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ABSTRAK 

 

Chandra Dewi Asmarhany 

Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet 

Kabupaten Jepara, 

XIII +  94 halaman +  7 tabel +  15 gambar + 13 lampiran  

 

       Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengelolaan limbah medis 

padat yang berdasarkan pada Kepmenkes RI Nomor: 1204/MENKES/SK/X/2004 di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengelolaan limbah medis padat di RSUD Kelet Jepara. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode kualitatif. Obyek penelitian 

ini adalah pengelolaan limbah medis padat di ruang rawat inap, IGD, IBS, 

Laboratorium, Poli, dan Farmasi RSUD Kelet Jepara. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa masih kurangnya komitmen rumah sakit dalam sistem 

pengelolaan limbah medis padat, sarana penunjang belum semua terpenuhi, tahapan 

pengelolaan limbah dan pelabelan telah dilakukan. Tempat pembuangan akhir tidak 

sesuai dan perlu perubahan metode sanitary landfill. Pelatihan, imunisasi, 

pemeriksaan kesehatan, dan pencatatan sama sekali belum berjalan. Penyediaan alat 

pelindung diri belum sesuai dengan Kepmenkes Nomor: 1204/Menkes/SK/X/2004. 

Disarankan kepada pihak rumah sakit untuk meningkatkan komitmen dalam 

pengelolaan limbah, melengkapi setiap ruangan penghasil limbah dengan alat 

pemotong jarum, melengkapi alat pelindung diri, memberikan program imunisasi dan 

pemeriksaan kesehatan. 

 

Kata Kunci : Pengelolaan, Limbah Medis Padat. 

Kapustakaan : 30 (1997-2011) 
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ABSTRACT 

Chandra Dewi Asmarhany 

Solid Medical Waste Management in the General Hospital Kelet Jepara 
XIII + 97 pages + 7 tables + 15 figures + 13 appendices 

 

       The problems studied in this research is solid medical waste management based 

on Kepmenkes No.: 1204/MENKES/SK/X/2004 in General Hospital Kelet Jepara. 

This study aims to determine the management of solid medical waste in hospitals 

Kelet Jepara. This study used a descriptive research, using qualitative methods. 

Object of this research is solid medical waste management in the inpatient unit, 

emergency room, IBS, Laboratory, Poly, and Pharmacy General Hospital Kelet 

Jepara. The results of this study indicate that there is still a lack of commitment in 

the hospital medical solid waste management systems, support facilities have not all 

met, the stages of waste management and labeling have been performed. Landfill is 

not appropriate and need to change sanitary landfill method. Training, 

immunization, health check, and the recording is not yet running. Provision of 

personal protective equipment is not in accordance with Kepmenkes Number: 

1204/Menkes/SK/X/2004. It is recommended to the hospital's commitment to 

improving waste management, waste generators complement any room with a needle 

cutting tools, equip personal protective equipment, provide immunizations and health 

screening programs. 

 

Keywords : Management, Medical Waste Solid. 

Bibliography : 30 (1997-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 iv 

PENGESAHAN 

Telah dipertahankan di hadapan panitia sidang ujian skripsi Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, skripsi atas nama Chandra Dewi 

Asmarhany, NIM: 6450408063, dengan judul “Pengelolaan Limbah Medis Padat 

di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Kabupaten Jepara” 

Pada hari         : Kamis 

Tanggal         : 27 Januari 2014 

 

Panitia Ujian 

 

Ketua Panitia     Sekretaris 

 

 

Dr. Drs. Harry Pramono, M.Si           Irwan Budiono, S.KM,M.Kes 

NIP. 19591019 198503 1 001   NIP. 19751217 200501 1 003 

 

 

    Dewan Penguji,     Tanggal persetujuan 

 

 

 

Ketua Penguji         1. Arum Siwiendrayanti., S.KM,M.Kes     _________ 

              NIP. 19800909 200501 2 002 

  

 

 

Anggota Penguji        2. Mardiana,S.KM,M.Si                         ___________ 

(Pembimbing Utama)             NIP. 19800420 200501 1 003 

 

 

 

 

Anggota Penguji        3. Sofwan Indarjo,S,KM.M.Kes              ___________ 

(Pembimbing Pendamping) NIP. 19821018 200812 2 003 

 

 



 

 v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO  

“Man jadda wajada (siapa yang bersungguh-sungguh akan sukses), man shabara 

zhafira (siapa yang bersabar akan beruntung), man sara aladarbi washala (siapa 

yang berjalan di jalan-Nya akan sampai ke tujuan), (A. Fuadi, 2011:132)”. 

“Ketika kamu berhasil, temanmu akhirnya tahu siapa kamu, ketika kamu gagal, 

kamu akhirnya tahu siapa sesungguhnya temanmu, (Aris Toteles, 1998:248)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah 

SWT, karya ini kupersembahkan  untuk: 

1. Ibunda Siti Ma’unah dan Ayahanda Drs. 

Dwi Pramono sebagai Dharma Bhakti 

Ananda. 

2. Almamaterku UNNES. 

 



 

 vi 

KATA PENGANTAR 

 Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah dan karunia-

Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah 

Sakit Umum Daerah Kelet Kabupaten Jepara” dapat terselesaikan. Skripsi ini 

disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Kesehatan 

Masyarakat Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Keolahragaan, 

Universitas Negeri Semarang. 

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian sampai penyelesaian skripsi ini, 

dengan rendah hati disampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Bapak Dr. H. 

Harry Pramono, M.Si., atas Surat Keputusan penetapan Dosen Pembimbing 

Skripsi. 

2. Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas 

Negeri Semarang, Bapak Drs. Tri Rustiadi, M.Kes., atas ijin penelitian. 

3. Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahrgaan Universitas 

Negeri Semarang, Ibu Dr. dr. Hj. Oktia  Woro KH, M.Kes., atas persetujuan 

penelitian. 

4. Pembimbing I, Ibu Mardiana S.KM, M.Si., atas bimbingan, saran, dan arahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Pembimbing II, Bapak Sofwan Indarjo S.KM, M.Kes., atas bimbingan, saran 

dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Kepala UPT LITBANG Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Jepara, Bapak Yurisman, SH, MH., atas ijin penelitian. 

7. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Kabupaten Jepara, Bapak dr. Widyo 

Kunto, M.Kes, atas ijin penelitiannya. 



 

 vii 

8. Teman Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2008, atas masukan dan 

motivasinya dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Semoga 

amal baik dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah 

SWT. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 

kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat. 

      Semarang,   Juli 2013 

 

 

       Penyusun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 viii 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

JUDUL ............................................................................................................  i  

ABTRAK .........................................................................................................  ii 

ABSTRACT .....................................................................................................  iii    

PENGESAHAN  .............................................................................................      iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................  v 

KATA PENGANTAR ....................................................................................  vi 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................     vii 

DAFTAR TABEL  .........................................................................................      xi 

DAFTAR GAMBAR  .....................................................................................     xii 

DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................     xiii 

BAB I PENDAHULUAN  ..............................................................................       1 

1.1  Latar Belakang Masalah  .........................................................................       1 

1.2  Rumusan Masalah ...................................................................................   6 

1.3  Tujuan Penelitian ....................................................................................       6 

1.4  Manfaat Penelitian ..................................................................................       6 

1.5 Keaslian Penelitian ..................................................................................     7 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian .......................................................................     11 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................     12 

2.1 Rumah Sakit  ...........................................................................................    12  

2.2 Limbah Rumah Sakit ..............................................................................     16 

2.3 Pengelolaan Limbah Rumah Sakit ..........................................................  19 



 

 ix 

2.4 Limbah Medis Padat ...............................................................................     27 

2.5 Pengelolaan Limbah Medis  ....................................................................  31 

2.6 Dampak Limbah Rumah Sakit ................................................................  39 

2.7 Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit ........................................  40 

2.8 Sistem Manajemen K3 Rumah Sakit ......................................................  41 

2.9 Kerangka Teori........................................................................................  45 

BAB III METODE PENELITIAN ...............................................................  46   

3.1  Alur Pikir .................................................................................................  46 

3.2 Fokus Penelitian ......................................................................................  46 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian ..............................................................     46 

3.4 Sumber Informasi ....................................................................................  47 

3.5 Instrumen Penelitian................................................................................  48 

3.6 Perolehan Data ........................................................................................     48 

3.7 Prosedur Penelitian..................................................................................     50 

3.8 Pemeriksaaan Keabsahan Data ...............................................................     52 

3.9 Analisis Data ...........................................................................................  53 

BAB IV HASIL ...............................................................................................  55 

4.1 Gambaran Umum ....................................................................................  55 

4.2  Hasil Penelitian ......................................................................................  58 

BAB V PEMBAHASAN ................................................................................  83 

5.1 Pembahasan ................................................................................................  83 

5.2 Hambatan Penelitian ..................................................................................  91 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN .............................................................  92 



 

 x 

6.1 Simpulan ....................................................................................................  92 

6.2 Saran ...........................................................................................................  93 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................  94 

LAMPIRAN ....................................................................................................  95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 xi 

DAFTAR TABEL 

Halaman 

Tabel 1.1: Keaslian Penelitian........................... ..............................................  7 

Tabel 1.2: Perbedaan Penelitian .......................................................................  9 

Tabel 2.1: Metode Sterilisasi Pemanfaatan Limbah ........................................  26 

Tabel 3.1: Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ....................................................  50 

Tabel 4.1: Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin .......................  57 

Tabel 4.2: Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...............  57 

Tabel 4.3: Distribusi Narasumber Berdasarkan Masa Kerja ............................  58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 xii 

DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 2.1: Contoh Rumah Sakit Kelas A .....................................................  13 

Gambar 2.1: Contoh Rumah Sakit Kelas B .....................................................  14 

Gambar 2.3: Contoh Rumah Sakit Kelas C .....................................................  15 

Gambar 2.4: Contoh Rumah Sakit Kelas D .....................................................  16 

Gambar 2.5: Contoh Kontainer Limbah Medis ...............................................  21 

Gambar 2.6: Contoh Insenerator ......................................................................  24 

Gambar 2.7: Contoh Autoclave  .......................................................................  26 

Gambar 2.8: Contoh Limbah Medis Padat .......................................................  28 

Gambar 2.9: Contoh Limbah Medis Benda Tajam ..........................................  30 

Gambar 2.10: Contoh Limbah Farmasi ............................................................  31 

Gambar 2.11: Kerangka Teori .........................................................................  45 

Gambar 3.1: Kerangka Konsep ........................................................................ . 46 

Gambar 4.1: Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Jepara ..................................  56 

Gambar 4.2: Bagan Struktur Organisasi RSUD Kelet Kabupaten Jepara .......  56 

Gambar 4.3: Alur Pengelolaan Limbah Medis Padat.......................................  80 

 

 

 

 

 

 



 

 xiii 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

Lampiran 1: Tabel Narasumber .......................................................................  98 

Lampiran 2: Hasil Observasi ............................................................................  99 

Lampiran 3: Pedoman Wawancara Pengelolaan Limbah Medis Padat ...........  

untuk Kepala Bagian Sanitasi Lingkungan, dan Koordinator ....  

Pengendalian Pencegahan Inveksius  .........................................  103 

 

Lampiran 4: Pedoman Wawancara Pengelolaan Limbah Medis Padat ...........  

untuk Petugas Pengangkut Limbah Medis Padat, Petugas .........  

Insenerator, Perawat Ruangan  ...................................................  105 

 

Lampiran 5: Check List Pengelolaan Limbah Medis Padat .............................  107 

Lampiran 6: Standart Operational Prosedure Pengelolaan Limbah Medis ....  

Padat RSUD Kelet ......................................................................  111 

 

Lampiran 7: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi .........................................  112 

Lampiran 8: Surat Permohonan Ijin Penelitian Kantor BAPPEDA ................  

Kabupaten Jepara ........................................................................  113 

 

Lampiran 9: Surat Permohonan Ijin Penelitian RSUD Kelet Jepara ...............  114 

Lampiran 10: Surat Ijin Penelitian Kantor BAPPEDA Kabupaten Jepara ......  115 

Lampiran 11: Surat Ijin Penelitian RSUD Kelet Jepara...................................  116 

Lampiran 12: Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian .................................  117 

Lampiran 13: Dokumentasi Penelitian .............................................................  118   

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Masalah lingkungan erat sekali hubungannya dengan dunia kesehatan. Untuk 

mencapai kondisi masyarakat yang sehat diperlukan lingkungan yang baik pula. 

Dalam hal ini rumah sakit sebagai sarana kesehatan harus pula memperhatikan 

keterkaitan tersebut. Dilain pihak, rumah sakit juga dapat dikatakan sebagai 

pendonor limbah karena buangannya berasal dari kegiatan medis maupun non-medis 

yang bersifat berbahaya dan beracun (Nadia Paramita, 2007:51). 

       Rumah sakit sebagai sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan upaya 

pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan 

gawat darurat, pelayanan medik, dan non medik yang dalam melakukan proses 

kegiatan tersebut akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Oleh karenanya 

perlu upaya penyehatan lingkungan rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi 

masyarakat dan petugas rumah sakit akan bahaya pencemaran lingkungan yang 

bersumber dari limbah rumah sakit (Darmadi, 2008:28). 

       Pengelolaan limbah rumah sakit di Indonesia masih dalam kategori belum baik. 

Berdasarkan kriteria WHO, pengelolaan limbah rumah sakit yang baik bila 

presentase limbah medis 15%, namun kenyataannya di Indonesia mencapai 23,3%, 

melakukan pewadahan 20,5% dan pengangkutan 72,7%. Rumah sakit yang sudah 

melakukan pengelolaan limbah cair sebesar 53,4% dan 51,1% melakukan 

pengelolaan dengan instalasi IPAL atau septic tanc (Arifin, 2008). 

       Dulu penggunaan alat suntik baik untuk pengobatan maupun imunisasi masih 

mengandalkan semprit atau syringe yang disterilkan melalui perebusan berulang 

sehingga hampir tidak ditemui limbah medis benda tajam. Tetapi sesuai 
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perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, para dokter dan petugas kesehatan 

harus menggunakan alat suntik disposable (sekali pakai) dan bahkan memakai 

autodisable syringe (alat suntik sekali pakai yang memang tidak dapat dipakai 

kembali), mengakibatkan adanya limbah alat suntik yang di kategorikan limbah 

medis benda tajam dan berbahaya (Biro Umum dan Humas Setjen Depkes RI, 

2003:1). 

       Berdasarkan laporan oleh US Environmental Protection Agency pada tahun 1999 

di depan kongres Amerika terdapat sebanyak 11.700-45.300 jiwa tenaga kebersihan 

rumah sakit pertahunnya mengalami cidera akibat benda tajam dan 23-91 jiwa 

diantaranya terinfeksi virus hepatitis B (A. Pruss, dkk., 2005:26). Di Indonesia pada 

tahun 2003 diketahui bahwa setiap bulan pemakaian alat suntik untuk pengobatan 

mencapai 10 juta pelayanan. Jumlah limbah medis benda tajam di Indonesia menjadi 

tinggi. 

       Jarum suntik juga dibutuhkan dalam program Keluarga Bencana (KB). Data 

dinas kesehatan wilayah provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa perserta KB 

aktif terbanyak adalah pengguna alat kontrasepsi jenis suntik. Penggunaan 

kontrasepsi suntik pada tahun 2007 sebesar 54,55% tahun 2008 sebesar 54,84%, dan 

meningkat menjadi 55,80% pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan peningkatan 

jumlah limbah alat suntik yang dihasilkan yaitu sekitar 10 juta alat suntik per tahun 

(Dinkes Provinsi Jawa Tengah, 2009:59). 

       Benda tajam khususnya jarum suntik meskipun hanya dalam jumlah sedikit, 

tetapi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kesehatan. Benda tajam tidak 

hanya dapat menyebabkan luka gores maupun luka luka tusuk tetapi juga dapat 

menginfeksi luka jika benda ini terkontaminasi patogen (A. Pruss, dkk., 2005:22). 

Pada tahun 2000, World Health Organization (WHO) mencatat kasus infeksi akibat 

tusukan jarum yang terkontaminasi diperkirakan mengakibatkan: (1) terinfeksi virus 
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hepatitis B sebanyak 21 juta (32% dari semua infeksi baru), (2) terinveksi virus 

hepatitis C 2 juta (40% dari semua infeksi baru), (3) terinfeksi virus HIV sebanyak 

260 ribu (5% dari seluruh infeksi baru). 

       Pada tahun 2002, hasil penilaian yang dilakukan WHO di 22 negara berkembang 

menunjukkan bahwa proporsi fasilitas layanan kesehatan yang tidak menggunakan 

metode pembuangan limbah yang tepat meningkat dari 18% menjadi 64% (World 

Health Organization, 2004:1). 

       Perlu adanya pengelolaan limbah medis padat secara benar dan aman, 

penanganan limbah medis padat harus segera dibenahi demi menjamin kesehatan dan 

keselamatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di lingkungan rumah sakit. 

Sehingga di perlukan kebijakan sesuai menejemen kesehatan dan keselamatan kerja 

dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan mentoring limbah rumah sakit 

sebagai salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan (Tjandra Yoga 

Adhitama, 2006:30). 

       Pengelolaan limbah medis padat harus dilakukan secara khusus. Pewadahan 

harus menggunakan tempat khusus yang kuat, anti bocor, anti tusuk, dan tidak 

mudah untuk dibuka sehingga orang lain tidak dapat membukanya. Pemusnahan 

menggunakan insenerator dengan suhu tinggi sekitar 1.200º C setelah itu residu yang 

sudah aman di buang ke landfill (Ditjen P2MPL, 2004:18). 

       Berdasarkan hasil assessment tahun 2002, diketahui bahwa baru 49% dari 1.176 

rumah sakit (526 rumah sakit pemerintah dan 652 rumah sakit milik swasta) di 30 

provinsi, baru 648 rumah sakit yang memiliki insenerator dan 36% memiliki IPAL 

(Instalasi Pengelolaan Air Limbah) dengan kondisi diantaranya tidak berfungsi. 

Untuk pengelolaan limbah padat, 80,7% sudah melakukan pemisahan antara limbah 
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medis dan limbah non-medis, tetapi dalam masalah pewadahan sekitar 20,5% yang 

menggunakan pewadahan khusus dengan warna dan lambang berbeda (Wiku 

Adisasmito, 2009:7). 

       Rumah Sakit Umum Daerah Kelet merupakan rumah sakit tipe C milik 

Pemerintah Kabupaten Jepara. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal 

yang dilakukan peneliti di rumah sakit pada tanggal 24 Oktober 2012, diketahui 

pewadahan limbah non-medis dan medis sudah ada pemisahan dengan menggunakan 

tong sampah dan kardus yang berbeda. Limbah medis sudah diangkut oleh petugas 

cleaning service dan di pisahkan oleh perawat ruangan. Setelah itu dimasukkan ke 

dalam troli untuk diproses kembali kedalam incinerator. Serta diketahui bahwa 6 

dari 22 wadah tempat limbah infeksius yang digunakan sebagai wadah alat suntik 

bekas pakai masih menggunakan kotak yang berbahan kertas kardus. Hal ini 

diprediksi dapat membuat tenaga kerja bagian pengumpulan dan pengangkutan 

rentan tertusuk benda tajam. Dari hasil pengamatan juga ditemukan pengelolaan 

kassa bekas balutan luka dari pasien dirumah sakit yang hanya di kumpulkan dan 

dibakar secara manual dengan bahan bakar yang diletakkan didalam lubang galian. 

       Hasil wawancara dengan petugas pada tanggal 7 November 2012, diketahui 

bahwa pemusnahan limbah medis padat dilakukan terpisah dengan limbah medis 

lainnya menggunakan incenerator dengan suhu 900-1200 . Rata-rata angka Bed 

Occupancy Rate (BOR) pada tahun 2011 mencapai 63.73%. Dalam pemusnahannya, 

limbah medis padat dilakukan di RS Donorojo sebagai RS Cabang dari RSUD Kelet. 

Hal ini disebabkan incinerator di RSUD Kelet dalam masa perbaikan. 
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       Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) oleh petugas belum sesuai dengan 

peraturan. Masih terjadi kecelakaan kerja, yakni 8 kasus seperti tertusuk dan tergores 

limbah jarum suntik pada petugas pengumpul limbah medis ruangan maupun 

pengangkut limbah selama tahun 2011. 

       Setiap rumah sakit termasuk RSUD Kelet harus memiliki strategi pengelolaan 

limbah yang komprehensif dengan memperhatikan prinsip yang telah diatur (Wiku 

Adisasmito, 2008:37). Pemerintah khususnya Ditjen Pemberantasan Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah menyusun 

pedoman pengelolaan limbah medis padat di Puskesmas, pedoman sanitasi rumah 

sakit, pedoman pengelolaan limbah klinis dan pedoman persyaratan rumah sakit, 

sampai pada tingkat perundang-undangan antara lain melalui Kepmenkes RI Nomor 

1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan yang salah 

satunya berisi tentang pengelolaan limbah rumah sakit. Mulai dari pengertian, 

persyaratan, dan tata laksana. Dalam penelitian ini nantinya akan mengkaji lebih 

lanjut isi dari persyaratan serta tata laksana yang berkaitan dengan limbah medis 

padat sesuai dengan Kepmenkes yang berlaku. 

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Jepara”. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Bagaimana pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kelet Kabupaten Jepara pada penerapan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan 

limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Kabupaten Jepara pada 

penerapan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1204/MENKES/ SK/X/2004. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Untuk RSUD Kelet Jepara 

       Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan untuk melengkapi dokumen 

internal guna akreditasi rumah sakit dan menentukan kebijakan terkait manajemen 

pengelolaan limbah medis padat di rumah sakit serta melengkapi data yang sudah 

ada. 

1.4.2 Untuk Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

       Dapat dijadikan referensi untuk diadakannya penelitian selanjutnya serta 

menambah pengetahuan bagi para pembaca guna referensi bahan bacaan. 

1.4.3 Untuk Peneliti 

       Dapat dijadikan sarana penerapan dan pengembangan ilmu yang secara teoritik 

di dapat dalam perkuliahan sehingga menambah pengetahuan serta digunakan untuk 

syarat tugas akhir. 

1.5 Keaslian Penelitian 

       Keaslian penelitian merupakan matriks yang memuat tentang perbedaan judul 

penelitian, nama peneliti, tahun dan tempat penelitian, rancangan penelitian, dan 

hasil penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 

(Tabel 1.1). 
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Tabel 1.1: Keaslian Penelitian 

No 
Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun, 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Studi 

tentang 

pengelolaan 

limbah 

bahan 

berbahaya 

dan beracun 

(B3)  

Rumah 

Sakit Islam 

Sultan 

Agung 

Semarang 

Sumisih 2011, RSI 

Sultan 

Agung 

Semarang 

Deskriptif 

Cross 

Sectional 

Pada tahap 

pengemasan, 

pengangkutan dan 

pengumpulan 

limbah medis 

padat sudah 

sesuai dengan 

peraturan Bapedal 

No 01 Tahun 

1995. Namun 

pada tahap 

penyimpanan dan 

persyaratan 

bangunan tidak 

sesuai dengan 

peraturan. RSI 

Sultan Agung 

Semarang hanya 

memiliki SOP 

pengelolaan 

limbah medis dan 

nonmedis serta 

pengelolaaan 

limbah benda 

tajam. Kebijakan 

K3 meliputi 

pelatihan dan 

pendidikan bagi 

petugas pelaksana 

tidak berjalan 

dengan baik, 

imunisasi dan 

pemeriksaan bagi 

petugas tidak 

berjalan dengan 

baik, penyediaan 

APD belum 

lengkap. 
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Lanjutan (Tabel 1.1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2. Gambaran 

pengelolaan 

limbah 

medis 

benda tajam 

sebagai 

upaya 

menjaga 

keselamatan 

dan 

kesehatan 

petugas 

pengelola di 

Rumah 

Sakit dr  

Soetomo 

Surabaya 

Umi 

Nadlifah 

2010, 

RSUD dr 

Soetomo 

Surabaya 

Penelitian 

evaluatif 

Pelatihan, 

imunisasi, APD, 

dan pemeriksaan 

kesehatan dalam 

Protap RSUD dr  

Soetomo tidak 

sesuai dengan 

WHO tahun 1999, 

Depkes RI tahun 

1994, Kepmenkes 

RI No. 

1204/MENKES/S

K/2004. Tahap 

pengelolaan 

limbah medis 

benda tajam di 

RSUD dr 

Soetomo secara 

keseluruhan 

sudah dilakukan 

dengan baik, akan 

tetapi TPS dalam 

kategori kurang 

limbah medi baik. 

Tahap 

pengelolaan 

benda tajam 

meliputi 

pemisahan, 

pengangkutan, 

dan TPS dalam 

Protap RSUD dr  

Soetomo tidak 

sesuai dengan 

Depses RI 1994, 

Depkes RI 1996, 

dan WHO tahun 

1999. 
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Tabel 1.2: Perbedaan Penelitian 

No  Sumisih Umi Nadlifah 
Chandra Dewi 

Asmarhany 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Judul Studi tentang 

pengelolaan 

limbah bahan 

berbahaya dan 

beracun (B3) di 

Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung 

Semarang 

Gambaran 

pengelolaan 

limbah medis 

benda tajam 

sebagai upaya 

menjaga 

keselamatan dan 

kesehatan petugas 

pengelola di 

Rumah Sakit dr 

Soetomo Surabaya 

Pengelolaan 

limbah medis 

padat di Rumah 

Sakit Umum 

Daerah Kelet 

Jepara 

2. Tahun dan 

tempat 

penelitian 

2011, RSI Sultan 

Agung Semarang 

2010, RSUD dr 

Soetomo Surabaya 

2013, Rumah 

Sakit Umum 

Daerah Kelet 

Kab. Jepara 

3. 

 

 

 

4. 

Ranca-

ngan 

penelitian 

 

Hasil 

penelitian 

Cross Sectional 

 

 

 

Pada tahap- 

pengangkutan dan 

pengumpulan 

pengemasan, 

limbah medis. 

Padat sudah sesuai 

dengan peraturan 

Bapedal No 01 

Tahun 1995. 

Namun pada tahap 

penyimpanan dan 

persyaratan 

bangunan tidak 

sesuai dengan 

peraturan. RSI 

Sultan Agung 

Semarang hanya 

memiliki SOP 

Evaluatif 

 

 

 

Kebijakan K3 

meliputi pelatihan 

dan pendidikan 

bagi petugas 

pelaksana tidak 

berjalan dengan 

baik, imunisasi  

dan pemeriksaan 

bagi petugas tidak 

berjalan dengan 

baik, penyediaan 

APD belum 

lengkap. 

Pelatihan, 

imunisasi, APD, 

dan pemeriksaan 

kesehatan dalam 

Protap RSUD dr  

Soetomo tidak  

Kualitatif 
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Lanjutan (Tabel 1.2) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  pengelolaan limbah 

medis dan 

nonmedis serta 

pengelolaaan 

limbah benda tajam 

sesuai dengan WHO 

tahun 1999, Depkes RI 

tahun 1994, Kepmenkes 

RI No.1204/ 

MENKES/SK/2004. 

Tahap pengelolaan 

limbah medis benda 

tajam di RSUD dr 

Soetomo secara 

keseluruhan sudah 

dilakukan dengan baik, 

akan tetapi TPS dalam 

kategori kurang baik. 

Tahap pengelolaan 

limbah medis benda 

tajam meliputi 

pemisahan, 

pengangkutan, dan TPS 

dalam Protap RSUD dr 

Soetomo tidak sesuai 

dengan Depses RI 

1994, Depkes RI 1996, 

dan WHO tahun 1999. 

 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

       Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

       Penelitian ini dilakukan diruang rawat inap, Poli, IGD, IBS, Farmasi, dan 

Laboratorium. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

       Ruang lingkup waktu meliputi proses penyususnan proposal skripsi yang 

dilakukan pada bulan November 2012 hingga mulai dilakukan penelitian yang 

dilaksanakan pada tanggal 10 Juni-8 Juli 2013. 
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1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan 

       Materi yang ada dalam penelitian termasuk dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat 

khususnya bidang Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Rumah Sakit 

       Rumah sakit adalah suatu sarana kesehatan yang menyelenggarakan sarana 

kesehatan yang menyertakan upaya kesehatan rujukan, dan dalam ruang lingkup ilmu 

kesehatan masyarakat, termasuk didalamnya upaya pencegahan penyakit mulai dari 

diagnosis dini dan pengobatan yang tepat, perawatan intensif dan rehabilitasi orang 

sakit sampai tingkat penyembuhan optimal (Wiku Adisasmito, 2009:33), sedangkan 

menurut Kepmenkes RI Nomor: 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan 

kesehatan lingkungan rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat 

berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat atau dapat menjadi tempat penularan 

penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan 

kesehatan (Ditjen P2MPL, 2004:1). 

2.1.1 Kegiatan Jasa di Rumah Sakit 

       Kegiatan suatu rumah sakit dapat dikelompokkan menjadi kegiatan kuratif, 

preventif, dan rehabilitative. Secara garis besar kegiatan tersebut dibagikan atas: (1) 

rawat jalan, (2) rawat inap, (3) rawat gawat darurat, (4) pelayanan medik, (5) 

perawatan penunjang medik, (6) perawatan penunjang non-medik, (7) pendidikan 

dan pelatihan, (8) penelitian (Juli Soemirat Slamet, 2002:148). 

2.1.2 Klasifikasi Rumah Sakit  

       Berdasarkan Permenkes RI Nomor 340/MENKES/Per/11/2010 tentang 

klasifikasi rumah sakit, rumah sakit umum diklasifikasikan menjadi tipe A, tipe B, 

tipe C,dan tipe D. 
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2.1.2.1 Rumah Sakit Kelas A 

       Rumah Sakit Umum Kelas A harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 

pelayanan medik paling sedikit 4 Pelayanan Medik Spesialis Dasar, 5 Pelayanan 

Spesialis Penunjang Medik, 12 Pelayanan Medik Spesialis Lain dan 13 Pelayanan 

Medik Sub Spesialis. 

       Kriteria, fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas A meliputi: 

Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis 

Dasar, Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, Pelayanan Medik Spesialis Lain, 

Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut, Pelayanan Medik Sub Spesialis, Pelayanan 

Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik, Dan Pelayanan 

Penunjang Non Klinik. Jumlah tempat tidur minimal 400 buah (Permenkes RI 

Nomor 340, 2010:4). Rumah sakit ini telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan 

rujukan tertinggi (top referral hospital) atau disebut juga rumah sakit pusat (Gambar 

2.1).  

 

Gambar 2.1 : Contoh Rumah Sakit Kelas A 

Sumber : (Jafam, 2011:2). 
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2.1.2.2 Rumah Sakit Kelas B 

       Rumah Sakit Umum Kelas B harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 

pelayanan medik paling sedikit 4 Pelayanan Medik Spelialis Dasar, 4 Pelayanan 

Spesialis Penunjang Medik, 8 Pelayanan Medik Spesialis Lainnya dan 2 Pelayanan 

Medik subspesialis Dasar. Jumlah tempat tidur minimal 200 buah (Permenkes RI 

No.340, 2010:6). Rumah sakit tipe B didirikan di setiap ibukota propinsi (provincial 

hospital) yang menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kabupaten (Gambar 

2.2). 

 

Gambar 2.2: Contoh Rumah Sakit Kelas B 

Sumber : (Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Tengah, 2008:4). 

 

2.1.2.3 Rumah Sakit Kelas C 

       Rumah Sakit Umum Kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 

pelayanan medik paling sedikit 4 Pelayanan Medik Spesialis Dasar dan 4 Pelayanan 

Spesialis Penunjang Medik. Kemampuan dan fasilitas rumah sakit meliputi 
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Pelayanan Medik Umun, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis 

Dasar, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik dan 

Pelayanan Penunjang Non Klinik. Jumlah tempat tidur minimal 100 buah 

(Permenkes RI No.340, 2010:8). Direncanakan rumah sakit tipe C ini akan didirikan 

di setiap kabupaten atau kota (regency hospital) yang menampung pelayanan rujukan 

dari puskesmas (Gambar 2.3). 

 

Gambar 2.3: Contoh Rumah Sakit Kelas C 

Sumber: (RS Medistra, 2011:1). 

 

2.1.2.4 Rumah Sakit Kelas D 

       Rumah Sakit Umum Kelas D harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 

pelayanan medik paling sedikit 2 Pelayanan Medik Spesialis Dasar. Jumlah tempat 

tidur minimal 50 buah (Permenkes RI No.340, 2010:10). Sama halnya dengan rumah 

sakit tipe C, rumah sakit tipe D juga menampung pelayanan yang berasal dari 
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puskesmas. Kriteria, fasilitas, dan kemampuan Rumah Sakit Kelas D meliputi 

Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Medik Spesialis 

Dasar, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, Pelayanan Penunjang Klinik, dan 

Pelayanan Penunjang Non Klinik (Gambar 2.4). 

 

Gambar 2.4: Contoh Rumah Sakit Kelas D 

Sumber : (Jafam, 2008:1). 

 

2.2 Limbah Rumah Sakit 

       Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah 

sakit dan kegiatan penunjang lainnya. Mengingat dampak yang mungkin timbul, 

maka diperlukan upaya pengelolaan yang baik meliputi alat dan sarana, keuangan, 

dan tatalaksana pengorganisasian yang ditetapkan dengan tujuan memperoleh 

kondisi rumah sakit yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan (Bastari 

Alamsyah, 2007:6). 
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       Pembuangan limbah yang berjumlah cukup besar ini paling baik jika dilakukan 

dengan memilah ke dalam berbagai kategori. Pada tiap jenis kategori diterapkan cara 

pembuangan limbah yang berbeda. Prinsip umum pembuangan limbah rumah sakit 

adalah sejauh mungkin menghindari resiko kontaminasi dan trauma (Bestari 

Alamsyah, 2007:6). 

       Adanya berbagai sarana pelayanan kesehatan tersebut, maka menghasilkan 

limbah baik cair maupun padat. Limbah padat yang ada dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu, limbah medis dan limbah non-medis. 

2.2.1 Limbah Medis 

       Limbah medis adalah limbah yang dihasilkan langsung oleh kejadian medis 

dalam. Limbah ini tergolong dalam kategori limbah berbahaya dan beracun (B3) 

sehingga berpotensi membahayakan komunitas rumah sakit. Jika pembuangan 

limbah medis tidak memenuhi syarat akan menimbulkan bahaya terhadap masyarakat 

di sekitar lokasi rumah sakit. Berdasarkan wujudnya, limbah dibedakan menjadi tiga 

yaitu: 

2.2.1.1 Limbah Medis Padat 

       Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, 

limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah 

kimiawi, limbah radio aktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan 

kandungan logam berat. 

2.2.1.2 Limbah Medis Cair 

       Limbah medis cair merupakan semua air buangan termasuk tinja yang berasal 

dari kegiatan rumah sakit yang berkemungkinan mengandung mikroorganisme bahan 

kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan. 
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2.2.1.3 Limbah Medis Gas 

       Limbah medis gas adalah semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari 

kegiatan pembakaran di rumah sakit seperti insenerator, perlengkapan dapur, 

generator, inastesi, dan pembuatan obat sitotoksik. 

2.2.2 Limbah Medis Berdasarkan Pengelolaannya 

      Dalam kaitan dengan pengelolaannya, limbah medis dikelompokkan menjadi 

lima (Wiku Adisasmito, 2009:133), yaitu: 

2.2.2.1 Golongan A 

       Limbah yang termasuk dalam golongan A, terdiri dari: dressing bedah, swab, 

dan semua bahan yang tercampur dengan bahan tersebut, bahan linen dari kasus 

penyakit infeksi, serta seluruh jaringan tubuh manusia (terinfeksi maupun tidak), 

bangkai atau jaringan hewan dari laboratorium dan hal lain yang berkaitan dengan 

swab dan dressing (Wiku Adisasmito, 2009:132). 

2.2.2.2 Golongan B 

       Limbah yang termasuk dalam golongan B, terdiri dari: syringe bekas, jarum, 

cartridge, pecahan gelas, dan benda tajam lainnya (Wiku Adisasmito, 2009:133). 

2.2.2.3 Golongan C 

       Limbah yang termasuk dalam golongan C, terdiri dari: limbah dari ruang 

laboratorium dan post-partum kecuali yang termasuk dalam golongan A (Wiku 

Adisasmito, 2009:133). 

2.2.2.4 Golongan D 

       Limbah yang termasuk dalam golongan D, terdiri dari: limbah bahan kimia dan 

bahan farmasi tertentu (Wiku Adisasmito, 2009:133). 
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2.2.2.5 Golongan E 

       Limbah yang termasuk dalam golongan E, terdiri dari: pelapis bed-pan 

disposable, urinoir, incontinence-pad, dan stomage bags (Wiku Adisasmito, 

2009:133). 

2.2.2 Limbah Non-Medis 

       Limbah padat non-medis adalah semua sampah padat diluar sampah medis yang 

dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti kantor atau administrasi, unit perlengkapan, 

ruang tunggu, ruang inap, unit gizi atau dapur, halaman parkir, taman, dan unit 

pelayanan (Ditjen P2MPL, 2004:17).  

2.3 Pengelolaan Limbah Rumah Sakit 

       Pengelolaan sampah harus dilakukan dengan benar dan efektif serta memenuhi 

persyaratan sanitasi. Sebagai suatu yang tidak digunakan lagi, tidak disenangi, dan 

harus dibuang maka sampah tentu harus dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah 

merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang 

meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 

       Menurut Kepmenkes RI No.1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyaratan 

kesehatan lingkungan rumah sakit didalam pelaksanaan pengelolaan sampah setiap 

rumah sakit harus melakukan reduksi limbah mulai dari sumber, harus mengelola 

dan mengawasi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan beracun, harus 

melakukan pengelolaan stok bahan kimia dan farmasi (Ditjen P2MPL, 2004:21). 

       Setiap peralatan yang digunakan dalam pengelolaan limbah medis mulai dari 

pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan harus melalui sertifikasi dari pihak 

yang berwenang. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan: (1) menyeleksi bahan 

yang kurang menghasilkan limbah sebelum membelinya, (2) menggunakan sedikit 



 

 

20 

mungkin bahan kimia, (3) mengutamakan metode pembersihan secara fisik daripada 

secara kimiawi, (4) mencegah bahan yang dapat menjadi limbah seperti dalam 

kegiatan perawatan dan kebersihan, (5) memonitor alur penggunaan bahan kimia dari 

bahan baku sampai menjadi limbah bahan berbahaya dan beracun, (6) memesan 

bahan sesuai kebutuhan, (7) menggunakan bahan yang diproduksi lebih awal untuk 

menghindari kadaluarsa, (8) menghabiskan bahan dari setiap kemasan, dan (9) 

mengecek tanggal kadaluarsa bahan pada saat diantar oleh distributor (Ditjen 

P2MPL, 2004:21). 

       Hal ini dilakukan agar sampah yang dihasilkan dari rumah sakit dapat dikurangi 

sehingga dapat menghemat biaya operasional untuk pengelolaan sampah (Ditjen 

P2MPL, 2004:21). 

2.3.1 Penampungan Limbah Rumah Sakit  

       Sampah biasanya ditampung di tempat produksi sampah untuk beberapa lama, 

oleh karena itu setiap unit hendaknya disediakan tempat penampungan dengan 

bentuk, ukuran, dan jumlah yang disesuaikan dengan jenis sampah serta kondisi 

setempat. Sampah sebaiknya tidak dibiarkan di tempat penampungan terlalu lama. 

Terkadang sampah juga diangkut langsung ke tempat penampungan blok atau 

pemusnahan. Penyimpanan limbah medis padat harus sesuai iklim tropis yaitu pada 

musim hujan paling lama 48 jam dan musim kemarau 24 jam (Ditjen P2MPL, 

2004:20). 

       Untuk memudahkan pengelolaan sampah dirumah sakit maka terlebih dahulu 

limbah atau sampahnya dipilih untuk dipisahkan. Pewadahan atau penampungan 

sampah harus memenuhi persyaratan dengan penggunaan jenis wadah sesuai 

kategori. 

       Tempat penampungan sampah hendaknya memenuhi persyaratan minimal 

sebagai berikut: (1) bahan tidak mudah karat, (2) kedap air, terutama untuk 
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menampung sampah basah, (3) bertutup rapat, (4) mudah dibersihakan, (5) mudah 

dikosongkan atau diangkut, (6) tidak menimbulkan bising, (7) tahan terhadap benda 

tajam dan runcing (A. Pruss, dkk., 2008:68). 

       Kantong plastik pelapis dan bak sampah dapat digunakan untuk memudahkan 

pengosongan dan pengangkutan. Kantong plastik tersebut membantu membungkus 

sampah waktu pengangkutan sehingga mengurangi kontak langsung mikroba dengan 

manusia serta mengurangi bau, tidak terlihat sehingga memberi rasa estetis dan 

memudahkan pencucian bak sampah. 

       Penggunaan kantong plastik ini terutama bermanfaat untuk sampah 

laboratorium. Ketebalan plastik disesuaikan dengan jenis sampah yang dibungkus 

agar petugas pengangkut sampah tidak mengalami cidera oleh benda tajam yang 

menonjol dari bungkus sampah (Ditjen P2MPL, 2004:21). Kantong plastik diangkat 

setiap hari apabila dua per tiga bagian telah terisi sampah. Benda tajam hendaknya 

ditampung pada tempat khusus (safety box) seperti botol atau karton yang aman 

(Gambar 2.5) 

 

Gambar 2.5: Contoh Kontainer Limbah Medis 

Sumber: (USAID, 2009:137). 
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       Unit laboratorium menghasilkan berbagai jenis sampah, oleh karena itu 

diperlukan tiga tipe dari tempat penampungan sampah dilaboratorium yaitu tempat 

penampungan sampah gelas dan pecahan gelas untuk mencegah cidera, sampah yang 

basah dengan solvent untuk mencegah penguapan bahan solvent dan mencegah 

timbulnya api dan tempat penampungan dari logam untuk sampah yang mudah 

terbakar. 

2.3.2 Pengangkutan Limbah Rumah Sakit 

       Pengangkutan sampah dimulai dengan pengosongan bak sampah di setiap unit 

dan diangkut ke pengumpulan lokal atau ke tempat pemusnahan. Pengangkutan 

biasanya dengan kereta, sedangkan untuk bangunan bertingkat dapat dibantu dengan 

menyediakan cerobong sampah atau lift pada tiap sudut bangunan. 

       Pengangkutan limbah ke luar rumah sakit menggunakan kendaraan khusus. 

Kantong sampah sebelum dimasukkan ke kendaraan pengengkut harus diletakkan 

dalam kontainer yang kuat dan tertutup. Kantong sampah juga harus aman dari 

jangkauan manusia maupun binatang (Ditjen P2MPL, 2004:22). 

2.3.2.1 Kereta  

       Kereta merupakan alat angkut yang umum digunakan. Pada saat merencanakan 

pengangkutan perlu mempeertimbangkan beberapa hal: (1) penyebaran tempat 

penampungan sampah, (2) jalur jalan dalam rumah sakit, (3) jenis dan jumlah 

sampah, (4) jumlah tenaga dan sarana yang tersedia. Kereta pengangkut disarankan 

terpisah antara limbah medis dan non-medis agar tidak kesulitan dalam pembuangan 

dan pemusnahannya. Kereta pengangkut hendaknya memenuhi syarat: (1) 

permukaan bagian dalam harus rata dan kedap air, (2) mudah dibersihkan, (3) mudah 

diisi dan dikosongkan (A. Pruss, dkk., 2005:68). 
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2.3.2.2 Cerobong Sampah atau Lift 

       Sarana cerobong sampah biasanya tersedia digedung modern bertingkat untuk 

efisiensi pengangkutan sampah dalam gedung. Namun, penggunaan cerobong 

sampah ini banyak mengandung resiko, antara lain dapat menjadi tempat 

perkembangan kuman, bahaya kebakaran, pencemaran udara, dan kesulitan lain, 

misalnya untuk pembersihannya dan penyediaan sarana penanggulangan kebakaran. 

Apabila menggunakan sarana tersebut perlu ada perhatian khusus antara lain dengan 

menggunakan kantong plastik yang kuat (Munif Arifin, 2010:1). 

2.3.2.3 Tempat Penampungan Sementara  

       Sarana ini harus disediakan dalam ukuran yang memadai dan kondisi yang baik 

(tidak bocor, tertutup rapat, dan terkunci). Sarana ini bias ditempatkan di dalam atau 

luar gedung. Konstruksi tempat pengumpulan sampah sementara bias dari dinding 

semen atau kontainer logam dengan syarat tetap yaitu kedap air, mudah dibersihkan, 

dan tertutup rapat. Ukuran hendaknya tidak terlalu besar sehingga mudah 

dikosongkan, apabila jumlah sampah yang ditampung cukup banyak perlu 

menambah jumlah kontainer (Munif Arifin, 2010:1). 

       Bagi rumah sakit yang mempunyai insenerator di lingkungannya harus 

membakar limbahnya paling lambat 24 jam. Bagi rumah sakit yang tidak mempunyai 

insenerator, maka limbah medis padat harus dimusnahkan melalui kerjasama dengan 

pihak lain yang mempunyai insenerator untuk dilakukan pemusnahan paling lambat 

24 jam apabila disimpan pada suhu ruang (Ditjen P2MPL, 2004:21). 

2.3.3 Teknologi Pengolahan dan Pembuatan Limbah Rumah Sakit 

       Sebagian besar limbah klinis dan yang sejenis itu dibuang dengan insenerator 

atau landfill. Metode yang digunakan tergantung pada faktor khusus yang sesuai 

dengan institusi, peraturan yang berlaku, dan aspek lingkungan yang berpengaruh 
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terhadap masyarakat. Penanganan untuk limbah yang berasal dari rumah sakit, 

sebelum dibuang ke landfill, limbah harus mendapat perlakuan yaitu: 

2.3.3.1 Insenerasi 

       Insenerasi adalah proses pembakaran sampah dengan suhu tinggi yang dapat 

dikendalikan. Penggunaan insenerator dalam pengolahan limbah medis merupakan 

salah satu cara pengolahan yang lazim dilakukan di rumah sakit karena tidak 

membutuhkan lahan yang luas secara praktis dalam pengoperasiannya. Jika 

dioperasikan dengan benar, dapat memusnahkan patogen dari limbah dan 

mengurangi kuantitas limbah menjadi abu. 

       Perlengkapan insenerasi harus diperhatikan dengan cermat berdasarkan sarana 

dan prasarana serta situasi di rumah sakit (A. Pruss, dkk., 2005:87). 

Insenerator sekala kecil yang digunakan di rumah sakit dengan kapasitas 200-1000 

kg per hari, dioperasikan berdasarkan permintaan. Insenerator untuk limbah medis 

rumah sakit dioperasikan pada suhu antara 900-1200 . Pemasukan limbah 

dilakukan secara manual (Gambar 2.6). 

 
 

Gambar 2.6: Contoh Insenerator 

Sumber: (Maxpell, 2010:1). 

 



 

 

25 

       Pembersihan debu dilakukan setiap hari atau setiap 2-3 hari. Pengeluaran abu 

dilakukan dengan menggunakan sekop dan proses pembakaran dapat berjalan secara 

otomatis. Pengoperasian insenerator harus dilakukan oleh petugas yang sudah 

mendapatkan pelatihan dan harus selalu dipantau terhadap pembacaan parameter 

operasional dan kondisi insenerator (A. Pruss, dkk., 2005:91). 

2.3.3.2 Autoclaving  

       Autoclaving merupakan proses desinfeksi termal basah yang efisien. Biasanya, 

autoclave dipakai di rumah sakit untuk sterilisasi alat yang dapat didaur ulang, dan 

unit ini hanya mampu member perlakuan pada limbah yang jumlahnya terbatas. 

Dengan demikian, autoklaf umumnya digunakan hanya untuk limbah yang sangat 

infeksius, seperti kultur mikroba dan benda tajam. Kantong limbah plastik biasa 

hendaknya tidak digunakan karena tidak tahan panas dan akan meleleh selama 

autoclaving. Karena itu diperlukan kantong autoclaving. Pada kantong ini terdapat 

indicator, seperti pita autoclave yang menunjukkan bahwa kantong telah mengalami 

perlakuan panas yang cukup (A. Pruss, dkk., 2005:112). 

       Autoklaf yang digunakan secara rutin untuk limbah biologis harus diuji minimal 

setahun sekali untuk menjamin hasil yang optimal. Rumah sakit dengan sarana-

prasarana terbatas harus memiliki satu autoklaf (A. Pruss, dkk., 2005:186). 

Kelebihan dari proses ini adalah lebih efisien, ramah lingkungan, dan biaya 

operasional yang relative rendah. Kelemahannya adalah hanya dapat mengolah 

limbah dalam jumlah terbatas dan jenis tertentu (Gambar 2.7). 
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Gambar 2.7: Autoklaf 

Sumber: (Maxpell, 2010:1). 

2.3.3.3 Desinfeksi dengan Bahan Kimia 

       Desinfeksi kimia merupakan suatu proses yang efisien, tetapi sangat mahal jika 

harga desinfektannya lebih tinggi. Agar pelakasanaan berlangsung aman, diperlukan 

teknisi ahli yang dibekali dengan peralatan pelindung yang adekuat sehingga metode 

ini tidak direkomendasikan untuk semua limbah infeksius, namun sangat bermanfaat 

untuk limbah benda tajam yang dapat didaur ulang atau desinfeksi kotoran dari 

pasien kolera (A. Pruss, dkk., 2005:186). 

Tabel 2.1: Metode Sterilisasi Pemanfaatan Limbah 

No. Metode Sterilisasi Suhu Waktu Kontak 

(1) (2) (3) (4) 

1. 

 

 

 

 

2. 

Sterilisasi dengan panas: 

a. Sterilisasi Kering dalam 

oven “Poupinel” 

b. Sterilisasi basah dalam 

otoklaf. 

Sterilisasi dengan bahan kimia: 

a. Ethylene oxide (gas) 

b. Glutaraldehyde (cair) 

 

160º C 

170º C 

121º C 

 

 

50-60º C 

- 

 

120 menit 

60 menit 

30 menit 

 

 

3-8 jam 

30 menit 

(Sumber: Dutjen P2MPL, 2004:22) 



 

 

27 

2.3.3.4 Sanitary Landfill  

       Sanitary landfill didesain dengan sedikitnya empat kelebihan dari metode 

pembuangan terbuka: isolasi limbah secara geologis dari lingkungan, persiapan 

teknis yang tepat sebelum lokasi siap menerima limbah, staf ada ditempat untuk 

mengontrol aktifitas operasional, dan pembuangan serta penutupan limbah setiap hari 

yang terkelola. Rekomendasi lain yang dapat digunakan untuk pembuangan limbah 

rumah sakit yaitu dengan menggali lubang kecil sedalam 2 meter dan tinggi isinya 

harus mencapai 1-1,5 meter. Setelah diisi limbah, lubang harus segera ditutup dengan 

lapisan tanah setebal 10-15 cm. Jika tidak mungkin ditutup dengan tanah, batu kapur 

dapat dihamburkan diatas limbah. Dengan metode ini akan mempermudah staf 

landfill untuk mengawasi pemulungan (A. Pruss, dkk., 2005:117). 

2.4 Limbah Medis Padat 

       Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, 

limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah 

kimiawi, limbah radio aktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan 

kandungan logam berat. 

2.4.1 Limbah Medis Berdasarkan Potensi Bahaya  

       Berdasarkan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh Ditjen P2MPL, limbah 

medis di kategorikan sebagai berikut: 

2.4.1.1 Limbah Infeksius 

       Merupakan limbah yang diduga mengandung patogen dalam konsentrasi yang 

cukup dapat menyebabkan penyakit pada pejamu yang rentan (A. Pruss, dkk., 

2005:3). Dapat dihasilkan oleh laboratorium, kamar isolasi, kamar perawatan. 

Pathogen tersebut dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa jalur antara lain: 
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(1) Akibat tusukan, lecet atau luka dari kulit, (2) Melalui membran mukosa, (3) 

Pernafasan, (4) Melalui ingesti. 

2.4.1.2 Limbah Patologis 

       Limbah patologis terdiri dari jaringan, organ, bagian tubuh, janin manusia dan 

bangkai hewan, darah, dan cairan tubuh (A. Pruss, dkk., 2005:4). Jaringan tubuh 

yang tampak nyata seperti anggota badan dan placenta yang tidak memerlukan 

pengesahan penguburan hendaknya dikemas secara khusus dan diberikan label serta 

diproses pada incinerator dibawah pengawasan petugas berwenang (Gambar 2.8). 

 

Gambar 2.8: Contoh Limbah Medis Padat 

Sumber : (Hervin, 2010:5). 

 

2.4.1.3 Limbah Benda Tajam  

       Benda tajam merupakan materi yang dapat menyebabkan luka iris atau luka 

tusuk antara lain jarum, jarum suntik, scalpel dan jenis belati lain, pisau bedah, 

peralatan infuse, gergaji, pecahan kaca, dan paku, baik terkontaminasi maupun tidak, 

benda tersebut berbahaya dan berpotensi menularkan penyakit (A. Pruss, dkk., 

2005:4). Limbah benda tajam mempunyai potensi bahaya tambahan yang dapat 

menyebabkan infeksi dan cidera karena mengandung bahan kimia beracun atau 

radioaktif (DepKes, 2002:72). 
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       Benda tajam tidak hanya menyebabkan luka gores maupun luka tusuk tetapi juga 

dapat menginfeksi luka jika benda ini terkontaminasi patogen (A. Pruss, dkk., 

2005:22). Limbah benda tajam walaupun diproduksi sedikit namun sangat 

berbahaya. Pengelolaan yang tidak baik dapat menyebabkan penularan penyakit pada 

tenaga kesehatan, petugas pengelola limbah, dan juga masyarakat. Seperti limbah 

jarum suntik yang terinfeksi, bila tidak diolah dulu sebelum dibuang maka dapat 

beresiko menginfekasi pemulung ditempat pembuangan akhir. 

       Dalam pedoman bersama International Labour Organization dan World Health 

Organization (ILO dan WHO) tentang pelayanan Kesehatan dan HIV atau AIDS 

disebutkan bahwa rumah sakit harus membuat prosedur untuk menangani dan 

membuang benda tajam, termasuk alat suntik, dan memastikan bahwa pelatihan, 

pemantauan, dan evaluasi penerapannya dilaksanakan dengan baik (ILO dan WHO, 

2005:26). Prosedur tersebut harus mencakup: (1) penempatan wadah tahan tusukan 

yang diberi tanda dengan jelas untuk membuang benda tajam ditempatkan sedekat 

mungkin kedaerah dimana benda tajam tersebut digunakan atau ditemukan, (2) 

penempatan ulang yang teratur dari wadah benda tajam sebelum mereka mencapai 

garis isi dari manufaktur atau bila mereka sudah setengah penuh, wadah harus 

ditutup sebelum dibuang, (3) pembuangan dari benda tajam yang tidak bisa dipakai 

ulang dalam wadah yang ditempatkan dengan aman, yang memenuhi peraturan 

nasional yang relevan dan pedoman teknis, (4) hindari penutupan ulang dan 

manipulasi jarum dari tangan lainnya, dan bila penutupan jarum jarum diperlukan, 

gunakan teknik sekop dengan satu tangan, (5) tanggung jawab untuk pembuangan 

yang benar oleh orang yang menggunakan benda tajam, dan (6) tanggung jawab 
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untuk pembuangan yang tepat dan melaporkan setiap kejadian oleh setiap orang yang 

menemukan benda tajam (Gambar 2.9). 

 

Gambar 2.9: Contoh Limbah Medis Benda Tajam 

Sumber: (Ursula Carlson, 2003:1). 

 

2.4.1.4 Limbah Farmasi 

       Limbah farmasi mencakup semua produk obat, farmasi, vaksin, dan serum yang 

sudah kadaluarsa, tidak digunakan, tumpah, terkontaminasi, yang tidak diperlukan 

lagi dan harus dibuang dengan tepat termasuk barang yang akan dibuang setelah 

digunakan untuk menangani produk farmasi (A. Pruss, dkk., 2005:4). 

2.4.1.5 Limbah Sitotoksis 

       Limbah yang berasal dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan 

pemberian obat sitotoksis untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan 

untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel hidup, urin, tinja, dan 

muntahan pasien yang mengandung obat sitotoksik (A. Pruss, dkk., 2005:5). 

2.4.1.6 Limbah Kimiawi  

       Limbah kimia mengandung zat kimia yang berasal dari aktivitas diagnostik dan 

eksperimen serta dari pemeliharaan kebersihan, aktivitas keseharian, dan prosedur 
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pemberian desinfektan (A. Pruss, dkk., 2005:6). Limbah kimia ada yang berbahaya 

dan tidak berbahaya, disebut berbahaya jika memiliki salah satu sifat toksik, korosif, 

mudah terbakar, reaktif, dan genotoksik (Gambar 2.10). 

 

Gambar 2.10: Contoh Produk Farmasi Kadaluarsa 

Sumber: (Ursula Carlson, 2003:1). 

 

2.4.1.7 Limbah Kontainer Bertekanan  

       Limbah ini berasal dari gas yang digunakan di rumah sakit yang kerap dikemas 

dalam tabung, cartridge, dan kaleng aerosol. Penggunaan gas dalam kontainer 

bertekanan harus dilakukan dengan hati-hati karena kontainer dapat meledak jika 

terbakar atau tanpa sengaja bocor (A. Pruss, dkk., 2005:7).        

2.4.1.8 Limbah dengan Kandungan Logam Berat 

       Limbah ini termasuk dalam subkategori limbah kimia berbahaya dan biasanya 

bersifat toksik, seperti limbah merkuri yang berasal dari bocoran peralatan 

kedokteran yang rusak, misalnya thermometer, alat pengukur tekanan darah, dan 

sebagainya (A. Pruss, dkk., 2005:7). 

2.5 Pengelolaan Limbah Medis 

       Dalam Kepmenkes RI Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 desebutkan bahwa 

dalam pengelolaan limbah medis terdapat enam tahapan, yaitu: (1) pemilahan, (2) 
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pewadahan, (3) pemanfaatan kembali dan daur ulang, (4) pengumpulan dan 

pengangkutan, (5) pengolahan dan pemusnahan, dan (6) pembuangan akhir. 

2.5.1 Pemilahan Limbah Medis 

      Pemilahan limbah harus dimulai dari sumber yang menghasilkan limbah. 

Dilakukan pemilahan jenis limbah medis padat yang terdiri dari limbah infeksius, 

limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah kimia, limbah 

radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat. 

Jarum dan syringes harus dipisahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali. Jarum 

harus dihancurkan dengan menggunakan alat pemotong jarum supaya lebih aman 

dan mengurangi resiko terjadinya cidera. Setelah limbah alat suntik dan benda tajam 

lainnya sudah dirasa aman, kemudian dimasukkan dakam kontainer benda tajam (A. 

Pruss, dkk., 2005:64). 

2.5.2 Pewadahan Limbah Medis 

       Di setiap sumber penghasil limbah medis harus tersedia tempat pewadahan yang 

terpisah dengan limbah padat non-medis. Limbah benda tajam harus dikumpulkan 

dalam satu wadah tanpa memperhatikan terkontaminasi atau tidaknya. Wadah 

tersebut harus anti bocor, anti tusuk, dan tidak mudah untuk dibuka sehingga orang 

yang tidak berkepentingan tidak dapat membukanya atau ditampung pada tempat 

khusus (safety box) seperti botol atau karton yang aman (Ditjen P2MPL, 2004:18). 

       Pewadahan limbah medis padat harus memenuhi persyaratan dengan 

penggunaan wadah dan label. Persyaratan pewadahan limbah medis padat antara 

lain: terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air, dan 

mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya, misalnya bahan 

fiberglass. Kantong plastik diangkat setiap hari atau kurang sehari apabila 2/3 bagian 
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telah terisi limbah. Tempat pewadahan limbah medis padat infeksius dan sitotoksis 

yang tidak langsung kontak dengan limbah harus segera dibersihkan dengan larutan 

desinfektan apabila akan dipergunakan kembali, sedangkan untuk kantong plastik 

yang telah dipakai dan kontak langsung dengan limbah tersebut tidak boleh 

digunakan lagi. Limbah sitotoksis dikumpulkan dalam wadah yang kuat, anti bocor, 

dan diberi label bertuliskan “Limbah Sitotoksis” (A. Pruss, dkk., 2005:64). 

2.5.3 Pemanfaatan Kembali atau Daur Ulang  

       Limbah medis padat yang akan dimanfaatkan kembali harus melalui proses 

sterilisasi. Untuk menguji efektifitas sterilisasi panas harus dilakukan tes Bacillus 

stearothermophilus dan untuk sterilisasi kimia harus dilakukan tes Bacillus subtilis 

(Ditjen P2MPL, 2004:22). Peralatan benda tajam dapat dimanfaatkan kembali setelah 

melalui proses sterilisasi. Bahan atau alat yang dapat dimanfaatkan kembali setelah 

proses sterilisai meliputi pisau bedah (scalpel), jarum hipodermik, syringes, botol, 

dan wadah kaca. Setelah pemakaian, peralatan tersebut harus dikumpulkan di tempat 

yang terpisah dari tempat peralatan sekali pakai, kemudian dicuci dengan hati-hati, 

kemudian disterilkan. Sterilisasi dapat dilakukan secara kimiawi, dibakar atau 

dengan autoclaving (A. Pruss, dkk., 2005:62). 

      Proses autoclaving merupakan proses desinfeksi termal basah yang efisien. 

Peralatan ini hanya dapat mengolah sedikit limbah sehingga umumnya digunakan 

untuk limbah yang sangat infeksius seperti benda tajam. Mesin ini hanya 

memerlukan waktu 60 menit pada suhu dan tekanan masing-masing 121ºC dan 1 bar 

(100 kPa) sehingga memungkinkan uap untuk berpenetrasi secara maksimum ke 

dalam materi limbah (A. Pruss, dkk., 2005:115). 
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2.5.4 Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah Medis  

       Staf keperawatan dan staf klinis lainnya harus memastikan bahwa kantong 

limbah tertutup atau terikat dengan kuat apabila sudah dua pertiga penuh. Kontainer 

limbah medis yang sudah ditutup harus dimasukkan dalam kantong kuning berlabel 

untuk limbah medis infeksius. Pengumpulan dari tiap ruangan penghasil limbah 

harus dilakukan setiap hari dan diangkut ke lokasi penampungan dengan 

menggunakan gerobak atau troli khusus yang tertutup (A. Pruss, dkk., 2005:67). 

       Alat pengangkut tidak diperbolehkan memiliki sudut yang tajam yang dapat 

merusak kantong atau kontainer limbah. Kantong atau kontainer harus diganti segera 

dengan yang baru dan harus selalu tersedia di setiap lokasi penghasil limbah banda 

tajam. Penyimpanan pada musim hujan maksimal 48 jam dan musim kemarau 

maksimal 24 jam (Ditjen P2MPL, 2004:20). 

2.5.5 Pengolahan dan Pemusnahan Limbah Medis  

       Limbah medis padat tidak diperbolehkan dibuang langsung ke tempat 

pembuangan akhir limbah domestik sebelum aman bagi kesehatan. Cara dan 

teknologi pengolahan atau pemusnahan limbah medis padat disesuaikan dengan 

kemampuan rumah sakit dan jenis limbah medis padat yang ada, dengan pemanasan 

menggunakan autoklaf atau dengan pembakaran menggunakan insenerator (Ditjen 

P2MPL, 2004:24). 

2.5.5.1 Pengolahan Limbah Medis Infeksius dan Benda Tajam 

       Limbah benda tajam harus diolah dengan insenerator bila memungkinkan, dan 

dapat diolah bersama dengan limbah infeksius lainnya. Tipe insenerator sangat 

banyak, mulai dari pembangkit bersuhu tinggi yang sangat mutakhir sampai unit 

pembakaran yang sangat sederhana dengan suhu rendah. Jika dioperasikan dengan 
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benar, dapat memusnahkan patogen dari limbah dan mengurangi kuantitas limbah 

menjadi abu. Perlengkapan insinerasi harus diperhatikan dengan cermat berdasarkan 

sarana dan prasarana dan situasi di rumah sakit. Insenerator untuk limbah medis 

rumah sakit dioperasikan pada suhu antara 900ºC dan 1200ºC (A. Pruss, dkk., 

2005:91). 

2.5.5.2 Pengolahan Limbah Farmasi  

       Limbah farmasi dalam jumlah kecil dapat diolah dengan insenerator pirolitik 

(pirolytic incinerator), rotary kiln, dikubur secara aman, sanitary landfill, dibuang ke 

sarana air limbah atau di insenerasi. Tetapi dalam jumlah besar harus menggunakan 

fasilitas pengolahan yang khusus seperti rotary kiln, kapsulisasi dalam drum logam, 

dan insenerasi.  Limbah farmasi dalam jumlah yang besar harus dikembalikan 

kepada distributor, sedangkan bila dalam jumlah sedikit dan tidak memungkinkan 

dikembalikan, supaya dimusnahkan melalui insenerator pada suhu diatas 1000 ºC. 

2.5.5.3 Pengolahan Limbah Sitotoksis 

      Limbah sitotoksis sangat berbahaya dan tidak boleh dibuang dengan penimbunan 

(landfill) atau kesaluran limbah umum. Pembuangan yang dianjurkan adalah 

dikembalikan keperusahaan penghasil atau distributornya, insenerasi pada suhu 

tinggi, dan degradasi kimia. Bahan yang belum dipakai dan kemasannya masih utuh 

karena kadaluarsa harus dikembalikan ke distributor apabila tidak ada insenerator 

dan diberi keterangan bahwa obat tersebut kadaluarsa atau tidak lagi dipakai. 

Insenerasi pada suhu tinggi sekitar 1200 ºC di butuhkan untuk menghancurkan bahan 

sitotoksik. Insenerasi pada suhu rendah dapat menghasilkan uap sitotoksik yang 

berbahaya ke udara. Insenerator pirolitik dengan dua tungku pembakaran pada suhu 

1000 ºC dengan minimum waktu tinggal 2 detik atau suhu 1000 ºC dengan waktu 
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tinggal 5 detik di tungku kedua sangat cocok untuk bahan ini dan dilengkapi dengan 

penyaringan debu. Insenerator juga harus dilengkapi dengan peralatan pembersih 

gas. Insenerasi juga memungkinkan dengan rotary kiln yang didesain untuk 

dekomposisi panas limbah kimiawi yang beroperasi dengan baik pada suhu diatas 

850 ºC. insenerator dengan satu tungku atau pembakaran terbuka tidak tepat untuk 

pembuangan limbah sitotoksis. Metode degradasi kimia yang mengubah senyawa 

sitotoksik menjadi senyawa tidak beracun dapat digunakan tidak hanya untuk residu 

obat tapi juga untuk pencucian tempat urin, tumpahan dan pakaian pelindung. Cara 

kimia relatif lebih mudah dan aman meliputi oksidasi oleh kalium permanganate 

(KMnO4) atau asam sulfat (H2SO4), penghilangan nitrogen dengan asam bromide, 

atau reduksi dengan nikel dan alumunium. Apabila cara insenerasi maupun degradasi 

kimia tidak tersedia, kapsulisasi atau insenerasi dapat dipertimbangkan sebagai cara 

yang dapat dipilih (Ditjen P2MPL, 2004:28). 

2.5.5.4 Pengolahan Limbah Kimiawi 

       Pengolahan limbah kimia berbahaya dalam jumlah kecil seperti residu yang 

terdapat dalam kemasan sebaiknya dibuang dengan insenerasi pirolitik, kapsulisasi, 

atau ditimbun (landfill). Pembuangan limbah kimia berbahaya dalam jumlah besar 

secara aman dan murah adalah dengan cara mengembalikan limbah kimia tersebut 

kepada distributornya yang akan ditangani secara aman, atau dengan cara dikirim ke 

Negara yang memiliki peralatan yang cocok untuk mengolahnya (Ditjen P2MPL, 

2004:28). Ada bebrapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengolah limbah kimia 

berbahaya, antara lain: 

1. Limbah kimia yang komposisinya berbeda harus dipisahkan untuk menghindari 

reaksi kimia yang tidak diinginkan. 
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2. Limbah kimia berbahaya dalam jumlah besar tidak boleh ditimbun karena 

dapat mencemari air tanah. 

3. Limbah kimia desinfektan dalam jumlah besar tidak boleh dikapsulisasi karena 

sifatnya yang korosif dan mudah terbakar. 

4. Limbah padat bahan kimia berbahaya cara pembuangannya harus 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang. 

2.5.5.5 Pengolahan Limbah Kandungan Logam Berat 

       Limbah dengan kandungan mercuri atau cadmium tidak boleh dibakar atau 

diinsenerasi karena beresiko mencemari udara dengan uap beracun dan tidak boleh 

dibuang ke landfill karena dapat mencemari air tanah. Cara yang disarankan adalah 

dengan dikirim ke Negara yang mempunyai fasilitas pengolah limbah dengan 

kandungan logam berat. Bila tidak memungkinkan, limbah dibuang ke tempat 

penyimpanan yang aman sebagai pembuangan akhir untuk limbah industry yang 

berbahaya. Cara lain yang paling sederhana adalah dengan kapsulisasi kemudian 

dilanjutkan dengan landfill. Bila hanya dalam jumlah kecil dapat dibuang dengan 

limbah biasa (Ditjen P2MPL, 2004:29). 

2.5.5.6 Pengolahan Limbah Kontainer Bertekanan 

       Cara yang terbaik untuk menangani limbah kontainer bertekanan adalah dengan 

daur ulang atau penggunaan kembali. Apabila masih dalam kondisi utuh dapat 

dikembalikan ke distributor untuk pengisianulang gas. Agen halogenida dalam 

bentuk cair dan dikemas dalam botol harus diperlakukan sebgai limbah bahan kimia 

berbahaya untuk pembuangannya (Ditjen P2MPL, 2004:29). Adapun beberapa 

ketentuan yang harus diperhatikan menurut keadaan fisik kontainernya, antara lain: 
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2.5.5.6.1 Kontainer yang masih utuh 

       Kontainer yang masih utuh harus dikembalikan ke penjualnya, antara lain 

adalah: 

1. Tabung atau silinder nitrogen oksida yang biasanya desatukan dengan peralatan 

anastesi. 

2. Tabaung atau silinder etin oksida yang biasanya disatukan dengan peralatan 

sterilisasi. 

3. Tabung bertekanan untuk gas lain seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, 

udara bertekanan, siklipropana, hydrogen, gas elpiji, dan asetilin. 

2.5.5.6.2 Kontainer yang sudah rusak 

       Kontainer yang sudah rusak tidak dapat diisi ulang harus dihancurkan setelah 

dikosongkan kemudian dibuang ke landfill (Ditjen P2MPL, 2004:29). 

2.5.5.6.3 Kaleng aerosol 

       Kaleng aerosol kecil harus dikumpulkan dan dibuang bersama dengan limbah 

biasa dalam kantong plastic hitam dan tidak untuk dibakar atau diinsenerasi. Limbah 

ini tidak boleh dimasukkan dalam kantong kuning karena akan dikirim ke 

insenerator. Kaleng aerosol dalam jumlah banyak sebaiknya dikembalikan ke 

penjualnya atau instalasi daur ulang bila ada (Ditjen P2MPL, 2004:29). 

2.5.5.7 Pengolahan Limbah Radioaktif 

       Setiap rumah sakit yang menggunakan sumber radiokatif yang terbuka untuk 

keperluan diagnosa, terapi atau penelitian harus menyiapkan tenaga khusus yang 

terlatih khusus dibidang radiasi. Pengelolaan limbah radioaktif yang aman harus 

diatur dalam kebijakan dan strategi nasional yang menyangkut peraturan, 

infrastruktur, organisasi pelaksana dan tenaga yang terlatih. Tenaga terlatih tersebut 
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bertanggung jawab dalam pemakaian bahan radioaktif yang aman dan melakukan 

pencatatan. Limbah padat radioaktif dibuang sesuai dengan persyaratan teknis dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian diserahkan kepada 

BATAN untuk penanganan lebih lanjut atau dikembalikan kepada Negara 

distributor. Semua jenis limbah medis termasuk limbah radioaktif tidak boleh 

dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah domestik (landfill) sebelim dilakukan 

pengolahan terlebih dahulu sampai memenuhi persyaratan (Ditjen P2MPL, 2004:31). 

2.5.6 Pembuangan Akhir Limbah Medis 

       Setelah diinsenerasi, limbah benda tajam sudah menjadi limbah yang tidak 

beresiko dan pada akhirnya dapat dibuang ke lokasi landfill. Selain itu limbah benda 

tajam yang infeksius juga dapat diolah terlebih dahulu dalam proses encapsulation, 

yaitu limbah dimasukkan dalam kontainer kemudian ditambahkan zat yang membuat 

limbah tidak dapat bergerak kemudian kontainer ditutup. Proses ini dapat 

menggunakan kotak yang terbuat dari polietilen berdensitas tinggi atau drum logam 

yang tiga perempatnya diisi dengan sejenis busa plastik, pasir bitumen, adukan 

semen, atau materi gamping. Setelah media kering, kemudian dibuang ke lokasi 

landfill. Metode ini sangat efektif dan relative murah (A. Pruss, dkk., 2005:118). 

2.6 Dampak Limbah Rumah Sakit 

       Limbah rumah sakit terdiri dari limbah umum dan limbah yang berbahaya. 

Pajanan dari limbah yang berbahaya dapat mengakibatkan penyakit atau cidera. 

Semua orang yang terpajan atau terpapar limbah berbahaya dari fasilitas penghasil 

limbah berbahaya, dan meraka yang berada di luar fasilitas serta memiliki pekerjaan 

yang mengelola limbah tersebut, atau yang beresiko akibat kecerobohan dalam 

sisitem manajemen limbahnya (A. Pruss, dkk., 2005:21). 
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       Pengaruh limbah rumah sakit terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan dapat 

menimbulkan berbagai masalah seperti: (1) gangguan kenyamanan dan estetika, 

berupa warna yang berasal dari sedimen, larutan, bau phenol, eutrofikasi dan rasa 

dari bahan kimia organik, (2) menyebabkan kerusakan harta benda, dapat disebabkan 

oleh garam-garam yang terlarut (korosif, karat), air yang berlumpur dan sebagiannya 

yang dapat menurunkan kualitas bangunan di sekitar rumah sakit, (3) gangguan atau 

kerusakan tanaman dan binatang dapat disebabkan oleh virus, senyawa nitrat, bahan 

kimia, pestisida, logam nutrient tertentu dan fosfor, (4) gangguan terhadap kesehatan 

manusia dapat disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, virus, senyawa kimia, 

pestisida, serta logam seperti Hg, Pb, dan Cd yang berasal dari bagian kedokteran 

gigi, dan (5) gangguan genetik dan reproduksi, meskipun mekanisme gangguan 

belum sepenuhnya diketahui secara pasti, namun beberapa senyawa dapat 

menyebabkan gangguan atau kerusakan genetik dan sistem reproduksi manusia 

misalnya pestisida dan bahan radioaktif (Satmoko Wisaksono, 2001:4). 

2.7 Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit 

       Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit (SMLRS) adalah sistem 

pengelolaan lingkungan yang merupakan bagian dari rangkaian manajemen di rumah 

sakit yang meliputi pendekatan struktur organisasi, kegiatan perencanaan, pembagian 

tanggung jawab dan wewenang, praktik menurut standar operasional, prosedur 

khusus, proses berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia untuk 

mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengkaji, mengevaluasi, dan 

mensinergikan kebijakan lingkungan dengan tujuan rumah sakit (Wiku Adisasmito, 

2008:6). 
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       Ada beberapa karakteristik bahan yang digunakan dan limbah yang di keluarkan 

rumah sakit tergolong limbah B3 dan non-B3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74/2001, limbah B3 ini perlu dikelola sesuai dengan aturan yang ada 

sehingga pengelolaan lingkungan hidup di rumah sakit perlu dilakukan secara 

sistematis dan berkelanjutan (Wiku Adisasmito, 2008:7). 

       Pengelolaan limbah untuk rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya 

bergantung pada administrasi dan organisasi yang baik serta kebijakan dan 

pendanaan yang memadai. Direktur Rumah Sakit melalui pemberitahuan tertulis 

harus mengangkat secara resmi para anggota tim pengelola limbah dan menetapkan 

tugas serta tanggung jawab tiap anggota (A. Pruss, dkk., 2005:48). 

       Petugas pengelola limbah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan 

pemantauan harian terhadap sistem pengelolaan limbah, sehingga petugas harus 

memiliki akses langsung ke semua anggota staf rumah sakit. Petugas pengelola 

limbah bertanggung jawab langsung kepada Direktur rumah Sakit dan petugas 

pengelola limbah bekerja sama dengan petugas pengontrol infeksi, kepala bagian 

farmasi, dan teknisi radiologi agar memahami prosedur yang tepat dalam penanganan 

dan pembuangan limbah (A. Pruss, dkk., 2005:49). 

2.8 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit 

       Kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit merupakan upaya untuk 

memeberikan jaminan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja 

dengan cara pencegahan kecelakaan, pencegahan penyakit akibat kerja, pengendalian 

bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Manajemen 
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kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit adalah suatu proses kegiatan yang 

dimulai dengan tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian 

yang bertujuan untuk membudayakan kesehatan dan keselamatan kerja di rumah 

sakit (Kepmenkes RI No.432, 2007:6). 

       Tujuan dari diterapkannya SMK3 di rumah sakit adalah agar terciptanya cara 

kerja, lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan dalam rangka melindungi 

karyawan, pimpinan, dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja (PAK), menjaga agar alat dan bahan yang dipergunakan dalam 

proses kegiatan yang hasilnya dapat dipakai dan dimanfaatkan secara benar, efisien, 

serta produktif (Hamzah Hasyim, 2005:62). 

       Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan keselamatan 

kerja, antara lain: (1) orientasi karyawan, untuk meningkatkan pengetahuan 

keselamatan kerja karyawan tersebut, (2) penggunaan alat pelindung diri (APD), (3) 

penataan tempat kerja yang baik dan aman, (4) pertolongan pertama pada 

kecelakaan, (5) pencegahan kebakaran, dan (6) perijinan untuk kegiatan yang dapat 

menimbulkan bahaya. 

2.8.1. Pelatihan untuk Petugas dalam Pengelolaan Limbah Rumah Sakit 

       Tujuan pokok diadakannya pelatihan adalah untuk menggugah kesadaran 

terhadap permasalahan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang berkaitan 

dengan limbah rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya. Materi yang diberikan 

berupa informasi mengenai risiko yang berkaitan dengan penanganan limbah, 

prosedur penanganan limbah, instruksi pemakaian alat pelindung diri, dan pedoman 
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jika terjadi keadaan darurat saat mengelola limbah. Pekerja yang perlu diberi 

pelatihan adalah semua pegawai rumah sakit, termasuk dokter senior. Aktivitas 

pelatihan yang berlainan harus dirancang dan ditergetkan untuk empat kategori 

pokok tenaga kerja rumah sakit: (1) manajer rumah sakit dan staf administrasi, (2) 

dokter, (3) perawat dan perawat pasien, (4) tenaga kebersihan, petugas pengolah 

limbah, dan staf pendukung (A.Pruss dkk., 2005:172). 

2.8.2 Perlindungan 

       Pihak rumah sakit juga harus memastikan bahwa: (1) terdapat pasokan alat 

pelindung diri yang cukup, (2) peralatan dipelihara dengan benar, (3) pekerja 

mempunyai akses terhadap alat tersebut dengan gratis, (4) pekerja dilatih dengan 

memadai dalam cara penggunaannya, dan tahu bagaimana memerikasa APD untuk 

mencari kerusakan dan prosedur untuk melaporkan dan menggantikannya, dan (5) 

terdapat kebijakan penggunaan APD yang jelas dan pekerja sector kesehatan sangat 

waspada tentang itu (ILO dan WHO, 2005:24). 

       Alat pelindung diri yang harus tersedia bagi semua pekerja yang bertugas 

mengelola limbah medis rumah sakit, yaitu: (1) helm, dengan atau tanpa penutup 

wajah, (2) masker wajah untuk petugas limbah dan masker debu untuk petugas 

insenerator, (3) pelindung mata (safety goggle), (4) overall, wearpack atau pakaian 

bertangan panjang, (5) celemek untuk industry (apron), (6) pelindung kaki atau 

sepatu boot industri, dan (7) berbagai sarung tangan dengan berbagai ukuran, steril 

dan non-steril, termasuk lateks berat, vinil, kulit kedap air dan bahan tehan tusukan 

lainnya (A.Pruss dkk., 2005:!52). 
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2.8.3 Program Kesehatan 

       Pembentukan program kesehatan kerja yang efektif yang mencakup imunisasi, 

pengobatan profilaktik pascapajanan, dan survilans kesehatan perlu dilakukan di 

rumah sakit yang memang melaksanakan prosedur pengelolaan limbah (A.Pruss 

dkk., 2005:151). 

2.8.3.1 Imunisasi 

       Imunisasi virus hepatitis B dilaporkan juga menyerang tenaga kesehatan dan 

pengolah limbah sehingga sebaiknya dijalankan program imunisasi terhadap 

penyakit tersebut. Semua pekerja yang menangani limbah juga sebaiknya menerima 

imunisasi typoid, imunisasi titanus, dan imunisasi hepatitis A (A. Pruss dkk., 

2005:153). 

2.8.3.2 Pencatatan dan Pelaporan 

       Pengelolaan limbah medis harus diselenggarakan dengan baik dan tertib untuk 

mengendalikan risiko yang mungkin ditimbulkan, baik terkait aspek kesehatan 

maupun legar serta berfungsi pula untuk pengukuran kinerja pengelolaan limbah 

medis. Sistem pencatatan yang perlu dilakukan meliputi: (1) buku pencatatan harian 

berupa limbah yang dihasilkan, (2) buku pencatatan insiden berupa kejadian 

kecelakaan kerja yang terjadi pada petugas dan deskripsi singkat kejadian, (3) buku 

pencatatan perjalanan mengenai jenis dan volume apabila limbah diangkut ke lokasi 

pengolahan lain. Informasi mengenai kegiatan pengolahan limbah perlu dilaporkan 

kepala instansi terkait seperti pimpinan layanan kesehatan, Dinas Kesehatan 
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Kabupaten atau Kota, dan Bapeda Kabupaten atau Kota (Ditjen PP&PL dan WHO, 

2006:13). 

2.9 Kerangka Teori 

       Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka, maka digambarkan kerangka teori 

(Gambar 2.11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 : Kerangka Teori Penelitian 

Sumber: A. Pruss dkk, 2005
(1)

, Bastari Alamsyah, 2007
(2)

,
 
Ditjen P2MPL, 2004

(3)
,
 

Hamzah Hasyim, 2005
(4)

, Juli Soemirat Slamet, 2002
(5)

, Kepmenkes RI No. 

432/2007
(6)

, Permenkes No. 340/2010
(7)

, Wiku Adisasmito, 2008
(8)

, Wiku 

Adisasmito, 2009
(9)
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Alur Pikir 

       Berdasarkan hasil observasi dan penelaah kapustakaan tentang pengelolaan 

limbah medis benda tajam, maka alur pikir dalam penelitian ini dapat dituliskankan 

(Gambar 3.1). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                             

Gambar 3.1: Kerangka Konsep 

 

3.2 Fokus Penelitian 

       Fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik 

pokok yang akan di ungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian dalam 

penelitian ini berisi tentang penerapan Kepmenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 

tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit pada pengelolaan limbah 

medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Kabupaten Jepara. 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dan menggunakan 

metode kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan dengan beberapa pertimbangan. 

Pertama, lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan lapangan 

Kepmenkes RI Nomor: 

1204/Menkes/SK/X/2004 

Mengenai Persyaratan Kesehatan 

Lingkungan Rumah Sakit 

Pengelolaan Limbah 

Medis Padat 

Ketetapan dan Kebijakan di 

Rumah Sakit mengenai 

Pengelolaan Limbah Medis 
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(adaptif). Kedua, metode kualitatif berhubungan secara langsung dengan khalayak 

sasaran, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Ketiga, metode ini 

lebih peka atau sensitif dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman 

pengaruh bersama terhadap pola nilai yang dihadapi (Lexy J. Moleong, 2010:9). 

       Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah (Sugiono, 2008:9). Penelitian kualitatif dimaksutkan sebagai jenis penelitian 

yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya (Anselm Strauss dan Juliet Corbin, 2007:4). 

3.4 Sumber Informasi 

       Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan 

data sekunder yang selanjutnya akan diolah menjadi informasi sesuai yang 

dibutuhkan. 

3.4.1 Sumber Data Primer 

       Data primer yang didapat dalam penelitian ini bersumber dari hasil observasi 

terhadap pengelolaan limbah, petugas pengangkat limbah, dan petugas insenerator. 

Data juga didapat dari petugas ruangan yang menggunakan benda medis tajam yaitu 

perawat ruangan. Peneliti menggunakan teknik snowball sampling dimana peneliti 

meminta agar informasi kunci (Kepala Bagian Sanitasi Lingkungan RS, Koordinator 

Tim Pengendalian Limbah Infeksius, Kepala Ruang, Petugas Cleaning Service) 

memberi rekomendasi atau usulan untuk bertanya kepada informasi kedua, ketiga, 

dan selanjutnya sampai data yang dibutuhkan mencukupi (Suharsimi Arikunto, 

2006:17). 



 

 

48 

3.4.2 Sumber Data Sekunder 

       Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen yang terkait dalam pengelolaan 

limbah medis benda tajam di rumah sakit. Telaah dokumen dilakukan pada data yang 

berkaitan dengan pengelolaan limbah yang berasal dari rumah sakit, pedoman umum 

pengelolaan limbah, prosedur kerja tetap pengelolaan limbah medis, laporan 

pembakaran limbah medis serta data lain yang berkaitan dengan pengelolaan limbah 

medis benda tajam. 

3.5 Instrumen Penelitian 

       Instrumen penelitian adalah perangkat yang akan digunakan untuk pengumpulan 

data (Soekidjo Notoadmodjo, 2006:48). Instrument yang digunakan pada penelitian 

ini adalah pedoman wawancara dan check list. Pedoman wawancara yang digunakan 

adalah pedoman wawancara semi terstruktur, yaitu bermula ditanyakan pertanyaan 

yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dengan mengorek 

keterangan lebih lanjut (Suharsimi Arikunto, 2006:227). 

       Gunakan alat bantu dalam pengumpulan data berupa alat perekam suara untuk 

memudahkan peneliti dalam mengingat pada saat mencatat kembali hasil wawancara 

dan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan selama penelitian dalam bentuk 

foto. 

3.6 Perolehan Data  

       Perolehan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengamatan, 

wawancara, dan dokumentasi. 

3.6.1. Pengamatan 

       Pengamatan memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian 

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. 
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Pengamatan dalam penelitian ini bersifat terbuka. Pengamat secara terbuka diketahui 

oleh subyek, sedangkan sebaliknya para subyek dengan sukarela memberikan 

kesempatan pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi (Lexy J. Moleong, 

2010:176). Pengamatan dilakukan pada saat petugas sedang mengelola limbah mulai 

dari pemilahan hingga pembuangan akhir serta diamati pula kepatuhan penggunaan 

APD dan kelengkapan sarana dan prasarana dalam proses pengelolaan limbah. 

3.6.2 Wawancara 

       Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaaan itu (Lexy J. 

Moleong, 2010:186). Jenis wawancara yang digunakan adalan wawancara terbuka 

dan tidak terstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur peneliti belum mengetahui 

secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak 

mendengarkan apa yang diceritakan oleh terwawancara (Sugiyono, 2008:141). 

3.6.3 Dokumentasi 

       Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda 

seperti buku, dokumen, dan peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya 

(Suharsimi Arikunto, 2006:150). Dokumentasi yang dibutuhkan yaitu kebijakan 

rumah sakit tentang pengelolaan limbah serta foto kegiatan pengelolaan limbah 

medis benda tajam dari pihak rumah sakit. 

       Adapun pelaksanaan penelitian dari awal hingga akhir penelitian secara rinci 

yaitu (Tabel 3.1): 
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Tabel 3.1: Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 

N

o 
Tanggal Pelaksanaan Kegiatan Pukul 

1

. 

15 Juni 2013 Pemberian informasi pada pihak rumah 

sakit mengenai maksud dan tujuan 

penelitian. 

09.00 

2

. 

17 Juni- 8 

Juli 2013 

Dilakukan wawancara pada informan 

kunci dan informan selanjutnya untuk 

mendapatkan informasi dan data yang 

dibutuhkan. 

08.00 

3

. 

17 Juni-7 

Juli 2013 

Dilakukan pengamatan di setiap 

ruangan penghasil limbah untuk 

mengamati proses pemilahan, 

pewadahan, daur ulang, pengumpulan, 

pengangkutan, pemusnahan, dan 

pembuangan akhir limbah medis benda 

tajam 

06.30 

4

. 

17 Juni- 7 

Juli 2013 

Dilakukan pencatatan serta analisis 

singkat, dan pengambilan foto pada 

setiap langkah yang sudah dilakukan. 

06.30 

3.7 Prosedur Penelitian 

      Penelitian kualitatif menyajikan tiga tahapan yaitu tahap pralapangan, tahap 

kegiatan lapangan, dan tahap analisis intensif (Basrowi dan Suwandi, 2008:84). 

3.7.1 Tahap Prapenelitian  

       Kegiatan yang dilakukan pada tahap pralapangan antara lain: 

1. Pengurusan ijin pengambilan data di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet 

Kabupaten Jepara. 
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2. Dilakukan pengambilan data primer tanggal 24-27 Oktober 2012 dan 7-10 

November 2012 dengan cara pengamatan dan wawancara. 

3. Penyusunan proposal penelitian skripsi yang berjudul “Pengelolaan Limbah 

Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Kabupaten Jepara”. 

4. Pengurusan perijinan kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Kelet 

Kabupaten Jepara dengan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNNES. 

5. Pembuatan surat ijin penelitian dan pengurusan ijin penelitian. 

6. Persiapan instrument penelitian yaitu pedoman wawancara dan check list serta 

pengecekan ulang alat perekan suara dan camera sebagai alat bantu penelitian. 

3.7.2 Tahap Kegiatan Penelitian  

       Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu: 

3.7.2.1 Wawancara 

      Wawancara dilakukan bersama informan pada bulan April 2013 dengan 

menggunakan teknik snowball sampling, yaitu mewawancarai informan kunci kepala 

sanitasi rumah sakit atau kepala tim pengelola limbah lalu meminta petunjuk untuk 

informan selanjutnya sebagai narasumber dengan menggunakan pedoman 

wawancara. Adapun beberapa tahapannya yaitu: 

1. Diatur pertemuan untuk komfirmasi penelitian supaya peneliti dan informan 

kunci serta informan selanjutnya dapat dilakukan wawancara. 

2. Pengumpulan informan. 

3. Dilakukan tanya jawab dengan informan kunci yaitu Kepala Bagian Sanitasi 

Lingkungan. 

4. Dilakukan tanya jawab dengan informan selanjutnya yaitu petugas pengelolaan 

limbah medis padat. 

3.7.2.2 Pengamatan 
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      Dilakukan pengamatan di setiap ruangan penghasil limbah untuk mengamati 

proses pemilahan, pewadahan, daur ulang, pengumpulan, pengangkutan, 

pemusnahan, dan pembuangan akhir limbah medis benda tajam. Selain itu juga 

mengamati mengenai penggunaan alat pelindung diri oleh semua petugas yang 

kontak dengan limbah medis padat. Sampai pada rumah sakit berikutnya yaitu 

Rumah Sakit Donorojo untuk dilakukannya insenerasi pada limbah medis padat yang 

telah dikumpulkan. 

3.7.2.3 Dokumentasi 

      Dilakukan pencatatan serta analisis singkat, dan pengambilan foto pada setiap 

langkah yang sudah dilakukan. 

3.7.3 Tahap Pasca Penelitian  

       Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini antara lain: 

1. Perekapan semua data yang telah dikumpulkan, membuat catatan yang lebih rapi 

untuk kemudian diserahkan kepada pembimbing sebagai data mentah. 

2. Pembandingan data hasil observasi atau praktik pengelolaan limbah medis padat 

dengan peraturan yang ada di rumah sakit. 

3. Dianalilis data yang sudah didapat dan dibandingkan dengan peraturan yang 

berlaku yaitu Kepmenkes RI No.1204/Menkes/SK/X/2004 tentang persyaratan 

kesehatan lingkungan rumah sakit. 

4. Disajikan data dan dibuat simpulan dalam bentuk laporan skripsi. 

3.8 Pemeriksaan Keabsahan Data 

       Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu (Lexy J. Moleong, 2010:330). Teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
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digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triagulasi melalui sumber yang berarti 

membandingkan suatu informasi yang diperoleh dengan beberapa sumber data yang 

lain (Lexy J. Moleong, 2010:330). 

       Triagulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan instrumen  yang 

berada dalam penelitian tersebut. Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. Serta dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 

3.9 Analisis Data 

       Data hasil penelitian ini termasuk data kualitatif yang lebih merupakan wujud 

kata-kata daripada deretan angka-angka. Analisis data kualitatif dilakukan melalui 

cara induktif, yakni pengambilan kesimpulan umum berdasarkan hasil observasi 

yang khusus (Soekidjo Notoadmodjo, 2005:186). Analisis data yang dilakukan 

dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman dalam Basrowi dan Suwandi (2008:209) mencakup tiga kegiatan yaitu: 

(1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) simpulan. 

3.9.1 Reduksi Data 

       Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, 

pengabstraksian, dan pentransformasi data kasar dari lapangan. Proses ini 

berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Pada 

proses reduksi ini, jika dirasa kebenaran data belum valid, maka data akan dicek 

ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui (Basrowi dan 
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Suwandi, 2008:209). Pada tahapan ini peneliti memilah data mana yang akan 

disajikan pada ulasan dan hasil penelitian. Data tersebut dipilah berdasarkan fakta 

yang ditemukan oleh peneliti serta didukung oleh dokumentasi pada saat pengamatan 

berlangsung. 

3.9.2 Penyajian Data 

       Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya 

untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini peneliti 

mengelompokkan hal yang serupa menjadi kategori dan data yang diklasifikasikan 

berdasarkan tema ini (Basrowi dan Suwandi, 2008:209). Data yang telah dipilah 

tersebut akan disajikan dalam bentuk rangkaian ulasan yang berisi tentang hasil dan 

pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. 

3.9.3 Simpulan 

       Simpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 

Simpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Pada tahap ini, mahasiswa 

membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya 

sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari secara 

berulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan 

proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu pelaporan hasil 

penelitian secara lengkap (Basrowi dan Suwandi, 2008:209). 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Limbah Medis Padat 

      Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah 

sakit dan kegiatan penunjang lainnya. Mengingat dampak yang mungkin timbul, 

maka diperlukan upaya pengelolaan yang baik meliputi alat dan sarana, keuangan, 

dan tatalaksana pengorganisasian yang ditetapkan dengan tujuan memperoleh 

kondisi rumah sakit yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan (Bastari 

Alamsyah, 2007:6). 

       Pembuangan limbah yang berjumlah cukup besar ini paling baik jika dilakukan 

dengan memilah ke dalam berbagai kategori. Pada tiap jenis kategori diterapkan cara 

pembuangan limbah yang berbeda. Prinsip umum pembuangan limbah rumah sakit 

adalah sejauh mungkin menghindari resiko kontaminasi dan trauma (Bestari 

Alamsyah, 2007:6). 

       Adanya berbagai sarana pelayanan kesehatan tersebut, maka menghasilkan 

limbah baik cair maupun padat. Limbah padat yang ada dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu, limbah medis dan limbah non-medis. 

       Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Jepara merupakan Rumah Sakit kelas C milik 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di Jepara bagian timur dengan 

kapasitas tempat tidur terpasang saat ini 234 tempat tidur. Luas lahan 200 hektar 

terdiri dari gedung rawat jalan, gedung IGD, gedung IBS (Instalasi Bedah Sentral), 

gedung Laboratorium, galeri kecantikan, 7 bangsal perawatan, kamar bedah, kamar 

bersalin, bangunan penunjang kantor, Poli Klinik, gudang farmasi, gedung radiologi, 
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kantin sehat, sera aula. Rumah Sakit ini terletak pada ruas jalur utama Pati-Jepara 

yang tepatnya pada Kecamatan Kelet Kelurahan Kelet Kabupaten Jepara (Gambar 

4.1). 

 
 

Gambar 4.1: Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Jepara 

Sumber: (Internal RSUD Kelet Kabupaten Jepara). 

 

4.1.2 Struktur Organisasi RSUD Kelet Kabupaten Jepara 

  

 
 

Gambar 4.2: Struktur Organisasi RSUD Kelet Kabupaten Jepara 
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Sumber: Internal RSUD Kelet Kabupaten Jepara. 

 

4.1.3 Gambaran Distribusi Narasumber 

4.1.3.1 Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin 

       Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin didapatkan, dengan jumlah 28  

narasumber yaitu  12 narasumber berjenis kelamin laki-laki dan 16 narasumber 

perempuan. 

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis kelamin Jumlah Prosentase (%) 

(1) (2) (3) (4) 

1 Laki-laki 12 43 

2 Perempuan 16 57 

3 Jumlah  28 100 

 

4.1.3.2 Distribusi narasumber berdasarkan tingkat pendidikan 

       Distribusi narasumber berdasarkan tingkat pendidikan didapatkan dengan 

jumbah 28 narasumber yaitu 16 narasumber dengan tingkat pendidikan SMA, 10 

narasumber dengan tingkat pendidikan Diploma (D3), dan 2 narasumber dengan 

tingkat pendidikan Sarjana (S1). 

Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

(1) (2) (3) (4) 

1 SMA 16 57 

2 D3 10 36 

3 S1 2 7 

4 Jumlah  28 100 

 

4.1.3.3 Distribusi narasumber berdasarkan masa kerja 

       Distribusi narasumber berdasarkan masa kerja didapatkan dengan jumlah 28 

narasumber yaitu 15 narasumber dengan masa kerja 0-5 tahun, 5 narasumber dengan 

masa kerja 6-10 tahun, dan 8 narasumber dengan masa kerja 11-15 tahun. 
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Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa kerja (tahun) Jumlah Prosentase (%) 

(1) (2) (3) (4) 

1 0-5 15 53 

2 6-10 5 18 

3 11-15 8 29 

4 Jumlah  28 100 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Hasil Wawancara dan Pengamatan 

       Wawancara dilakukan dengan informan kunci yaitu Kepala Instalasi Sanitasi 

Lingkungan Rumah Sakit dilanjutkan wawancara dengan informan lain yang telah 

direkomendasikan oleh informan kunci yaitu Koordinator dan Pelaksana Lapangan 

Program PPI (Pencegahan Pengendalian Infeksius), Ketua Petugas Pengumpul 

Limbah, Operator Insenerator, Cleaning Service, dan Kepala Ruangan. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan sebagai R1 dan 

Koordinator PPI sebagai R2. 

Wawancara Nomor 1: 

 

P: Berapakah jumlah tenaga kerja yang bekerja di bagian pengelolaan limbah 

RSUD Kelet? 

 

R1: Kalau yang terstruktur belum ada tapi disini khusus pengelolaan limbah saya 

hanya dibantu 1 operator mas eko itu untuk pemisahan limbah dari ruangan itu 

pengangkutan dan pengumpulannya yang tau lebih detail bu leni 

pemusnahannya sama mas eko juga. 

 

R2: Untuk di PPI itu semua kepala ruangan yang bertanggung jawab kemudian 

dibantu oleh tenaga cleaning service untuk pengangkutan dan pengumpulan 

setiap ruangan ada cleaning service yang membantu angkut-angkut limbah ke 

tempat penampungan kalau secara struktur organisasinya ndak ada. 
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       Belum adanya komitmen yang jelas dalam pembentukan organisasi dalam 

menangani limbah medis. Hal ini ditandai dengan tidak adanya struktur organisasi 

dan tugas masing-masing petugas pengumpul limbah medis. Dalam program 

Pencegahan Pengendalian Inveksius belum juga terstruktur hanya pada saat 

pemisahan, pengumpulan serta pengangkutan oleh kepala ruang sebagai penanggung 

jawab cleaning service sebagai tenaga pembantu dalam pengelolaan limbah medis. 

Setiap kepala ruangan bertanggung jawab atas pengelolaan limbah yang dikerjakan. 

Pada tahap pengamatan ditemukan pada masing ruangan memiliki dua petugas 

cleaning service, kecuali ruang Melati, Jasmine, Poli, dan Edelweis. 

       Ketua kebersihan bertugas mengawasi hanya pada saat proses pengumpulan dan 

pengangkutan oleh tenaga cleaning service. Namun sering kali pada saat 

pengangkutan dan pengumpulan ketua petugas kebersihan tersebut tidak menyertai 

untuk mengawasi kegiatan tersebut.  

Wawancara Nomor 2:  

 

P: Apakah ada peraturan yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit tentang kesehatan 

dan keselamatan kerja? Jika iya, sebutkan dan jelaskan. Jika tidak ada, mengapa 

tidak dibuat peraturan? 

 

R1: Kalau peraturan secara tertulis sudah ada memalui SOP itu isinya itu tentang 

langkah-langkahnya saat mengelola limbah itu bagaimana misalnya dari 

pemisahan sampai pemusnahannya sudah saya buat SOP tapi belum saya 

sosialisasikan ke semua pengelola limbah medisnya. 

 

R2: Di PPI tidak saya buat peraturan secara tertulis dan formal hanya saya berikan 

himbauan saja saat mengelola limbah harus berhati-hati dan menggunakan 

pelindung tapi kalau SOP sepertinya bu marlin yang punya. 

 

       Peraturan yang ditetapkan pihak rumah sakit tentang kesehatan dan keselamatan 

kerja di tuangkan melalui Standart Operation Procedure yang di buat oleh kepala 

bagian sanitasi lingkungan. Sosialisasi atau pemberitahuan tentang adanya SOP 



 

 

60 

tersebut tidak serta merta dilakukan. Hanya di sosialisasikan kepada beberapa 

petugas pengelola limbah medis.  

Wawancara Nomor 3: 

 

P: Apakah rumah sakit memiliki manajemen dan SOP/Pedoman tentang 

pengelolaan limbah medis padat? Jika iya, siapa saja yang terlibat dalam 

manajemen pengelolaan limbah tersebut? Jika tidak, bagaimana penanganan 

lebih lanjut tentang pengelolaan limbah medis padat tersebut? 

 

R1: Seperti saya jelaskan ya SOPnya ada untuk manajemennya belum ada 

penanganannya melalui SOP tadi saya rasa itu sudah cukup memenuhi peraturan 

yang ada. 

 

R2: Ehmm SOP itu urusannya sama bu marlin saya juga kurang tahu isi SOPnya tapi 

sepertinya sudah ada manajemen pengelolaan limbah belum ada ya untuk 

penanganannya saya juga kurang paham nanti coba ditanyakan bu marlin saja. 

 

       Tidak dibentuknya manajemen pengelolaan limbah, akan tetapi telah dibuat 

standart operation procedure oleh pihak instalasi sanitasi lingkungan. Penjalinan 

sebuah komitmen yang baik untuk mengelola limbah medis maka diperlukan 

manajemen yang baik pula. Akan tetapi hal tersebut tidak ditemukan dalam 

pengelolaan limbah medis RSUD Kelet. 

Wawancara Nomor 4 : 

 

P: Bagaimana metode pengelolaan limbah medis padat yang diterapkan di rumah 

sakit? 
 

R1, R2: Metodenya ya di pisah dulu di ruangan kemudiah diruangan kan sudah ada 

tempat sampah untuk pewadahannya,, itu dilapisi plastik kuning yang 

inveksius plastik hitam non-inveksius untuk benda tajam sudah disediakan 

safety box setiap hari diangkut cleaning service kebelakang dan 

dikumpulkan kemudian di musnahkan dengan insenerator kemudian di 

landfill di belakang juga. 

 

R3-R12: Metodenya itu dipisah dl di masing ruangan, pakai tempat sampah berlabel 

yang dilapisi plastik kuning untuk limbah inveksius dan plastik hitam untuk 

limbah non-inveksius. Lalu nanti ada petugas cleaning service angkut tiap 

pagi. Dikumpulkan di belakang terus diproses di alat yang ada di belakang 

itu. 
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R13: Pengelolaannya itu dipisah ruangan mbak nanti diangkut dikumpulkan terus 

diproses di insenerator trs dibuang dibelakang mbak. 

 

R14: Urusan limbah itu sama petugas kebersihan mbak, saya ndak tahu. 

 

R15-R28: Disini dipisah limbahnya dari inveksius dan non-inveksius terus di 

kumpulkan dibelakang. 

 

       Metode pengelolaan limbah medis sudah memenuhi peraturan Kepmenkes RI 

Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004, yaitu telah melewati proses pemilahan, 

pewadahan, pengangkutan, pengumpulan, pemusnahan, dan sampai dengan tahap 

pembuangan akhir. Pada masing-masing ruangan telah disediakan tempat sampah 

berbahan fiber untuk pewadahan limbah inveksius dan limbah non inveksius. Serta 

telah dilengkapi dengan safety box yang disediakan dari koordinator PPI. 

Pengangkutan dilaksanakan oleh pertugas cleaning service. Dan pembakaran sampah 

medis dilakukan oleh satu operator insenerator. 

Wawancara Nomor 5 : 

 

P: Bagaimana kriteria yang di tetapkan untuk dapat menjadi petugas pengelola 

limbah dan petugas insenerator? 

 

R1: Kalau di tim pengelolaan limbah secara struktural itu ndak ada ya tapi secara 

penanggung jawab pelaksanan itu saya dan saya hanya dibantu oleh satu 

operator kriteria khusus untuk mau jadi petugas saya rasa ndak ada ya siapa yang 

mau dengan kemampuan khusus dan pendidikan yang tinggi berada dibelakang 

untuk ngurusi pembakaran limbah kalau disini yang penting memiliki kemauan 

untuk mau bergabung dan mau menjalankan presedur yang sudah ada begitu 

saja. 

 

R2: Untuk di PPI ini saya sebagai koordinator lapangannya tapi saya juga 

bertanggung jawab atas program kerjanya untuk kriteria khusus seharusnya ada 

tapi kembali lagi ke individunya sendiri yang mau ditunjuk dan bergabung kalau 

di PPI anggotanya semua kepala ruangan cleaning service itu ndak termasuk 

anggota tapi lebih baik bila disebut tenaga pembantu gitu ya  

 

       Tidak ada kriteria khusus yang diterapkan pihak instalasi sanitasi lingkungan 

untuk menjadi petugas pengelola limbah akan tetapi lebih menekankan pada 
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pengabdian serta kerelaan untuk mau diberikan tanggung jawab sebagai petugas 

pengelola limbah. Serta kemauan untuk menjadi petugas pengelola limbah. 

Wawancara Nomor 6 : 

 

P: Apakah ada limbah medis padat yang digunakan kembali atau di daur ulang? 

Jika ada, bagaimana sistem pengelolaannya? 

 

R1: Limbah daur ulang itu vial wadah bekas obat cair itu di ruang anggrek anyelir 

biasanya yang digunakan kembali untuk wadah sampel darah pasien nanti 

pengelolaannya tanyakan sama bu nur saja dan bu luluk petugas laboratnya. 

 

R2: Untuk limbah medis benda tajam ndak ada tapi kalau di masing ruang ada yang 

di daur ulang saya ndak tahu sepengetahuan saya ya tidak ada yang di daur 

ulang. 

 

R3,R4, R6-R9, R11-R13, R15-R28: Tidak ada. 

 

R5: Disini ada limbah yang digunakan lagi. Limbah tersebut adalah limbah botol 

vial, botol tersebut dikumpulkan oleh petugas IPSRS (Instalasi Pra Sarana Rumah 

Sakit) 

 
R10: Vial itu dari ruangan dikumpulkan yang sudah tidak dipakai sebelum di cuci di 

pilih dahulu isinya antibiotik ada endapannya itu disendirikan bentuk cairan 
agak encer juga disendirikan biar ndak keruh semua setelah dipilah itu di 
rendam menggunakan air bersih terus kertasnya itu dibersihkan setelah 
kertasnya bersih itu dikoroki gitu kalau sudah bersih baru di sterilisasi didalam 
outoclave termal kering dengan suhu 150ºC selama satu jam baru bisa 
digunakan kembali untuk wadah sampel darah pasien gini ya mbak wadah 
sampel darah itu kalau beli diluar harganya 1500 kalau saya ambil dari petugas 
IPSRS itu hanya 450 jadi dilihat dari nilai ekonomisnya itu saya beli dari 
petugas IPSRS. 

 

R14: Niku mbak tak bersihi kalih toyo kulo kom riyen ngangge deterjen pemutih 

baju niku terus kulo osok-osok ngoteniko mbak ben kotorane niko ical nek 

sampun bersih niko dibersihi kalih kolokan langsung mengken di open mbak. 

 

       Ada limbah medis padat yang didaur ulang. Limbah tersebut merupakan botol 

vial. Botol vial ini didapatkan dari ruang anggrek anyelir yang nantinya akan 

digunakan kembali untuk keperluan rumah sakit sebagai wadah sampel darah pasien.       

Terdapat limbah medis yang didaur ulang atau digunakan kembali. Limbah tersebut 

merupakan botol vial, benda ini di dapatkan dari ruang anggrek anyelir yang 
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nantinya akan digunakan kembali oleh pihak petugas laboratorium guna tempat 

sampel darah pasien. Pengelolaan limbah tersebut tidak dipantau secara langsung 

oleh pihak rumah sakit, akan tetapi hanya satu orang saja yang melakukan hal 

tersebut. 

       Daur ulang tersebut dilakukan karena limbah vial memiliki nilai ekonomi, yaitu 

dapat digunakan kembali sebagai wadah sampel darah. Proses sterilisasi dilakukan 

oleh petugas IPSRS dengan cara membersihkan bagian luar botol dari kertas yang 

menempel pada botol. Kemudian merendam botol tersebut kedalam air bersih. 

Setelah direndam botol vial ini di bersihkan bagian dalamnya dan siap untuk 

disterilisasi menggunakan autoclave termal kering dengan suhu 150ºC selama satu 

jam. Hasil pengamatan pada daur ulang botol tersebut mendapatkan bahwa botol vial 

di bersihkan menggunakan air bersih dan deterjen sampai larutan yang berada botol 

tersebut hilang. Kemudian di bilas menggunakan air dan dikeringkan selama satu 

hari di jemur di bawah sinar matahari. 

 

Wawancara Nomor 7 : 

 

P:  Peralatan apa saja yang disediakan pihak rumah sakit untuk menunjang kegiatan 

pengelolaan limbah medis padat? 

 
R1: Untuk pengelolaannya ini itu dari ruangan ya ada sudah disediakan tempah 

sampah yang berlabel inveksius dan non inveksius kemudian dari PPI kemarin 
diberikan safety box  itu baru kemudian ada troli yang digunakan utuk 
mengangkut kebelakang alat inseneratornya sendiri inseneratornya ini belum 
saya urus perijinan dan sertifikasinya karna baru rencana ngurus sertifikasi dan 
perijinan itu kan ada biayanya sendiri itu yang masih dibicarakan pihak rumah 
sakit insenerator ini bagian generatornya yg rusak karna ndak terawatt mesinnya 
jd sering mengalami kerusakan kantong plastik kuning itu ambil dari farmasi ya 
alat sterilisasi yang ada itu hanya autoclave kering yang di laborat nanti lebih 
tepatnya tanya sama bu Luluk ya. 

 
R2:  Untuk yang di PPI saya sediakan safety box  ya  pada pemilahan dan 

pemisahan itu untuk pengangkutan saya sediakan troli itu saya koordinasi lagi 
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dengan bu Marlin untuk pembakaran ada insenerator untuk limbah yang daur 
ulang saya kurang tahu karna itu bukan bagian saya. 

 
R3-R12: Pada masing-masing ruangan disediakan tempat sampah, dan safety box. 
 
R13: Tempat sampah, troli, insenerator, cangkul, dan sekop. 
 
R14: Alat pembakaran, alat untuk mengoven botol daur ulang. 
 
R15-R28: Tempat sampah, troli, alat bakaran yang ada dibelakang. 
 

       Peralatan yang disediakan cukup memadai, dari penyediaannya yaitu ada tempat 

sampah berbahan fiber pada masing ruangan, safety box, plastik kuning dan 1 troli 

yang digunakan untuk mengangkut sampah medis dari ruangan yang akan dibawa 

menuju tempat penampungan. Alat Insenerator sudah ada akan tetapi perlu 

perawatan lebih baik lagi dan berkala. Harus dilakukan perawatan kepada peralatan 

penunjang pengelolaan limbah medis. Selain itu sarana lain untuk menunjang 

pengelolaan limbah medis padat adalah autoclave termal kering, timbangan dacin, 

sekop, cangkul, dan alat pelindung diri (APD). Peralatan yang digunakan untuk 

melakukan tahap pemilahan adalah tempat sampah dan safety box. Sedangkan 

peralatan yang digunakan untuk mengangkut limbah adalah troli.peralatan penunjang 

lainnya merupakan insenerator untuk pemrosesan limbahnya. Kemudian cangkul dan 

sekop merupakan alat penunjang yang digunakan untuk menimbun limbah setelah di 

insenerasi. 

Wawancara Nomor 8 : 

 

P: Apakah setiap peralatan yang digunakan dalam pengelolaan limbah sudah melalui 

sertifikasi dari pihak yang berwenang? 

 

R1: Belum untuk inseneratornya sendiri belum saya urus sertifikasinya karna kendala 

biaya dan masih dibicarakan dengan pihak rumah sakit. 

 

R2: Saya kurang paham mengenai sertifikasi alat atau perijinan mungkin ini baru 

diproses perijinannya oleh kepala instalasi sanitasi lingkungan. 
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      Peralatan yang digunakan dalam pengelolaan limbah medis belum mendapatkan 

sertifikasi dan perijinan dari pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan kendala 

biaya dan masih harus di musyawarahkan kepada pihak rumah sakit. 

Wawancara Nomor 9 : 

 

P: Apakah setiap wadah limbah medis padat sudah anti bocor, anti tusuk, dan tidak 

mudah di buka? 

 

R1: Untuk wadahnya sudah anti bocor dan anti tusuk karna tempat sampahnya 

berbahan dari fiber kalau tidak mudah dibuka itu tidak karna kami menggunakan 

tempat sampah pijakan yang mudah dibuka. 

 

R2: Wadah sudah anti tusuk dan anti bocor tapi masih mudah dibuka karena 

menggunakan tempat sampah pijakan untuk benda tajam ada 1 wadah lagi yaitu 

safety box saya rasa juga sudah memenuhi standart. 

 

       Pewadahan sudah cukup sesuai dengan peraturan Kepmenkes RI Nomor 

1204/Menkes/SK/X/2004 mengenai pewadahan yaitu wadah sudah anti bocor, dan 

anti tusuk.  

Wawancara Nomor 10 : 

 

P: Jenis pelabelan atau kode warna apa yang digunakan untuk menandai limbah 

medis padat? 

 

R1: Pelabelan telah dilakukan disisi depan tong sampah diberi label limbah inveksius 

dan non-inveksius dengan menggunakan kertas putih dan tulisan tinta hitam 

untuk benda tajam ada safety box berwarna putih dan bertuliskan tinta merah 

kemudian tong sampah inveksius diberi lapisan kantong plastik kuning hitam 

untuk limbah non-inveksius. 
 
R2: Kode warna untuk limbah medis inveksius itu plastik kuning sedangkan limbah 

non-inveksius itu plastik hitam. 
R3-R12: Kalau lebel itu limbah inveksius dan non-inveksius. Kodenya plastik 

kuning untuk limbah inveksius dan hitam untuk limbah non-inveksius. 

 

R13-R28: Plastik kuning. 
 
 

       Pelabelan dan pengkodean limbah medis, yakni pada tong sampah diberikan 

stiker bertuliskan limbah inveksius dan limbah non-inveksius. Serta di lapisi dengan 
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plastik kuning untuk limbah inveksius, dan plastik hitam untuk limbah non-

inveksius. Telah disediakan safety box untuk limbah medis benda tajam. Jenis 

pelabelan yang digunakan adalah stiker yang bertuliskan limbah inveksius dan 

limbah non-inveksius. Ditempelkan pada sisi depan tempat sampah yang didalamnya 

dilapisi dengan plastik kuning untuk limbah inveksius dan plastik hitam untuk 

limbah non-inveksius. 

Wawancara Nomor 11 : 
 
P:   Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada anggota tim pengelolaan 

limbah? Jika iya, pelatihan seperti apa? 
 
R1:  Untuk dipengelolaan limbah saya yang ikut pelatihan dan koordinator PPI tapi 

untuk tenaga pengangkut dan pengumpul serta perawat ruangan itu belum 
pernah diadakan dari pihak rumah sakit pelatihan yang saya ikuti itu seperti 
seminar tentang manajemen pengelolaan sanitasi lingkungan rumah sakit 
waktu itu di Jakarta kalau koordinator PPI kemarin penataran ke Malang. 

 
R2:  Setahu saya pelatihan untuk perawat ruangan dan cleaning service kemudian 

operator insenerator itu belum pernah diadakan baik dari BLH (Badan 
Lingkungan Hidup) ataupun rumah sakit tapi saya kemarin yang ikut pelatihan 
di Malang tentang bahanya limbah medis dan cara aman pengelolaannya 
setelah itu saya edukasi ke petugas pengelolaan limbah medis. 

 

       Pelatihan kepada perawat ruangan, petugas cleaning service, dan operator 

insenerator belum pernah dilakukan dari pihak rumah sakit atau instansi terkait. 

Akan tetapi para perawat, dan operator insenerator telah mendapatkan edukasi dari 

koordinator PPI dan kepala instalasi santitasi lingkungan untuk pengelolaan limbah 

medis secara baik dan aman. Pihak rumah sakit hanya menunjuk kepala instalasi 

sanitasi lingkungan untuk mengikuti pelatihan. Sedangkan pelatihan pengelolaan 

limbah medis aman pihak rumah sakit menunjuk koordinator PPI untuk mengikuti 

pelatihan tersebut. Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan dan Koordinator lapangan 

PPI hanya memberi edukasi serta sosialisasi secara lisan dan himbauan mengenai 

pengelolaan limbah medis kepada kepala ruangan, operator insenerator, dan ketua 

petugas kebersihan.  
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Wawancara Nomor 12 : 

 

P: Jenis alat pelindung diri apa sajakah yang yang disediakan pihak rumah sakit 

untuk dipakai petugas pengelola limbah medis padat? Dan bagaimana 

penyediaannya? 

 

R1: Perlengkapan operator ada 1 set alat pelindung diri yang terdiri helm sepatu boot 

sarung tangan kain tebal sarung tangan anti panas baju kerja dan masker itu 

sudah ada diruang insenerator. Apabila petugas pengangkut limbah hanya 

masker dan sarung tangan saja Pengadaannya setiap akan melakukan 

pengangkutan petugas mengambil di gudang farmasi untuk mengambil masker 

dan sarung tangan untuk perawat ruangan itu masuk ke cash pasien sehingga 

masuknya pada resep apabila resep ada sarung tangan dan masker yaa itu 

digunakan nanti penyediaannya di ruangan menurut resep yang telah diberikan. 
 
R2: Ya ada mbak APDnya, biasanya petugasnya itu diberi masker dan sarung tangan 

pengadaannya sendiri nanti disediakan di gudang farmasi Kalo untuk operator di 
alat pembakaran saya kurang tahu mbak perawat ruangan nanti masuknya cash 
pasien jadi menurut resep saja. 

 
R3-R8, R10-R12, R14: Sarung tangan dan masker. 

 

R9: Sarung tangan, masker, topi, dan celemek. 

 

R13: Helm, sepatu boot, sarung tangan kain, sarung tahan panas, celemek, masker. 

 

R15-R28: Sarung tangan, dan masker, apabila saat hujan di pinjami sepatu boot. 

 

       Alat pelindung diri yang disediakankan oleh pihak rumah sakit kepada perawat 

ruangan adalah sarung tangan dan masker. Helm, sepatu boot, sarung tangan kain, 

sarung tangan tahan panas, celemek, dan masker disediakan untuk dikenakan oleh 

operator insenerator saat melakukan pembakaran limbah medis. Sarung tangan dan 

masker disediakan untuk dipakai cleaning service saat mengangkut dan 

mengumpulkan limbah. Serta penyediaan sepatu boot untuk tenaga cleaning service 

saat hujan. 

       Hasil pengamatan menyatakan bahwa penyediaan alat pelindung diri sudah 

dipenuhi oleh pihak rumah sakit, antara lain untuk petugas cleaning service 

disediakan sarung tangan dan masker. Perawat ruangan disediakan sarung tangan dan 



 

 

68 

masker akan tetapi pengadaannya hanya sesuai dengan resep pasien yang diberikan 

oleh pihak pemeriksaan pasien sehingga apabila pada resep tidak tercantum masker 

dan sarung tangan, maka perawat tersebut tidak menggunakan masker dan sarung 

tangan. Operator insenerator mendapatkan satu set peralatan alat pelindung diri dari 

kepala instalasi sanitasi lingkungan antara lain yaitu helm, masker, sarung tangan 

anti panas, sarung tangan kain tebal, baju kerja, dan sepatu boot. 

Wawancara Nomor 13 : 

 

P: Apakah semua petugas yang bekerja menangani limbah telah diberikan imunisasi 

seperti tetanus, thypoid, dan hepatitis oleh pihak rumah sakit? 

 

R1,R2: Tidak pernah ada pengimunisasian, baru direncanakan saja oleh pihak 

pengadaan dan belum terealisasi. 

R3-R28: Tidak mendapatkan imunisasi tersebut. 

 

       Hasil penelaahan dokumen ditemukan bahwa semua anggota pengelola limbah 

medis padat di RSUD Kelet tidak pernah mendapatkan imunisasi tytanus, thypoid, 

atau hepatitis dari pihak rumah sakit. Program Imunisasi tidak dilakukan hanya saja 

telah diusulkan pada pengadaan imunisasinya oleh pihak rumah sakit bagi seluruh 

pegawai rumah sakit dan petugas pengelola limbah termasuk tenaga cleaning service. 

Wawancara Nomor 14, 15,16 : 
 
P: Apakah limbah medis padat diproses di dalam rumah sakit? Jika iya, bagaimana 

ketentuannya? Jika tidak, dimanakah limbah medis padat tersebut diproses untuk 
di insenerasi? Dan bagaimana proses serta ketentuannya? 

 
P: Berapa hari sekali limbah diangkut keluar rumah sakit untuk diproses pada 

insenerator di rumah sakit Donorojo? 
 
P: Alat angkut apakah yang digunakan untuk membawa keluar limbah medis padat 

dari rumah sakit menuju rumah sakit Donorojo? 
 
R1: Sudah ada insenerator jadi pembakaran itu ya di lingkungan rumah sakit kelet 

tapi bila alatnya mengalami kerusakan itu di kirim ke donorojo insenerator itu 
generatornya umurnya sudah tua jadi ya sering rusak kalo ndak di service karna 
kami kerja samanya sama donorojo nanti yang kontak langsung itu antar 
operator dari kelet dan donorojo tapi untuk bagian sanitasi lingkungannya tetep 
saya pengangkutan itu dilakukan menggunakan truk bak terbuka tapi sudah ditali 
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kantong plastiknya biar ndak kabur bila volume limbahnya sudah dirasa cukup 
banyak ya baru angkut ke donorojo tidak bisa diprediksi berapa hari atau minggu 
sekali tapi bila sudah banyak ya kita angkut karna kita juga melihat biaya untuk 
mengangkutnya juga ya sewa truk bak terbuka dan bayar bensin untuk truknya 
juga. 

 
R2: Untuk pengangkutan limbah keluar rumah sakit itu bukan wewenang saya jadi 

saya ndak tahu menahu tentang hal tersebut coba ditanyakan kepada bu marlin 
saja. 

 

       Akibat dari perawatan alat insenerator yang tidak pernah dilakukan secara 

berkala oleh pihak rumah sakit maka insenerator tersebut masih dalam perbaikan. 

Sehingga proses pembakaran limbah tidak bisa dilakukan secara mandiri, akan tetapi 

dititipka ke Rumah Sakit Cabang yaitu di Rumah Sakit Donorojo. Apabila volume 

limbah telah mencapai volume yang dikira sudah banyak baru diangkut ke Rumah 

Sakit Donorojo menggunakan truk bak terbuka untuk di insenerasi. Tidak bisa 

diprediksi berapa minggu seklai atau berapa hari sekali limbah medis diangkut ke RS 

Donorojo. Hal ini dikerenakan pengangkutan keluar area rumah sakit juga 

memerlukan dana untuk transportasi yang menjadi kendala. 

Wawancara Nomor 17 : 

 

P: Bagaimana pengelolaan selanjutnya setelah limbah medis padat tiba di rumah 

sakir Donorojo? 

 

R1: Pengelelolaan selanjutnya ditangani oleh operator insenerator mas eko bekerja 

sama dengan mas sigit untuk pembakaran limbah medis dengan menggunakan 

insenerator kemudian pembuangan sisa pembakaran dilakukan di rumah sakit 

donorojo itu tidak saya pantau secara langsung karna saya juga banyak pekerjaan 

disini sesekali saya pantau bila sempat tapi tidak berkala. 

 

       Pembakaran limbah medis dengan menggunakan insenerator pada rumah sakit 

Donorojo telah dilakukan, akan tetapi tidak dipantau oleh petugas yang berwenang 

dan bersangkutan. Untuk saat ini insenerator tidak dapat dioperasikan karena 

sendang mengalami kerusakan pada bagian generator.  
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       Berikut adalah hasil wawancara dengan pengelola limbah medis padat di RSUD 

Kelet Jepara (Kepala Ruang sebagai R2-R12, Cleaning Service sebagai R17-R28, 

Operator Insenerator sebagai R13, Ketua Kebersihan sebagai R15, R16, dan Petugas 

IPSRS sebagai R14) 

Wawancara nomor 1 

P: sejak kapan anda bekerja di RSUD Kelet? 

R2: 14 tahun 

R3, R4, R8, R10, : 13 tahun 

R5, R13, R14: 7 tahun 

R6:  12 tahun 

R7: 3 tahun 

R9: 8 tahun 

R11: 11 tahun 

R12: 9 tahun 

R15, R16, R18, R20-R24, R27, R28: 2 tahun 

R17, R19, R25, R26: 1 tahun 

       Terdapat keanekaragaman masa kerja antar petugas pengelola limbah medis. 

Masa kerja 0-5 tahun menempati peringkat pertama dengan presentase 53% dari 28 

narasumber. Masa kerja 6-10 tahun menempati presentase 18% dari 28 narasumber. 

Masa kerja 11-15 tahun menempati presentase 29% dari 28 narasumber. 

Wawancara nomor 3 

 

P: Apakah anda mempunyai pedoman dari rumah sakit tentang pengelolaan limbah 

medis padat? 

 
R2: Pedomannya dalam bentuk SOP itu yang membuat bu marlin dan disahkan oleh 

direktur tapi saya ndak ada pedoman itu tapi pernah tahu kalau akan dibuat 
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R3-R12: Pedoman berbentuk SOP saya ndak punya tapi saya sudah diberitahu oleh 
kepala instalasi sanitasi lingkungan untuk langkah pengelolaan limbahnya. 

 
R13-R28: Tidak punya. 
 

       Pedoman yang dituangkan dalam bentuk Standart operation procedure belum 

disosialisasikan dan diberikan kepada seluruh pengelola limbah dari kepala ruangan, 

tenaga cleaning service, dan operator insenerator. Koordinator PPI dan kepala 

instalasi sanitasi lingkungan hanya mengedukasi bagaimana langkah dalam 

mengelola limbah medis. 

Wawancara nomor 4 

 

P: Apakah anda mengikuti semua petunjuk yang terdapat dalam SOP/pedoman 

pengelolaan limbah ketika menjalankan tugas pengelolaan limbah medis padat  

atau ada beberapa bagian yang anda lewatkan? 
 
R2-R7, R9-R11: Ya mengikuti yang sudah ada saja mbak jarumnya itu setelah 

digunakan untuk menyuntik ditutup kembali kemudian dipisahkan 
antara jarum dan sepet, setelah itu diwadahi ditempat yang berbeda 
diberi label dan dilapisi plastik ya sesuai apa yang sudah diberikan 
dari coordinator PPI ya ndak ada bagian yang terlewatkan. 

 
R8: Di IGD ini dituntut untuk sigap menangani pasien, jadi kadang ada beberapa 

langkah yang tidak dijalankan, kesalahan itu misalnya saat keliru memasukkan 
sampah, saat harus menutup jarumnya dulu menggunakan penutup, kadang 
langsung di buang kedalam kardus, itu semua demi prioritas pelayanan 
terhadap pasien yang harus ditangani dengan cepat. 

 
R12: Kalau di farmasi limbah obat yang sudah kadaluarsa di pisahkan dengan yang 

belum kadaluarsa, kemudian nanti dikembalikan lagi kepada distributor obat 
apabila dalam jumlah yang banyak, untuk meminimalisir obat kadaluarsa maka 
setiap satu minggu sekali dan akhir bulan saya menge-check stok obat yang 
ada. 

 

R13: Langkah pembakaran ini saya jalankan sesuai dengan edukasi dari bu marlin 

mbak jadi ya saya ikuti tapi kadang kalau langkahnya ndak praktis ndak saya 

jalankan susah mbak kalau ribet contohnya disuruh pakai helm itu sering tidak 

saya jalankan karna ngrasa ndak nyaman aja. 
 
R14-R16: Kalau langkahnya dijalankan sesuai arahan saja mbak nanti kalau ada 

yang ndak bener ditegur. 
R16-28: Langkah-langkahnya dijalankan sesuai arahan saja mbak. 
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       Pengelola limbah baik kepala ruangan, petugas cleaning service, dan operator 

insenerator hanya mendapatkan himbauan serta arahan dari kepala instalasi sanitasi 

lingkungan dan koordinator PPI. Arahan tersebut diberikan agar petugas pengelola 

limbah dapat mengelola limbah dengan baik dan aman. Akan tetapi pada ruang IGD 

kadang kala ada beberapa langkah yang tidak dijalankan sesuai dengan arahan yang 

diberikan. Hal tersebut dikarenakan di ruang IGD dituntut untuk menangani pasien 

secara cepat dan sigap, sehingga kadang kala ada beberapa langkah yang tidak 

dijalankan. 

Wawancara nomor 5 

 

P:  Apakah anda mengetahui peraturan yang di tetapkan Rumah Sakit Umum 

Daerah Kelet tentang Kesehatan Keselamatan Kerja? Jika iya, sebutkan. 

 

R2-R12: Penggunaan alat pelindung diri itu mbak, yang masker sama sarung tangan. 

 

R13: Kesehatan kerja yaa perlindungan diri itu mbak pakai APD saat bakar 

limbahnya di dalam alat insenerator kalau peraturannya ndak tahu. 

 

R14-28: Tidak tau. 

 

        Peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja belum diadakan dan 

belum dibentuk suatu organisasi kepanitiaan Pengawas Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja Rumah Sakit. Program K3 yang berhubungan dengan pengelolaan limbah 

medis padat ada serta telah dilakukan rumah sakit seperti perlindungan kerja, dan 

edukasi. 

Wawancara nomor 6 

 

P: Apakah peraturan di rumah sakit di rasa memberatkan anda? 

 
R2-R12: Tidak memberatkan yaa itu kan dibuat agar kami terlindungi. 
 
R13-28: Tidak. 
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       Peraturan yang sudah ada tidak membebani petugas pengelola limbah karna hal 

tersebut dirasa demi kebaikan diri sendiri. Untuk perlindungan diri dari bahaya yang 

mungkin dapat ditimbulkan dari limbah medis tersebut. 

Wawancara nomor 7 

 

P: Apakah pekerjaan anda berhubungan dengan limbah medis padat? 

 

R2-28: Ya 

 

       Semua kepala ruang rawat inap, kepala ruang IGD, IBS, laboratorium, farmasi, 

petugas cleaning service, leader kebersihan dan operator insenerator pekerjaannya 

berhubungan dengan limbah medis padat. 

Wawancara nomor 8 

 

P: Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak rumah sakit? 

 

R2-R12: Sosialisasinya itu dilakukan secara lisan saja, tidak dilakukan secara 

formal atau kadang hanya di rapatkan saja, tapi itu tidak rutin dilakukan. 

 

R13-R14: Sosialisasi dari rumah sakit itu belum pernah mbak, tapi kalau dari kepala 

instalasi sanitasi lingkungan itu pernah. 

 

R15-R16: Sosialisasi ndak ada mbak, paling di edukasi sama coordinator PPI dan 

kepala instalasi sanitasi lingkungan. 

 

R17-R28: Diberi tahu oleh ketua bagian kebersihan saja bagaimana cara mengelola 

limbahnya. 

 

       Sosialisasi yang diberikan kepada petugas pengelola limbah medis hanya secara 

lisan dan di himbau pada saat diadakan rapat. Kegiatan tersebut tidak dilakukan 

setiap bulan dan tidak dilaksanakan evaluasi. Operator insenerator dan ketua petugas 

kebersihan mendapatkan edukasi dari kepala instalasi sanitasi lingkungan kemudian 

menghimbaunya ke petugas kebersihan untuk teknis pengelolaan limbah medis.       
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Wawancara nomor 13 

 

P: Apakah selama anda bertugas memakai alat pelindung diri tersebut? 

 

R2-R7, R9-R11: Kalau pada resep dituliskan masker dan sarung tangan maka selalu 

memakai alat pelindung diri tersebut. Karna pengadaan sarung 

tangan dan masker itu dilihat dari resep pasien dan di cash kepada 

pasien. 

 

R8: Kalau tergesa-gesa menangani pasien yang sudah parah kondisinya saya hanya 

menggunakan masker. 

 

R12: Saya pakai masker. 

 

R13: Yang praktis saja yang dipakai, seperti masker, dan sarung tangan. Alat 

pelindung diri yang lainnya tidak dipakai karena tidak nyaman apabila 

dikenakan. 

 

R14: Sarung tangannya itu ndak pernah saya pakai karena ndak nyaman, gerakannya 

ndak bisa cekatan. 

 

R15,R16: Saya tidak menggunakan alat pelindung diri karena saya bertugas 

memantau saja. 

 
R17: Kadang pakai kadang tidak kalau lupa mengambil tidak pakai tapi lebih sering 

tidak dipakai karna tidak nyaman pada saat digunakan. 
 
R18:  Pakai mbak karna tidak tahan bau obat pakai masker kalau sarung tangan pakai 

kena sampah itu nanti bisa kena penyakit . 
 

R19: Pakai masker mbak sama sarung tangan kalau kerja pakai tapi beberapa kali 

tidak pakai karna lupa tergesa-gesa angkut sampah . 

 

R20: Pakai terus sehabis pernah ketusuk jarum itu. 
 
R21: Pakai kalau ingat mbak. 

 

R22: Pakai apabila diberi oleh petugas ruangan. 

  

R23: Jarang dipakai karna tidak nyaman digunakan. 

 

R24: Seringnya tidak pakai mbak karna ribet. 

 
R25: Sarung tangan itu sering dipakai karna jijik kalau terkena tempat sampah kalau 

masker tidak pakai karna pengap nanti susah bernafas nafas dan tidak nyaman. 
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R26: Jarang dipakai karna tidak terbiasa menggunakan alat pelindung diri tersebut. 
 
R27: Pakai masker mbak, kalau sarung tangannya kadang lupa tidak dipakai. 

 

R28: Seringnya tidak pakai karna tidak praktis buat ambil sampah juga susah tapi 

habis angkut pasti cuci tangan pakai sabun mandi yang ada di kamar mandi 

mushola itu. 

 

        Penggunaan alat pelindung diri dari semua perawat ruangan ada satu ruangan 

yaitu perawat ruangan ruang IGD tidak menggunakan alat pelindung diri 

dikarenakan alasan lebih mengutamakan perawatan dan penanganan kepada pasien 

dari pada perlindungan untuk diri sendiri. Penggunaan alat pelindung diri oleh 

perawat ruangan juga tergantung dari resep yang telah diberikan dari bagian 

pemeriksaan. Apabila didalam resep ada petunjuk harus menggunakan pelindung diri 

maka perawat akan diberikan alat pelindung diri sesuai dengan yang tertera dalam 

resep dan alat pelindung diri tersebut ikut dibebankan biaya kepada pasien yang 

diperiksa. 

       Pemakaian alat pelindung diri pada tenaga cleaning service perlu diperhatikan 

lebih lanjut karena sering kali lalai dalam pemakaian alat pelindung diri karena 

berbagai macam alasan. Perlindungan untuk pekerja belum dilakukan. Hal ini 

terbukti dengan tidak ditemukannya peraturan tertulis tentang pemakaian alat 

pelindung diri dalam standar operational procedure pengelolaan sampah medis 

padat. 

Wawancara nomor 14 

 

P: Apakah selama anda menangani limbah medis padat pernah mengalami 

kecelakaan kerja? Jika iya, bagaimana pelaporannya? 

 
R2-12, R14, R15, R16, R18, R22, R23, R25, R28: Tidak pernah. 
 
R13: Pernah terkena pinggiran bagian dalam alatnya. Seperti luka bakar terkena 

benda panas. Tidak melapor karena luka yang ditimbulkan tidak parah. 
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R17: Pernah tertusuk jarum, setelah itu tidak melapor karena sudah di tangani dengan 

cuci tangan menggunakan alkohol dan diberi betadine. 
 
R19: Pernah terkena pecahan ampul saat mengumpulkan limbahnya. Karna lukanya 

tidak parah maka tidak perlu lapor. 
 
R20: Dulu pernah tertusuk jarum sampai mengalami luka yang serius pada jari 

dengan timbul nanah pada luka bekas tertusuk jarum. Pelaporan dilakukan 
setelah lukanya menimbulkan efek yang harus di obati secara lanjut. Pelaporan 
kepada ketua petugas kebersihan setelah itu kepada koordinator PPI setelah itu 
diberikan suntikan imunisasi dari pihak rumah sakit. 

 
R21: Tertusuk jarum saat mengambil limbah diruangan. Bekas luka diberi alcohol 

dan tidak pernah melapor karna takut kalau dimarahi dan dipecat. 
 
R24: Terkena pecahan kaca saat tidak berhati-hati, tidak melapor karena hanya luka 

ringan. 
 
R26: Tertusuk jarum pada saat angkut limbah. Langsung lapor kepada koordinator 

PPI dan diberi obat untuk diminum. 
 
R27: sewaktu mengambil limbah dan tidak menggunakan sarung tangan pernah 

tertusuk. Melapor kepada koordinator PPI, kemudian disuntik. 

 

       Pelaporan hanya dilakukan apabila kecelakaan kerja sudah berakibat fatal pada 

petugas pengelola limbah. Seharusnya hal tersebut lebih diedukasikan kepada 

pengelola limbah agar selalu menggunakan APD dan berhati-hati dalam pengelolaan 

limbah medis karna kecelakaan kerja sekecil apapun dapat menimbulkan dampak 

negatif bagi tubuh. 

4.2.1.1 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit Umum 

Daerah Kelet Jepara (SMK3RS) 

       Pelaksanaan SMK3RS memang memerlukan komitmen dalam bentuk kebijakan 

tertulis, jelas, dan mudah dimengerti oleh seluruh karyawan rumah sakit namun, 

dalam struktur organisasi RSUD Kelet Jepara belum ada kepanitiaan Pengawas 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit, namun program K3 yang 

berhubungan dengan pengelolaan limbah medis padat sebagian telah dilakukan 
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rumah sakit seperti perlindungan kerja, edukasi, pencatatan, dan pelaporan serta 

imunisasi pasca terjadi kecelakaan kerja. 

       Standart operation procedure didalamnya tidak ditemukan langkah untuk 

menggunakan APD akan tetapi pihak rumah sakit melalui kepala instalasi sanitasi 

lingkungan serta koordinator PPI telah menghimbau petugas pengelola limbah agar 

pada saat melakukan proses pengelolaan limbah medis harus menggunakan APD. 

Petugas pengumpul dan pengangkut sering kali lalai dan lupa dalam penggunaan alat 

pelindung diri namun hal ini tidak mendapatkan sanksi dan teguran dari pihak rumah 

sakit melalui ketua kebersihan sehingga petugas pengumpul dan pengangkut limbah 

menjadi acuh terhadap himbauan tersebut. 

       Pelatihan mengenai pengelolaan limbah medis belum pernah diadakan oleh 

pihak rumah sakit atau instansi terkait. Pelatihan yang bertemakan sanitasi 

lingkungan dan pengelolaan limbah hanya pernah diikuti oleh kepala instalasi 

sanitasi lingkungan dan koordinator PPI dari kantor Dinas Kesehatan Kabupaten 

Jepara. Pelatihan pengelolaan limbah dilaksanakan di kota Malang oleh koordinatorr 

PPI. Setelah kembali dari pelatihan tersebut koordinatorr PPI mengedukasi kepada 

petugas pengelola limbah apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan limbah medis 

agar tidak berbahaya dan aman bagi sumber daya alam dan sumber daya manusia. 

       Pencatatan mengenai kecelakaan kerja tidak pernah dilakukan oleh koordinator 

PPI akan tetapi pelaporan dilakukan kepada pihak koordinator PPI agar penanganan 

tidak terjadi keterlambatan. Operator insenerator melakukan pencatatan volume 

limbah medis yang akan dibakar menggunakan insenerator atau diangkut ke RS 

Donorojo. Namun tidak dilakukan pencatatan berdasarkan jenis dan sumber limbah 

berasal. Hasil tersebut dilaporkan kepada kepala instalasi sanitasi lingkungan. 
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       Program imunisasi belum pernah dilakukan kepada petugas pengelola limbah 

sebelum menjadi petugas pengelola limbah medis. Hanya saja telah diusulkan 

pengadaannya di bagian perencanaan dan keuangan. 

4.2.1.2 Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet 

Jepara 

       Pengamatan dilakukan pada tujuh ruang rawat inap yang menghasilkan limbah 

medis padat, yaitu: (1) Ruang Jasmine, (2) Ruang Edelweis, (3) Ruang Anggrek, (4) 

Ruang Anyelir, (5) Ruang Teratai, (6) Ruang Bougenvile, (7) Ruang Melati, dan (8) 

Ruang ICU. Setiap ruang diatas menghasilkan limbah medis padat berupa jarum 

suntik, jarum infus, dan patahan ampul. Pengamatan juga dilakukan di Ruang IGD, 

Ruang IBS, Ruang Laboratorium, Ruang Poli dan Ruang Farmasi yang dimana 

diruang tersebut dapat disanyalir sebagai tempat penghasil limbah medis padat antara 

lain jarum suntik, obat kadaluarsa, dan limbah jaringan tubuh. 

       Pemisahan dan pewadahan limbah medis padat merupakan tanggung jawab dari 

kepala ruangan dan perawat ruangan. Pada masing-masing ruangan telah disediakan 

tempat sampah berbahan plastik fiber untuk pewadahan limbah inveksius dan limbah 

non-inveksius. Serta telah dilengkapi dengan safety box yang disediakan dari 

Koordinator PPI. Untuk pengkodean limbah inveksius diberikan label tuliskan 

sampah inveksius dan dilapisi dengan plastik kuning, sendangkan sampah non-

inveksius dilapisi dengan plastik hitam dan berlabelkan tulisan non-inveksius. Mula-

mula perawat ruangan mendapatkan resep setelah pada resep bertuliskan masker dan 

sarung tangan maka perawat tersebut mendapatkan sarung tangan dan masker serta 

obat yang akan diberikan kepada pasien. Setelah itu perawat yang telah melakukan 
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penyuntikan kepada pasien, akan menyiapkan alat suntik dan ampul obat. Setelah 

ampul dipatahkan, bekas patahan ampul tersebut dibuang kedalan safety box. Setelah 

penyuntikan telah dilaksanakan, maka perawat akan menutup kembali alat suntik 

kemudian memutar tutupnya sehingga jarum suntik dapat terlepas dari spuit dan 

kemudian jarum suntik dibuang kedalam safety box, sedangkan spiut dibuang 

kedalam tempat sampah berlabelkan inveksius dan berlapis plastik kuning. 

       Limbah medis padat berupa vial yang berasal dari ruang Anggrek Anyelir dapat 

dimanfaatkan kembali setelah melalui proses sterilisasi yang ada di ruang 

laboratorium menggunakan alat outoclave termal kering. Hal tersebut telah diketahui 

pihak instalasi sanitasi lingkungan akan tetapi karena alasan dapat menekan anggaran 

pembelanjaan botol sampel darah maka hal tersebut dibiarkan sampai sekarang. 

       Pengumpulan limbah merupakan tanggung jawab dari cleaning service. Petugas 

pengumpul limbah ini akan mengangkut limbah medis dari setiap ruangan ke tempat 

penampungan sementara yang terletak diarea belakang gedung rumah sakit, yang 

masih dalam lingkup wilayah rumah sakit. Setiap pukul 07.30  WIB petugas 

berkeliling dan bergantian menggunakan troli untuk mengangkut sampah baik medis 

maupun non medis. Pada saat proses pengumpulan banyak ditemui petugas yang 

tidak patuh menggunakan alat pelindung diri. Hanya beberapa petugas saja yang 

menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan. 

       Akibat perawatan alat insenerator yang tidak pernah dilakukan secara berkala 

oleh pihak rumah sakit maka berakibat insenerator tersebut masih dalam perbaikan. 

Sehingga proses pembakaran limbah tidak bisa dilakukan secara mandiri, akan tetapi 

dititipkan ke Rumah Sakit Cabang yaitu di Rumah Sakit Donorojo. Apabila volume 



 

 

80 

limbah telah mencapai volume yang dirasa cukup banyak baru diangkut ke Rumah 

Sakit Donorojo untuk di insenerasi. 

       Idealnya proses pemusanahan dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah 

Kelet dengan menggunakan insenerator. Pembakaran dilakukan selama 1 jam pada 

suhu 700-1000ºC dan dilanjutkan proses pendinginan selama 3 jam. Setiap 

minggunya insenerator dioperasikan oleh seorang petugas yang disebut operator 

insenerator yang belum pernah mendapatkan pelatihan khusus, akan tetapi telah 

mendapatkan edukasi dari Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan. Selama bertugas 

alat pelindung diri yang digunakan antara lain 1 set alat pelindung diri yang terdiri 

helm, sepatu boot, sarung tangan kain, sarung tangan anti panas, baju kerja, dan 

masker. 

       Tahapan pengelolaan limbah medis padat (Gambar 4.3) dimulai dari tahap 

pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pemusnahan, dan pembuangan 

akhir telah dilakukan RSUD Kelet Jepara. 

Limbah medis padat           Wadah limbah medis inveksius, non-inveksius, safety box                                                         

                                                                    Tampungan sementara 

                                                                              Insenerator  

                                                      Tempat penanaman sisa pembakaran 

 

Gambar 4.3: Alur Pengelolaan Limbah Medis Padat 

         

4.2.1.3 Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Jepara 

       Secara umum RSUD Kelet telah bertanggung jawab terhadap pengelolaan 

lingkungan rumah sakit terutama limbah klinis yang dihasilkan. Manajemen puncak 
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atau kepala rumah sakit telah memberikan wewenang kepada kepala bagian instalsi 

sanitasi lingkungan rumah sakit untuk membuat standar operation procedure. Dalam 

program pengelolaan limbah medis padat ini ada pemisahan yaitu PPI (Pencegahan 

Pengendalian Inveksius) yang dikoordinir oleh satu orang yang nantinya bertanggung 

jawab pada tahapan pemisahan dan pengumpulan limbah medis. Terutama pada 

ruangan penghasil limbah. Untuk struktur organisasi dalam pengelolaan limbah 

medis belum ada. Akan tetapi ada kepala bagian instalsi sanitasi lingkungan yang 

bertanggung jawab dan dibantu oleh satu operator. 

       Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan untuk kepala bagian instalasi sanitasi 

lingkungan dan koordinator PPI. Untuk pelatihan yang diadakan pihak rumah sakit 

masih belum pernah dilaksanakan. Akan tetapi sosialisasi dan edukasi selalu 

diberikan agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. 

       Pencapaian tujuan lingkungan yang sehat, RSUD Kelet Jepara telah 

menggunakan teknologi yang menggunakan teknologi yang tepat untuk pemusnahan 

limbah medis padat yaitu dengan insenerator untuk sterilisasi daur ulang limbah 

menggunakan autoclave termal kering. Selain itu sarana lain untuk menunjang 

pengelolaan limbah medis padat adalah tong sampah inveksius dan non-inveksius, 

kantong plastik kuning dan hitam, safety box yang berasal dari bahan kardus tebal, 

troli, timbangan dacin, sekop, cangkul, dan alat pelindung diri (APD). Penyediaan 

alat pelindung diri, plastik dan sarana yang lain dari gudang farmasi dan bagian 

pengadaan. 

       Saat ini insenerator tidak dapat dioperasikan karena sendang mengalami 

kerusakan pada bagian generator. Pendanaan sangatlah terbatas karena hanya berasal 

dari pemerintah kabupaten Jepara. Rumah sakit ini dituntut untuk selalu berkembang 
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dan mengutamakana pelayanan sehingga kepala rumah sakit lebih memperhatikan 

masalah pelayanan terhadap pasien. Kepala rumah sakit dirasa belum berkomitmen 

penuh terhadap sistem manajemen lingkungan RSUD Kelet. Masih banyak lagi yang 

harus diperbaiki dari sistem manajemen lingkungan RSUD Kelet agar semakin baik 

kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

BAB V 

 

PEMBAHASAN 

 

5.1    Pembahasan 

 

5.1.1 Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 

Kelet Jepara (SMK3RS) 

 

       Manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit adalah suatu proses 

kegiatan yang dimulai dengan tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengendalian (Kepmenkes RI No.432, 2007:6). Rumah Sakit Umum Daerah 

Kelet dinilai belum melaksanakan proses tersebut secara menyeluruh tetapi langsung 

pada tahap pelaksanaan tanpa membentuk dulu struktur organisasi dan program kerja 

yang jelas. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari manajemen puncak untuk bisa 

menerapkan SMK3 di rumah sakit ini. 

       Pelaksanaan SMK3RS memang memerlukan komitmen dalam bentuk kebijakan 

tertulis, jelas, dan mudah dimengerti oleh seluruh karyawan rumah sakit. Keberadaan 

suatu standar operation procedure (SOP) umumnya telah menjadi keharusan bagi 

sebuah institusi seperti rumah sakit (Wiku Adisasmito, 2008:31). Rumah Sakit 

Umum Daerah Kelet Jepara telah mempunyai standar operational procedure yang 

mengatur mengenai pengelolaan limbah medis yang aman dan sudah diedukasikan 

kepada petugas yang berhubungan dengan limbah medis. Selain itu program 

kesehatan dan keselamatan kerja tentang pengelolaan limbah medis sudah dilakukan 

oleh rumah sakit seperti perlindungan pekerja (pemakaian alat pelindung diri), dan 

pelaporan serta pelatihan walaupun tidak semua petugas pengelola limbah mengikuti. 

       Perlindungan terhadap tenaga kerja yaitu pengadaan alat pelindung diri masih 

belum maksimal dan belum sesuai dengan persyaratan. Menurut Kepmenkes RI 
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Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 disebutkan bahwa petugas yang menangani limbah 

harus menggunakan alat pelindung diri: (1) topi atau helm, (2) masker, (3) pelindung 

mata, pakaian panjang (overall), (4) apron industri atau celemek plastik, (5) sepatu 

boot atau pelindung kaki, dan (6) sarung tangan khusus (Ditjen P2MPL, 2004:22). 

Sarung tangan dengan berbagai ukuran, steril dan non-steril, termasuk lateks berat, 

vinil, kulit kedap air, dan bahan tahan tusukan lainnya harus tersedia (ILO dan 

WHO, 2005:25). Petugas baik itu cleaning service maupun petugas insenerator 

semuanya wajib menggunakan alat pelindung diri ketika bertugas agar hal tersebut 

dapat meminimalisir kejadian kecelakaan kerja. Selain itu pelatihan penggunaan alat 

pelindung diri juga sangat penting untuk seluruh pekerja di rumah sakit, bagaimana 

cara menggunakan, cara memeriksa jika ada kerusakan, dan prosedur untuk melapor 

serta penggantian alat pelindung diri harus dikuasai oleh pekerja di rumah sakit (ILO 

dan WHO, 2005:24). 

       Pelatihan khusus mengenai pengelolaan limbah medis padat belum pernah 

diberikan oleh Pencegahan Pengendalian Inveksius dan Kepala Instalasi Sanitasi 

Lingkungan. Seharusnya pelatihan diberikan kepada staf manajerial rumah sakit, staf 

medis (perawat, dokter,bidan), tenaga kebersihan, petugas limbah, staf pendukung 

(A. Pruss., dkk, 2005:172). Pelatihan dilakukan untuk membatasi kesenjangan 

pengetahuan, sikap, dan perilaku karyawan rumah sakit terhadap pelaksanaan 

standar operational procedure pengelolaan limbah (Wiku Adisasmito, 2008:32). 

Namun, hingga saat ini pelatihan yang diberikan hanya sebatas arahan dan himbauan 

serta edukasi dari kepala instalsai sanitasi lingkungan dan tidak diadakan evaluasi 

dan jika terdapat kekurangan maka perlu diadakan pelatihan khusus kepada pekerja 

yang berhubungan dengan limbah medis padat tersebut. 
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       Pengelolaan limbah medis padat dapat berjalan dengan baik dan tertib jika 

sistem pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan baik hal ini berfungsi juga untuk 

pengukuran kinerja pengelolaan limbah medis padat (Ditjen PP&PL dan WHO, 

2006:13). Petugas insenerator RSUD Kelet belum melakukan pencatatan, akan tetapi 

kepala instalsai sanitasi lingkungan yang melakukan pencatatan volume limbah 

medis yang telah dibakar atau dikirim untuk dibakar ditempat lain. Hal ini belum 

sesuai dengan pedoman pengelolaan limbah medis padat untuk Puskesmas, karena 

limbah yang dikirim untuk penitipan pembakaran juga dibutuhkan data mengenai 

jenis dan volume limbah. Selain itu perlu juga dilakukan pencatatan mengenai 

kecelakaan kerja yang pernah terjadi, penyebab, waktu, dan pertolongan yang 

dilakukan (Ditjen PP&PL dan WHO, 2006:13). Catatan yang telah dibuat harus 

disimpan dengan baik. Hal ini dilakukan untuk evaluasi kinerja untuk kemudian 

dilaporkan kepada manajemen puncak. 

       Program imunisasi dapat dikatakan sama sekali tidak berjalan dan masih perlu 

perencanaan ulang untuk membuat kebijakan baru mengenai pemberian imunisasi 

kepada seluruh pekerja. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya penularan 

penyakit dan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja rumah sakit. 

5.1.2 Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Jepara 

       Pengamatan dilakukan di ruang perawatan inap, IGD, IBS, Laboratorium,  

Farmasi, dan Poli dengan alasan ruangan tersebut karena ruangan tersebut 

merupakan penghasil limbah medis padat. Pemisahan limbah medis benda tajam 

dengan limbah inveksius dan limbah non-inveksius sudah dilakukan oleh perawat 

ruangan dengan baik. Perawat memisahkan jarum dan spuit lalu membuang jarum ke 

dalam safety box yang telah disediakan disetiap ruangan dan spuit dibuang kedalam 



 

 

86 

tong sampah limbah inveksius yang berlapiskan plastik kuning, seperti yang tertulis 

dalam Kepmenkes RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 yaitu jarum dan syringes 

harus dipisahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali (Ditjen P2MPL, 2004:18). 

       Kepmenkes RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 menyarankan untuk pewadahan 

limbah medis padat digunakan tempat khusus berupa safety box atau botol dan karton 

yang aman (Ditjen P2MPL, 2004:21). Kepmenkes RI Nomor 1204/Menkes/ 

SK/X/2004 juga menyebutkan bahwa limbah medis padat harus dikumpulkan dalam 

satu wadah yang anti bocor, anti tusuk, dan tidak mudah dibuka (Ditjen P2MPL, 

2004:18). Persyaratan tersebut sudah dipenuhi oleh RSUD Kelet dengan memilih 

wadah safety box untuk limbah medis benda tajam serta tong sampah pijakan untuk 

sampah inveksius. 

       Warna kontainer untuk limbah medis benda tajam adalah kuning dan bertuliskan 

“benda tajam” (A. Pruss dkk., 2005:64), hal ini belum dapat dipenuhi dengan baik 

akan tetapi telah ditemukan safety box warna putih dan bertuliskantinta merah 

berlabel benda tajam yang berada diseluruh ruangan. Menurut ILO dan WHO, wadah 

limbah medis padat juga harus ditempatkan setinggi mata dan dalam jangkauan 

tangan (ILO dan WHO, 2005:24). 

       Untuk limbah inveksius diberikan tempat sampah yang berlabelkan tulisan 

sampah inveksius didepan tempat sampah. Untuk limbah kimia dan farmasi yaitu 

misalnya obat kadaluarsa tidak diberikan kantong berwarna coklat karena telah 

dibedakan dalam jumlah yang besar. 

       Limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet berupa jarum dan 

pisau tidak ada yang dimanfaatkan kembali karena bersifat disposable atau sekali 
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pakai namun, untuk gunting tetap dimanfaatkan kembali setelah melalui proses 

sterilisai menggunakan autoclave. 

       Limbah medis padat yang dimanfaatkan kembali adalah vial. Vial tersebut 

didapat dari ruang anggerk anyelir yang dikumpulkan kemudian di pisahkan antara 

bekas obat paten yang mengandung endapan dan obat yang cairannya encer. Setelah 

di pisahkan botol vial tersebut di rendam menggunakan deterjen selama kurang lebih 

lima belas menit. Setelah di rendam dengan deterjen di bersihkan dengan 

menggunakan sikat gigi. Setelah botol vial bersih maka dibawa ke laboratorium 

untuk di sterilisasi dengan autoclave kering selama satu jam. 

       Perawat harus memastikan bahwa wadah limbah medis benda tajam yang sudah 

terisi dua pertiga penuh sudah tertutup dengan rapat (A. Pruss dkk., 2005:67) baru 

kemudian cleaning service melakukan tugasnya yaitu mengumpulkan safety box. 

Dan limbah medis padat yang berada dalam kantong plastik kuning. Prosedur ini 

sudah dilakukan sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh rumah sakit dan telah 

sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004. Pengumpulan 

dilakukan setiap hari oleh cleaning service dalam waktu satu kali dua puluh empat 

jam. 

       Pengangkutan kantong limbah dilakukan setiap hari pada pukul 07.00-10.30 

WIB oleh cleaning service masing ruangan. Waktu pengangkutan tidak sesuai 

dengan yang tertulis dalam standart operating procedure milik RSUD Kelet. Alat 

angkut yang digunakan belum sesuai dengan persyaratan yaitu hanya satu unit troli 

anti bocor, anti air, dan tidak memiliki sudut runcing yang dapat merusak kantong 

plastik (A. Pruss dkk., 2005:68). Rumah sakit tidak memiliki jalur pengangkutan 

khusus untuk limbah sehingga menggunakan jalur yang sama dengan yang 
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digunakan pengunjung. Hal ini bisa dikhawatirkan bisa menyebabkan kontaminasi 

udara dan membuat kenyamanan pengunjung rumah sakit terganggu. 

       Kantong limbah medis yang sudah terkumpul dari setiap ruangan disimpan di 

ruangan terbuka disebelah ruang insenerator. Pada ruang penyimpanan hanya 

terdapat satu buah ruang terbuka dan tidak ditemukan tong besar untuk menimbun 

sampah tersebut. Hal ini disinyalir dapat dimanfaatkan para oknum tidak 

bertanggung jawab untuk mengambil sampah medis dan digunakan untuk 

kepentingan pribadi demi mendapatkan keuntungan materi. Saat ini rumah sakit tidak 

melakukan pemusnahan secara mandiri sehingga harus menimbun limbah sampai 

mencapai volume maksimum untuk dapat dikirim ke rumah sakit lain. Menurut 

Kepmenkes RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 waktu penyimpanan pada musim 

hujan adalah 48 jam (Ditjen P2MPL, 2004:20), sedangkan penyimpanan dilakukan 

selama enam hari atau lebih hal ini sangat tidak sesuai dengan Kepmenkes RI Nomer 

1204/Menkes/SK/X/2004. 

       Akibat rusaknya generator pada insenerator milik RSUD Kelet, maka Proses 

Pemusnahan dengan pembakaran dilakukan dilakukan di rumah sakit Donorojo 

melalui kerjasama. Pemusnahan dengan insenerator dirasa sudah sesuai dengan 

Kepmenkes RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 yaitu sebelum dibakar sampah 

ditimbang terlebih dahulu dan dilakukan pelaporan kepada instalasi sanitasi 

lingkungan untuk volume limbah medis. Akan tetapi pemakaian alat pelindung diri 

pada operator insenerator tidak sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 1204/Menkes/ 

SK/X/2004 yaitu tidak digunakannya helm, sepatu boot dan celemek. Apabila rumah 

sakit tidak memiliki insenerator rumah sakit dapat melengkapi fasilitas menggunkan 
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needle burner atau needle cutter seperti yang disarankan dalam pengelolaan limbah 

medis di Puskesmas (Ditjen PP&PL dan WHO, 2006:9). 

       Penggunaan needle burner atau pun needle cutter ini akan memudahkan kerja 

perawat dalam mengelola limbah medis. Penggunaan needle burner akan 

menghasilkan abu yang tidak inveksius sehingga dapat dibuang secara aman 

ketempat pembuangan akhir. Jika menggunakan needle cutter maka hasil potongan 

jarum yang masih infeksius harus dikelola lagi dengan insenerator atau dapat pula 

dengan penanaman di needle pit yang terbuat dari beton atau pipa PVC (Ditjen 

PP&PL dan WHO, 2006:9). 

       Beberapa hal yang harus diperhatukan oleh pihak rumah sakit adalah sistem 

pengendalian pencemaran dan lokasi yang tentunya harus terkait dengan jalur 

pengangkutan sampah dan sistem desain insenerator yang dapat melindungi dari 

bahaya kebakaran (Setyo Purwoto, 2008:28). Kenyataan dilapangan, lokasi 

insenerator berjauhan dengan instalasi dapur hal ini sudah sesuai. Pembakaran yang 

dilakukan oleh RSUD Kelet biasanya dilakukan pada suhu 700ºC satu jam. Namun 

menurut Setyo Purwoto (2008:36), pembakaran limbah medis dengan insenerator 

optimum pada suhu bakar 900ºC selama dua jam. 

       Sisa dari pembakaran yang biasa dilakukan oleh rumah sakit berupa abu yang 

masih bercampur dengan ampul dan jarum yang tidak dapat hancur sempurna. 

Menurut Kepmenkes RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 pembuangan residu yang 

sudah aman dapat dibuang ke landfill. Metode landfill yang baik adalah sanitary 

landfill dan ini belum diterapkan di RSUD Kelet. Jika tidak dilakukan sanitary 

landfill petugas dapat membuat lubang kecil sedalam 2 meter dengan tinggi sisinya 

harus 1-1,5 meter lalu kemudian residu dimasukkan dan ditimbun dengan tanah 



 

 

90 

setebal 10-15 centi meter, dengan metode ini akan mempermudah staf dalam 

pengawasan (A. Pruss dkk., 2005:117). 

5.1.3 Sistem Manajemen Lingkungan Ruah Sakit Umum Daerah Kelet Jepara 

       Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit (SMLRS) adalah sistem 

pengelolaan lingkungan yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan manajemen 

di rumah sakit (Wiku Adisasmito, 2008:5). RSUD Kelet belum melaksanakan 

SMLTS. Hal ini terlihat dari struktur organisani yang belum jelas dan belum adanya 

evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Salah satu cara evaluasi yaitu 

dengan melalui audit lingkungan rumah sakit (Wiku Adisasmito, 2008:8). 

       Peran bagian personalia terlihat penting dalam penyaringan karyawan, 

menstafkan organisasi, mengisi posisinya dengan karyawan yang memiliki 

ketrampilan yang memenuhi syarat (Gary Dessler, 1997:45). Namun, hal ini tidak 

diterapkan di Instalasi Sanitasi Lingkungan dan Pencegahan Pengendalian Inveksi 

yang saat ini bertanggungjawab atas pengelolaan limbah. 

       Struktur organisasi dari Instalasi Sanitasi Lingkungan dan Pencegahan 

Pengendalian Inveksi juga tidak ditemukan pada ruang kerja Kepala Instalasi 

Sanitasi Lingkungan. Penempatan struktur organisasi seperti itu penting sehingga 

anggota lain dapat memahami dengan jelas bagaimana tugas akan dibagi, siapa 

melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola informasi 

yang akan diikuti (Leonardo Wibawa dan Wiku Adisasmito, 2004:101). 

       Pengembangan karyawan perlu dilakukan secara berkesinambungan dan 

terencana (Leonardo Wibawa dan Wiku Adisasmito, 2004:103), tidak hanya dengan 

memberikan edukasi dan sosialisasi kepada petugas pengelolaan limbah medis 
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namun, juga harus memberi pelatihan, kepercayaan, dan suportif kepada petugas 

supaya mereka bekerja lebih baik (Gary Dessler, 1997:57). 

       Pengelolaan dana juga tidak dilakukan sendiri oleh instalasi sanitasi lingkungan, 

misalnya akan diadakan pelatihan maka yang bertanggung jawab adalah bagian 

instalasi pendidikan. Ada baiknya jika pengelolaan keuangan dilakukan sendiri oleh 

instalasi sanitasi lingkungan, sehingga terjadi pembelajaran organisasi dalam hal 

keuangan. Masalah pendanaan untuk memperbaiki alat yang rusak memang 

membutuhkan banyak pertimbangan, terlebih lagi pemusnahan masih dapat 

dilakukan dengan cara mengirimkan sampah medis ke rumah sakit lain, sehingga 

manejemen puncak lebih memilih opsi yang tidak terlalu beresiko dan masih bisa 

fokus kepada pengembangan dan pelayanan rumah sakit. 

       Sarana penunjang untuk pengelolaan limbah medis padat juga harus diperbaiki, 

dan ditambah, seperti penambahan troli yang digunakan untuk mengangkut dan 

mengumpulkan sampah medis dari masing-masing ruangan, selain itu perlu dibuat 

jalur khusus untuk pengangkutan agar dapat terhindar dari kontaminasi limbah 

walaupun sudah menggunakan troli tertutup. 

5.2 Hambatan Penelitian 

       Hambatan yang dialami selama pengambilan data antara lain: 

1. Belum mendapatkan ijin memasuki ruang radiologi untuk pengambilan data 

karena kepala ruangan sedang tidak berada ditempat. 

2. Tidak dilakukannya pencatatan pelaporan kejadian kecelakaan kerja sehingga 

sulit untuk pengintifegasian kejadian tersebut. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengelolaan Limbah Medis Padat di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Jepara” didapatkan simpulan: 

1. Pemilahan sudah dilakukan mulai dari sumber yang menghasilkan limbah, 

pemisahan jarum dan spuit telah dilakukan di semua ruangan kecuali ruang IGD, 

sedangkan penghancuran dengan needle burner atau needle cutter tidak 

dilakukan karena belum tersedia peralatannya. 

2. Pewadahan sudah dilakukan untuk limbah medis padat yang terkontaminasi 

maupun yang tidak terkontaminasi, digunakan tong sampah pijakan yang anti 

tusuk, anti bocor,dan anti air serta dilapisi kantong plasti kuning berlabelkan 

limbah inveksius dan limbah non-inveksius. Kemudian safety box untuk limbah 

medis benda tajam. 

3. Daur ulang limbah medis padat berupa vial dikelola oleh petugas IPSRS 

(Instalasi Prasarana Rumah Sakit). Sterilisasi dengan alat menggunakan 

autoclave termal kering. 

4. Pengumpulan kantong limbah berwarna kuning sudah dilakukan untuk limbah 

inveksius dan safety box untuk limbah benda tajam setiap pagi hari mulai pukul 

07.00 WIB oleh petugas cleaning service. Petugas cleaning service belum 

semuanya mematuhi penggunaan alat pelindung diri dan sering lalai pada saat 

pengangkutan limbah medis. Pengangkutan sudah dilakukan menggunakan troli 

tertutup yang anti bocor, anti air dan tidak memiliki sudut runcing. 
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5. Penimbangan sudah dilakukan oleh operator insenerator. Pencatatan dilakukan 

oleh Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan pada waktu yang berkala. 

Pemusnahan dilakukan di Rumah Sakit Donorojo dengan menggunakan 

insenerator. 

6. Pembuangan akhir tidak melalui proses encapsulisasi terlebih dahulu, sisa 

pembakaran yang dilakukan di RSUD Kelet hanya dibuang dengan metode 

landfill, dan tidak diawasi oleh pihak yang berwenang secara berkala. 

7. Pencatatan harian limbah di ruangan tidak dilakukan oleh petugas,dan  

pencatatan kejadian kecelakaan kerja akibat limbah medis padat tidak pernah 

dilakukan, pelaporan kecelakaan kerja akbiat limbah medis padat sudah 

dilaksanakan akan tetapi tidak memiliki peraturan yang tertulis secara formal. 

6.2 Saran 

6.2.1 Untuk RSUD Kelet Jepara 

       Saran yang dapat diberikan untuk RSUD Kelet Jepara: 

1. Peningkatan komitmen terhadap Sistem Manajemen Lingkungan dan 

Keselamatan Kerja Rumah Sakit. 

2. Pembentukan Tim Pengelolaan Limbah yang memiliki prosedur tetap dan 

deskripsi tugas yang jelas serta mudah dimengerti untuk para petugas 

pengelola limbah dan membentuk Panitia Pengawas K3. 

3. Perbaikan insenerator, mengurus sertifikasi insenerator, dan melengkapi tiap 

ruangan penghasil limbah medis benda tajam dengan needle burner atau 

needle cutter agar pengelolaan limbah jarum suntik lebih efisien. 
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4. Kelengkapan alat pelindung diri seperti sarung tangan dengan berbagai 

ukuran dan jenis serta pakaian panjang atau overall, dan memberi tong 

sampah yang besar dan tidak mudah dibuka untuk tempat penampungan 

sementara limbah medis padat. 

5. Pemberian pelatihan kepada petugas pengelola limbah dan tenaga kesehatan 

mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja terkait pengelolaan limbah 

medis padat. 

6. Perealisasian program imunisasi dan pemeriksaan kesehatan terutama pada 

petugas yang melakukan kontak langsung dengan limbah medis padat. 

7. Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan guna evaluasi dan kelngkapan 

dokumen guna kelancaran akreditasi rumah sakit. 

6.2.2 Untuk Peneliti Selanjutnya 

       Diharapkan dapat meneliti lebih dalam lagi mengenai sistem pengelolaan limbah 

medis padat di pelayanan kesehatan yang lain dan bisa member inovasi untuk 

efiseinsi pengelolaan. 
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Lampiran 1: Tabel Narasumber 

TABEL NARASUMBER 

No. Narasumber 
Pendidikan 

Terakhir 

Masa 

Kerja 

(Tahun) 

Jenis 

Kelamin 
Unit Kerja 

1. R1 S1 12 Perempuan  Ins. SanLing 

2. R2 D3 14 Perempuan PPI & ICU 

3. R3  D3 13 Perempuan Edelweis 

4. R4 D3 13 Perempuan Jasmine 

5. R5 D3 7 Perempuan Ang.Anyelir 

6. R6 D3 12 Perempuan Ter.Bougenvile 

7. R7 D3 3 Perempuan Melati 

8. R8 D3 13 Perempuan IGD 

9. R9 D3 8 Laki-laki IBS 

10. R10 D3 13 Perempuan Laboratorium 

11. R11 D3 11 Perempuan Poli 

12. R12 S1 9 Perempuan Farmasi 

13. R13 SMA 7 Laki-laki IPSRS (Operator) 

14. R14 SMA 7 Laki-laki IPSRS 

15. R15 SMA 2 Laki-laki Leader Kbrshan 

16. R16 SMA 2 Laki-laki Leader Kbrshan 

17. R17 SMA 1 Perempuan CS Melati 

18. R18 SMA 2 Laki-laki CS Ang.Anyelir 

19. R19 SMA 1 Perempuan CS Jasmine 

20. R20 SMA 2 Laki-laki CS Poli 

21. R21 SMA 2 Laki-laki CS IGD IBS Lab 

22. R22 SMA 2 Laki-laki CS IGD IBS Lab 

23. R23 SMA 2 Perempuan CS ICU 

24. R24 SMA 2 Laki-laki CS Ang.Anyelir 

25. R25 SMA 1 Laki-laki CS Ter.Bougenvile 

26. R26 SMA 1 Laki-laki CS Ter.Bougenvile 

27. R27 SMA 2 Perempuan CS ICU 

28. R28 SMA 2 Perempuan CS Edelweis 
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Lampiran 2: Hasil Observasi 

Keterangan: Y= Ya, T=Tidak. 
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Lanjutan (Lampiran 2: Hasil Obserbvasi)
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Lanjutan (Lampiran 2: Hasil Observasi) 

Keterangan: Y=Ya, T=Tidak 
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Lanjutan (Lampiran 2: Hasil Observasi) 
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Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Pengelolaan Limbah Medis Padat untuk Kepala 

Bagian Sanitasi Lingkungan, dan Koordinator Pengendalian Pencegahan Inveksius 

PEDOMAN WAWANCARA 

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT 

Tanggal pengambilan data : 

A. Identitas Kepala Bagian Sanitasi 

1. Nama   : 

2. Pendidikan terakhir : 

3. Unit kerja   : 

4. Jabatan   : 

5. Masa kerja   : 

6. Alamat    : 

B. Pertanyaan 

1. Berapakah jumlah tenaga kerja yang bekerja di bagian pengelolaan limbah 

RSUD Kelet? 

2. Apakah ada peraturan yang ditetapkan oleh pihak rumah sakit tentang 

kesehatan dan keselamatan kerja? Jika iya, sebutkan dan jelaskan. Jika tidak 

ada, mengapa tidak dibuat peraturan? 

3. Apakah rumah sakit memiliki manajemen dan SOP/Pedoman tentang 

pengelolaan limbah medis padat? Jika iya, siapa saja yang terlibat dalam 

manajemen pengelolaan limbah tersebut? Jika tidak, bagaimana penanganan 

lebih lanjut tentang pengelolaan limbah medis padat tersebut? 

4. Bagaimana metode pengelolaan limbah medis padat yang diterapkan di rumah 

sakit? 

5. Bagaimana kriteria yang di tetapkan untuk dapat menjadi petugas pengelola 

limbah dan petugas insenerator? 

6. Apakah ada limbah medis padat yang digunakan kembali atau di daur ulang? 

Jika ada, bagaimana sistem pengelolaannya? 

7. Peralatan apa saja yang disediakan pihak rumah sakit untuk menunjang 

kegiatan pengelolaan limbah medis padat? 
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Lanjutan (Lampiran 3: Pedoman Wawancara Pengelolaan Limbah Medis Padat untuk 

Kepala Bagian Sanitasi Lingkungan, dan Koordinator Pengendalian Pencegahan 

Inveksius) 

8. Apakah setiap peralatan yang digunakan dalam pengelolaan limbah sudah 

melalui sertifikasi dari pihak yang berwenang? 

9. Apakah setiap wadah limbah medis padat sudah anti bocor, anti tusuk, dan 

tidak mudah di buka? 

10. Jenis pelabelan atau kode warna apa yang digunakan untuk menandai limbah 

medis padat? 

11. Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada anggota tim pengelolaan 

limbah? Jika iya, pelatihan seperti apa? 

12. Jenis alat pelindung diri apa sajakah yang yang disediakan pihak rumah sakit 

untuk dipakai petugas pengelola limbah medis padat? Dan bagaimana 

penyediaannya? 

13. Apakah semua petugas yang bekerja menangani limbah telah diberikan 

imunisasi seperti tetanus, thypoid, dan hepatitis oleh pihak rumah sakit? 

14. Apakah limbah medis padat diproses di dalam rumah sakit? Jika iya, 

bagaimana ketentuannya? Jika tidak, dimanakah limbah medis padat tersebut 

diproses untuk di insenerasi? Dan bagaimana proses serta ketentuannya? 

15. Berapa hari sekali limbah diangkut keluar rumah sakit untuk diproses pada 

insenerator di rumah sakit Donorojo? 

16. Alat angkut apakah yang digunakan untuk membawa keluar limbah medis 

padat dari rumah sakit menuju rumah sakit Donorojo? 

17. Bagaimana pengelolaan selanjutnya setelah limbah medis padat tiba di rumah 

sakir Donorojo? 
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Lampiran 4: Pedoman Wawancara Pengelolaan Limbah Medis Padat untuk Petugas 

Pengangkut Limbah Medis Padat, Petugas Insenerator, Perawat Ruangan. 

PEDOMAN WAWANCARA 

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT 

Tanggal pengambilan data :  

A. Identitas Petugas  : 

1. Nama   : 

2. Pendidikan terakhir  : 

3. Unit kerja  : 

4. Jabatan   : 

5. Masa kerja   : 

6. Alamat  : 

B. PERTANYAAN 

1. Sejak kapan anda bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Jepara? 

2. Bagaimana metode pengelolaan limbah medis padat yang diterapkan di rumah 

sakit umum daerah kelet? 

3. Apakah anda mempunyai pedoman dari rumah sakit tentang pengelolaan limbah 

medis padat? 

4. Apakah anda mengikuti semua petunjuk yang terdapat dalam SOP/pedoman 

pengelolaan limbah ketika menjalankan tugas pengelolaan limbah medis padat  

atau ada beberapa bagian yang anda lewatkan? 

5. Apakah anda mengetahui peraturan yang di tetapkan Rumah Sakit Umum 

Daerah Kelet tentang Kesehatan Keselamatan Kerja? Jika iya, sebutkan. 

6. Apakah peraturan di rumah sakit di rasa memberatkan anda? 

7. Apakah pekerjaan anda berhubungan dengan limbah medis padat? 

8. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak rumah sakit 

umum daerah kelet? 

9. Peralatan apa saja yang disediakan pihak rumah sakit untuk menunjang kegiatan 

pengelolaan limbah padat? 
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Lanjutan (Lampiran 4: Pedoman Wawancara Pengelolaan Limbah Medis Padat untuk 

Petugas Pengangkut Limbah Medis Padat, Petugas Insenerator, Perawat Ruangan) 

10. Jenis pelabelan atau kode warna apa yang digunakan untuk menandai limbah 

medis padat? 

11. Apakah ada limbah medis padat yang dimanfaatkan kembali atau di daur ulang? 

Jika ada, bagaimana sistem pengelolaannya? 

12. Alat pelindung diri jenis apa saja yang disediakan pihak rumah sakit untuk di 

pakai selama bertugas? Bagaimana penyediaannya? 

13. Apakah selama anda bertugas memakai alat pelindung diri tersebut? 

14. Apakah selama anda menangani limbah medis padat pernah mengalami 

kecelakaan kerja? Jika iya, bagaimana pelaporannya? 

15. Apakah anda telah mendapatkan imunisasi seperti titanus, thypoid, atau hepatitis 

dari pihak rumah sakit? 
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Lampiran 5: Check list Pengelolaan Limbah Medis Padat. 

CHECK LIST 

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT 

Tanggal Pengambilan data : 

Nama ruangan   : 

CHECK LIST  PELAKSANAAN PROSEDUR PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS 

PADAT 

No. Tahap Syarat 

Pemenuhan 

Syarat Keterangan 

Ya Tidak 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Pemilahan  1. Pemilahan limbah medis 

harus dilakukan mulai 

dari sumber yang 

menghasilkan limbah. 

2. Jarum dan syringes harus 

dipisahkan agar tidak 

dapat digunakan 

kembali. 

3. Jarum dihancurkan 

dengan alat pemotong 

jarum atau pemusnah 

jarum supaya lebih aman 

dan mengurangi resiko 

cidera. 

   

2. Pewadahan  1. Limbah medis benda 

tajam harus dikumpulkan 

dalam satu wadah tanpa 

memperhatikan itu 

terkontaminasi atau 

tidak. 

2. Wadah harus anti bocor, 

anti tusuk, dan tidak 

mudah dibuka. 
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Lanjutan (Lampiran 5: Check list Pengelolaan Limbah Medis Padat) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  3. Wadah atau container 

diberi warna kuning 

dan bertuliskan limbah 

medis benda tajam. 

   

3. Pemanfaat

-an 

kembali 

atau daur 

ulang 

1. Limbah yang akan 

dimanfaatkan kembali 

harus dipisahkan dari 

limbah yang tidak 

dimanfaatkan kembali. 

2. Limbah medis yang 

akan dimanfaatkan 

kembali harus melalui 

proses sterilisasi. 

3. Limbah jarum 

hipodermik tidak 

disarankan untuk didaur 

ulang. 

4. Sterilisasi dilakukan 

secara kimiawi, dibakar 

atau dengan 

autoclaving. 

   

4. Pengumpu

-lan, 

pengangku

-tan, dan 

penyimpa-

nan 

limbah 

medis 

benda 

tajam  

1. Kantong limbah harus 

tertutup atau terikat 

kuat apabila sudah ¾ 

penuh. 

2. Container limbah 

medis benda tajam 

sudah ditutup dan 

dimasukkan dalam 

kantong plastic kuning 

berlabel limbah 

infeksius. 

3. Pengumpulan kantong 

dari tiap ruangan 

dilakukan setiap hari 

dan diangkut 

menggunakan kreta 

atau troli. 
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Lanjutan (Lampiran 5: Check list Pengelolaan Limbah Medis Padat) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  4. Alat angkut tidak 

memiliki sudut tajam 

yang dapat merusak 

kantong dan aman dari 

tumpahan cairan. 

5. Penyimpanan pada 

musim hujan maksimal 

48 jam dan musim 

kemarau 24 jam. 

6. Petugas yang 

menangani limbah 

harus menggunakan 

alat pelindung diri. 

   

5. Pengolahan 

dan 

pemusnahan 

limbah 

medis benda 

tajam 

1. Limbah ditimbah 

terlebih dahulu 

berdasarkan jenisnya. 

2. Petugas melakukan 

dokumentasi dan 

pencatatan limbah 

medis yang akan 

dimusnahkan. 

3. Limbah medis benda 

tajam harus diolah 

dengan insenerator 

dengan suhu 700 . 

4. Petugas insenerator 

merupakan petugas 

yang telah 

mendapatkan pelatihan 

khusus. 

   

6. Pembuangan 

akhir limbah 

medis benda 

tajam 

1. Limbah medis benda 

tajam yang infeksius 

dapat diolah dahulu 

menggunakan 

encapsulation. 

2. Setelah diinsenerasi 

limbah medis benda 
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Lanjutan (Lampiran 5: Check list Pengelolaan Limbah Medis Padat) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  tajam yang sudah 

tidak berbahaya dapat 

dibuang ke landfill. 

3. Tempat pembuangan 

akhir selalu dipantau 

oleh petugas sanitasi 

lingkungan atau 

petugas yang 

berwenang. 

   

7. Pencatatan 

dan 

Pelaporan 

1. Petugas melakukan 

pencatatan harian 

mengenai limbah yang 

dihasilkan. 

2. Petugas melakukan 

pencatatan insiden bagi 

petugas yang 

mengalami kecelakaan, 

jenis, penyebab, 

waktu, dan 

pertolongan yang 

diberikan. 

3. Petugas mencatat jenis 

dan volume limbah 

yang akan diangkut 

dan dimusnahkan. 

4. Petugas melaporkan 

kepada pimpinan 

rumah sakit dan pihak 

rumah sakit 

melaporkan kegiatan 

pengelolaan limbah 

kepada instansi terkait 

yaitu Dinkes dan 

Bapedal. 
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Lampiran 6: Standar Prosedur Operasional Pengelolaan Sampah Medis RSUD 

Kelet. 
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Lampiran 7: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 8: Surat Ijin Penelitian Kantor BAPPEDA Kabupaten Jepara. 
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Lampiran 9: Surat Ijin Penelitian RSUD Kelet. 
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Lampiran 10: Surat Ijin Penelitian Kantor BAPPEDA Kabupaten Jepara. 
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Lampiran 11: Surat Ijin Penelitian RSUD Kelet. 
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Lampiran 12: Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian. 
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Lampiran 13: Dokumentasi Penelitian 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 
 

 

Gambar 1: Wawancara mendalam dengan kepala Instalasi Sanitasi 

Lingkungan Rumah sakit 

 

 

 
 

Gambar 2: Wawancara mendalam dengan koordinator PPI 
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Lanjutan (Lampiran 13: Dokumentasi Penelitian) 

 

 

  
 

Gambar 5: Botol vial yang belum di daur ulang (kiri), yang sudah di daur                           

ulang (kanan) 

 

 
 

Gambar 6: Kondisi Insenerator RSUD Kelet Kabupaten Jepara 
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Lanjutan (Lampiran 13: Dokumentasi Penelitian) 

 

 

 
 

Gambar 7: Proses Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah oleh 

Cleaning Service 

 

 
 

Gambar 8: Wadah sementara limbah inveksius 
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Lanjutan (Lampiran 13: Dokumentasi Penelitian) 

 

 
 

Gambar 9: Tempat Sampah infeksius dan non-infeksius serta safety box 

 

 
 

Gambar 10: Tempat pengumpulan Limbah Medis 

 


