 Berikan edukasi kepada 

pasien tentang hal yang harus 

dilakukan dirumah.  

     

b. Cara penanganan ekstravasasi 
tergantung dari jenis obat yang 
digunakan antara lain: 

 Penanganan extravasasi dari 

Mitomycin. 
- Lokalisasi obat dengan 

memberikan kompres 
dingin:  
 Kompres diletakkan 

menutupi dengan kuat 

tanpa tekanan dari 

material kompres 

dingin (Fleksibel cold 

pack atau kompres 

dingin) selama 15 

sampai 20 menit. 

     

 Material kompres 

dingin tidak diletakkan 

secara langsung diatas 

kulit dan harus dialasi 

dengan kain atau kasa. 
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   Oleskan DSMO: kulit 

harus kering sebelum 

dioleskan dengan 

sarung tangan yang 

basah akan 

menyebabkan bulat 

pada kulit. 
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 DSMO secara normal 

diberikan secara 

topikal dengan 

mengoleskan dengan 

cotton bud pada area 

yang terkena 4x sehari 

selama 7 hari. Jangan 

dibalut atau ditutupi.   

     

c.  Cara untuk mengurangi resiko 
dari extravasasi obat 
kemoterapi.  
Tindakan yang harus 

dilakukan pada saat 
memasukkan obat cytotoxic 
untuk mencegah extravasasi:  

 Hindari area pada punggung 

tangan dan yang berdekatan 

dengan persendian.  

     

 Hindari pemasangan infus 

pada alat gerak yang 

mengalami kerusakan, 

seperti: pembengkakan 

kelenjar limfe.  

     

 Pakai plester penutup atau 

fiksasi jarum infus yang 

memungkinkan untuk 

melihat tempat penusukan 

jarum infus selama 

pemberian obat.  

     

 Observasi adanya 

pembengkakan, cek patensi 

infus. 

     

 Cairan infus harus menetes 

dengan lancar.  
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   Minta pasien untuk 

melaporkan setiap 

keluhan, seperti: nyeri atau 

merasa terbakar, jika 

meragukan stop infus dan 

pikirkan untuk mengganti 

tempat pemasangan infus. 

     

  Cek secara rutin venous 

blood return, tanda-tanda 
kemerahan dan 
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pembengkakan selama 
pemberian. 
 

 Bilas selang infus dengan 

cairan yang sesuai diantara 

pemberian obat 

chemotherapy dan diakhir 

pemberian (kurang lebih 

50 s/d 100 cc).  

     

 Masukkan obat-obat 

vesicant terlebih dahulu.  
     

 Jangan menggunakan 
obat-obatan cytotoxic 

untuk mengetes kelancaran 
infus. 

                                       
(Anonim G , 2014).  

1. Hentikan injeksi dengan 

segera. 

     

2. Tinggalkan kanula / 

jarum pada tempatnya. 
     

3. Keluarkan obat 

(aspirasikan) melalui 

kanula / jarum. 

     

4. Naikkan anggota badan.      

5. Konsultasikan ke dokter 
spesialis untuk 
mengobati efek obat 
tersebut. 
                        

(Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, 2009) 
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 G. Time Out 

 

a. Prosedur time out harus 

dilaksanakan segera sebelum 

pemberian chemotherapy dan 

merupakan pengecekan final 

pasien safety untuk 

memastikan bahwa pemberian 

terapi tepat akan diberikan 

pada pasien yang tepat. 

     

b. Harus dilakukan oleh dua 

orang perawat dengan 1 orang 

yang akan memberikan 
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chemotherapy menggunakan 

PPE. 

c. Minta pasien menyebutkan 

nama dan tanggal    lahir. 

     

d. Cek kesesuaian nama, tanggal 

lahir pasien dengan yang 

tertera pada gelang, lembaran 

terapi, dan obat chemo pasien. 

     

e. Cek apakah obat dan dosisnya 

sudah benar. 

     

f. Cek tanggal kadaluarsa pada 

obat chemotherapy 

     

 

g.  Cek hasil darah pasien 

     

h. Pastikan obat-obat 

chemotherapy sudah diberikan 

pada waktu yang telah 

ditentukan sesuai protokol 

chemotherapy / permintaan 

dokter. 

     

i. Cek adanya inform consent      

j. Checklist time out harus sudah 
terisi dengan benar, sebelum 
tindakan berikutnya. 

                                                      
(Anonim G, 2014) 

     

 

 


