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KATA PENGANTAR 

 
 Masalah lingkungan saat ini menjadi sorotan publik karena 

selain dampaknya terhadap lingkungan, juga dapat mempengaruhi 

kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penyedia layanan 

kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium klinik, 

praktik dokter/dokter gigi dan sebagainya dalam melakukan 

aktifitasnya menghasilkan limbah dengan berbagai karakteristik dan 

potensi bahaya apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. 

Bukan hanya dapat mengganggu kenyamanan dan estetika saja, 

melainkan juga dapat berpotensi terjadinya infeksi nosokomial dan 

gangguan kesehatan lainnya baik bagi petugas sendiri, bagi orang 

yang berada di sekitarnya yaitu pasien dan pengunjung, bahkan 

masyarakat sekitar.  

 

 Pengelolaan limbah khususnya yang berasal dari pelayanan 

kesehatan harus direncanakan dengan baik. Dalam upaya pengelolaan 

yang benar diperlukan investasi yang mahal dan biaya operasional 

yang tinggi, namun apabila tidak dikelola dengan benar selain 

dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan juga terancam dengan 

sanksi hukum dan denda yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini telah 

tercantum dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang 

mengatur tentang kewajiban suatu badan usaha untuk mengelola 

limbah yang dihasilkan, termasuk mengenai sanksi bagi yang 

melanggar tata cara pengelolaan limbah yang dipersyaratkan. 

 

 Penulis berterima kasih kepada Dr. dr. A. J. Djohan, M.M 

selaku Direktur Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin dan Saudari 

Devy Halim, SKM selaku Kepala Unit Kesehatan Lingkungan di 

Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin yang telah memberikan  

masukan dan bersedia menjadi editor dalam penulisan buku ini. 

Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penulisan buku ini. 
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 Buku ini terdiri dari 10 bab yang membahas tentang 

pemasalahan pengelolaan limbah saat ini, limbah pelayanan 

kesehatan, dampak limbah pelayanan kesehatan, limbah rumah sakit 

dan pengelolaannya, pengelolaan limbah medis puskesmas, 

pengelolaan limbah medis Rumah Sakit Gigi dan Mulut/ klinik dokter 

gigi, teknologi insenerasi dalam pembakaran/ pemusnahan limbah 

medis, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pengelolaan limbah, 

kebijakan dan peraturan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya 

Beracun (B3) dimana limbah medis termasuk di dalamnya, serta aspek 

bisnis pengelolaan limbah medis. 

 

 Penulis berharap semoga buku ini bermanfaat bagi institusi 

pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, RSGM/ 

klinik dokter gigi, praktik dokter mandiri, laboratorium klinik dan 

sebagainya. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di fakultas 

kedokteran, kedokteran gigi, ilmu kesehatan dan kesehatan 

masyarakat serta dosen dan praktisi kesehatan lingkungan. Terima 

kasih kepada pembaca yang telah meluangkan waktu membaca buku 

ini, dandisampaikan dari lubuk hati yang paling dalam penulis terbuka 

terhadap saran, masukan maupun kritik guna penyempurnaan  buku 

ini. Selamat membaca semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah 

swt dan dapat memberikan manfaat untuk kehidupan yang lebih baik, 

lebih sehat dan lebih sejahtera.. 

 

 

     Banjarmasin,   Januari 2018 

 

 

       

Penulis 
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KATA PENGANTAR 

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN 

SELATAN 

 

 

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala 

taufik, hidayah dan karuniaNya telah terbit buku berjudul 

“Pengelolaan Limbah Medis Pelayanan Kesehatan”. Penulis buku 

ini Dr. drg. Rosihan Adhani, S.Sos, M.S, Dekan Fakultas Kedokteran 

Gigi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, merupakan 

seorang sosok yang berpengalaman sebagai pekerja dan pengambilan 

keputusan di bidang kesehatan. Pengalamannya bekerja di bidang 

kesehatan yang pernah memimpin atau menjadi Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan pemikiran-

pemikiran yang tidak saja teoritis, tapi juga praktis, dan hal ini 

tergambar dalam pokok-pokok pikirannya pada buku ini. 

 

Masalah lingkungan saat ini menjadi perhatian dunia termasuk 

di lingkungan rumah sakit yang menghasilkan berbagai limbah yang 

dapat memengaruhi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pengendalian dan 

pengawasan terhadap upaya pengelolaan limbah di fasilitas pelayanan 

kesehatan, di antaranya rumah sakit. Pengelolaan limbah khususnya 

limbah medis saat ini masih menjadi permasalahan dan juga tantangan 

bagi fasilitas pelayanan kesehatan, disamping pengetahuan, kesadaran, 

kemauan dan kemampuan yang masih terbatas.  

 

Buku ini menjelaskan mengenai permasalahan lingkungan yang 

perlu diperhatikan pada saat ini khususnya terkait limbah di fasilitas 

pelayanan kesehatan. Buku ini secara sistematis menjelaskan 

mengenai permasalahan limbah medik dan dampak serta 

pengelolaannya secara umum di fasilitas pelayanan kesehatan, 
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kemudian lebih spesifik terhadap limbah di rumah sakit meliputi 

limbah cair, limbah padat baik medis maupun nonmedis, limbah gas, 

limbah radioaktif, serta limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). 

Selain itu, dijelaskan juga tentang teknologi insinerasi. 

 

Kami sangat bahagia dan mengapresiasi atas diterbitkannya 

karya ilmiah berupa buku referensi yang memperkaya khasanah ilmu 

sejenis yang saat ini masih terbatas.Buku ini sangat bagus dan 

bermanfaat sebagai pedoman atau referensi bagi mahasiswa 

kedokteran,  kedokteran gigi, dan tenaga kesehatan serta praktisi 

kesehatan lainnya, khususnya diperuntukkan juga bagi pengelola 

limbah rumah sakit dan manajemen rumah sakit,puskesmas, klinik, 

praktek dokter/ dokter gigi serta instansi lain yang memiliki limbah 

infeksius dan B3. Dengan bahasa yang komunikatif dan informatif, 

diharapkan buku ini dapat membantu dalam pengelolaan limbah, 

selain itu juga sangat bermanfaat dalam persiapan akreditasi fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

Semoga buku ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam penanganan limbah, juga bermanfaat 

bagi siapa saja yang membaca buku ini. Selanjutnya kami 

menyampaikan kebanggaan dan penghargaan kepada penulis dan 

ucapan selamat serta sukses atas diterbitkannya buku ini.  

  

  

Banjarmasin, 31 Januari 2018 

 

 

 

H. Muhamad Muslim, M.Kes 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 
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KATA PENGANTAR  

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 

 

 

 

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 Alhamdulillahi rabbil alamin karena atas segala limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya telah diterbitkan buku berjudul “Pengelolaan 

Limbah Medis Pelayanan Kesehatan” oleh Dr. drg. Rosihan Adhani, 

S.Sos, M.S, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung 

Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

  

Kegiatan di pelayanan kesehatan menghasilkan berbagai 

macam limbah yang berupa benda cair, padat dan gas. Semua limbah 

di pelayanan kesehatan adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan 

pelayanan dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas yang 

dapat mengandung mikroorganisme pathogen bersifat infeksius, alat 

infus, alat suntik, sarung tangan, bahan kimia beracun, potongan tubuh 

dan bahan yang bersifat radioaktif. Dengan melihat deskripsi tersebut, 

limbah yang berasal dari rumah sakit ini dapat dikategorikan sebagai 

limbah B3 (limbah bahan berbahaya dan beracun).Limbah B3 adalah 

limbah yang karena sifat dan konsentrasinya, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dapat merusak dan membahayakan kesehatan 

manusia serta mencemari lingkungan karena dapat menjadi sangat 

toksik melalui proses jenjang rantai makanan dan magnifikasi 

biologi.Seperti diketahui bahwa seharusnya sampah medis tersebut 

harus dimusnahkan setelah digunakan, jangan sampai jatuh ke tangan 

masyarakat.  

 

Pengelolaan limbah adalah bagian dari kegiatan penyehatan 

lingkungan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya 

pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah 

kesehatan.Namun sangat disayangkan masih banyak pengelola 

fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memperhatikan 

pengelolaan dan pembuangan limbahnya dengan baik, padahal ini 

sangat merugikan masyarakat.Hal ini memungkinkan terjadinya 

pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, juga menghasilkan 
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limbah yang dapat menularkan penyakit. Untuk menghindari risiko 

tersebut maka diperlukan pengelolaan limbah di fasilitas pelayanan 

kesehatan. 

 

Buku ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada 

para tenaga kesehatan dan pengelola pelayanan kesehatan tentang 

bagaimana pemasalahan pengelolaan limbah saat ini, limbah 

pelayanan kesehatan, limbah rumah sakitdan pengelolaannya, 

pengelolaan limbah medis puskesmas dan rumah sakit, teknologi 

insenerasi dalam pembakaran/ pemusnahan limbahmedis, 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pengelolaan limbah,kebijakan 

dan peraturan pengelolaan limbah, serta aspekbisnis pengelolaan 

limbah medis. 

 

 Dalam menghadapi era kompetisi global seperti sekarang ini, 

diharapkan buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi 

perkembangan ilmu kedokteran, kedokteran gigi, mahasiswa 

kedokteran/kedokteran gigi maupun dokter/ dokter gigi, ilmu 

kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Semoga buku ini 

juga dapat bermanfaat dalam mengambil kebijakan dan peraturan 

yang terkait di bidang kesehatan lingkungan. Semoga Allah SWT 

meridhoi setiap langkah baik kita. Aamiin ya rabbal alamin 

 

Banjarmasin, 31 Januari 2018 

 

 

 

Prof. Dr. Zairin Noor, dr. Sp.OT(K), MM 

Guru Besar Bidang Nanobiologi dan Osteoporosis 

Dekan Fakultas Kedokteran  

Universitas Lambung Mangkurat 
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KATA PENGANTAR 

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI 

UNIVERSITAS TRISAKTI 

 

 

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. 

 

 Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah 

SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya telah diterbitkan buku berjudul “Pengelolaan Limbah 

Medis Pelayanan Kesehatan”. Buku ini telah disusun oleh Dr. drg. 

Rosihan Adhani, S.Sos, M.S, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

  

 Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

Pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat.  Fasilitas 

pelayanan kesehatan harus menyediakan lingkungan dan sanitasi yang 

baik, bersih dan sehat yang dibutuhkan agar fungsi dari fasilitas 

pelayanan kesehatan dapat berjalan sebagaimana mestinya, Hal ini 

termasuk pengelolaan dan pembuangan limbahnya. Namun sangat 

disayangkan masih banyak pengelola fasilitas pelayanan kesehatan 

yang kurang memperhatikan pengelolaan dan pembuangan limbahnya 

dengan baik, padahal ini sangat merugikan masyarakat. 

 

 Pada Permenkes Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan, dibahas juga risiko limbah pada fasilitas pelayanan 

kesehatan. Pada pedoman ini diuraikan, rumah sakit dan fasilitas 

pelayanan kesehatan lain sebagai sarana pelayanan kesehatan 

merupakan tempat berkumpulnya orang sakit maupun sehat, dapat 

menjadi tempat sumber penularan penyakit serta memungkinkan 

terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, juga 

menghasilkan limbah yang dapat menularkan penyakit. Untuk 

menghindari risiko tersebut maka diperlukan pengelolaan limbah di 

fasilitas pelayanan kesehatan. 
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 Kami merasa sangat berbahagia dan bangga atas 

diterbitkannya karya ilmiah berupa buku referensi yang memperkaya 

khasanah kepustakaan kita. Buku ini akan menjadi sumbangan yang 

sangat berharga dan bermanfaat sebagai referensi, pedoman dalam 

pengolahan dan pengelolaan limbah medis, baik untuk mahasiswa, 

dosen, praktisi dokter/dokter gigi praktik serta rumah sakit 

 

Keuntungan diterbitkannya buku ini, dapat membantu para tenaga 

kesehatan serta pengelola pelayanan kesehatan, sebagai acuan dalam 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan khususnya di bidang 

pengelolaan dan pembuangan limbah. Lebih jauh lagi kita ketahui 

bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong serta 

mewajibkan para mahasiswa kedokteran/ kedokteran gigi serta para 

dokter maupun dokter gigi untuk dapat mengikuti perkembangan ini. 

Khusus di bidang pengolaan limbah dengan memahami dan 

menguasainya, maka para mahasiswa dan dokter maupun dokter gigi 

akan memiliki bekal kuat untuk siap menghadapi era kompetisi global 

seperti sekarang ini.  

  

 Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi 

perkembangan ilmu kedokteran maupun kedokteran gigi, mahasiswa 

kedokteran/kedokteran gigi maupun dokter/ dokter gigi. Harapan lain, 

semoga dengan diterbitkannya buku ini dapat memicu para insan-

insan kesehatan untuk lebih giat menciptakan karya-karya ilmiahnya 

berupa buku-buku referensi yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu 

kedokteran/kedokteran gigi. 

  

 Akhirnya kami menyampaikan penghargaan kepada penulis 

dan ucapan selamat serta sukses atas diterbitkannya buku ini. Semoga 

Allah SWT Tuhan YME meridhoi setiap langkah baik kita. Aamiin 

YRA 

 

Jakarta, 30 Januari 2018 

 

 

Prof, Dr,drg.Tri Erri Astoeti, MKes 

Guru Besar bidang Ilmu Kesehatan Gigi masyarakat dan Pencegahan 

Dekan Fakultas Kedokteran Gigi  

Universitas Trisakti 
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Bab 1 

Pendahuluan 

 

Fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi rumah sakit, pusat 

kesehatan masyarakat atau puskesmas, klinik kesehatan atau 

sejenisnya memiliki peranan penting sebagai fasilitas publik yang 

memberikan pelayanan preventif, kuratif dan atau rehabilitatif. Selain 

itu ada sebagian fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit 

yang turut membantu dan mendukung kegiatan pembelajaran  atau 

yang sering disebut “rumah sakit pendidikan” dimana di samping 

pelayanan medik juga pendidikan, pelatihan dan penelitian.  Dalam 

mendukung kegiatannya, fasilitas pelayanan kesehatan harus 

menyediakan lingkungan yang sehat, dalam artian memiliki sanitasi 

yang baik agar fungsi dari fasilitas pelayanan kesehatan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Namun yang menjadi tantangan bagi penyedia 

pelayanan kesehatan adalah buangan atau hasil sampingan kegiatan 

dengan jenis dan jumlah yang berbeda akan menimbulkan dampak 

negatif baik bagi kesehatan maupun lingkungan yang langsung 

maupun tidak langsung juga akan mengarah pada kesehatan 

masyarakat dan perorangan.  

Limbah pelayanan kesehatan berbeda dengan limbah dari 

perusahaan atau limbah rumah tangga pada umumnya khususnya dari 

karakteristiknya sehingga diperlukan upaya pengelolaan yang lebih 

spesifik. Namun saat ini, masih buruknya pengelolaan limbah dari 
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fasilitas pelayanan kesehatan terlihat mulai dari limbah itu dihasilkan, 

dikelola hingga pada saat pembuangan. Permasalahan pengelolaan 

limbah khususnya limbah medis menjadi masalah dan tantangan bagi 

setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Pasalnya, pengelolaan 

limbah medis membutuhkan biaya yang cukup besar dan aturan yang 

wajib dipenuhi oleh penghasil limbah sebagai syarat dari upaya 

pengelolaan yang ada.  

Saat ini, sering ditemukan pengelolaan limbah medis dari 

fasilitas pelayanan kesehatan masih dibawah standar yang diatur 

dalam peraturan dan perundangan yang berlaku. Pemilahan yang 

buruk menyebabkan jumlah limbah medis bertambah banyak, karena 

ketika limbah non medis tercampur atau kontak dengan limbah medis, 

maka limbah tersebut pun akan dikategorikan sebagai limbah medis. 

Hal inilah yang menyebabkan peningkatan jumlah limbah medis 

menjadi tidak efisien. Dalam hal pengelolaan, limbah medis tidak 

dikelola dengan baik dari mulai pemilahan, penampungan, 

pengangkutan, hingga pemusnahannya. Pengelolaan yang salah akan 

berdampak terhadap petugas pengelola limbah baik dari aspek 

kesehatan maupun keselamatannya, selain juga berdampak terhadap 

lingkungan. Pengelolaan akhir limbah menjadi masalah besar bagi 

fasiliitas pelayanan kesehatan. Tidak semua rumah sakit sebagai 

penghasil limbah medis terbesar memiliki insenerator sebagai alat 

bantu dalam pemusnahan limbah medis dan tidak semua insenerator 

yang dimiliki rumah sakit telah memiliki izin operasional dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Fasilitas pelayanan 



3 
 

 
 

kesehatan yang tidak memiliki insenerator dapat mengirimkan 

limbahnya ke rumah sakit lain yang memiliki insenerator  melalui 

kerja sama namun rumah sakit tersebut sudah harus memiliki izin 

operasional insenerator dan izin menerima serta mengolah limbah 

medis dari fasilitas  pelayanan kesehatan lainnya. Disamping itu kerja 

sama juga dapat dilakukan dengan perusahaan pengolah limbah bahan 

beracun berbahaya atau B3 untuk kategori medis. Selain itu 

pengangkutan limbah medis dari satu sarana pelayanan kesehatan ke 

sarana lain yang memiliki alat pemusnah limbah medis harus 

menggunakan alat transportasi khusus sesuai dengan ketentuan yang 

ada. Bagi suatu daerah yang tidak terdapat alat pengolah limbah medis 

yang dapat mengolah limbah medis dari beberapa sarana pelayanan 

kesehatan sesuai standar maka upaya pengelolaan limbah medis dapat 

dilakukan dengan pihak ketiga melalui kerja sama antara sarana 

pelayanan kesehatan, perusahaan pengolah limbah B3 untuk limbah 

medis dan transportir berizin dan dikeluarkan oleh menteri baik 

perizinan dalam pengolahan maupun pengangkutannya. Permasalahan 

baru yang muncul adalah tidak semua transportir bersedia melakukan 

pengangkutan limbah medis dalam 2 x 24 jam mengingat keterbatasan 

alat pengangkut dan jarak pengangkutan yang ada. Hal ini tentu akan 

menjadi permasalahan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam 

menampung limbah medisnya sementara limbah sudah harus segera 

dimusnahkan dalam 24 jam atau 48 jam jika musim hujan. Fasilitas 

pelayanan kesehatan harus memiliki ruang freezer yang memenuhi 

syarat untuk menyimpan limbah medis lebih dari 2 x 24 jam. Hal ini 
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tentu akan membutuhkan biaya sangat besar disamping biaya 

pengelolaan lainnya. 

Permasalahan pengelolaan limbah tidak hanya terjadi terhadap 

limbah medis yang berbentuk padat tetapi juga dalam bentuk cair yang 

perlu dikelola dengan baik. Limbah cair yang dihasilkan dari fasilitas 

pelayanan kesehatan baik itu limbah cair medis maupun limbah cair 

non medis harus dikelola melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL) dimana kualitas limbah cair harus dipantau dan dipastikan 

memenuhi baku mutu yang telah ditentukan. Pada kenyataannya, tidak 

semua fasilitas pelayanan kesehatan memiliki IPAL dan tidak semua 

IPAL yang ada memenuhi kualitas limbah cair yang dipersyaratkan. 

Dampaknya adalah terjadinya gangguan estetika, bau, pencemaran 

lingkungan dan memungkinkan terjadinya infeksi nosokomial bagi 

petugas dan orang yang berada di sekitarnya. Limbah gas dan limbah 

B3 lainnya juga perlu dilakukan pengelolaan sesuai standar karena 

pengelolaan yang salah akan menimbulkan dampak keselamatan dan 

kesehatan bagi petugas dan orang sekitarnya termasuk pasien dan 

masyarakat yang tinggal di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan serta 

dapat berdampak pada pencemaran lingkungan yang pada akhirnya 

akan merugikan masyarakat secara luas. 

Kewajiban dalam pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan 

sudah diatur dalam “Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” termasuk 

mengenai sanksi hukumnya.  Pada pasal 103 undang – undang 

tersebut jelas dinyatakan bahwa bagi penghasil limbah B3 yang tidak 
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melakukan upaya pengelolaan mulai dari kegiatan pengurangan, 

penyimpanan, pengumpulan,  pengangkutan, pemanfaatan dan / atau 

pengolahan termasuk penimbunan limbah B3 seperti yang disebutkan 

dalam pasal 59 dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Pada pasal 

tersebut disebutkan sanksinya bahwa “dipidana dengan penjara 

minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun serta denda minimal  Rp 1 

Milyar  dan maksimal Rp 3 Milyar” . Apabila tidak terdapat teknologi 

atau sistem pengelolaan di tempat penghasil limbah maka upaya 

pengelolaan lanjutannya dapat dipihak ketigakan namun harus 

memenuhi persyaratan legalitas perizinan yang berlaku. Oleh karena 

itu jelas pengelolaan limbah merupakan hal yang serius yang tidak 

dapat dikesampingkan, mengingat dampaknya terhadap keselamatan, 

kesehatan dan lingkungan serta sanksi hukumnya. 
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Bab 2 

Limbah Pelayanan Kesehatan 

 

Limbah pelayanan kesehatan merupakan sisa buangan akhir dari 

hasil kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Limbah tersebut dapat 

berbentuk padat, cair, maupun gas. Setiap bentuk dari limbah akan 

memiliki teknik pengelolaan yang berbeda pula. Fasilitas pelayanan 

kesehatan sebagai penyedia jasa layanan dan fasilitas publik, 

menghasilkan limbah dengan berbagai karakteristik sebagai hasil dari 

aktifitasnya. Secara umum dikategorikan atau sering dikenal dengan 

sebutan limbah medis dan non medis. Untuk komite Pencegahan dan 

Pengendalian Infeksi menyebutnya sebagai limbah infeksius dan 

limbah non infeksius. Pada masyarakat umum, istilah limbah jarang 

digunakan. Masyarakat lebih mengenal dengan istilah sampah. 

Limbah non medis berasal dari kegiatan  dapur seperti sisa makanan 

dan minuman, bungkus kemasan, dan limbah perkantoran yang 

biasanya dalam bentuk kertas, kardus dan plastik serta limbah dari 

kegiatan pemeliharaan taman dan halaman yang berupa potongan 

batang pohon, ranting dan dedaunan. Limbah non medis tersebut 

dapat digunakan kembali/ dimanfaatkan asalkan dilakukan pengolahan 

terlebih dahulu dengan bantuan teknologi tertentu. Ada beberapa 

limbah non medis yang tidak perlu pengolahan dengan teknologi 

untuk dipergunakan kembali, namun diperlukan keterampilan dalam 

pengolahan untuk dijadikan barang-barang yang bermanfaat. Begitu 

juga dengan limbah cair domestik yang berasal dari pencucian laundry 
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dan gizi, serta kamar mandi. Limbah cair domestik juga dapat 

dimanfaatkan kembali apabila sudah dilakukan pengolahan dan 

memenuhi standar serta baku mutu yang berlaku. Biasanya 

pemanfaatan kembali dilakukan untuk kegiatan penyiraman tanaman. 

Selain limbah non medis, limbah medis pasti ditemukan di fasilitas 

pelayanan kesehatan meskipun dengan jumlah yang lebih sedikit dan 

biasanya berasal dari pelayanan medis maupun penunjang medis, 

dimana limbah medis masuk dalam kategori limbah B3. Limbah B3 

padat yang dihasilkan di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi limbah 

infeksius termasuk limbah tajam seperti jarum suntik, limbah dari 

obat-obatan dan reagen kadaluarsa yang merupakan bahan kimia, 

tumpahan atau sisa kemasan dari limbah B3, serta limbah B3 lainnya 

yang bersifat  atau berasal dari bahan patologis, radioaktif, farmasi, 

sitotoksik, dan limbah logam, serta kontainer bertekanan. 

Buangan darah dan cairan tubuh pasien merupakan limbah 

infeksius. Buangan dari laboratorium yang sifatnya infeksius, dan 

limbah dari kegiatan isolasi, serta kegiatan yang menggunakan hewan 

uji juga masuk dalam kategori limbah infeksius. Pada peraturan 

disebutkan bahwa “limbah infeksius merupakan limbah berupa darah 

dan cairan tubuh. Darah atau produk darah meliputi serum, plasma 

dan komponen darah lainnya. Cairan tubuh meliputi semen, sekresi 

vagina, cairan serebrospinal, cairan pleural, cairan peritoneal, cairan 

pericardial, cairan amniotik, dan cairan tubuh lainnya yang 

terkontaminasi darah” (Berdasarkan “Permen LH nomor 56 tahun 

2015 tentang Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan 
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Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan”. Urin, 

feses, dan muntah tidak masuk dalam kategori cairan tubuh kecuali 

jika terkontaminasi dengan darah atau terdapat darah di cairan 

tersebut. Artinya seluruh limbah cair yang bentuknya cair dan 

terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien maka akan dikategorikan 

sebagai limbah infeksius. Meskipun pada Permen LH tersebut muntah 

tidak dikategorikan sebagai limbah infeksius kecuali jika 

terkontaminasi, namun pada fasilitas pelayanan kesehatan seperti 

rumah sakit tetap mengkategorikan muntah sebagai cairan tubuh 

dimana jika terjadi tumpahan atau kontaminasi tetap dilakukan 

penanganan selayaknya kategori B3 yaitu dengan menggunakan spill 

kit.  

Limbah tajam merupakan limbah yang memiliki bagian tajam 

yang berpotensi terjadinya tusukan  atau menyebabkan luka seperti 

jarum baik jarum hypodermis maupun jarum intravena, pisau yang 

digunakan padaa saat operasi, vial dengan berbagai ukuran, syringe, 

pipet pasteur, lanset,  kaca preparat, scalpel dan kaca. Limbah tajam 

ini biasanya telah kontak dengan agen penyebab infeksi. Limbah 

infeksius yang tajam biasanya dipisahkan sendiri, tidak digabung 

dengan limbah infeksius pada umumnya. Hal ini karena risiko yang 

dapat mengenai petugas yang berbeda dengan limbah infeksius lain. 

Limbah tajam yang kontak dengan agen dalam hal ini pasien, 

berpotensi terjadinya penularan bagi petugas jika tertusuk, tergores 

atau apapun yang menyebabkan ada bagian kulit yang terbuka. Oleh 
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karena itu limbah tajam menjadi karakteristik tersendiri dalam 

kategori limbah B3. 

Buangan yang dikategorikan sebagai limbah sitotoksik 

merupakan limbah yang beracun terhadap sel, limbah genotoksik yang 

sangat berbahaya karena dapat beracun terhadap asam deoksiribo 

nukleat (AND) dan bersifat mutagenik, kerusakan embrio atau fetus 

serta dapat menyebabkan terjadinya kanker. Banyak contoh obat yang 

termasuk dalam golongan obat sitotoksis, misalnya “Azathioprine, 

Azacitidine, Bleomycin, Bortezomib, Ciclosporin, Colaspase, 

Cyclophosphamide, Cytarabine, Dacarbazine, Dacarbazin, 

Dactinomycin, Daunorubicin, Dihydroxymethylfuratrizine, Docetaxel, 

Doxorubicin, Doxorubicin liposomal, Epirubicin, Etoposide, 

Etoposide phosphate, Fludarabine , Fluorouracil, Fotemustine, 

Ganciclovir, Gemcitabine, Hydroxyurea, Idarubicin, Ifosfamide, 

Irinotecan, Lomustine, Melphalan, Mercaptopurine, Methotrexate, 

Methylthiouracil, Metronidazole, Mitomycin, Mitozantrone, 

Nafenopin, Niridazole, Oxaliplatin, Oxazepam, Paclitaxel, Paclitaxel, 

nab (nanoparticle albumin bound), Pemetrexed, Procarbazine, 

Phenacetin, Phenobarbital, Phenytoin, Procarbazine hydrochloride, 

Progesteron, Sarcolysn, Semustine, Streptozocin, Raltitrexed, 

Tamoxifen, Temozolomide, Teniposide, Thioguanine, Thiotepa, 

Treosulfan, Topotecan, Trichlormethine, Valganciclovir, Vinblastine, 

Vincristine, Vinorelbine” 

 Limbah tersebut dikatakan limbah sitotoksik apabila limbah 

tersebut merupakan buangan dari obat sitotoksik yang kadaluarsa,  
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terkontaminasi dan buangan. Limbah bahan kimia yang kadaluarsa 

ataupun ceceran berupa tumpahan maupun sisa kemasan termasuk 

bahan kimia berupa desinfeksi dan sebagai insektisida.  Untuk limbah 

dengan kandungan logam berat yang tinggi yang biasa terdapat di 

fasilitas pelayanan kesehatan adalah thermometer merkuri pecah dan 

sphygmomanometer merkuri pecah. Limbah farmasi biasanya adalah 

obat buangan yaitu limbah obat kadaluarsa, terkontaminasi dan 

buangan. 
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Bab 3 

Dampak Limbah Pelayanan Kesehatan 

 

Limbah pelayanan kesehatan terutama limbah medis, apabila 

tidak dilakukan pengelolaan dengan benar akan menimbulkan potensi 

bahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Pencemaran lingkungan yang 

terjadi akibat limbah medis akan kembali berdampak terhadap 

kesehatan baik perorangan maupun masyarakat sekitar. Berbagai 

aturan dan standar telah ditetapkan agar pelaksanaan pengelolaan 

limbah dilakukan dengan benar dan secara maksimal. Hal ini 

bertujuan untuk mengendalikan bahaya yang mungkin terjadi dan 

berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Masalah 

lingkungan yang sering menjadi sorotan yaitu keberadaan limbah yang 

sifatnya infeksius atau “limbah medis”. Di samping itu limbah lain 

yang sifatnya non medis, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(B3) lainnya juga dihasilkan dan perlu perlakuan dengan benar.  

Potensi bahaya dari pengelolaan limbah medis sudah dapat 

terjadi mulai sejak pengumpulan, penampungan, pengangkutan dan 

pembuangan hingga pemusnahan. Beberapa pengaruh yang dapat 

ditimbulkan oleh keberadaan limbah ini adalah terjadinya pencemaran 

yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan terhadap 

kesehatan. Bahkan secara sederhana keberadaan limbah ini akan 

menimbulkan gangguan estetika, bau dan menjadi tempat perkembang 

biakan vektor serta binatang pengganggu. 
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Sebagian limbah medis ada yang mengandung garam-garam 

terlarut  yang dapat menyebabkan korosif/  karat pada bangunan 

sekitar. Air yang mengandung limbah juga dapat merusak lingkungan 

dan material bangunan. Kerusakan tanaman dan binatang dapat terjadi 

jika limbah telah mencemari lingkungan. Hal ini disebabkan  adanya 

kandungan asam, basa dan garam yang termasuk dalam senyawa 

nitrat, serta keberadaan  bahan kimia, desinfektan, logam nutrient 

tertentu dan fosfor. 

Limbah tentu berdampak bagi kesehatan manusia jika tidak 

dikelola dengan benar. Limbah medis yang mengandung berbagai 

jenis bakteri, virus, bahan kimia, dan logam memiliki dampak-dampak 

tersendiri terhadap kesehatan hingga terjadinya sakit. Penyakit yang 

timbul dapat terjadi secara langsung yaitu efek yang disebabkan 

karena kontak langsung dengan limbah tersebut, misalnya limbah 

klinis beracun, limbah yang dapat melukai tubuh dan limbah yang 

mengandung kuman patogen sehingga menimbulkan penyakit dan 

gangguan tidak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat, baik 

yang tinggal di sekitar maupun masyarakat yang sering melewati 

sumber limbah medis diakibatkan oleh proses pembusukan, 

pembakaran dan pembuangan limbah tersebut. 

Gangguan genetik dan reproduksi dapat terjadi akibat limbah 

medis. Meskipun mekanisme gangguan belum sepenuhnya diketahui 

secara pasti, namun beberapa senyawa dapat menyebabkan gangguan 

atau kerusakan genetik dan sistem reproduksi manusia misalnya 
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pestisida (untuk pemberantasan lalat, nyamuk, kecoa, tikus dan 

serangga atau binatang pengganggu lain) dan bahan radioaktif. 

Infeksi silang juga dapat disebabkan oleh limbah medis 

Limbah medis dapat menjadi media penyebaran mikroorganisme 

pembawa penyakit melalui proses infeksi silang baik dari pasien ke 

pasien, dari pasien ke petugas atau dari petugas ke pasien. Pada 

lingkungan, adanya kemungkinan terlepasnya limbah ke lapisan air 

tanah, air permukaan dan adanya pencemaran udara, menyebabkan 

pencemaran lingkungan karena limbah rumah sakit. 
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Bab 4 

Limbah Rumah Sakit 

 

Pengertian Limbah Rumah Sakit 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 

tentang rumah sakit menyatakan bahwa “Rumah sakit merupakan 

institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik 

tersendiri  yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan 

kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi yang 

harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan 

terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya”. Sebagai fasilitas pemberi pelayanan kesehatan, 

rumah sakit menghasilkan limbah dari setiap aktifitasnya dimana 

limbah yang dihasilkan tersebut dalam bentuk padat, cair dan gas. 

Karena rumah sakit tidak terlepas dari pemberian tindakan medis, 

maka limbah yang dihasilkan pun termasuk limbah medis dengan 

berbagai karakteristik.  

Setiap rumah sakit sebagai penghasil limbah memiliki 

kewajiban melakukan upaya pengelolaan baik terhadap limbah yang 

dihasilkan maupun terhadap lingkungannya secara keseluruhan. 

Pengelolaan limbah tersebut dilaksanakan mencakup seluruh bentuk 

dari limbah yang dihasilkan baik padat, cair dan gas. Untuk limbah 

radioaktif akan dilakukan pengolahan secara terpisah.  
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Sumber Limbah Rumah Sakit 

Setiap kegiatan rumah sakit menghasilkan limbah dengan 

berbagai karakteristik. Unit perkantoran dimana di dalamnya tidak 

terdapat tindakan medis maupun penunjang medis, akan menghasilkan 

limbah padat umum atau yang dikenal dengan sebutan limbah non 

medis seperti kertas, plastik, sisa makanan, dan limbah lainnya yang 

tidak ada terkontaminasi sama sekali dengan limbah medis. Untuk 

limbah cair yang dihasilkan merupakan limbah cair domestik yang 

berasal dari kamar mandi dan wastafel. Selain itu unit perkantoran 

juga menghasilkan limbah B3 dari kegiatannya seperti adanya tabung 

desinfektan bertekanan, penggunaan toner/ tinta, catridge dan lain 

sebagainya. 

Unit penunjang pelayanan non medis seperti laundry dan gizi 

menghasilkan limbah domestik pada umumnya namun dalam jumlah 

besar baik dari segi limbah padatnya, cair maupun gas. Sehingga 

diperlukan upaya yang lebih dalam penanganannya agar tidak 

menimbulkan masalah lingkungan. Limbah yang lebih spesifik 

biasanya dihasilkan oleh unit pelayanan medis dan penunjang 

pelayanan. Limbah padat yang dihasilkan dapat berupa limbah non 

medis, limbah medis, limbah infeksius dan limbah sangat infeksius. 

Limbah padat non medis yang dihasilkan di unit pelayanan medis dan 

penunjang medis dihasilkan dari kegiatan perkantoran, serta taman 

dan halaman, sementara limbah medis padatnya berasal dari limbah 

yang memiliki karakterisitik infeksius, patologi, benda tajam, limbah 

dari farmasi, limbah yang masuk dalam kategori  sitotoksik, limbah 
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tabung gas (kontainer bertekanan) dan limbah dengan kandungan 

logam berat yang tinggi baik itu yang digunakan dalam rangka 

memberikan pelayanan medis seperti IGD, perawatan maupun 

penunjang medis seperti laboratorium, radiologi, farmasi, dan lain 

sebagainya. Untuk limbah cairnya juga dapat menghasilkan limbah 

cair baik yang masuk dalam kategori medis maupun non medis, yang 

berasal dari buangan kamar mandi dan kemungkinan mengandung 

mikroorganisme, bahan kima beracun dan radioaktif. 

Rumah sakit menghasilkan limbah gas yang biasanya berasal 

dari kegiatan pembakaran seperti insenerator dan dapur. Limbah gas 

berupa emisi juga dihasilkan oleh mesin generator set yang berada di 

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) dan gas dengan 

jumlah sedikit namun masih terdapat kandungan kimianya adalah gas 

anestesi yang ada di Instalasi Bedah Sentral (IBS). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan untuk 

sumber limbah di rumah sakit berdasarkan jenis limbahnya itu sendiri 

antara lain : 

1. Limbah domestik yang dikategorikan sebagai limbah non medis, 

yaitu limbah yang dihasilkan dari kegiatan memasak (instalasi 

gizi), kegiatan administrasi, pembersihan lingkungan termasuk 

taman dan halaman, dan unit lainnya yang rata-rata menghasilkan 

limbah limbah kertas, plastik dan botol,  serta limbah domestik dari 

ruangan rawat inap yang dapat diolah dengan teknologi tertentu 

untuk dimanfaatkan dan serta seluruh limbah yang dihasilkan dari 

kegiatan rumah sakit di luar pelayanan medis dan penunjang medis. 
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2. Limbah medis, yaitu limbah pelayanan medis yang meliputi 

“pelayanan perawatan, gigi dan mulut, farmasi atau sejenisnya, 

pengobatan, serta penelitian atau pendidikan yang menggunakan 

bahan beracun, infeksius berbahaya atau bisa membahayakan 

kecuali jika dilakukan pengamanan tertentu”. 

 

Karakteristik Limbah Rumah Sakit 

Rumah sakit menghasilkan limbah yang pada umumnya dibagi 

menjadi 2 kategori berdasarkan bahayanya yaitu medis dan non medis. 

Limbah yang masuk kategori medis rumah sakit dibagi kembali 

berdasarkan karakeristik masing – masing limbah agar 

pengelolaannya dapat dilakukan dengan benar yaitu : 

1. Limbah  tajam 

Yang termasuk dalam kategori ini meliputi limbah yang 

memiliki ketajaman pada salah satu dan atau setiap sudutnya, ada 

tonjolan pada bagian sisi dan atau ujungnya yang dapat melukai 

kulit dengan tusukan, goresan, atau dapat memotong sehingga 

menyebabkan terjadinya luka seperti “jarum hipodermik, 

perlengkapan intravena, pipet pasteur, pecahan gelas dan pisau 

bedah”. 

2. Limbah infeksius 

Yang termasuk kategori ini adalah limbah atau suatu benda 

yang kemudian dikategorikan limbah setelah kontak dengan 

organisme patogen yang berpotensi melakukan penularan penyakit 



18 
 

 
 

pada manusia rentan. Organisme tersebut tidak rutin ada di 

lingkungan.  

3. Limbah jaringan tubuh 

Yang termasuk kategori ini adalah limbah yang biasanya 

dihasilkan dari kegiatan pembedahan atau otopsi seperti “organ, 

anggota badan, darah, dan cairan tubuh yang biasanya dihasilkan 

pada saat pembedahan atau otopsi”. 

4. Limbah sitotoksik 

Yang termasuk dalam kategori ini adalah bahan yang 

terkontaminasi obat sitotoksik yang digunakan untuk kemoterapi 

kanker berpotensi mampu membunuh atau menghambat 

pertumbuhan sel hidup. 

5. Limbah farmasi 

Yang termasuk kategori ini adalah “obat-obatan kadaluarsa, 

obat-obatan yang terbuang karena batch yang tidak memenuhi 

spesifikasi atau kemasan yang terkontaminasi, obat-obatan yang 

dibuang oleh pasien atau dibuang oleh masyarakat, obat-obatan 

yang tidak lagi diperlukan oleh institusi yang bersangkutan, dan 

limbah yang dihasilkan selama produksi obat-obatan”. 

6. Limbah kimia 

Yang termasuk kategori ini sisa buangan penggunaan bahan 

kimia yang biasanya berasal tindakan medis, laboratorium, proses 

sterilisasi, dan riset. 

 

 



19 
 

 
 

7. Limbah radioaktif 

Yang termasuk kategori ini adalah semua limbah maupun 

bahan yang terkontaminasi dengan radio isotop yang berasal dari 

penggunaan medis atau riset radio nukleida. 

8. Limbah plastik 

Yang termasuk kategori ini adalah semua limbah yang 

berbahan plastik yang dihasilkan dan dibuang seperti barang 

disposable (sekali pakai) dan plastik kemasan/ pembungkus 

peralatan. 

 

Pengelolaan Limbah Rumah Sakit 

Limbah rumah sakit harus dikelola dengan baik dan benar 

mengingat potensi bahaya yang dapat ditimbulkan apabila 

pengelolaan yang salah. Ada beberapa persyaratan dalam pengelolaan 

limbah di rumah sakit berdasarkan bentuknya antara lain : 

1. Limbah Padat Medis 

a. Pengurangan limbah (“minimasi limbah”) 

1) Upaya pengurangan limbah dilakukan oleh setiap rumah sakit 

sejak mulai limbah itu dihasilkan (sumber) 

2) Penggunaan bahan kimia dan B3 harus dikelola dan diawasi 

oleh setiap rumah sakit  

3) Penggunaan bahan kimia dan farmasi harus dikelola dalam 

hal stok agar menghindari terjadinya bahan yang expired 

date. 
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4) Kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan 

limbah padat medis harus menggunakan peralatan yang 

berizin atau tersertifikasi oleh instansi/ badan tertentu sesuai 

dengan kewenangannya. 

b. Pemilahan, pewadahan, pemanfaatan kembali dan daur ulang 

1) Pemisahan limbah wajib dilakukan oleh setiap penghasil 

limbah. 

2) Pemisahan harus dilakukan apabila ada limbah yang akan 

dimanfaatkan kembali. 

3) Harus disediakan suatu wadah yang anti bocor, anti tusuk 

untuk menampung dan mengumpulkan limbah benda tajam 

yang tertutup dan tidak mudah terbuka agar tidak 

dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

4) Pemisahan jarum dan syringes dapat dilakukan jika ada 

teknologi yang mendukung, tidak dilakukan secara manual. 

Pemisahan ini pada dasarnya bertujuan agar tidak dapat 

digunakan kembali. Namun hal ini sering bertentangan 

dengan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 

rumah sakit, dimana pemisahan jarum dan syringes ini 

berpotensi tertusuk jarum yang mengarah pada infeksi 

nosokomial dan kecelakaan kerja.  

5) Harus ada kegiatan sterilisasi untuk setiap limbah medis 

padat yang akan dimanfaatkan kembali dan pemanfaatan 

kembali ini harus mendapat perizinan dari Kementerian 

Lingkungan Hidup. 
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6) Jarum suntik yang digunakan harus jarum suntik yang sekali 

pakai (disposable). Meskipun ada teknologi sterilisasi yang 

memungkinkan untuk penggunaan kembali jarum suntik 

setelah diberikan perlakuan, namun tidak dianjurkan. 

7) Limbah medis padat ditempatkan dalam wadah yang berlabel 

sesuai dengan standarnya yaitu : 

 

 

 

8) Rumah sakit tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan 

daur ulang kecuali telah memiliki izin pemanfaatan kembali 

dari instansi yang berwenang. 
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9) Pengumpulan limbah sitotoksik dilakukan dengan 

menggunakan pewadahan yang memenuhi kriteria “kuat, anti 

bocor, dan diberi label bertuliskan limbah sitotoksik”. 

c. Pengumpulan, pengangkutan, dan penyimpanan limbah medis 

padat di lingkungan rumah sakit 

1) Pengumpulan dilakukan dalam tempat yang tertutup (tidak 

boleh menggunakan tempat sampah terbuka) 

2) Pengangkutan dilakukan dari setiap sumber penghasil limbah. 

Pengangkutan dengan troli tertutup dan tidak boleh dicampur 

dengan limbah non medis padat. 

3) Limbah medis dapat ditampung dan disimpan di tempat 

penyimpanan sementara namun lama penyimpanan harus 

maksimal “48 jam  pada musim hujan dan maksimal 24 jam 

pada musim kemarau”. 

d. Pengumpulan, pengemasan dan pengangkutan ke luar rumah 

sakit 

1) Limbah medis padat dikumpulkan, dikemas pada tempat 

yang kuat. 

2) Limbah medis padat yang terkumpul dapat diangkut ke luar 

rumah sakit dengan menggunakan “kendaraan khusus”, tidak 

boleh menggunakan kendaraan sama yang digunakan untuk 

mengangkut penumpang atau yang lainnya. 
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e. Pengolahan dan pemusnahan 

1) Dilarang melakukan pembuangan limbah medis padat ke 

tempat pembuangan akhir limbah domestik secara langsung 

sebelum limbah dipastikan aman bagi kesehatan. 

2) Pengolahan atau pemusnahan limbah medis padat dapat 

dilakukan dengan cara dan teknologi tertentu sesuai dengan 

kemampuan rumah sakit dan jenis limbah medis padat yang 

ada,  baik dengan metode pemanasan (autoclave) atau dengan 

metode pembakaran (insenerator). 

2. Limbah Padat Non Medis 

a. Pemilahan dan Pewadahan 

1) Rumah sakit harus melakukan pemisahan antara limbah 

padat non medis dengan limbah padat medis. Limbah pada 

non medis dimasukan dalam kantong plastik berwarna 

hitam. 

2) Pewadahan 

a) Pewadahan harus dilapisi kantong plastik warna hitam 

sebagai pembungkus dan diberi lambang “domestik” 

warna putih. 

b) Kepadatan lalat harus kurang dari 2 (dua) ekor per 

block grill di sekitar limbah, apabilah melebihi mka  

perlu dilakukan pengendalian lalat. 

b. Pengumpulan, Penyimpanan dan Pengangkutan 

1) Upaya pengendalian harus dilakukan apabila tingkat 

kepadatan lalat di tempat penampungan sementara  lebih 
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dari 20 ekor per block grill atau tikus terlihat pada siang 

hari. 

2) Pengendalian terhadap serangga dan binatang pengganggu 

harus dilakukan minimal satu bulan sekali (dalam kondisi 

normal) 

c. Pengolahan dan Pemusnahan 

 Pengolahan dan pemusnahan limbah padat non medis 

harus dilakukan sesuai kebijakan serta peraturan yang 

berlaku. 

3. Limbah Cair 

 Buangan limbah cair (effluent) rumah sakit sebelum  

dibuang ke badan air atau lingkungan harus memenuhi standar 

baku mutu yang berlaku yaitu sesuai “Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu 

Limbah Cair Rumah Sakit dan/ atau peraturan daerah setempat”. 

4. Limbah Gas 

 Limbah gas yang dihasilkan dari buangan kegiatan rumah 

sakit, khususnya pemusnahan limbah medis harus mengacu pada 

ketentuan yang berlaku. 

Pengelolaan limbah di rumah sakit dilakukan sejak limbah itu 

dihasilkan dari sumbernya, dipilah, dikumpulkan, ditampung, 

diangkut hingga dibuang dan/ atau dimusnahkan. Setiap upaya 

pengelolaan harus sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) 

yang ada dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pengelolaan yang 

salah di awal akan mempengaruhi pengelolaan limbah selanjutnya 
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sehingga dapat mengurangi efektifitas dan efisiensi pengelolaan 

limbah itu sendiri baik terhadap limbah medis, non medis maupun 

limbah lainnya. Dengan demikian pengelolaan khusus limbah medis 

padat rumah sakit adalah sbb : 

1. Limbah padat medis 

a. Pengurangan limbah/ “minimasi limbah” 

1) Pertimbangkan penggunaan bahan yang minim 

menghasilkan limbah dalam pembelian. 

2) Upayakan penggunaan bahan kimia seminim mungkin 

3) Utamakan metode pembersihan secara fisik dibandingkan 

kimia. 

4) Sebisa mungkin menghindari penggunaan bahan yang 

dapat menjadi limbah. 

5) Lakukan monitoring sejak awal pembelian hingga menjadi 

limbah. 

6) Lakukan pemesanan sesuai dengan yang dibutuhkan. 

7) Gunakan bahan dengan masa expired date terdekat. 

8) Gunakan isi kemasan sampai habis. 

9) Lakukan pengecekan kadaluarsa dari setiap bahan pada 

setiap pembelian atau pengantaran oleh distributor. 

b. Pemilahan, pewadahan, pemanfaatan kembali dan daur ulang 

 Pemilahan dilakukan mulai dari  limbah itu sendiri 

dihasilkan apakah masuk dalam limbah infeksius, limbah 

tajam, maupun limbah lainnya sesuai dengan karakteristik 

limbah. Setiap limbah medis dengan karakteristik yang 
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berbeda memiliki pengelolaan yang berbeda, sehingga 

tindakan pemilahan ini sangat penting dalam pengelolaan 

limbah.   

 Limbah padat medis dapat ditampung dalam wadah 

yang memenuhi persyatan yaitu harus berbahan “kuat, ringan, 

tahan karat, kedap air dan bagian permukaan halus agar 

seluruh permukaan mudah dibersihkan”. Pada rumah sakit, 

sering dijumpai pewadahan dengan menggunakan bak 

sampah yang tertutup, injak, dan bahan plastik/ fiberglass/ 

stainless steel sehingga mudah dibersihkan dan menghindari 

infeksi nosokomial. Pewadahan yang tersedia harus 

dipisahkan dengan limbah padat non medis. 

 Pewadahan dilapisi kantong plastik sesuai dengan 

karakteristik limbahnya, untuk limbah medis umum dengan 

kategori infeksius menggunakan kantong plastik berwarna 

kuning. Limbah harus diangkut setiap hari atau beberapa kali 

dalam sehari apabila 2/3 kantong telah terisi. Cara pengikatan 

kantong plastik pun tidak sembarangan, agar menghindari 

limbah keluar dari kantong plastik pada saat pengangkutan, 

khususnya limbah dengan ukuran kecil dan/ atau cair. 

 Limbah medis tajam seperti jarum suntik, vial, pisau 

operasi dan lainnya harus ditampung dalam tempat khusus 

yang dikenal dengan sebutan safety box. Safety box harus 

sesuai dengan standar agar tidak memungkinkan terjadinya 

kebocoran, tumpahan maupun tertusuk bagi petugas. 
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Penggunaan safety box untuk limbah tajam secara disposable 

dan tidak dibenarkan untuk mengeluarkan isi safety box dan 

penggunaan kembali karena sangat berisiko terhadap petugas. 

 Tempat pewadahan limbah padat medis, meskipun 

tidak kontak langsung dengan limbah (dilapisi kantong 

plastik) tetap wajib dibersihkan segera sebelum dipergunakan 

kembali. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan 

desinfektan. Tidak diperkenankan menggunakan kembali 

kantong plastik bekas atau yang telah terkontaminasi dengan 

limbah sebelumnya. 

 Peralatan medis yang telah kontak dapat dipergunakan 

kembali setelah melalui tahap sterilisasi.  Sterilisasi dapat 

dilakukan dengan ethylene oxide maupun glutaraldehyde. 

Pada penggunaan ethylene oxide,  sebelum dilakukan injeksi 

tangki reaktor harus dikeringkan. Penggunaan ethylene oxide 

harus dilakukan oleh petugas yang terlatih karena sangat 

berbahaya. Untuk penggunaan glutaraldehyde  lebih aman 

namun secara mikrobiologi kurang efektif.  

c. Tempat penampungan sementara 

  Limbah padat medis yang terkumpul tidak langsung 

serta merta dimusnahkan atau dikirim ke pihak luar melalui 

kerja sama, melainkan perlu ditampung sementara dulu agar 

pengerjaan dapat dilakukan sekaligus. Namun ada ketentuan 

lama penampungan yang diatur dalam standar, dimana 

disebutkan bahwa maksimal 24 jam limbah sudah harus 
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dibakar bagi rumah sakit yang mempunyai insenerator. 

Sementara apabila tidak memiliki insenerator, maka dapat 

melakukan kerjasama dengan pihak yang mempunyai ijin 

pengangkutan dan/ atau pengolahan dalam waktu 24 jam 

apabila disimpan pada suhu ruang. Dengan kata lain 

diperlukan TPS limbah sebelum dibawa untuk dikelola lebih 

lanjut. TPS harus diarea terbuka dan mudah dijangkau oleh 

kendaraan, aman, bersih dan selalu kondisi kering. 

d. Transportasi 

Transportasi limbah padat medis meliputi kegiatan 

pengangkutan limbah padat medis baik dari penghasil limbah 

ke TPS maupun dari TPS ke luar lingkungan rumah sakit.  

Limbah padat medis yang sudah terkumpul dalam kantong 

plastik jika sudah terisi 2/3 dan/ atau 1 x 24 jam harus 

diangkut ke TPS. Pengangkutan menggunakan troli yang 

tertutup dan tidak dicampur dengan limbah padat non medis. 

Troli harus mudah dibersihkan, tidak boleh tercecer dan 

petugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) ketika 

pengangkutan.  Jalur pengangkutan merupakan jalur yang 

berbeda dengan jalur pasien maupun jalur transportasi 

makanan. Jika jalurnya sama, maka jam pengangkutan harus 

dibedakan dengan jam pendistribusian makanan. APD yang 

wajib digunakan oleh petugas yaitu “ Tutup kepala yang 

mudah dibersihkan seperti topi/ helm, Pelindung pernafasan 

(masker), kacamata (goggles), pakaian kerja yang menutupi 
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leher, badan, tangan hingga ujung kaki (wearpack), apron , 

sepatu boot/ sepatu tertutup, sarung tangan khusus 

(disposable gloves atau heavy duty gloves)”. 

 

Bagi rumah sakit yang tidak memiliki insenerator atau 

teknologi lainnya dan harus mengirimkan limbah padat 

medisnya ke pihak lain, maka kegiatan transportasi tidak 

berhenti sampai di TPS saja. TPS dijadikan sebagai depo 

pemindahan, kemudian limbah diangkut untuk diolah lebih 

lanjut oleh pihak lain yang berizin. Pengangkutan dilakukan 

oleh transportir yang berizin. Pengangkutan dapat dilakukan 

dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, dan/ 

atau roda 3 (tiga), dimana ketentuannya diatur dalam peraturan/ 

perundangan mengenai angkutan jalan. 

Pengangkutan limbah menggunakan kendaraan bermotor 

roda 3 (tiga) hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan 

sebagai berikut : 

1) Kendaraan bermotor milik sendiri atau barang milik negara 

2) Limbah wajib ditempatkan dalam bak permanen dan tertutup 

di belakang pengendara dengan ukuran lebar lebih kecil dari 

120 cm dan tinggi lebih kecil dari atau sama dengan 90 cm 

terukur dari tempat duduk atau sadel pengemudi. Bak 

permanen tersebut harus dipasang simbol yang sesuai dengan 

karakteristik limbah, limbah wajib diberi kemasan sesuai 



30 
 

 
 

dengan persyaratan kemasan limbah B3, dimana limbah 

padat medis masuk dalam kategori limbah B3. 

 Pengangkutan limbah dengan alat angkut roda 3 (tiga) 

harus mendapatkan izin dari Kepala Instansi Lingkungan 

Hidup Provinsi jika pengangkutan dilakukan lintas 

kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi atau kabupaten/ kota 

jika pengangkutan dilakukan dalam wilayah kabupaten/ kota. 

e. Pengolahan, pemusnahan dan pembuangan akhir limbah 

padat medis 

 Pengolahan dilakukan secara termal dengan 

menggunakan berbagai peralatan seperti autoclave tipe alir 

gravitasi dan/ atau tipe vakum, gelombang mikro, iradiasi 

frekuensi radio dan/ atau insenerator. Pengolahan hanya 

dapat dilakukan oleh penghasil limbah berizin. Izin ini 

dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup setelah 

memenuhi persyaratan lokasi dan peralatan serta teknis 

pengoperasian peralatan limbah B3 secara termal. 

 Ada beberapa persyaratan yang tempat pengolahan 

limbah padat medis yaitu “tidak berisiko banjir dan tidak 

rawan bencana alam, atau dapat direkayasa dengan teknologi 

untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jarak 

minimal tertentu”  paling dekat 30 meter dari : 

1) Jalan umum dan/ atau jalan tol. 

2) Daerah pemukiman, perdagangan, hotel, restoran, fasilitas 

keagamaan, dan pendidikan 
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3) Garis pasang naik laut, sungai, daerah pasang surut, 

kolam, danau, rawa, mata air dan sumur penduduk 

4) Daerah cagar alam, hutan lindung dan/ atau daerah lainnya 

yang dilindungi 

 Pengolahan dengan menggunakan insenerator paling 

sering ditemui. Pengoperasian insenerator dilarang untuk 

limbah dengan kategori khusus seperti limbah B3 radioaktif,  

limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak dan/ atau 

limbah B3 merkuri. 

 Limbah B3 dengan karakterstik patologis dan/ atau 

benda tajam boleh dikubur apabila pada lokasi dihasilkannya 

limbah patologis dan/ atau benda tajam tidak terdapat fasilitas 

pengolahan limbah B3 menggunakan peralatan insenerator 

limbah B3 dan penguburan limbah B3 tersebut harus 

memperoleh persetujuan penguburan limbah B3 yang 

diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup 

Kabupaten/ Kota setelah berkoordinasi dengan instansi yang 

bertanggung jawab di bidang kesehatan. Namun cara 

penguburannya harus memenuhi persyaratan yang telah diatur 

dalam “Permen LH dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan” yaitu : 
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1) Menguburkan limbah B3 di fasilitas penguburan limbah 

B3 yang memenuhi persyaratan lokasi dan persyaratan 

teknis penguburan limbah B3. 

a) Bebas banjir 

b) Berjarak paling rendah 20 m dari sumur dan/ atau 

perumahan 

c) Kedalaman kuburan paling rendah 1,8 m. 

d) Diberikan pagar pengaman dan papan penanda kuburan 

limbah B3 

2) Pengisian kubur limbah B3 paling tinggi setengah dari 

jumlah volume total, dan ditutup dengan kapur dengan 

ketebalan paling rendah 50 cm sebelum ditutup dengan 

tanah. 

3) Memberikan sekat tanah dengan ketebalan paling rendah 

10 cm pada setiap lapisan limbah B3 yang dikubur. 

4) Melakukan pencatatan limbah B3 yang dikubur 

5) Melakukan perawatan, pengamanan dan pengawasan 

kuburan limbah B3 

2. Limbah padat non medis 

Limbah padat yang sifatnya non medis di rumah sakit 

masuk dalam kategori sampah sejenis sampah rumah tangga 

yang pengelolaannya telah diatur dalam “Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Sampah Rumah Tangga” dimana pengelolaan 
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dilakukan meliputi upaya pengurangan dan penanganan 

limbah. 

Pengurangan limbah meliputi upaya pengurangan 

segala sesuatu yang menghasilkan limbah, daur ulang limbah 

dan pemanfaatan/ penggunaan kembali limbah. Untuk 

kegiatan daur ulang, dapat dilakukan dengan penunjukan 

pihak lain, namun pihak lain tersebut dalam melakukan 

pendauran ulang limbah harus memiliki izin usaha dan/ atau 

kegiatan. 

Upaya penanganan limbah termasuk limbah padat non 

medis dilakukan dengan melakukan pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan 

akhir. 

a. Pemilahan limbah padat non medis 

Setiap penghasil limbah termasuk rumah sakit harus 

melakukan kegiatan pemilahan terhadap limbah yang 

dihasilkannya. Upaya pemilahan tersebut dilakukan 

melalui kegiatan pengelompokkan limbah yang 

mengandung B3,  mudah terurai, dapat dimanfaatkan lagi 

dan didaur ulang.  

Upaya pemilahan dapat dilakukan sesuai dengan 

kategori limbah yang ada, berlabel dan memiliki warna 

pewadahan yang berbeda untuk memudahkan pengelolaan 

selanjutnya. Sesuai ketentuan untuk limbah padat non 

medis menggunakan kantok plastik hitam. Apabila ada 
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pembedaan antara limbah basah dan kering maka 

pewadahan tempat nya pun harus dipisahkan yaitu warna 

hijau (sampah basah) dan warna kuning (sampah kering). 

b. Pengumpulan 

 Pengumpulan limbah padat non medis dilakukan 

dengan menggunakan kantong plastik hitam dan/ atau 

wadah (bak sampah) yang harus terpisah dengan limbah 

padat medis. Wadah harus tertutup dan dari bahan yang 

mudah dibersihkan. Diupayakan pewadahan tidak 

memungkinkan adanya kontak tangan langsung dengan 

bagian dalam bak sampah (diupayakan bak sampah injak). 

Setelah dikumpulkan di masing-masing penghasil limbah, 

maka pengumpulan selanjutnya dilakukan di Tempat 

Penampungan Sementara (TPS). Rumah sakit wajib 

memiliki TPS dimana TPS tersebut berada pada daerah 

yang mudah diakses, tidak mencemari lingkungan, 

lokasinya luas dan kapasitas sesuai kebutuhan serta 

memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. 

c. Pengangkutan 

 Pengangkutan dilakukan mulai dari sumber dimana 

limbah dihasilkan dengan menggunakan alat angkut (troli) 

limbah yang tertutup, dibedakan atau dipisah dengan troli 

yang digunakan untuk mengangkut limbah medis, mudah 

dibersihkan. Pengangkutan dari sumber limbah minimal 

dilakukan 2 (dua) kali sehari ke TPS. Hal ini dilakukan 
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agar menghindari penumpukan limbah yang akan 

mengganggu estetika, kenyamanan pasien dan mencegah 

terjadinya tempat perkembang biakan vektor dan 

gangguan serangga serta binatang pengganggu seperti 

tikus dan kucing. 

 Setelah limbah padat non medis diangkut ke TPS, 

maka upaya pengangkutan selanjutnya akan dilakukan 

dengan menggunakan alat angkut baik menggunakan 

kendaraan roda tiga, pick up, maupun truk sesuai dengan 

kebutuhan/ kapasitas limbah padat yang diangkut. 

Pengangkutan dilakukan setiap hari ke TPA. 

d. Pengolahan  

 Kegiatan pengolahan limbah padat non medis bisa 

saja dilakukan di rumah sakit jika ada tenaga dan 

teknologi yang mendukung. Upaya pengolahan tersebut 

meliputi “kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang 

materi maupun daur ulang energi”. 

e. Pemrosesan akhir  

 Pemrosesan akhir limbah padat non medis dilakukan 

di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pemerintah 

kabupaten/ kota sebagai pelaksana dalam pemrosesan 

akhir. Pemrosesan akhir biasanya dilakukan dengan 

“metode lahan urug terkendali, metode lahan urug saniter 

atau teknologi ramah lingkungan”. Lokasi TPA harus 

memenuhi : “aspek geologi, hidrogeologi, kemiringan 
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zona, jarak dari lapangan terbang, jarak dari pemukiman, 

tidak berada di kawasan lindung/ cagar alam, dan/ atau 

bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 tahun, 

dilengkapi dengan fasilitas dasar, fasilitas perlindungan 

lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang”. 

3. Limbah Cair 

Sama halnya dengan limbah padat, limbah cair rumah 

sakit juga harus dilakukan upaya pengelolaan sejak limbah cair 

itu dihasilkan hingga diolah dan dibuang ke lingkungan. 

a. Pemilahan 

Kegiatan pemilahan dalam pengelolaan limbah cair 

ini dimaksudkan untuk memastikan  tidak adanya limbah 

padat yang ikut termasuk ke dalam saluran pembuangan 

limbah cair dan yang diolah adalah limbah yang berbentuk 

cair. Kegiatan pemilahan ini dapat dilakukan dengan adanya 

bar screen atau penyaring di muara pembuangan atau 

sumber limbah cair sebelum masuk ke saluran pembuangan 

air limbah. Selain itu upaya pemilahan juga dilakukan 

terhadap limbah cair dengan karakteristik tertentu, misalnya 

pada limbah cair bahan kimia tertentu perlu adanya 

pengenceran, penetralan dan atau perlakukan tertentu 

sebelum dibuang ke saluran pembuangan air limbah. 

b. Pengumpulan 

Pengumpulan limbah cair di rumah sakit dibantu 

dengan sistem perpipaan yang menghubungkan antara 



37 
 

 
 

muara pembuangan yang berasal dari sumber limbah 

dengan bak penampung sementara. Ukuran bak penampung 

disesuaikan dengan kebutuhan / kapasitas limbah yang 

ditampung sebelum dialirkan ke bak pengolahan.  

Pengumpulan dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

gravitasi (jika bangunan rumah sakit vertikal), namun jika 

rumah sakit bentuknya memanjang atau horizontal maka 

pengumpulan harus dibantu dengan pompa. Perpompaan 

dapat dilakukan secara automatik dengan meletakan pompa 

celup ke dalam bak penampungan atau secara manual 

diletakan di atas bak penampung sementara. Masing-masing 

dari sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing. 

Limbah cair yang telah dikumpulkan di bak 

penampung sementara akan dialirkan ke bak penampung 

utama baik secara automatis maupun dengan 

pendistribusian pompa manual. Kegiatan pengumpulan 

mulai dari pendistribusian dan penampungan harus melalui 

saluran yang tertutup dan kedap air. Setelah terkumpul di 

bak penampung utama baru akan dialirkan ke bak 

pengolahan untuk diproses selanjutnya. 

c. Pengolahan 

Berbagai teknologi banyak dilakukan dalam 

pengolahan limbah, namun pada dasarnya pengolahan 

limbah cair dilakukan secara fisika, biologi, kimia atau 
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kombinasi dari ketiga proses pengolahan tersebut.  Proses 

fisika meliputi screening treatment, ekualisasi, sedimentasi, 

dan floatasi. Tujuan dilakukannya Screening treatment 

adalah agar padatan/ sampah tidak terbawa dalam limbah 

cair yang dapat mengganggu pengolahan dan menyebabkan 

penyumbatan saluran pembuangan air limbahnya. 

Ekualisasi dilakukan agar limbah cair berada dalam kondisi 

homogen dan  pH limbah yang ada berada dalam kondisi 

netral. Apabila telah homogen dan netral maka limbah cair 

tersebut siap untuk diolah secara biologi. Kegiatan 

sedimentasi bertujuan untuk memisahkan padatan yang ada 

di air dengan bantuan gravitasi sehingga air buangan yang 

dihasilkan lebih jernih. Selain dengan sedimentasi, juga 

dapat dilakukan floatasi atau penampungan agar padatan 

terpisah dari air. Sistem floatasi ini dilakukan apabila 

densitas partikel lebih kecil dibandingkan dengan densitas 

air sehingga cenderung mengapung. Biasanya floatasi 

dilakukan dalam proses pemisahan lemak dan minyak serta 

pengentalan lumpur. Biasanya digunakan pada pretreatment 

di gizi dan laundry. 

Pembersihan zat-zat organik atau pengubahan zat 

organik menjadi bentuk lain yang kurang berbahaya 

merupakan tujuan dari pengolahan dengan sistem biologi. 

Pengolahan biologi merupakan pengolahan sekunder dan 

merupakan pengolahan yang paling murah dan efisien. 
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Namun mengingat karakteristik limbah cair yang beragam, 

pengolahan tidak dapat hanya dengan memanfaatkan 

bakteri dalam pengolahan biologi saja. 

Proses pengolahan kimia biasa dilakukan untuk 

menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah 

mengendap (koloid), logam-logam berat, senyawa fosfor, 

dan zat organik beracun dengan menambahkan bahan kimia 

tertentu yang diperlukan. Biasanya digunakan klorin. 

Penggunaan bahan kimia lain dapat digunakan tergantung 

pada jenis dan jumlah limbah cair yang akan diolah serta 

lingkungan setempat.  Pada dasarnya proses kimia pada 

limbah cair meliputi netralisasi, koagulasi dan flokulasi. 

Netralisasi merupakan reaksi antara asam dan basa yang 

menghasilkan air dan garam. Netralisasi air limbah yang 

bersifat asam dapat dilakukan dengan penambahan NaOH 

(natrium hidroksida), sedangkan netralisasi air limbah yang 

bersifat basa dapat dilakukan dengan penambahan H2SO4 

(asam sulfat).  Pada limbah cair laboratorium, dapat 

dilakukan pretreatment dengan memanfaatkan proses 

pengolahan kimia misalnya menetralisir dan mereduksi 

kandungan logam berat yang ada dalam limbah cair 

sehingga tidak mengganggu pada unit IPAL utama. 

Koagulasi dan flokulasi adalah konversi dari polutan-

polutan yang tersuspensi koloid yang sangat halus di dalam 
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air limbah menjadi gumpalan-gumpalan yang dapat 

diendapkan, disaring atau diapungkan.  

d. Pembuangan 

Limbah cair yang telah melalui tahap pengolahan akan 

dibuang ke lingkungan. Air buangan limbah cair harus 

memenuhi baku mutu yang telah ditentukan sesuai dengan 

“Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah” dan 

atau peraturan daerah setempat. Pengukuran kualitas sesuai 

dengan baku mutu yang telah ditentukan tersebut wajib 

dilakukan minimal sebulan sekali dan dilaporan ke dinas 

lingkungan hidup setempat. Pengukuran harian dilakukan 

terhadap debit limbah cair baik inlet maupun outlet, serta 

pengukuran pH  harian. Pengukuran debit harian ini 

dilakukan untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada 

saat pendistribusian limbah dan mengetahui jumlah limbah 

cair yang dihasilkan dan diolah. Pengukuran ph harian 

untuk memastikan kualitas pengolahan dan limbah yang 

dibuang ke lingkungan berada dalam kondisi yang stabil 

dan tidak terjadi pencemaran. 
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Berikut baku mutu air limbah bagi usaha dan/ atau 

kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan Permen 

LH Nomor 5 Tahun 2014 : 

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan 

Pengolahan Limbah Domestik 

Parameter Konsentrasi Paling Tinggi 

Nilai Satuan 

Fisika   

    Suhu 38 0C 

    Zat padat terlarut 2.000 mg/ L 

    Zat padat tersuspensi 200 mg/ L 

Kimia   

    pH 6 – 9 mg/ L 

    BOD 50 mg/ L 

    COD 80 mg/ L 

    TSS 30 mg/ L 

    Minyak dan lemak 10 mg/ L 

    MBAS 10 mg/ L 

Amonia Nitrogen 10 mg/ L 

Total Coliform 5.000 MPN/ 100 ml 

 

2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan 

Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun. 

Fasilitas kesehatan yang melakukan pengelolaan 

limbah B3, yang hasil pengolahannya disalurkan ke 

IPAL maka wajib memenuhi baku mutu air limbah 

domestik dan baku mutu air limbah dengan 

parameter tambahan sebagai berikut : 
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Parameter Konsentrasi Paling Tinggi 

Nilai Satuan 

Kimia   

pH  6 – 9  

Besi, terlarut (Fe) 5 mg/ L 

Mangan, terlarut (Mn) 2 mg/ L 

Barium, (Ba) 2 mg/ L 

Tembaga, (Cu) 2 mg/ L 

Seng, (Zn) 5 mg/ L 

Krom valensi enam, (Cr6+) 0,1 mg/ L 

Krom total, (Cr) 0,5 mg/ L 

Kadmium, (Cd) 0,05 mg/ L 

Merkuri, (Hg) 0,002 mg/ L 

Timbal, (Pb) 0,1 mg/ L 

Stanum, (Sn) 2 mg/ L 

Arsen, (As) 0,1 mg/ L 

Selenium, (Se) 0,05 mg/ L 

Nikel, (Ni) 0,2 mg/ L 

Kobal, (Co) 0,4 mg/ L 

Sianida, (CN) 0,05 mg/ L 

Sulfida, (S=) 0,05 mg/ L 

Flourida, (F-) 2 mg/ L 

Klorin bebas, (Cl2) 1 mg/ L 

Amoniak bebas, (NH3-N) 1 mg/ L 

Nitrat (NO3-N) 20 mg/ L 

Nitrit (NO2-N) 1 mg/ L 

Senyawa aktif biru 

metilen, (MBAS) 

5 mg/ L 

Fenol 0,5 mg/ L 

AOX 0,5 mg/ L 

PCBs 0,005 mg/ L 

PCDFs 10 mg/ L 

PCDDs 10 mg/ L 

 

e. Limbah Gas 

Limbah gas rumah sakit biasanya berasal dari proses 

pembakaran. Limbah gas yang sering menjadi permasalahan 

adalah limbah gas insenerator. Dalam pengelolaannya, limbah 

gas insenerator menggunakan instalasi pengontrol polusi udara  
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dimana terdapat set scrubber atau sejenisnya dan dengan 

memanfaatkan ketinggian cerobong minimal yaitu “20 m atau 

apabila di sekitar bangunan terdapat bangunan lain yang 

memiliki ketinggian lebih dari 20 m dalam radius 50 m maka 

ketinggian cerobong harus 1,5 kali bangunan tertinggi tersebut 

untuk insenerator yang mengolah limbah B3 dari fasilitas 

kegiatan sendiri. Apabila ada bangunan yang memiliki 

ketinggian lebih dari 30 m dalam radius 50 dari insenerator 

maka ketinggian cerobong adalah 30 m atau 1,5 kali bangunan 

tertinggi untuk insenerator yang mengolah limbah B3 sebagai 

jasa”. 

Untuk cerobong insenerator yang tinggi ini biasanya 

disiapkan penangkal petir untuk menghindari sambaran petir 

yang dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Selain itu, 

mengingat perbandingan ketinggian cerobong dengan diameter 

cerobong, maka diperlukan penyangga cerobong untuk 

memastikan kekokohan cerobong (menghindari terjadinya 

kemiringan cerobong). Pada cerobong perlu dipasang tangga 

dengan pagar pengaman untuk memudahkan petugas 

melakukan pengambilan sampling pada saat melakukan 

pengukuran sampel udara emisi gas buangan. 

Pengukuran emisi gas buang biasanya dilakukan oleh 

pihak independen maupun laboratorium hygiene perusahaan 

dan kesehatan yang ditunjuk. Pengukuran emisi ini dilakukan 

terhadap beberapa parameter yang telah dipersyaratkan. 
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Teknologi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 

Teknologi yang digunakan dalam mengolah limbah rumah sakit 

tergantung dari jenis serta karakteristik dari setiap limbah yang akan 

diolah. Beberapa  kriteria yang dapat digunakan dalam melakukan 

pemilihan antara lain: 

1. efisiensi pengolahan 

2. unsur keselamatan dan keamanan, serta dampaknya terhadap 

lingkungan 

3. kemampuan dalam mereduksi volume dan massa (berat) limbah 

4. jenis serta kuantitas limbah yang diolah 

5. infrastruktur dan ruang (area) yang diperlukan 

6. biaya investasi dan operasional 

7. ketersediaan fasilitas pembuangan atau penimbunan akhir 

8. kebutuhan pelatihan untuk personil operasional (operator) 

9. pertimbangan operasi dan perawatan 

10. lokasi dan/atau keadaan di sekitar lokasi pengolahan 

11. akseptabilitas dari masyarakat sekitar 

12. persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

 

Insenerasi dengan insenerator merupakan teknologi yang paling 

umum digunakan untuk melakukan pengolahan dan/atau destruksi 

limbah padat medis yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas pelayanan 

kesehatan. Beberapa teknologi lainnya yang umum digunakan dalam 

pengolahan dan/atau proses limbah medis yaitu:  

1. Termal 
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Proses termal menggunakan panas untuk menghancurkan 

mikroorganisme patogen. Beberapa proses pengolahan secara 

termal, yaitu:  

a. Pirolisis 

Pirolisis adalah dekomposisi termal suatu limbah pada 

kondisi nir-oksigen dalam tungku pengolahan sehingga limbah 

dikonversi dalam bentuk gas, cairan, dan/atau padatan. 

Pirolisis dapat digunakan untuk melakukan pengolahan 

berbagai limbah medis, kecuali limbah radioaktif. Hasil akhir 

pengolahan berupa butiran/agregat berminyak (greasy 

aggregates), logam yang dapat didaur ulang, dan/atau karbon 

hitam (jelaga). Sisa abu pembakaran ini harus ditimbun 

minimum di fasilitas penimbunan saniter (sanitary landfill) 

atau fasilitas penimbunan terkontrol (controlled landfill) 

setelah dilakukan enkapsulasi atau inertisasi dan memenuhi 

persyaratan uji kuat tekan dan TCLP.  

b. Pengolahan termal basah dan kering. 

Pengolahan termal basah atau desinfeksi uap 

didasarkan pada pemajanan limbah infeksius yang telah 

dicacah terhadap temperatur tinggi, uap bertekanan tinggi, dan 

serupa dengan proses sterilisasi menggunakan autoklaf. Dalam 

pengolahan limbah benda tajam, pencacahan yang digunakan 

dalam metode ini dapat mengurangi bahaya fisik limbah benda 

tajam dan mengurangi volume limbah. Persyaratan teknis 

metode ini sama dengan persyaratan teknis desinfeksi limbah 
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medis menggunakan peralatan autoclave. Beberapa metode 

pengolahan termal basah dan kering yaitu autoclave dan 

gelombang mikro.  

2. Desinfeksi kimiawi 

Desinfeksi kimiawi adalah penggunaan bahan kimia 

seperti senyawa aldehida, klor, fenolik dan lain sebagainya 

untuk membunuh atau inaktivasi patogen pada limbah medis. 

Desinfeksi kimiawi merupakan salah satu cara yang tepat 

untuk melakukan pengolahan limbah berupa darah, urin, dan 

air limbah. Metode ini dapat pula digunakan untuk mengolah 

limbah infeksius yang mengandung patogen. Metode ini dapat 

pula dikombinasikan dengan pencacahan untuk 

mengoptimalkan proses desinfeksi kimiawi. Metode desinfeksi 

kimiawi ini hanya dapat digunakan apabila tidak terdapat 

fasilitas pengolahan limbah medis lainnya, karena penggunaan 

bahan kimia akan menyebabkan perlunya dilakukan 

pengelolaan lebih lanjut terhadap limbah hasil pengolahannya.  

 Bahan kimia yang umumnya digunakan untuk desinfeksi 

kimiawi adalah natrium hipoklorit (NaOCl) 3% (tiga persen) 

sampai dengan 6% (enam persen). NaOCl tersebut cukup 

efektif membunuh bakteri, jamur, virus, dan mengendalikan 

bau limbah infeksius. Saat ini telah tersedia desinfektan 

nonklorin antara lain asam peroksi-asetat (asam perasetat), 

glutaraldehida, natrium hidroksida, gas ozone, dan kalsium 

oksida.  
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c. Proses biologis 

Pengolahan secara biologis yaitu pengolahan limbah 

menggunakan organisme dan/atau enzim. Pengolahan secara 

biologis memerlukan pengaturan temperatur, pH, jumlah 

organisme, kelembaban, dan variabel lainnya.  

d. Iradiasi 

 Teknologi radiasi adalah memecah molekul asam 

deoksiribo nukleat (ADN) organisme patogen. Teknologi 

radiasi ionisasi sangat efektif untuk merusak Asam Deoksiribo 

Nukleat (ADN), dan membutuhkan total energi yang lebih 

rendah dibandingkan dengan pengelolaan menggunakan 

teknologi termal.  

e. Enkapsulasi 

 Enkapsulasi dilakukan dengan cara  solidifikasi limbah. 

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pelindian terhadap limbah 

dan menghindari adanya pemulung yang mengakses limbah. 

Proses enkapsulasi dimulai dengan memasukan limbah ke 

dalam wadah hingga 2/3 terisi kemudian ditambahkan material 

immobilisasi seperti pasir bituminus dan/atau semen. Biasanya 

wadah yang digunakan adalah drum logam atau dapat berupa 

high density polyethylene (HDPE). 

Limbah yang dienkapsulasi dapat berupa “limbah 

benda tajam, abu terbang (fly ash) dan/atau abu dasar (bottom 

ash) dari incinerator”. Kemudian limbah hasil enkapsulasi 

tersebut ditimbun di fasilitas : 1) penimbunan saniter (sanitary 
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landfill); 2) penimbunan terkontrol (controlled landfill); atau 

3) penimbusan akhir (landfill) limbah B3.  

Pada kondisi darurat seperti untuk penanggulangan 

keadaan bencana dimana tidak dimungkinkan untuk 

melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana mestinya, 

enkapsulasi dapat dilakukan pula terhadap limbah farmasi 

dengan prosedur sebagaimana tersebut di atas.   

f. Inertisasi 

Proses solidifikasi limbah dengan menggunakan semen 

dan material lainnya disebut inertisasi. Inertisasi dilakukan 

sebelum limbah ditimbun di fasilitas penimbunan saniter 

(sanitary landfill), fasilitas penimbunan terkontrol (controlled 

landfill), atau fasilitas penimbusan akhir limbah B3. Inertisasi 

dapat dilakukan terhadap limbah abu/residu hasil pembakaran 

insinerator. Contoh komposisi untuk proses inertisasi 

(solidifikasi) yaitu mencampurkan antara abu/residu hasil 

pembakaran insinerator (fly ash dan/atau bottom ash), pasir 

dan semen portland dengan perbandingan 3:1:2 (tiga banding 

satu banding dua).   

Cara melakukan inertisasi adalah sebagai berikut : 

1) Campur limbah, pasir dan semen dengan perbandingan3:1:2 

(tiga banding satu banding dua), atau dengan komposisi lain 

sehingga dapat memenuhi persyaratan uji kuat tekan dan uji 

TCLP.  
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2) Setelah dicampurkan, kemudian tuang dalam cetakan 

berukuran “minimal 40 cm x 40 cm x 40 cm (empat puluh 

centimeter kali empat puluh centimeter kali empat puluh 

centimeter)”. Sebelumnya lapisi cetakan tersebut dengan 

plastik. Kemudian diamkan selama 5 (lima) hari agar hasil 

solidifikasi sempurna. 

3) Hasil solidifikasi yang telah dilakukan harus memenuhi 

syarat antara lain:  

a) Uji kuat tekan dilakukan setelah 5 (lima) hari dengan 

kuat tekan rata-rata paling rendah 225 kg/cm2 (dua ratus 

dua puluh lima kilogram per centimeter persegi) 

b) Hasil uji TCLP di bawah baku mutu TCLP  

4) Apabila hasil uji mutu TCLP dipenuhi, hasil proses 

solidifikasi selanjutnya ditimbun di fasilitas penimbunan 

saniter (sanitary landfill) atau fasilitas penimbunan 

terkontrol (controlled landfill).  

 

Penempatan limbah hasil solidifikasi dilakukan pada 

zona yang telah ditetapkan sebagai area penempatan Limbah 

hasil solidifikasi. Penempatan limbah hasil solidifikasi hanya 

dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang 

melakukan inertisasi terhadap limbah yang dihasilkannya 

sendiri. Pada kondisi darurat seperti untuk penanggulangan 

keadaan bencana dimana tidak dimungkinkan untuk 

melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana mestinya, 
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inertisasi dapat dilakukan pula terhadap limbah farmasi dengan 

prosedur sebagaimana tersebut di atas.  

g. Teknologi lain sesuai perkembangan IPTEK. 

 

Selain limbah padat, limbah cair dari rumah sakit juga harus 

dilakukan pengolahan, dimana pengolahannya melalui Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang pada prinsipnya saluran tidak 

boleh terbuka (saluran tertutup), kedap air, tidak ada penghalang 

(limbah harus mengalir dengan lancar) serta memenuhi baku mutu 

buangan akhir (effluent) yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebelum dibuang ke lingkungan. Berbagai 

teknologi yang dapat dilakukan untuk mengolah limbah cair hingga 

memenuhi baku mutu antara lain : 

a. Proses Aerasi  

 Pada proses aerasi, dilakukan dua proses pengolahan. Yang 

pertama “pengolahan primer” dan kemudian “pengolahan 

sekunder”. Pada “pengolahan primer”, diberikan perlakuan 

penyaringan partikel padat dan pengendapan. Kemudian 

dilanjutkan dengan pengolahan sekunder melalui bak anaerob yang 

berisi media lekat baik menggunakan plastik/ kerikil/ batu dan 

sejenisnya sebagai media pertumbuhan mikroorgnasime dan bak 

aerob yang berisi media plastik atau batu apung sebagai media 

pertumbuhan mikroorganisme yang diberi udara. Dalam bak aerob, 

mikroorganisme akan mendegradasi bahan organik yang ada pada 

air limbah menjadi senyawa sederhana yang tidak bersifat polutan. 
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Air yang keluar dari bak aerob selanjutnya diiendapkan dan 

diberikan klorinasi untuk menghilangkan bahan polutan patogen. 

 Proses aerasi kontak ini biasanya dikombinasi dengan proses 

lainnya. Meskipun pengoperasiannya dan mampu menghilangkan 

nitrogen dan fosfor serta menurunkan BOD namun proses ini 

menghasilkan lumpur yang perlu dikelola lebih lanjut. Biasanya 

proses ini akan dilengkapi dengan mesin pengering lumpur.  

 

b. Rotating Biological Contactor (RBC) 

 Teknologi RBC sering ditemukan di rumah sakit dalam 

pengolahan limbah cairnya. Proses RBC menggunakan bantuan 

mikroorganisme dengan pertumbuhan terikat.  Prinsip kerjanya 

yaitu limbah cair yang mengandung polutan organik dikontakkan 

dengan lapisan mikroorganisme yang melekat pada permukaan 

media yang berupa cakram terbuat dari bahan polimer yang 

berputar di dalam suatu reaktor. Melalui kontak ini, 

mikroorganisme akan mengambil senyawa organik yang ada di 

dalam air limbah dan/ atau dari udara dan menguraikannya untuk 

proses metabolismenya sehingga terjadi pengurangan kandungan 

senyawa organik dalam limbah cair. Senyawa yang dihasilkan dari  

metabolisme mikroorganisme tersebut akan keluar dari  biofilm dan 

terbawa oleh aliran air atau yang berupa gas akan tersebar ke udara 

melalui rongga-rongga yang ada pada mediumnya, sedangkan zat 

padat tersuspensinya akan tertahan pada permukaan lapisan 
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biologis (biofilm) dan akan terurai menjadi bentuk lain yang larut 

dalam air. 

 

c. Lumpur Aktif 

 Lumpur aktif pada proses pengolahan limbah cair 

membutuhkan beberapa bak pengolahan yang terdiri dari bak 

pengendap awal, bak aerasi, bak pengendap akhir, serta bak 

klorinasi untuk membunuh bakteri patogen. Proses pengolahan 

dengan proses lumpur aktif dimulai dengan penampungan limbah 

cair limbah yang kemudian akan dialirkan ke bak pengendapan 

awal. Pengalira diteruskan menuju bak aerasi. Pada bak aerasi, 

udara akan dimasukkan sehingga pertumbuhan mikroorganisme 

akan terjadi dan akan menguraikan zat organik yang ada pada 

limbah cair. Kemudian air dialirkan ke bak pengendap akhir. 

Dalam bak ini, lumpur aktif yang mengandung massa 

mikroorganisme diendapkan dan dipompa kembali ke bagian inlet 

bak aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur sedangkan air limpasan 

(over flow) dari bak pengendap akhir dialirkan ke bak klorinasi 

kemudian dibuang ke badan air penerima. 

 Proses pengolahan dengan lumpur aktif dapat mengolah air 

limbah dengan beban BOD dan volumenya yang besar, efisiensi 

pengolahan tinggi. Namun proses ini menghasilkan penumpukan 

pada lumpur aktif, terjadi buih, jumlah lumpur yang dihasilkan 

besar, dan membutuhkan lahan yang luas.   
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d. Proses Biofilter Up Flow 

 Pada pengolahan limbah cair yang menggunakan sistem 

biofilter up flow terdapat beberapa bak yang dibutuhkan yaitu bak 

untuk pengendapan, beberapa bak biofilter dengan lapisan berbagai 

media seperti kerikil/ batu pecah, plastik, atau media lain. Bakteri 

anaerobik atau fakultatif aerobik menguraikan zat-zat organik yang 

ada dalam limbah cair. Bak pengendap terdiri atas dua ruangan. Air 

luapan dari bak pengendap kedua dialirkan ke bak biofilter dengan 

arah aliran dari bawah ke atas. Air luapan dari bak biofilter dengan 

arah aliran dari bawah ke atas. Air luapan dari bak biofilter 

kemudian diberi klorin untuk membunuh mikroorganisme patogen, 

kemudian baru dibuang ke lingkungan.  Metode biofilter up flow  

ini dapat menurunkan kandungan BOD, TSS, total nitrogen dan 

fosfor dengan efisiensi tinggi, sistem pengoperasian mudah, serta 

tanpa membutuhkan energi. Kekurangan sistem ini antara lain 

kurang efektif untuk volume limbah yang besar. 

 

e. Sistem Biofilter Anaerob-Aerob 

 Pengolahan dengan biofilter anaerob-aerob merupakan 

pengembangan dari proses biofilter anaerob dengan proses aerasi 

kontak. Pengolahan air limbah dengan proses biofilter anaerob-

aerob terdiri atas beberapa bagian yaitu bak pengendap awal, 

biofilter anaerob, biofilter aerob, bak pengendap akhir, dan jika 

perlu dilengkapi dengan bak kontraktor klor. Air limbah yang 

mengandung padatan berukuran besar disaring, kemudian dialirkan 
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ke dalam bak pengendapan awal. Air limpasan dari bak pengendap 

awal selanjutnya dialirkan ke bak biofilter anaerob dengan aliran 

dari atas-bawah-atas. Bak anaerob berisi media kontak berupa 

bahan plastik/ kerikil/ batu sebagai tempat pertumbuhan 

mikroorganisme. Penguraian zat-zat organik yang ada dalam air 

limbah dilakukan oleh bakteri anaerob atau fakultatif aerob. Air 

limpasan dari bak anaerob dialirkan ke bak aerob yang berisi media 

berupa kerikil, plastik, batu apung, atau bahan serta. Kemudian 

secara bersamaan diembuskan udara sehingga mikroorganisme 

yang ada akan menguraikan zat organik yang ada dalam air limbah 

serta tumbuh dan menempel pada permukaan media. Air dari bak 

aerob kemudian dialirkan ke bak pengendap akhir, dalam bak ini 

lumpur aktif yang mengandung massa mikroorganisme diendapkan 

dan dipompa kembali ke bagian inlet bak aerasi dengan pompa 

sirkulasi lumpur. Air limpasan dialirkan ke bak klorinasi untuk 

dikontakkan dengan senyawa klor untuk membunuh 

mikroorganisme patogen. 

 Keuntungan biofilter anaerob-aerob antara lain mampu 

mengurangi konsentrasi BOD, COD, TSS, deterjen (MBAS), 

amoniak dan fosfor, serta bakteri Escherichia coli. Selain itu teknik 

ini mempunyai efisiensi pengolahan tinggi, sangat sederhana, 

sistem pengoperasian mudah dan tanpa membutuhkan energi. 

Sementara, kekurangan proses ini antara lain kurang cocok untuk 

kapasitas limbah yang besar. Teknologi ini memberikan 

keuntungan secara teknis terdapat pada operasi dan perawatan 
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sederhana, penggunaan bakteri efisiensi, serta konsumsi energi 

rendah. 

 

f. Sistem Ozonasi 

Sistem ozonasi merupakan teknologi yang banyak 

dikembangkan untuk mengambil bahan polutan yang bersifat 

infeksius dan patogen.  Proses ozonisasi dilakukan dengan kontak 

antara air limbah rumah sakit dengan ozon pada suatu tangki 

kontaktor atau ozon dikontakkan dalam suatu bak yang berisi air 

limbah melalui media pipa celup. Polutan yang bersifat infeksius 

dan patogen dapat dihilangkan dengan mengatur laju aliran dan 

konsentrasi ozon ke dalam limbah cair. Melalui proses oksidasi, 

ozon mampu membunuh berbagai mikroorganisme antara laian 

Escherchia coli, Salmonella enteridis, serta berbagai 

mikroorganisme patogen lain. Teknologi oksidasi dapat 

menguraikan dan menghilangkan senyawa kimia beracun yang 

berada di dalam limbah cair sehingga limbah padat hasil olahan 

dapat diminimalisasi hingga mendekati 100%. Melalui 

pemanfaatan sistem ozonasi pihak rumah sakit tidak hanya 

mengolah limbah menjadi tidak berbahaya tetapi juga dapat 

menggunakan kembali limbah cair yang telah diproses (reuse). 

 

 Berbagai teknologi dapat digunakan dalam pengolahan limbah 

cair bahkan dilakukan kombinasi berbagai teknologi tersebut dan/ atau 

ada pengembangan teknologi yang dilakukan dalam mengolah limbah 
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cair, dalam rangka untuk mencapai kualitas buangan limbah cair yang 

memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Berbagai 

kelebihan dan kelemahan masing-masing teknologi perlu 

dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi yang digunakan. 
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Bab 5 

Pengelolaan Limbah Medis Puskesmas 

 

Puskesmas sebagai “Pusat Kesehatan Masyarakat” penyedia 

layanan kesehatan yang melaksanakan tindakan medis selain  kegiatan 

promotif dan preventif sebagai kegiatan utama untuk meningkatkan 

status kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Pada dasarnya 

puskesmas sebagai fasilitas publik tentu akan menghasilkan limbah 

baik limbah umum (domestik), perkantoran, dan limbah lainnya 

maupun limbah yang dikategorikan sebagai limbah medis sebagai sisa 

buangan dari kegiatan pelayanan kesehatan dan tindakan medis yang 

masuk dalam kategori limbah B3, dimana pengelolaannya tidak dapat 

dilakukan sembarangan dan harus sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

Limbah medis puskesmas berasal dari pelayanan gawat darurat, 

pelayanan kefarmasian dan pelayanan laboratorium, serta pelayanan 

persalinan. Survei yang dilakukan terhadap limbah padat medis 

puskesmas, rata-rata timbulan limbah medis adalah sebanyak 7,5 

gram/pasien/hari. Komposisi timbulan limbah medis puskesmas 

meliputi 65% dari imunisasi, 25% dari kontrasepsi dan sisanya dari 

perawatan medis. Benda tajam khususnya jarum suntik meskipun 

hanya dalam jumlah sedikit, tetapi dapat menghasilkan dampak yang 

sangat besar terhadap kesehatan. Misalnya kasus infeksi akibat 

tusukan jarum yang terkontaminasi terkontaminasi pada tahun 2000 

menurut WHO diperkirakan mengakibatkan terinfeksi virus Hepatitis 
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B sebanyak 21 juta (32% dari semua infeksi baru), terinfeksi virus 

Hepatitis C sebanyak 2 juta (40% dari semua infeksi baru), terinfeksi 

HIV sebanyak 260 ribu (5% dari seluruh infeksi baru).  

Pada dasarnya, upaya pengelolaan limbah medis di puskesmas 

sama halnya dengan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan 

lain seperti rumah sakit. Upaya pengelolaan meliputi kegiatan 

pemilahan, pewadahan, pengangkutan, penampungan sementara dan 

pengolahan/ pemusnahan. Kegiatan pemilahan dilakukan untuk 

membedakan yang mana limbah medis dan yang mana limbah non 

medis. Pemilahan dilakukan dengan pembedaan warna, dimana warna 

kuning adalah warna yang digunakan untuk menunjukkan limbah 

infeksius atau medis. Tempat pembuangan/ pewadahan yang 

digunakan sama halnya dengan limbah medis rumah sakit yaitu 

berupa bak sampah yang tertutup, mudah dibersihkan, tidak bocor dan 

merupakan bak sampah injak untuk mencegah terjadinya infeksi 

nosokomial yang diakibatkan kemungkinan kontak tangan dengan 

sampah/ bagian dalam bak sampah. Untuk limbah tajam menggunakan 

safety box. Perbedaannya adalah di puskesmas, mengingat lokasinya 

yang terbatas dan/ atau tidak terlalu luas maka pengangkutan di dalam 

puskesmas dapat dilakukan langsung tanpa alat bantu gerobak 

tertutup/ troli sampah. Limbah medis akan diangkut dari ruangan 

setiap hari dan akan ditampung di TPS sebelum akhirnya diolah lebih 

lanjut. Mengingat jumlah limbah medis di puskesmas tidak sebanyak 

di rumah sakit, maka kepemilikan insenerator sendiri sebagai 

pemusnah limbah medis dinilai kurang efisien. Selain itu keterbatasan 
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lahan dan dekatnya dengan area permukiman penduduk menjadi 

permasalahan selain dengan biaya pembelian insenerator yang mahal. 

Apabila puskesmas tidak memiliki insenerator, maka limbah medis 

harus disimpan di TPS khusus  dan segera diangkut dalam waktu tidak 

lebih dari 24 jam ke pengolahan limbah medis yang berizin melalui 

kerja sama dengan transportir berizin atau ke fasilitas pelayanan 

kesehatan lainnya yang memiliki insenerator dan mempunyai surat 

izin untuk menerima dan mengolah limbah medis dari tempat lain 

dimana pengangkutan dapat menggunakan kendaraan roda tiga 

dengan box tertutup yang dilengkapi dengan simbol-simbol limbah B3 

serta persyaratan lainnya yang telah ditetapkan. 

Pengelolaan limbah di puskesmas khususnya limbah medis 

sering mengalami masalah. Kadang terjadi kesalahan dalam 

pemilahan, pewadahan tidak standar, tidak semua puskesmas 

menggunakan safety box menampung limbah tajam. Kebanyakan 

puskesmas tidak memiliki insenerator atau teknologi lainnya untuk 

memusnahkan limbah medis, sehingga mereka harus mengirimkan 

limbah medisnya ke pengolah lainnya. Namun permasalahan tidak 

cukup sampai disitu, biaya pengiriman dan pengolahan limbah medis 

yang merupakan bagian dari limbah B3 cukup besar, biasanya 

dihitung per kilogram dari limbah yang akan diangkut dan diolah. 

Perusahaan pengolah limbah B3 untuk limbah medis biasanya terletak 

jauh dari penghasil limbah sehingga diperlukan bantuan transportir 

untuk pengangkutan limbah medisnya. Perusahaan pengolah maupun 

pengangkut mempunyai kewajiban kepemilikan izin dari KLH, khusus 
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pengangkutan limbah medis dan/ atau B3 harus memiliki izin juga 

dari Dinas Perhubungan. Lokasi yang jauh dan terbatasnya alat 

transportasi pengangkutan limbah medis ini menyebabkan tidak 

mampunya mengangkut limbah puskesmas secara rutin tiap hari 

(dalam waktu 1 x 24 jam), apalagi dengan jumlah puskesmas dan 

fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang banyak. Hal ini 

menyebabkan limbah medis di puskesmas akan menumpuk dan 

melebihi batas waktu penyimpanan pada suhu ruang. Penyimpanan 

dapat saja dilakukan lebih dari waktu yang ditentukan, asalkan 

tersedia freezer khusus untuk limbah medis. 

Ada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit 

yang telah memiliki insenerator dan memiliki izin  untuk menerima 

dan mengolah limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya 

termasuk rumah sakit, puskesmas dan klinik. Namun penerimaan 

tersebut tidak termasuk penjemputan limbah medis, sehingga limbah 

medis di sumber penghasil (rumah sakit, puskesmas, klinik) harus 

diangkut sendiri oleh pemilik limbah, biasanya menggunakan alat 

angkut yang tersedia misalnya mobil pribadi, mobil ambulan, dan alat 

angkut lainnya yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk 

mengangkut limbah medis, bahkan tidak boleh. 

 

 

 

 



61 
 

 
 

Bab 6 

Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Gigi 

dan Mulut / Klinik Dokter Gigi 

 

 Setiap bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan merupakan 

penghasil limbah baik itu rumah sakit, puskesmas maupun praktek 

dokter/ klinik termasuk Rumah Sakit Gigi dan Mulut serta klinik 

dokter gigi. Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang sering dikenal dengan 

singkatan RSGM merupakan sarana publik yang memberikan 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut perorangan meliputi kegiatan 

“pengobatan, pemulihan serta melakukan upaya  peningkatan 

kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui 

pelayanan yang dilakukan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, gawat 

darurat dan pelayanan tindakan medik”. Sebagaimana rumah sakit 

lainnya, RSGM memberikan pelayanan kesehatan seperti : pelayanan 

medik gigi dan mulut, terdapat pelayanan gawat darurat gigi dan 

umum yang buka 24 (dua puluh empat) jam sehari. Bahkan pelayanan 

medik spesialis dasar sesuai dengan kekhususan, pelayanan medik 

spesialis dan/atau subspesialis sesuai kekhususan, serta pelayanan 

medik spesialis penunjang. Selain itu juga memberikan pelayanan 

keperawatan, kefarmasian, penunjang klinik dan penunjang nonklinik 

dimana dalam kegiatannya menghasilkan berbagai limbah khususnya 

limbah medis dengan berbagai karakteristik baik limbah padat 

maupun limbah cairnya.   
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Berbagai material/ bahan yang digunakan di RSGM maupun 

klinik dokter gigi pada akhirnya akan menjadi limbah yang harus 

dikelola dengan benar sesuai dengan karakteristiknya. Berikut 

beberapa contoh bahan maupun obat yang biasa digunakan oleh 

dokter gigi dalam pelayanannya antara lain : 

1. Bahan tumpat: Amalgam-mercury, composite resin, glass 

ionomer, logam mulia Au, Ag, Pd dan Zinc Oxide 

2. Bahan crown: logam mulia, Ag, Akrilik, ceramic 

3. Dental film: Developer X-ray (mengandung hydroquinone, Pb) 

4. Bahan irigasi: Sodium hipoklorit (NaOCl 2,5%), Chlor Hexidin 

(CHX 0,2%), H2O2 3% 

5. Rubber: sarung tangan, rubber dam 

6. Masker  

7. Jarum suntik, jarum endodontik, spuit, dll 

8. Alat pemanas: pemotong guttap point, pelunak guttap point 

9. Obat-obat endodontik : Arsen, formaldehid,dll 

10. Sinar : Halogen, laser,dll 

 

Limbah pelayanan kedokteran gigi mencakup limbah infeksius 

dan limbah kimia yang berbahaya bagi lingkungan jika tidak dikelola 

secara benar. Limbah infeksius berpotensi menyebabkan penularan 

penyakit jika dibuang sembarangan. Beberapa potensi bahaya yang 

dihasilkan dari penggunaan bahan kimia pada kedokteran gigi antara 

lain : 
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1. Limbah amalgam. Merkuri sebagai bahan pencampur amalgam 

merupakan bahan toksik. Kandungan merkuri dalam amalgam 40-

50%. Terbuangnya limbah merkuri ke aliran limbah dapat 

merugikan lingkungan kalau tidak diperhatikan. Limbah amalgam 

tersebut berasal dari: Scrap-amalgam, amalgam kapsul (kosong, 

bocor atau tidak dapat dipakai), amalgam dari gigi yang dicabut, 

pecahan amalgam berasal dari cairan yang mengendap di unit, 

amalgam yang menempel di amalgam separator. 

2. Limbah bahan kimia untuk fiksasi, developer dan cleaner pada 

pencucian foto rontgen. 

a. Bahan fiksasi film X-ray adalah larutan yang tertinggi pada 

proses pencucian film X-ray, merupakan limbah yang toksik 

karena kandungan silver yang tinggi 

b. Bahan developer x-ray dilarang dibuang sembarangan 

mengingat kandungan hydroquinone yang merupakan limbah 

berbahaya 

c. X-ray cleaner merupakan limbah berbahaya bila mengandung 

chromium 

d. Bungkus film X-ray yang mengandung Pb, dapat dilebur. 

Karenanya bahan ini menjadi limbah yang tidak berbahaya bila 

dalam bentuk scrap metal 

e. Film x-ray sendiri termasuk limbah berbahaya karena 

kandungan silvernya. Untuk mengindari limbah berbahaya dari 

X-ray tersebut dianjurkan menggunakan alat digital X-ray 
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3. Limbah bahan sterilisasi alat kedokteran gigi merupakan limbah 

berbahaya apabila mengandung alkohol, glutaraldehyde dan bahan 

berbahaya lain, seperti ortho-phthaldehyde (OPA). Untuk  

mensterilisasi ditambah glycine. Cairan bleaching merupakan 

limbah yang berbahaya apabila konsentrasinya tinggi. Penurunan 

konsentrasi kurang dari 1% tidak membahayakan. 

Upaya pengurangan limbah B3 harus dilakukan oleh setiap 

orang atau perusahaan yang berpotensi menghasilkan limbah. Salah 

satu yang utama adalah dengan melakukan pengurangan atau 

penghentian penggunaan bahan tumpat amalgam dan 

menggantikannya dengan bahan restorasi yang lebih aman seperti 

komposit. Penggunaan alat digital X-ray juga dapat mengurangi 

bahaya dari alat X-ray konvensional. Selain itu, perlu dipikirkan untuk 

membuat saluran limbah cair yang baik, tertutup dan dialirkan ke 

pengolahan limbah cair yang harus disediakan 

Pengelolaan limbah medis di klinik dokter gigi tidak dapat lepas 

dari perhatian dan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. 

Diperlukan manajemen lingkungan khususnya terkait limbah dalam 

setiap tindakan yang menghasilkan limbah. Tenaga pelayanan 

kesehatan gigi yang menangani limbah medis harus mendapatkan 

pelatihan tentang penanganan limbah yanag tepat, metode 

pembuangan dan bahayanya terhadap kesehatan. Penggunaan kode 

warna mengikuti aturan pada umumnya yaitu limbah medis (infeksius) 

dengan warna kuning dan limbah non medis (non infeksius) dengan 
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warna hitam. Jarum, blade scapel, orthodontic bands, pecahan 

instrument metal dan bur sebagai limbah tajam dimasukan dalam 

kontainer yang tepat yaitu tahan tusuk, tahan bocor dengan kode 

warna kuning, biasanya menggunakan safety box. Darah, cairan 

suction atau limbah cair lain dibuang ke dalam drain yang terhubung 

dengan sistem pengolahan limbah cair. Pada beberapa klinik dokter 

gigi yang belum memiliki Intalasi Pengol 

ahan Air Limbah (IPAL), biasanya limbah cair dialirkan ke 

septic tank. Gigi yang dicabut biasanya diserahkan ke pasien (pemilik/ 

keluarga), apabila gigi ditinggalkan maka akan diperlakukan sebagai 

limbah infeksius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 
 

Bab 7 

Teknologi Insenerasi 

 

Sejarah Teknologi Insenerasi 

Teknologi insenerasi atau yang sering kita kenal dengan 

penggunaan insenerator dalam pemusnahan limbah saat ini sudah 

banyak digunakan khususnya di Indonesia. Seiring dengan 

perkembangan teknologi, ditemukan banyak masalah dalam 

penggunaannya namun lebih banyak kemanfaatan dalam mereduksi 

limbah medis yang membuat sistem ini masih menjadi pilihan terbaik 

untuk saat ini. Pengolahan limbah medis (khususnya limbah infeksius) 

pada umumnya dilakukan dengan teknik insenerasi. Pengolahan 

dengan teknik insenerasi dinilai lebih praktis dibandingkan teknik 

lainnya, selain itu hasil pengolahan terlihat langsung yaitu dengan 

tereduksinya limbah (ada pengurangan volume dan massa limbah) 

sehingga dinilai lebih efektif. Apabila dilihat dari segi biaya, teknik 

insenerasi tentu lebih murah dibandingkan dengan metode autoclave. 

Pada tahun 1874, insenerator pertama dibangun oleh Manlove, 

Alliot & Co.Ltd di Nottingham, kemudian desainnya dipatenkan oleh 

Albert Fryer untuk pertama kalinya. Pada awalnya, nama insenerator 

kurang dikenal. Sistem insenerasi lebih dikenal dengan sebutan 

“destructor”.  Insenerator pada awalnya digunakan untuk membakar 

sampah domestik perkotaan. Kehadiran teknik insenerasi ini 

merupakan jawaban atas permasalahan dan perkembangan teknologi 

“sanitary landfill” dan pengolahan limbah cair. Keberadaan teknologi 
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“landfill” mulai dipertanyakan, sejumlah kota sudah mengalami 

perkembangan dimana terjadi peningkatan kepadatan penduduk yang 

membutuhkan lahan yang lebih luas untuk dijadikan “landfill” 

sehingga muncullah teknologi insenerasi sebagai jawaban atas 

permasalahan yang ada. 

Upaya minimasi limbah dan konsep daur ulang mulai dikenal 

sejak pertengahan tahun 1970-an. Namun insenerator mengalami 

perkembangan pesat sebagai “end of pipe technology” di Amerika 

Utara. Seiring perkembangan waktu ditemukan beberapa dampak 

negatif dari emisi insenerasi pada tahun 1990an. Hal ini menyebabkan 

terjadinya penurunan penggunaan insenerator.  Meskipun begitu,  

kemampuan teknologi insenerasi untuk mereduksi limbah dan sebagai 

penghancur limbah medis infeksius masih dinilai paling efektif dan 

belum tergantikan hingga abada 21. Meskipun ada sistem pengolahan 

yang lain dengan teknologi yang berbeda namun memiliki fungsi 

relatif sama misalnya “pirolisis, gasifikasi dan plasma arc” . 

 

Prinsip Kerja dan Berbagai Jenis Teknologi Insenerasi 

“Insenerasi” merupakan kegiatan pemusnahan material dengan 

metode pembakaran  yang menghasilkan gas. Gas hasil pembakaran 

harus dibakar lebih lanjut dengan penyisakan abu residu yang tidak 

ikut terbakar. Gas buangan pembakaran akan disaring melalui “alat 

pengontrol polusi udara” dan buangannya harus aman dari segi emisi 

udara dan baru dilepaskan ke lingkungan. Kegiatan insenerasi semua 

jenis limbah B3 dapat berpotensi menimbulkan bahaya, sehingga 
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diperlukan pengelolaan yang baik pada setiap kegiatan insenerasi dan 

memiliki izin dari instansi yang berwenang. Upaya pengelolaan 

tersebut termasuk persyaratan administratif dan persyaratan teknis 

lainnya sudah harus dipenuhi oleh penghasil limbah yang 

menggunakan teknologi insenerasi dalam pengelolaan limbahnya. 

Residu tidak terbakar atau abu yang dihasilkan dari proses 

pembakaran masih dikategorikan sebagai limbah B3 dan abu tersebut 

harus dikeluarkan dari insenerator. Pengumpulan abu tersebut harus 

dikemas dengan menggunakan wadah dan/ atau kantong plastik yang 

sesuai standar kemudian di simpan di Tempat Penampungan 

Sementara (TPS) yang berizin. Penyimpanan maksimal 3 bulan (90 

hari kerja), selanjutnya apabila pelaksana insenerasi tidak mampu 

melakukan pengelolaan lanjutan terhadap abu sisa pembakaran maka 

abu tersebut wajib diserahkan kepada pihak lain yang berizin dalam 

hal pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan atau 

penimbunan akhir. 

Keuntungan dari penggunaan teknologi insenerasi ini adalah 

kemampuan reduksi limbah B3 mencapai 85% atau hanya tersisa 15% 

dari limbah untuk massa dan volumenya. Dengan kata lain biaya 

pengangkutan dan ongkos pengelolaan lebih lanjut dari limbah B3 

akan berkurang. Bagi rumah sakit yang menggunakan insenerator 

dalam pembakaran limbah medisnya, suhu yang digunakan harus di 

atas 800 0 C untuk menghilangkan kandungan organic yang terdapat 

pada limbah. Pada umumnya, ketika suhu pembakaran mencapai lebih 

dari 5500 C maka zat organik yang ada pada limbah akan terbakar 
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semua. Secara kimia sederhana, proses pembakaran insenerasi 

digambarkan dalam bentuk “C + O2       CO2 + energi” dan “2H2 + 

O2   2H2O + energi” 

 

 Untuk pengisian limbah dan pembakaran limbah sendiri 

disesuaikan dengan kebutuhan, dapat dibuat secara batch, intermitten 

atau continue. Teknologi insenerasi yang biasanya digunakan dalam 

pembakaran limbah medis (infeksius) dengan menggunakan 

insenerator antara lain : 

 

Tipe  Suplai Udara Pengumpan 

Limbah 

Pemisahan Abu 

Multiple 

chamber 

Berlebih (excess > 

100%) 

Manual/ mekanis Batch, akhir 

proses 

Batch Sangat berlebih 1 batch setiap 

pembakaran 

Batch, akhir 

proses 

Intermitten 

Duty 

Sangat berlebih Multiple batch 

per burn 

Batch, akhir 

proses 

Continuous 

Duty 

Sangat berlebih Mekanis 

Kontinyu 

Intermitten or 

continue 

Rotary Klin Staikiometric 

excess 

Semi or full 

continue 

Continuous 

 

 Pada prinsipnya, tahapan dalam kegiatan insenerasi limbah 

medis meliputi : 

1. Pengumpulan, penimbangan, limbah medis yang akan diinsenerasi, 

dan sebagainya (persiapan) 

2. Pengisian limbah yang akan diinsenerasi (pengumpanan) 

3. Pembakaran limbah medis 

4. Pengolahan gas hasil pembakaran 
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5. Pengelolaan residu sisa pembakaran yang masih dikategorikan 

sebagai limbah B3 

 

Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah dari Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Secara Termal 

Pengelolaan limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan tidak 

dapat dilakukan secara sembarangan, khususnya limbah medis. Ada 

berbagai cara yang digunakan untuk mengolah limbah medis 

diantaranya adalah secara termal menggunakan insenerator. Meskipun 

limbah medis sudah dikelola secara termal, namun perlu 

memperhatikan beberapa persyaratan teknis pengolahan limbah medis 

menggunakan insenerator sebagai berikut : 

1. Minimal efisiensi pembakaran yang dicapai adalah 99,95%. 

2. Pada “ruang bakar 1”, temperatur ≥  8000 C. 

3. Pada “ruang bakar 2”, temperatur minimal  1.0500C  dan waktu 

tinggal minimal 2 detik. 

4. Tinggi minimal cerobong yang dipersyaratkan : 

a. Apabila terdapat bangunan dengan ketinggian > 20 m dalam 

radius 50 m dari insenerator maka ketinggian cerobong adalah 

20 m atau 1,5 kali bangunan tertinggi tertinggi tersebut. 

Ketentuan ini berlaku jika insenerasi dilakukan terhadap limbah 

sendiri. 

b. Apabila terdapat bangunan dengan ketinggian > 30 m dalam 

radius 50 m dari insenerator maka ketinggian cerobong minimal 

adalah 30 m atau 1,5 kali bangunan tertinggi. Ketentuan ini 
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berlaku bagi insenerator yang digunakan untuk menginsenerasi 

limbah dari penghasil limbah lainnya (sebagai jasa) 

5. Terdapat wet scrubber atau sejenisnya sebagai pengendali udara 

agar tidak mencemari lingkungan 

6. Memenuhi standar emisi yang telah ditetapkan. 

 

Untuk limbah sitotoksik, pengolahan secara termal dapat 

dilakukan namun temperature minimal  adalah 1.2000C.  Insenerator 

sebagai alat pengolah limbah medis yang bekerja secara termal 

beroperasi dalam beberapa tahapan. Setiap tahapan saling terkait dan 

memiliki fungsi tersendiri agar pembakaran yang dilakukan dapat 

maksimal dan emisi yang dihasilkan dapat memenuhi baku mutu. 

Misalnya pada saat pengumpanan dimana limbah dimasukkan harus 

sesuai dengan SPO yang ada baik dalam hal jumlah limbah yang 

dimasukkan, cara pengisian, dan sebagainya tentu akan berdampak 

pada karakter dan jumlah abu yang dihasilkan. Pengoperasian 

insenerator sesuai  SPO harus diperhatikan karena setiap langkah yang 

tertera dalam SPO merupakan rangkaian subsistem yang saling 

berkorelasi untuk menghasilkan pembakaran yang maksimal. Secara 

umum, proses insenerasi limbah medis digambarkan dalam diagram 

berikut : 
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Gambar:  Proses Insenerasi dan Komponen Sub Sistemnya 

 

 Pengolahan limbah infeksius dapat dilakukan teknik insenerasi 

dimana terdapat 2 ruang bakar. Suhu pembakaran yang tinggi dan 

lama waktu tinggal merupakan faktor yang penting dalam 

pembakaran. Meskipun insenerator memiliki 2 “ruang bakar” dan 

bersuhu tinggi yaitu 8000C (ruang bakar 1) dan > 1.0000 C (ruang 

bakar 2), pembakaran dapat saja tidak optimal yang kemungkinan 

dapat disebabkan oleh : 

 

Sistem 
Pengumpan 

Limbah Medis 

Ruang Bakar 1 
INSENERATOR 

Ruang Bakar 
2 
 

Sistem 
Pemisah Abu  

 

Abu LB3 
 

Air  
 

Sistem 
Penukar 
Panas 

 

Sistem 
Pengontrol 
Emisi Udara 

 

Atmosfer   
 

IPAL 
 

Sistem 
Kendali & 

Pemantauan  
 BBM 

 

Persiapan 
Limbah 
Medis 
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1. Pengisian limbah dilakukan sebelum temperatur operasional 

tercapai. 

2. Terjadi kegagalan pada saat pemanasan pendahuluan. 

3. Terjadinya fluktuasi temperatur karena tidak konsistennya 

penggunaan. 

4. Terlalu besarnya dorongan kecepatan aliran udara yang 

menyebabkan berkurangnya waktu tinggal. 

5. Pengisian limbah yang terlalu banyak (mencapai kapasitas 

maksimal) 

6. Tingginya kandungan air yang terdapat pada limbah yang akan 

dibakar. 

  Selain itu, kegagalan dapat disebabkan oleh faktor lain seperti 

“jenis dan teknik pelapisan bahan tahan api yang digunakan, posisi 

dan peletakan insenerator, serta presisi alat pengontrol temperatur”. 

Pada prinsipnya, teknologi insenerasi merupakan proses kimia, 

ekuivalen dengan peristiwa pembakaran bahan bakar minyak (BBM) 

untuk mendapatkan energi. Pada proses tersebut, oksidasi material 

organik dilibatkan secara cepat dengan bantuan BBM.  

  Teknologi insenerasi selain dapat mengurangi volume dan 

massa limbah, juga dapat mendestruksi “mikroorganisme patologi” 

yang merupakan bahan berbahaya pada limbah dan mengontrol gas 

buang. Sebuah insenerator dikatakan baik jika memenuhi kriteria yang 

telah ditentukan dengan 3 parameter kunci yaitu suhu, waktu dan 

turbulensi. 
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  Pada proses pembakaran, pencapaian suhu menjadi faktor utama 

keberhasilan pembakaran. Keberhasilan tersebut juga terkait dengan 

dengan pemenuhan kebutuhan oksigen yang diperlukan sebagai 

pengoksidasi limbah. Selain itu, suhu pembakaran dapat dipengaruhi 

oleh bentuk dan ukuran ruang bakar serta jenis refraktori yang 

digunakan dan ketebalan dinding insenerator. Agar didapatkan suhu 

yang sempurna, maka ruang bakar didesain bulat rambatan. Apabila 

pembakaran yang dilakukan tidak sempurna akibat suhu yang kurang 

maka berpotensi menyebabkan pencemaran udara. Lamanya 

pembakaran juga berpengaruh terhadap kesempurnaan hasil 

pembakaran. Setiap limbah membutuhkan lama pembakaran yang 

berbeda tergantung tingkat kelembaban limbah yang akan dibakar.  

  Pada insenerator yang kapasitasnya besar, turbulensi harus 

diperhatikan untuk menghomogenkan panas yang ada di dalam ruang 

bakar sehingga tercapainya panas yang ideal pada “ruang bakar 1 dan 

2” dan memastikan efektiftas kemampuan pembakaran. Secara 

sederhana, cara kerja insenerator dalam melakukan pembakaran 

terhadap limbah yaitu : 

1. Tahap pertama, mengeringkan limbah agar siap dibakar dengan 

cara menguapkan air yang terdapat dalam limbah. 

2. Pada suhu pembakaran yang masih rendah, terjadi “pirolisis” atau 

pembakaran tidak sempurna. 

3. Fase selanjutnya, terjadi pembakaran asap dan bau pada ruang 

bakar 1. Akan ada penyuplaian oksigen dari luar untuk 

mengoksidasi materi limbah dan memudahkan terbakarnya limbah. 
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Apabila suhu berada antara 8000 s/d 12000 C maka akan tercapai 

pembakaran sempurna sehingga asap yang keluar dari cerobong 

tidak akan hitam. 

 Penggunaan insenerator pada dasarnya dinilai efektif dalam 

mereduksi limbah. Selain dapat mengurangi volume dan massa limbah 

sebanyak 85%, pembakaran dengan insenerator dapat dilakukan 

dengan cepat yaitu hanya beberapa jam saja tergantung banyaknya 

jumlah limbah yang dibakar dan hasil pembakaran langsung terlihat.  

 

Kriteria Desain Insenerator 

 Penggunaan insenerator dalam memusnahkan limbah medis 

didasarkan pada kebutuhan rumah sakit. Tidak semua rumah sakit 

yang menggunakan teknik insenerasi menggunakan desain insenerator 

yang sama. Berikut adalah kriteria desain insenerator berdasarkan 

kebutuhan penggunanya : 

 

 

No 

 

 

Kriteria 

Insenerator 

Rumah Sakit Puskesmas/ 

Poliklinik 

Kecil 

Terpencil 

(kelas PK) 

 

Kelas A 

 

 

 

 

Kelas B 

 

 

 

 

Kelas C 

 

 

 

 

Kelas D 

 

 

 

 

1 Kapasitas *) > 200kg 

/ jam 

150-200 

kg/jam 

100-150 

kg/jam 

50-100 

kg/ jam 

< 50 kg/ 

jam 

 

2 “Ruang 
bakar” 

 

Burner 

2 ruang 
 

2 burner 

2 ruang 
 

2 burner 

2 ruang 
 

2 burner 

2 ruang 
 

2 burner 

2  ruang 
 

1 atau 2 

burner 
tergantung 

apakah 

limbah yang  
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No 

 

 

Kriteria 

Insenerator 

Rumah Sakit  

 

 

 

Kelas A 

 

 

 

Kelas B 

 

 

 

 

Kelas C 

 

 

 

 

Kelas D 

 

 

Puskesmas/ 

Poliklinik 

Kecil 

Terpencil 

(kelas PK) 

 

      dibakar 

masih 

berhalogen 

atau tidak. 
Jika masih 

maka burner 

yang 
digunakan 

harus 2, jika 

tidak maka 

burner yang 
digunakan 

boleh 1 

3 Temperature 
“ruang 

bakar” 

pertama  

waktu 
tinggal asap 

minimal 

800-
9000C  

2 det 

800– 
9000C  

2 det 

800– 
9000C  

2 det 

800– 
9000C  

2 det 

600– 8000C  
2 det 

Temperatur  
“ruang 

bakar” 2 

waktu 

tinggal asap 
minimal 

1000 – 
12000 C 

  

5 det 

1000 – 
12000 C  

 

5 det 

1000 – 
12000 C  

 

5 det 

 

1000 – 
12000 C  

 

5 det 

- 

4 Lama 

pencapaian 
minimal 

temperatur 

bakar 8000C 

pada “ruang 
bakar” 

pertama dan  

60 mnt 60 mnt 60 mnt 60 mnt 60 mnt 
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No 

 

 

Kriteria 

Insenerator 

Rumah Sakit Puskesmas/ 

Poliklinik 

Kecil 

Terpencil 

(kelas PK) 

 

 

 

 

Kelas A 

 

 

 

Kelas B 

 

 

 

 

Kelas C 

 

 

 

 

Kelas D 

 

 

 1.0000C 

pada “ruang 

bakar” 

kedua 
 

     

5 Tekanan 

negative 
“ruang 

bakar” 1 **) 

 

1,27-

2,54 
mm 

Kolom 

air 

 

1,27-

2,54 
mm 

Kolom 

air 

1,27-

2,54 
mm 

Kolom 

air 

1,27-

2,54 
mm 

Kolom 

air 

1,27-2,54 

mm 
Kolom air 

6 Pembagian 

100% suplai 

udara 

berlebih 
***) 

“Ruang 

bakar 1” 
“Ruang 

bakar 2” 

 

 

 

 

 
30 – 

80% 

 
170-

120% 

 

 

 

 
30 – 

80% 

 
170-

120% 

 

 

 

 
30 – 

80% 

 
170-

120% 

 

 

 

 
30 – 

80% 

 
170-

120% 

 

 

 

 
30 – 80% 

 

170 – 120% 

7 Nilai kalori 
pembakaran 

minimal 

 

5000 
kkal /kg 

5000 
kkal /kg 

5000 
kkal /kg 

5000 
kkal /kg 

5000 kkal 
/kg 

8 Ketebalan 

minimal 

“refractory” 

“Ruang 
bakar 1” 

“Ruang 

bakar 2” 
 

 

 

 

 

100 mm 
 

120 mm 

 

 

 

100 mm 
 

120 mm 

 

 

 

100 mm 
 

120 mm 

 

 

 

100 mm 
 

120 mm 

 

 

 

100 mm 
 

120 mm 
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No 

 

 

Kriteria 

Insenerator 

Rumah Sakit Puskesmas/ 

Poliklinik 

Kecil 

Terpencil 

(kelas PK) 

 

 

 

 

Kelas A 

 

 

 

Kelas B 

 

 

 

 

Kelas C 

 

 

 

 

Kelas D 

 

 

9 

 

“Ketebalan 

plat MS 

pada body 

utama (shell) 
insenerator” 

 

“Refractory 
lining pada 

duct” 

 

“Insulating 
castable” 

 

“Bahan 
pelindung 

panas pada 

duct flange 
& expansion 

joints” 

5 mm 

 

 

 
 

45 mm 

 
 

 

80 mm 

 
 

Ceramic 

wool 

5 mm 

 

 

 
 

45 mm 

 
 

 

80 mm 

 
 

Ceramic 

wool 

5 mm 

 

 

 
 

45 mm 

 
 

 

80 mm 

 
 

Ceramic 

wool 

5 mm 

 

 

 
 

45 mm 

 
 

 

80 mm 

 
 

Ceramic 

wool 

5 mm 

 

 

 
 

45 mm 

 
 

 

80 mm 

 
 

Ceramic 

wool 

10 Memiliki 

bypass stack 

Tersedia  Tersedia  Tersedia  Tersedia  Tersedia  

 

 

*)    Ukuran kapasitas insenerator sifatnya relatif, tetap harus  

 dievaluasi berdasarkan kebutuhan riil lapangan masing – masing 

rumah sakit/ puskesmas. 

**) diperlukan agar gas hasil pembakaran tidak lolos  
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***)Proses pembakaran pada 2 “ruang bakar” memerlukan suplai 

udara lebih minimal sebanyak 100% excess secara stoikiometrik 

agar PM pada emisi buangan yang dihasilkan rendah. 

 

Kriteria Persiapan Limbah Medis 

Sebelum melakukan pembakaran limbah medis maka diperlukan 

upaya persiapan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sebagai penghasil 

limbah medis antara lain : 

1. Membuat kebijakan dan prosedur pemilahan limbah sesuai jenis 

dan karakteristik khususnya limbah medis. Setiap penghasil limbah 

harus mengetahui setiap jenis dan karakteristik dari limbah serta 

mengetahui bagaimana pengelolaan lebih lanjut untuk masing-

masing limbah tersebut agar pemilahan dapat dilakukan dengan 

benar. 

2. Ada fasilitas atau sarana yang tersedia untuk  memperlakukan 

limbah infeksius misalnya adanya “autoclave, hydroclave, 

microwave, disinfectant” 

3. Menyediakan pewadahan khusus untuk limbah B3 sesuai dengan 

karakteristiknya baik menggunakan safety box, kantong plastik 

maupun pewadahan lainnya namun harus terdapat label, simbol dan 

pembedaan warna sesuai dengan jenis limbah B3 menurut 

Peraturan Menteri No.14 Tahun 2013 yang mengatur terkait  

penggunaan simbol dan label b3 dan/ atau Kepmenkes RI No. 

1204/Menkes/SK/2004 yang lebih spesifik menyebutkan kewajiban 

penggunaan simbol dan label pada limbah B3 rumah sakit. 
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4. Memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) masing-masing, 

dibedakan antara TPS limbah medis, TPS limbah non medis, 

maupun TPS limbah B3 dengan karakteristik lainnya. 

5. Penyimpanan limbah medis maksimal adalah 48 jam dan untuk 

limbah B3 lainnya adalah 90 hari di TPS. 

6. Apabila limbah medis tidak dapat diangkut setiap hari maka 

terpaksa limbah medis tersebut harus didinginkan dalam ruang/ 

wadah pendingin dengan suhu maksimal minus 50 C dan lama 

waktu penyimpanan maksimal 7 hari. 

7. Harus memiliki TPS dan alat angkut limbah yang dilengkapi 

dengan simbol berdasarkan peraturan yang mengaturnya. 

8. Alat angkut eksternal (dari rumah sakit ke rumah sakit lain) yang 

bukan jasa komersial dapat/ boleh menggunakan kendaraan 

bermotor roda 3 namun harus tertutup (box) dan dipasang simbol 

dan label. 

 

Kriteria Pengumpan Limbah Medis 

Dalam pengumpanan limbah medis sebelum dilakukan 

pembakaran di ruang bakar insenerator, ada beberapa perbedaan 

ketentuan antara masing-masing rumah sakit maupun puskesmas/ 

klinik. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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No 

 

 

Kriteria 

Pengumpan 

Rumah Sakit Puskesmas/ 

Poliklinik 

Kecil 

Terpencil 

(kelas PK) 

 

 

 

Kelas A 

 

 

Kelas B 

 

 

Kelas C 

 

 

Kelas D 

 

1 Teknik 

pengumpan 

limbah medis 

yang akan 

diinsenerasi 

mekanis/ 

hidrolis 

semi 

manual 

manual manual manual 

2 Jumlah 

maksimal limbah 

medis yang 

diumpankan 

90% 

kapasitas 

desain 

90% 

kapasitas 

desain  

90% 

kapasitas 

desain 

75% 

kapasitas  

desain 

75% 

kapasitas  

desain 

3 Untuk sistem 
Intermitten, 

intensitas 

pengumpanan 

dilakukan : 

-rentang waktu 

minimal 

-umpan 

maksimal 

 

 
 

 

 

 

15 menit 

 

20% 

kapasitas 

 
 

 

 

 

15 menit 

 

20% 

kapasitas 

 
 

 

 

 

15 menit 

 

20% 

kapasitas 

 
 

 

 

 

15 menit 

 

20% 

kapasitas 

 
 

 

 

 

15 menit 

 

20% 

kapasitas 

4 Pengumpanan 

dilakukan pada 

suhu minimal *) 
- Ruang bakar 1 

- Ruang bakar 2 

 

 

 
7000 C 

10000 C 

 

 

 
7000 C 

10000 C 

 

 

 
7000 C 

10000 C 

 

 

 
7000 C 

10000 C 

 

 

 
7000 C 

10000 C 

*) harus telah lulus uji TBT (Trial Burn Test) 

 

Kriteria Pemisah Abu Limbah Medis 

 Pada proses insenerasi limbah medis, tidak semua limbah medis 

dapat musnah setelah proses pembakaran. Masih ada sisa pembakaran 

berupa abu yang masih dikategorikan sebagai limbah B3. Oleh karena 

itu diperlukan pengelolaan lebih lanjut terhadap abu sisa pembakaran 

tersebut. Abu harus dipisahkan dari bangunan insenerator dan 
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ditampung di TPS Limbah B3 untuk penanganan lebih lanjut. Proses 

pemisahan harus memenuhi beberapa ketentuan antara lain : 

 

 

No 

 

 

Kriteria  

Rumah Sakit Puskesmas/ 

Poliklinik 

Kecil 

Terpencil 

(kelas PK) 

 

 

 

Kelas A 

 

 

Kelas B 

 

 

Kelas C 

 

 

Kelas D 

 

1 Pengeluaran abu 

B3 dari 
insenerator 

Otomatis Semi 

otomatis 

Manual Manual Manual 

2 Memiliki saluran 

khusus abu (pit), 

kedap air 

Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib 

3 Tidak ada 

potensi 

terjadinya banjir 

pada saluran 

(pit) khusus abu  

Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib 

4 Menyediaka 

wadah untuk abu 

sesuai dengan 

persyaratan 

lengkap dengan 
simbol dan label 

Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib 

5 Memiliki alat 

kerja manual 

khusus abu 

insenerator 

misalnya sekop, 

sapu, pengki 

Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib 

6 Pengelolaan 

lanjutan abu B3 

- Solidifikasi 

 

- Landfill 

 

 

SNI 

 

Secured 

landfill 

 

 

SNI 

 

Secured 

landfill 

 

 

SNI 

 

Secured 

landfill 

 

 

SNI 

 

Secured 

landfill 

 

 

SNI 

 

Secured 

landfill 

 

Kriteria Sistem Pengontrol Emisi Udara 

 Selain abu, proses insenerasi juga menghasilkan fly ash yang 

dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk asap. Apabila tidak dikelola 
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dengan baik maka tentu akan berpotensi mencemari udara. Oleh 

karena itu diperlukan sistem yang dapat mengontrol emisi udara 

sehingga menekan asap yang keluar agar tidak melampaui baku mutu 

emisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada beberapa kriteria 

yang ditentukan sebagai cara untuk mengontrol emisi udara, yaitu : 

 

 

 

No 

 

 

Kriteria  

Rumah Sakit Puskesmas/ 

Poliklinik 

Kecil 

Terpencil 

(kelas PK) 

 

 

 

Kelas A 

 

 

Kelas B 

 

 

Kelas C 

 

 

Kelas D 

 

1 Terdapat IPPU 

(instalasi 
pengontrol 

polusi udara) 

 

Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib 

2 Memiliki High 

Pressure 

Venturi 

Scrubber System 

(HPVSS) atau 

packed bed 

scruber *) 

 

Minimal 

wet 

scrubber 

atau  

cyclonic 

basah 

Minimal 

wet 

scrubber 

atau  

cyclonic 

basah 

Minimal 

wet 

scrubber 

atau  

cyclonic 

basah 

Minimal 

wet 

scrubber 

atau  

cyclonic 

basah 

Minimal wet 

scrubber atau  

cyclonic 

basah 

3 Penggunaan dry 

lime injection, 
diikuti bag filter 

sebagai 

alternatif 

HPVSS **) 

 

Dapat 

dijadikan  
alternatif 

Kurang 

praktis 

Kurang 

praktis` 

Tidak 

praktis 

Tidak praktis 

4 Alat pengendali 

dioxin : sistem 

penukar panas 

dan exhaust gas 

quench***) 

 

 

 

Wajib  

ada 

Wajib  

ada 
Wajib  

ada 
Wajib  

ada 
Wajib  ada 
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No 

 

 

Kriteria 

Pengumpan 

Rumah Sakit Puskesmas/ 

Poliklinik 

Kecil 

Terpencil 

(kelas PK) 

 

 

 

Kelas A 

 

 

Kelas B 

 

 

Kelas C 

 

 

Kelas D 

 

5 Tersedianya “ 

heat recovery” 

Tidak 

wajib ada, 

tidak 

ekonomis 

 

Tidak 

wajib ada 

Tidak 

wajib ada 
Tidak 

wajib ada 
Tidak wajib 

ada 

6 Tersedianya 

“Wet scrubber”, 

fasilitas daur 

ulang air atau 
akses effluent ke 

IPAL  

 

Wajib  Wajib  Wajib  Wajib  Wajib  

7 Memiliki titik 

sampling 

 

Wajib ada Wajib 

ada 
Wajib 

ada 
Wajib 

ada 
Wajib ada 

8 Perlengkapan 

sampling (posisi 

lubang 

sampling, 

kelengkapan 

tangga dan 

lantai kerja 
untuk sampling) 

Sesuai 

dengan 

peraturan 

yang 

berlaku 

Sesuai 

dengan 

peraturan 

yang 

berlaku 

Sesuai 

dengan 

peraturan 

yang 

berlaku 

Sesuai 

dengan 

peraturan 

yang 

berlaku 

Sesuai 

dengan 

peraturan 

yang berlaku 

9 Lubang 

sampling yang 

diperlukan 

(pada ketinggian 

sama, dengan 

posisi 900 C) 

****) 

2 2 2 2 2 

*)  Teknologi “wet scrubber dan cyclonic” biasanya tidak mampu 

menangkap cemaran udara secara konsisten selama 24 jam per 

hari. 

**) Setiap insenerator memiliki desain yang berbeda sesuai dengan 

perkembangan teknologi agar baku mutu emisi bisa dicapai 

secara konsisten. Oleh karena itu diperlukan uji kemampuan alat 



85 
 

 
 

***) Harus ada fasilitas ini,  diperlukan untuk menurunkan 

temperatur gas menjadi < 4500 C (heat exharger) dan 

selanjutnya menjadi < 1500 C dengan cara cepat (quenching) 

sehingga mencegah terbentuknya dioksin. 

****) Sesuai peraturan tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan 

limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan.  

 

Kriteria Sistem Kendali dan Pemantau 

 

 

No 

 

 

Kriteria  

Rumah Sakit Puskesmas/ 

Poliklinik 

Kecil 

Terpencil 

(kelas PK) 

 

 

 

Kelas A 

 

 

Kelas B 

 

 

Kelas C 

 

 

Kelas D 

 

1 Tersedianya  

sistem control 
otomatis/ PLC*) 

Wajib 

ada 

Cukup 

semi 
otomatis 

Cukup 

semi 
otomatis 

Cukup 

semi 
otomatis 

Kontrol 

manual 

2 Jumlah 

termokopel 

minimal, yang 

diletakan tepat 

sebelum dan 

sesudah ruang 

bakar 2 

2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 

3 CEM 

(continuous 

emission 

monitoring) **) 

Wajib 

ada 
Wajib 

ada 
Wajib 

ada 
Boleh 

alat ukur 

manual 

Boleh alat 

ukur manual 

4 Alat ukur emisi 

portable sebagai 
alternative atau 

pembanding 

Wajib 

ada 
Wajib 

ada 
Wajib 

ada 
Wajib 

ada 
Wajib ada 

5 Time delay 

controller 

Minimal 

1 jam 

Minimal 

1 jam 

Minimal 

1 jam 

Minimal 

1 jam 

Minimal 1 

jam 

*) Sistem kontrol otomatis/ PLC (Programmable Logic Control) 

perlu dipasang untuk mencegah pengumpanan limbah medis 

sebelum suhu operasional insenerator tercapai saat start awal, 

atau sebelum temperature suhu ruang bakar 1 dan 2 tercapai 

sebagaimana yang diinginkan, dan/ atau ketika kondisi luar 

biasa tiba-tiba terjadi misalnya over heating, kipas angin rusak, 

pompa resirkulasi gagal, dsb. 
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**) CEM harus bisa mengukur minimal CO (mg/m3), CO2 (%Vol), 

dan efisiensi pembakaran. Efisiensi pembakaran (EP) ≥ 99,99%. 

Insenerator plus alat pengendali dioxin/ furan memiliki efisiensi 

penghancuran dan penghilang (DRE) : PDCF, PCDD, PCB = 

99,9999 % dan POHC =99,99%. 

 

Kriteria Ruang dan Lingkungan Sekitar 

 

 

No 

 

 

Kriteria  

Rumah Sakit Puskesmas/ 

Poliklinik 

Kecil 

Terpencil 

(kelas PK) 

 

 

 

Kelas A 

 

 

Kelas B 

 

 

Kelas C 

 

 

Kelas D 

 

1 Penempatan 

untuk 
menghindari 
tempias hujan 
(dindinng dan 
ventilasi) 

Harus 

berdinding 
dan 
berventilasi 
secukupnya 

Harus 

berdin-
ding dan 
berventi-
lasi 
secukup-
nya 

Boleh tanpa 

dinding, 
namun 
harus 
menggunak
an dinding 
kawat atau 
ram dan 
terdapat 

pagar di 
sekeliling-
nya 

Boleh tanpa 

dinding, 
namun 
harus 
menggunak
an dinding 
kawat atau 
ram dan 
terdapat 

pagar di 
sekeliling-
nya 

Boleh tanpa 

dinding, 
namun harus 
menggunakan 
dinding kawat 
atau ram dan 
terdapat pagar 
di sekeliling-
nya 

2 Jarak minimal 
antara mesin 
insenerator 
dengan dinding  
 

2 m 2 m 1,5 m 1,5 m 1 m 

3 Lantai “ruang 
insenerator, 
ruang tempat 
container 
pengumpul 
abu, dan ruang 
penumpukan 

limbah medis 
yang akan 
dibakar” 
 

Harus 
berlantai 
beton dan 
bebas banjir 

Harus 
berlantai 
beton dan 
bebas 
banjir 

Harus 
berlantai 
beton dan 
bebas banjir 

Harus 
berlantai 
beton dan 
bebas banjir 

Harus 
berlantai 
beton dan 
bebas banjir 

4 Ketinggian 
minimal 
dudukan 
insenerator  

dari lantai 

20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 
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No 

 

 

Kriteria  

Rumah Sakit Puskesmas/ 

Poliklinik 

Kecil 

Terpencil 

(kelas PK) 

 

 

 

Kelas A 

 

 

Kelas B 

 

 

Kelas C 

 

 

Kelas D 

 

5 Pelapisan 
“glazed 
material” pada 
lantai beton 
dan dinding 
agar mudah 
dibersihkan 

Wajib 
dilapisi 

Wajib 
dilapisi 

Wajib 
dilapisi 

Wajib 
dilapisi 

Wajib dilapisi 

6 Jarak 

horizontal 
minimal antara 
cerobong/ 
bangunan 
insenerator ke 
pemukiman  

Minimal 

14m 

Minimal 

14m 
Minimal 

14m 
Minimal 

14m 
Minimal 14m 

7 Tersedianya 
akses jalan 

yang dapat 
diakses dengan 
alat dorong 
atau truck pick 
up pengangkut 
abu B3  

Wajib ada Wajib ada Wajib ada Wajib ada Wajib ada 

8 Jarak minimal 

pengamanan 
lingkungan 
sekitar 
insenerator  
dari pipa gas 
dan kabel 
listrik 
bertegangan 

25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 

9 Alat angkut 
limbah B3 
difasilitasi 
untuk parkir 
dan 
dibersihkan 
dimana aliran 
buangan 

kegiatan 
pembersihan 
dialirkan ke 
IPAL 

Wajib ada Wajib ada Wajib ada Tidak wajib Tidak wajib 
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Kriteria Operator Insenerator 

 

 

No 

 

 

Kriteria  

Rumah Sakit Puskesmas/ 

Poliklinik 

Kecil 

Terpencil 

(kelas PK) 

 

 

 

Kelas A 

 

 

Kelas B 

 

 

Kelas C 

 

 

Kelas D 

 

1 Pendidikan 

formal : 

- Pimpinan 

operator 

- Operator, 1 

shift per hari 

 

 

Teknik 

(Diploma) 

SLTA IPA 

 

 

Teknik 

(Diploma) 

SLTA IPA 

 

 

Teknik 

(Diploma) 

SLTA IPA 

 

 

SLTA IPA 

 

SLTA IPA 

 

 

 

SLTA IPA 

 

SLTA IPA 

 

2 Pelatihan 

Pengelolaan 

Limbah B3 *) 

- Sertifikat B 

 

- Sertifikat A 

 

 

 

Minimal 1 

orang 

Minimal 1 
orang 

 

 

 

Minimal 1 

orang 

Minimal 1 
orang 

 

 

 

Minimal 1 

orang 

Minimal 1 
orang 

 

 

 

- 

 

Minimal 1 
orang 

 

 

 

- 

 

Minimal 1 
orang 

3 Pelatihan 

teknik 

pengoperasian 

insenerator **) 

Minimal 3 

orang 

Minimal 2 

orang 

Minimal 1 

orang 

Minimal 1 

orang 

Minimal 1 

orang 

4 Petugas 

pencatatan dan 

logbook ***) 

Wajib ada 1 

orang 

khusus 

Wajib ada 

1 orang 

khusus 

Wajib ada 

tapi boleh 

dirangkap 

Wajib ada 

tapi boleh 

dirangkap 

Wajib ada 

tapi boleh 

dirangkap 
5 APD/ 

perlengkapan 

keselamatan 

yang wajib 

dipakai saat 

bertugas 

“Helmet, 

goggles, 

respirator 

mask, heavy 

duty and 

heat 
resistant 

gloves, 

apron, 

clothes that 

cover the 

body, heavy 

duty & heat 

resistant 

boot” 

“Helmet, 

goggles, 

respirator 

mask, 

heavy duty 

& heat 
resistant 

gloves, 

apron, 

clothes 

that cover 

the body, 

heavy duty 

& heat 

resistant 

boot” 

“Helmet, 

goggles, 

respirator 

mask, 

heavy duty 

& heat 
resistant 

gloves, 

apron, 

clothes 

that cover 

the body, 

heavy duty 

& heat 

resistant 

boot” 

“Helmet, 

goggles, 

respirator 

mask, 

heavy duty 

& heat 
resistant 

gloves, 

apron, 

clothes 

that cover 

the body, 

heavy  

duty & 

heat 

resistant 

boot” 

“Helmet, 

goggles, 

respirator 

mask, heavy 

duty & heat 

resistant 
gloves, 

apron, 

clothes that 

cover the 

body, heavy 

duty & heat 

resistant 

boot” 
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No 

 

 

Kriteria 

Operator 

Pengelolaan 

Limbah 

Medis 

Rumah Sakit Puskesmas/ 

Poliklinik 

Kecil 

Terpencil 

(kelas PK) 

 

 

 

Kelas A 

 

 

Kelas B 

 

 

Kelas C 

 

 

Kelas D 

 

6 Parameter 

yang wajib 

diukur pada 

emisi buangan 

minimal 3 

bulan sekali di 

lab 
independen 

terakreditasi 

“PM, SO2, 

NO2, HF, 

HCI, CO, 

CH4, CI2, 

H2S, As, 

Cd, Cr, Pb, 

Hg, TI, dan 
opasitas” 

“PM, SO2, 

NO2, HF, 

HCI, CO, 

CH4, As, 

Cd, Cr, Pb, 

Hg, TI, 

dan 
opasitas” 

“PM, SO2, 

NO2, HF, 

HCI, CO, 

CH4, As, 

Cd, Cr, 

Pb, Hg, 

TI, dan 
opasitas” 

“PM, SO2, 

NO2, HF, 

HCI, CO, 

CH4, As, 

Cd, Cr, 

Pb, Hg, 

TI, dan 
opasitas” 

“PM, SO2, 

NO2, HF, 

HCI, CO, 

CH4, As, 

Cd, Cr, Pb, 

Hg, TI, dan 

opasitas” 

7 Mengukur dan 

mencatat 

kondisi udara 

sekitar ****) 

Arah dan 

kecepatan 

angin, 

kelembaban, 

suhu dan 

curah hujan 

Arah dan 

kecepatan 

angin, 

kelembaba

n, suhu 

dan curah 

hujan 

Arah dan 

kecepatan 

angin, 

kelembaba

n, suhu 

dan curah 

hujan 

Belum 

perlu 

Belum 

perlu 

 

*) diselenggarakan oleh institusi pemerintah atau swasta, untuk 

kategori operator dasar (sertifikat A) dan kategori lanjut untuk 

pimpinan (Sertifikat B) 

**) diselenggarakan oleh produsen atau supplier insenerator 

***) Pencatatan yang dilakukan selama pengoperasian insenerator 

dalam bentuk logbook yang berisi lajur : waktu, jenis, 

karakteristik, jumlah berat (baik yang masuk berupa limbah 

yang akan dibakar maupun yang keluar berupa wadah saja, 

termasuk residu ash/ hasil pembakaran). Mencatat konsistensi 

temperatur di ruang bakar 1 dan 2 selama pembakaran limbah 

infeksius. 

****) Pengukuran setiap 2 minggu sekali. 
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Cara Perhitungan Kapasitas Insenerator 

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan menghasilkan jumlah 

limbah medis yang berbeda. Semakin besar kelas fasilitas pelayanan 

kesehatan maka semakin besar pula jumlah limbah medis yang 

dihasilkan, dimana jumlah limbah medis berbanding lurus dengan 

jumlah pemanfaatan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan 

tersebut. Bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang memanfaatkan 

insenerator dalam menangani limbah medisnya, maka harus 

menyesuaikan kapasitas insenerator dengan kebutuhannya.  

Setiap rumah sakit di negara berkembang menghasilkan limbah 

rata-rata “1 – 3 kg/ TT / hari” dan pada negara maju seperti di Eropa 

dan Amerika menghasilkan limbah sekitar “5 – 8 kg/TT/hari” (kajian 

WHO,1999). Di Indonesia sendiri, perkiraan timbulan limbah medis 

yang dihasilkan sekitar 8.132 ton dari 1.686 rumah sakit di Indonesia 

(kajian Depkes RI). Jika dilihat timbulan limbah per hari maka 

menghasilkan sekitar 0,14 kg/TT/hari. Dari jumlah tersebut, 20% nya 

adalah limbah medis (Ditjen PP & PL, 2011). 

Berdasarkan kajian tersebut, dapat dihitung perkiraan jumlah 

limbah medis yang dihasilkan dengan mempertimbangkan timbulan 

limbah medis per tempat tidur dalam sehari, hunian rumah sakit dan 

jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit.berikut adalah jumlah 

tempat tidur minimal berdasarkan klasifikasi rumah sakit : 

No. Parameter Kelas  

A B C D 

1 Jumlah tempat tidur pasien 

rawat inap (TT) 

>400 >300 >200 >100 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat diperkirakan jumlah 

limbah medis yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

Th = (TLM) x TT x P 

Keterangan : 

Th  : Total limbah medis harian 

TLM : Total limbah medis per tempat tidur per hari 

TT : Tempat tidur 

P : Tingkat hunian rumah sakit 

 

Contoh: 

 Sebuah rumah sakit kelas A dengan prosentase hunian harian 

rata-rata 75%, berencana akan membeli insenerator untuk 

memusnahkan limbah medisnya. Maka jumlah minimal limbah medis 

yang akan diinsenerasi adalah : 

 

Th = (0,14) x 400 x 0,75 = 42 kg/ hari   

 

 Jika kita hitung berdasarkan kajian dari WHO dimana produksi 

atau timbulan limbah rumah sakit pada negara berkembang sekitar “1-

3 kg/TT/hari atau rerata = 2 kg/TT/hari”, dengan pertimbangan 

tersebur dapat diketahui bahwa minimal limbah medis yang dihasilkan 

adalah : 

Th = 2 x 400 x 0,75  

      = 600 kg/ hari 
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 Kemudian dari data tersebut, 20% nya adalah limbah medis 

maka potensi limbah medis harian yang dihasilkan untuk rumah sakit 

tersebut adalah 20% dari 600 kg adalah 120 kg/ hari. 

 Ada perbedaan kajian antara WHO dan Kemkes terkait 

kapasitas insenerator dalam memenuhi kebutuhan proses insenerasi 

limbah medis di rumah sakit. Pada dasarnya memang kita akan 

melakukan pembelian insenerator sesuai dengan kapasitas kebutuhan 

kita, karena insenerator dengan kapasitas yang lebih besar tentu 

membutuhkan biaya dalam hal pembelian awal (investasi) maupun 

dalam operasionalnya karena tentu akan membutuhkan bahan bakar 

lebih banyak, kebutuhan listrik lebih banyak dan sebagainya. 

Sehingga hal ini sering dinilai sebagai suatu pemborosan. Namun 

kadang kala kita harus melihat jauh ke depan dimana limbah medis 

yang dihasilkan tentu fluktuatif sesuai dengan jumlah tingkat hunian, 

belum lagi jika ada pengembangan rumah sakit dan penambahan 

tempat tidur atau mungkin suatu waktu ada limbah medis yang over 

supply sehingga dibutuhkan ruang cadangan yang berlebih untuk 

melakukan pembakaran. Ada beberapa pertimbangan yang 

menyebabkan rumah sakit perlu melakukan pembelian dengan 

kapasitas yang lebih besar dari kebutuhan pada saat itu : 

1. Limbah medis yang dihasilkan setiap hari tidak selalu sama. Ada 

kemungkinan terjadi peningkatan sewaktu-waktu. Sementara 

limbah medis hanya boleh disimpan dalam waktu 24 jam sehingga 

apabila jumlah limbah yang akan dibakar melebihi kapasitas 

insenerator akan terjadi penumpukan di TPS yang menyebabkan 
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pembakaran harus dilakukan lebih dari sekali pada hari tersebut 

atau pembakaran dilakukan besok harinya dan penyimpanan akan 

melebihi waktu 24 jam. 

2. Terjadi peningkatan jumlah limbah medis yang harus dibakar 

karena adanya kemungkinan penerimaan limbah medis yang 

berasal dari fasilitas kesehatan lain seperti dari rumah sakit, 

puskesmas maupun klinik lain. Namun penerimaan limbah medis 

untuk diolah dari tempat lain ini harus memiliki izin yang 

dipersyaratkan. 

3. Insenerator yang memiliki kapasitas besar biasanya memiliki 

desain yang lebih kompleks dengan fungsi yang lebih lengkap. 

Sehingga hasil pembakaran biasanya akan lebih baik, dari segi 

pengamanan tentu juga lebih baik. 

4. Seiring waktu terjadi penurunan kemampuan insenerator yang 

disebabkan oleh faktor usia pakai, kinerja burner atau blower, dan 

sebagainya. 

 

Pengoperasian dan Pemeliharaan Teknologi Insenerasi 

  Setiap peralatan memiliki spesifikasi dan cara pengoperasian 

masing-masing begitu juga dengan insenerator. Dengan pengoperasian 

yang baik, tentu akan menghasilkan kinerja alat yang baik dan masa 

pemakaian yang lebih awet. Selain itu dengan pengoperasian yang 

salah akan berdampak pada keselamatan dan keamanan petugas dan 

lingkungan sekitar yang bisa saja terkena dampak dari kerusakan alat.  

Pada dasarnya setiap alat termasuk insenerator memiliki SPO yang 
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dikeluarkan oleh pabrik, supplier atau kontraktor pembangunnya, 

meskipun pada prinsipnya sebagai prosedur pengoperasian bersifat 

umum. 

  Agar hasil insenerasi efektif dan asap yang ditimbulkan 

memenuhi standar emisi yang telah ditentukan maka insenerator 

termasuk alat pengontrol udaranya harus bekerja dengan maksimal. 

Desain dan kualitas teknis insenerator menjadi faktor yang penting 

dalam menentukan kinerja insenerator. Selain itu ada faktor lain yang 

tentu akan mempengaruhi kinerja insenerator seperti kemampuan 

operator. Operator harus mendapatkan pelatihan dalam hal 

“pengelolaan limbah B3 khususnya limbah medis” dan bagaimana 

pengoperasiannya. Pengalaman dan dedikasi operator juga berperan 

penting untuk mengoperasikan insenerator dengan baik. Dalam 

pengoperasiaannya harus sesuai dengan SPO yang ada dimana  

prosedur dapat tidak sama dengan merk lain karena perbedaan pabrik 

produksi dan spesifikasi. Adapun prosedur tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Operator diwajibkan menggunakan APD yaitu “helmet, goggles, 

respirator, overcoat/ overalls, heavy duty gloves, apron dan 

boots”. 

b. Periksa bahan bakar insenerator, pastikan kebutuhan pembakaran 

tercukupi. Kemudian pastikan limbah medis yang akan dibakar 

dalam kondisi cukup kering. 
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c. Lakukan pencatatan terhadap kantong limbah medis dan jumlah 

safety box yang akan dibakar di insenerator. Pencatatan dapat 

dilakukan berdasarkan jumlah maupun berat nya (kg). 

d. Pastikan “ruang bakar 1” dalam keadaan bersih, keluarkan abu 

yang tersisa dari “ruang bakar 1” bekas pembakaran sebelumnya. 

Pastikan pengangkutan abu dilakukan dengan hati-hati agar abu 

tidak beterbangan ke lingkungan. 

e. Lakukan pemanasan awal “pre heat” dengan bantuan bahan bakar. 

“Pre heat” harus dilakukan setiap kali pembakaran pada “sistem 

batch”. Biarkan pintu pengumpan limbah terbuka pada saat 

pemanasan agar bisa memastikan bahwa nyala api pembakaran 

dalam kondisi yang bagus. 

f. Lakukan pengisian/ pengumpanan limbah medis dan lakukan 

pembakaran. Pada tipe insenerator tertentu, pengumpanan dapat 

dilakukan setiap 10 menit sekali namun harus memperhatikan 

temperatur terlebih dahulu, apabila temperatur meningkat maka 

limbah medis yang akan dibakar dapat ditambah. Namun pada 

beberapa tipe insenerator lainnya pengumpanan harus dilakukan 

sekaligus untuk demi keselamatan dan keamanan petugas. Jika 

pada saat pembakaran, tiba-tiba keluar api pada bagian keluaran 

“ruang bakar 2”, mengindikasi bahwa temperature terlalu tinggi. 

Untuk mengatasi hal ini maka kelebihan udara pada “ruang bakar 

2”  harus diatur/ dikurangi. 

g. Untuk mengakhiri kegiatan pembakaran limbah medis tidak dapat 

dilakukan serta merta, melainkan perlu perhatian yang lebih. Pada 
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insenerator yang pengumpanannya dapat bertahap, dan untuk 

limbah tajam atau yang terdapat dalam safety box dibakar terakhir 

atau dipisahkan dengan limbah medis lainnya.. Untuk insenerator 

apapun, dalam proses akhir pembakaran pastikan semua limbah 

telah terbakar habis hingga abu dan bara benar-benar telah padam.  

 

 Setiap peralatan memerlukan upaya pemeliharaan yang rutin dan 

berkala, apalagi peralatan insenerasi yang dalam operasionalnya 

berhubungan dengan suhu tinggi tentu membutuhkan perhatian lebih 

dan harus dilakukan pemeliharaan secara berkala sesuai dengan 

jadwal rutin yang diberikan oleh supplier atau pabrik. Selain 

pemeliharaan berkala, peralatan insenerator juga wajib diperiksa “uji 

fungsi” harian atau sesuai dengan pemanfaatan untuk melihat apakah 

ada indikasi masalah atau ketidaksesuaian fungsi yang tidak 

sebagaimana mestinya untuk menghindari kerusakan yang fatal dan 

berdampak pada operasional insenerator di kemudian hari. Upaya 

pemeliharaan insenerator harus memiliki anggaran tersendiri agar 

dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kegiatan pemeliharaan 

dilakukan oleh tenaga ahli atau operator sendiri setelah mendapatkan 

pelatihan mengenai pengoperasian dan pemeliharaan insenerator. Pada 

saat kegiatan pemeliharaan maupun perbaikan, hasil temuan apapun 

terdokumentasi pada “logbook” yang minimal memuat waktu 

kegiatan yaitu tanggal dan jam, kemudian informasi temuan dan 

rekomendasi perbaikan. Dalam kegiatan pemeliharaan dan anggaran, 

beberapa bahan habis pakai dan suku cadang harus dipastikan tersedia 
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misalnya seperti  “filter oli, nozzle pembakar, temperature sensing 

probes, grates, dan sebagainya”.  

 Pemeliharaan inseneator harian yang biasa dilakukan harian 

antara lain (dapat disesuaikan dengan kebutuhan): 

1. Pengecekan keutuhan “MS shell” atau bodi utama 

2. Pengecekan keretakan “refractory” atau lapisan bata tahan api 

3. Melakukan perbaikan kecil yang sederhana 

4. Melakukan pembersihan dengan menggunakan desinfektan 

terhadap lokasi, dinding dan lantai. 

5. Melakukan pembersihan terhadap semua kelengkapan dan alat 

 

Pemeliharaan mingguan meliputi : 

1. Melakukan pembersihan cerobong 

2. Membersihkan jika terdapat lelehan dan atau kerak dari hasil 

kegiatan pembakaran plastik/ kaca pada “ruang bakar”, “saluran”, 

dan “tray”. 

3. Memasang kembali “tray”  dan kisi saluran 

4. Memastikan area TPS dalam kondisi rapi 

5. Melakukan pengecekkan terhadap kekokohan bangunan rumah 

insenerator dan memastikan tidak ada kebocoran 

6. Mengecek lapisan semen pelindung saluran dan badan insenerator 

 

Pemeliharaan bulanan meliputi : 

1. Mengecek pintu dan pagar dalam kondisi baik 

2. Memeriksa cerobong dalam kondisi tegak (tidak miring) 
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3. Melakukan pemeriksaan  terhadap lapisan eksternal yang mungkin 

rusak karena panas. 

4. Melakukan pemeriksaan korosivitas pintu dan kerangka pintu 

ruang abu 

5. Mengecek kelengkapan dan kondisi perlengkapan penunjang 

kegiatan pembakaran 

 

Pemeliharaan tahunan meliputi : 

1. Melakukan pemeriksaan terhadap bagian-bagian penting seperti 

“suku cadang logam, bata tahan api dan consumable parts lainnya” 

dan melakukan penggantian jika diperlukan. 

2. Melakukan pemeriksaan dan penggantian “stay wire” 

3. Melakukan pembongkaran “bongkar pasang” insenerator 

4. Melakukan audit tahunan terkait kinerja insenerator dan masalah 

pengoperasian dan kondisi insenerator 

5. Memastikan perpanjangan izin operasional insenerator. 

 

Masalah Teknis dan Solusinya Pada Penggunaan Teknologi 

Insenerasi 

Pengoperasian insenerator yang memanfaatkan teknik insenerasi 

biasanya menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan yang 

sering dijumpai adalah mengenai pengontrolan polusi udara dan tidak 

optimalnya kinerja insenerator. Terkadang, rumah sakit yang 

melakukan pengadaan insenerator tidak mengerti bagaimana sistem 

insenerasi bekerja dengan mesin yang dibelinya. Sering ditemukan 

adanya kesalahan mendasar seperti “kesalahan awal desain, kesalahan 
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pabrikasi, kesalahan pemilihan bahan dan / atau kesalahan instalasi 

alat” yang baru disadari oleh rumah sakit setelah pengoperasian 

beberapa lama. Beberapa contoh permasalahan yang terjadi pada saat 

memanfaatkan teknologi insenerasi dalam pemusnahan limbah medis 

antara lain : 

1. Terlalu banyaknya asap yang keluar dari cerobong 

 Hal ini terjadi karena temperature pada “ruang bakar 2” 

terlalu rendah dan perlu dinaikan atau  kurangnya “tarikan 

vacuum” pada “ruang bakar 1” dan perlu dikurangi. Banyaknya 

asap yang keluar dari cerobong bisa juga disebabkan oleh pengisian 

limbah medis yang terlalu banyak, jenisnya, kurangnya akses udara 

bakar pada “ruang bakar 2” serta mungkin terlalu tingginya 

temperatur pada “ruang bakar 1”. 

2. Asap yang keluar berwarna hitam 

 Apabila asap yang keluar di cerobong terlalu hitam, maka 

lakukan pengurangan terhadap kecepatan pengumpan limbah 

medis, lakukan peningkatan terhadap akses udara bakar pada 

“ruang bakar 2”, dan kandungan VOC pada umpan serta lakukan 

pengurangan temperatur pada “ruang bakar 1”.  

3. Asap yang keluar berwarna putih 

Apabila asap yang keluar berwarna putih, maka menunjukkan 

adanya aerosol pada cerobong. Jika ini terjadi lakukan peningkatan 

kapasitas burner di “ruang bakar 2” dan kurangi suplai udara bakar 

pada “ruang bakar 1 dan 2”. 
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4. Keluarnya asap dari pintu insenerator atau “ruang bakar 1” 

Pada saat terjadi keluarnya asap dari pintu insenerator atau 

“ruang bakar 1”, menunjukkan bahwa terjadinya pengurangan 

tekanan negatif pada “ruang bakar 1” atau tekanan negatif tersebut 

berubah menjadi tekanan positif. Jika ini terjadi, lakukan 

pengurangan suplai udara  pada “ruang bakar 1”. Hindari 

memasukan limbah yang bersifat VOC dan kurangi kecepatan 

pengisian limbah medis, atur akses pengeluaran abu dan atur draft 

control berupa damper dan kipas angin. 

5. Pembakaran tidak sempurna 

Tidak jarang pada proses insenerasi menghasilkan 

pembakaran yang tidak sempurna. Hasil bakaran belum seluruhnya 

menjadi abu, namun masih berupa limbah medis yang terbakar 

sebagian. Apabila terjadi demikian, lakukan pengecekkan terhadap 

suplai BBM ke burner 1, periksa “performa burner” untuk melihat 

diperlukan atau tidaknya penggantian / perbaikan, periksa 

“underfire air setting” atau atur secara trial. Lakukan pengeluaran 

abu secara rutin untuk menghindari penyumbatan. 

6. Dan sebagainya 

 

Pencatatan dan Pendokumentasian 

 Dalam kegiatan pengelolaan limbah khususnya limbah medis, 

kegiatan pencatatan dan pendokumentasian merupakan bagian yang 

tidak kalah pentingnya.  Kegiatan pencatatan dan pendokumentasian 

dilakukan oleh operator, bukan hanya terhadap jumlah limbah yang 

diinsenerasi melainkan setiap kejadian atau rekam jejak masalah 
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teknis yang terjadi pada saat kegiatan insenerasi. Harus ditetapkan 

siapa penanggung jawab pencatatan ini. Pencatatan tersebut meliputi 

kegiatan pengoperasian insenerator harian yang secara rutin 

dilakukan. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan “logbook” 

yang minimal di dalamnya berisi waktu pembakaran (tanggal dan 

jam), jumlah limbah medis yang dibakar, jumlah abu yang dihasilkan, 

informasi yang tersaji pada alat CEM (continuous emission 

monitoring), alat monitoring manual, dan sebagainya hingga jika 

ditemukan masalah atau kejadian di luar dugaan yang berhubungan 

dengan insenerator dan pembakaran limbah medis seperti adanya 

kerusakan dan upaya perbaikan.  

 

Petunjuk Keamanan dan Keselamatan 

Pada umumnya, setiap produsen penghasil suatu alat termasuk 

insenerator dalam produksinya akan melampirkan petunjuk keamanan 

dan keselamatan yang biasa dijumpai dalam bentuk buku manual 

maupun SPO nya sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pabrik. 

Semakin canggih suatu alat biasanya akan semakin banyak pula 

petunjuk keamanan dan keselamatan yang perlu diperhatikan. 

Pengguna harus memiliki agar pengoperasian dapat optimal  karena 

itu bagi pengguna insenerator pada saat pembelian harus meminta 

SPO tersebut kepada penjual. Masing – masing merk dan tipe 

insenerator bisa saja berbeda dalam hal petunjuk keamanan dan 

keselamatan pengoperasian insenerator itu sendiri, namun yang harus 

diketahui dan disadari oleh petugas adanya risiko paparan pada saat 

persiapan dan pengumpanan limbah medis jika tidak dilakukan 
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dengan hati-hati dan mereka bekerja dengan peralatan yang memiliki 

potensi bahaya baik dalam hal suhu yang tinggi maupun emisi yang 

dihasilkan. 

  

Pencegahan Infeksi Selama Persiapan dan Penanganan Limbah 

Medis 

 Setiap orang yang bersentuhan dengan limbah berpotensi 

terpapar infeksi baik mulai dari dihasilkannya limbah, saat 

pembersihan, pemilahan dan pengumpulan serta pengolahan limbah 

medis. Bahkan pada negara berkembang sering ditemukan adanya 

limbah medis yang bukan pada tempatnya dan menyebabkan infeksi 

karena tertusuk jarum yang dialami oleh pemulung. 

 Pada dasarnya rumah sakit maupun fasilitas pelayanan 

kesehatan lainnya telah memiliki sistem dalam pengelolaan limbah 

medis dimana pada sistem tersebut didukung oleh sarana dan 

prasarana pengelolaan. Namun berdasarkan kajian WHO (2001), 

sering ditemukan rumah sakit yang konsisten melakukan pengelolaan 

limbah medis secara benar, oleh karena itu diperlukan upaya untuk 

menghindari risiko paparan dan efeknya, antara lain : 

1. Lakukan pengurangan limbah medis dari sumbernya. 

2. Pastikan dilakukan pemilahan sejak awal sehingga tidak adanya 

limbah medis yang tercampur dengan limbah non medis. 

3. Setiap kali limbah medis dihasilkan maka segera masukkan dalam 

kantong plastik khusus limbah medis yaitu kantong plastik kuning 
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selanjutnya dikumpulkan di TPS limbah medis dengan lama 

penyimpanan maksimal 24 jam, 

4. Jangan pernah membuka kantong plastik kuning yang berisi limbah 

medis. 

5. Lakukan pengoperasian insenerator sesuai dengan SPO nya 

termasuk mengenai upaya pemeliharaannya. 

 

Minimasi Bahaya Pengoperasian Insenerator 

Abu sebagai hasil pembakaran masih dikategorikan limbah B3 

dan emisi asap berpotensi melakukan pencemaran terhadap tanah, air 

dan udar. Pembakaran dengan suhu tinggi hingga 1.2000C  dapat 

membakar habis kandungan organik berbahaya. Pada dasarnya semua 

zat organic akan habis terbakar dan menjadi emisi ketika suhu 

pembakaran lebih dari 5500 C. Meskipun begitu, akan tetap 

menghasilkan abu yang dikategorikan masih limbah B3 karena 

mengandung berbagai padatan mineral dan logam, sedangkan zat 

anorganiknya masih tersisa. Sebenarnya zat organik pada limbah tidak 

musnah, namun terurai dalam bentuk lain yaitu dalam bentuk gas/ 

emisi yang didalamnya juga terdapat zat – zat anorganik dalam bentuk 

partikel ringan yang dikategorikan sebagai pencemar konvensional 

“PM, SOx, NOx, VOC dan CO”, serta berbagai material limbah yang 

secara khusus ditemukan pada proses pembakaran di insenerator yaitu 

“dioxin, furan, arsenic, lead, cadmium, chromium, mercury, dan 

hydrochronic acid”. 
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Untuk mencegah dan mengurangi potensi bahaya selama 

pengoperasian insenerator maka diperlukan kehatian-hatian oleh 

petugas maupun prosedur kerja serta sarana prasarana yang 

mendukung, antara lain : 

1. Bangunan / rumah insenerator harus memiliki sistem sirkulasi 

udara yang baik. Apabila bangunan merupakan ruang tertutup, 

maka pastikan sirkulasi udaranya tersedia dengan baik. Untuk 

mengurangi bahaya keracunan asap dapat dibuat bangunan dengan 

atap ruang terbuka atau semi terbuka. Bangunan/ rumah insenerator 

sebaiknya dibuat tinggi untuk menghindari terjadinya banjir. 

2. Pastikan petugas menggunakan APD yang standar. 

3. Mengingat bangunan / rumah insenerator merupakan lingkungan 

kerja yang dipenuhi dengan kumpulan limbah medis, maka upaya 

pembersihan harus dilakukan rutin khusunya terhadap dinding dan 

lantai. Pembersihan dilakukan dengan desinfektan. 

4. Pengeluaran abu harus rutin dan hati-hati agar abu tidak 

beterbangan. 

5. Untuk menghindari terjadinya kebocoran asap/ gas selama proses 

pembakaran, maka pastikan ruang bakar insenerator bekerja dengan 

tekanan negatif. 

6. Hindarikan bangunan/ rumah insenerator dari tempias hujan dan 

periksa secara rutin untuk memastikan tidak adanya kebocoran. 

7. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap “ada/ tidaknya kebocoran 

pada bodi utama insenerator, saluran duct¸ pintu ash pit, alat 

pengontrol polusi udara, dan cerobong”. 
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8. Pastikan optimalisasi kinerja insenerator dan pastikan alat 

pengontrol polusi udara berfungsi sebagaimana mestinya sehingga 

emisi yang dihasilkan sesuai dengan standar dan tidak mencemari 

lingkungan. 
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Bab 8 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tenaga 

Pengelolaan Limbah 

 

Prinsip “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)”  

 Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat dalam upaya pemenuhan tuntutan kesehatan dan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi – tingginya. 

Pemberian layanan kesehatan umumnya ditunjang kegiatan penunjang 

medis dan kegiatan penunjang non medis yang dilengkapi dengan 

berbagai teknologi dan prosedur kerja, serta berbagai tenaga pelaksana 

yang dituntut untuk bekerja sesuai dengan SPO. Oleh karena itu, 

dengan berbagai kondisi lingkungan yang ada memungkinkan adanya 

potensi bahaya yang dapat mengenai pelaksana atau petugas, serta 

potensi bahaya yang ada mengarah pada terjadinya sesuatu hal yang 

tidak diinginkan seperti “kecelakaan kerja (KK), penyakit akibat kerja 

(PAK), serta penyakit akibat hubungan kerja (PAHK)”. Seluruh 

dampak yang mungkin terjadi tersebut dapat dicegah jika dilakukan 

pengendalian terhadap setiap potensi bahaya yang ada. Apabila dilihat 

dari besarnya dampak yang mungkin terjadi, maka penerapan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak lagi menjadi sesuatu 

yang mahal, melainkan suatu keharusan dan nilai tambah bagi 

organisasi penyedia layanan kesehatan. 
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 Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam 

melakukan pengelolaan limbah tetap mengacu pada prinsip K3 pada 

umumnya yaitu dengan menyerasikan “kapasitas kerja, beban kerja 

dan lingkungan kerja”. Keserasian dan hubungan interaktif antara tiga 

komponen tersebut tentu mengarah pada kesehatan kerja yang  

mendukung peningkatan produktivitas kerja. Sementara itu, apabila 

ketiga komponen tersebut tidak serasi akan berpotensi masalah 

kesehatan kerja berupa PAK maupun KK yang mengarah pada 

penurunan produktivitas kerja. 

 “Kapasitas kerja” merupakan suatu kondisi dimana seorang 

pekerja mampu melakukan pekerjaannya dengan baik pada tempat dan 

waktu tertentu. Kesehatan pekerja harus menjadi perhatian perusahaan 

sebagai salah satu modal awal dimana kesehatan tersebut tentu 

dipengaruhi juga oleh tempat kerja, gizi kerja dan lain-lain. 

 “Beban kerja” merupakan suatu kondisi yang membuat pekerja 

terbebani secara fisik maupun non fisik dalam melakukan 

pekerjaannya dimana lingkungan yang tidak mendukung dapat 

memperberat keadaan/ kondisi tersebut secara fisik maupun non fisik. 

Beban kerja meliputi beban kerja fisik maupun mental. Beban kerja 

yang tidak sesuai dapat mengakibatkan terjadinya masalah kesehatan 

bagi pekerja itu sendiri maupun terkena penyakit akibat kerja. 

 Seseorang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pada 

umumnya operasional antara 8-24 jam sehari, oleh karena itu ada 

pembagian shift kerja dimana mengharuskan seseorang bekerja pada 

beberapa shift yang berubah-ubah. Perubahan shift ini menyebabkan 
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perubahan pola kerja menyebabkan perubahan bioritmik dan dapat 

meningkatkan kelelahan yang meningkat. Keadaan psikis seseorang 

juga dapat mempengaruhi beban kerja.  Tingginya kebutuhan hidup 

yang tidak tercukupi oleh gaji kadang membuat sesorang harus 

mencari pekerjaan tambahan yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kelelahan sesorang dan apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang 

lama akan menyebabkan stress. 

 “Lingkungan kerja” adalah suatu kondisi lingkungan yang 

berhubungan dengan “faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan 

psikososial” dimana seluruh faktor tersebut berhubungan erat dan 

mempengaruhi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Kondisi 

lingkungan kerja yang kurang nyaman, sebagai contoh suhu udara 

ruang yang terlalu tinggi, kebisingan, debu dan keberadaan zat-zat 

kimia dan lain-lain) dapat merupakan beban tambahan terhadap 

pekerja. Beban tambahan tersebut secara sendiri-sendiri atau bersama-

sama dapat menimbulkan gangguan atau penyakit akibat kerja. 

Gangguan kesehatan pada pekerja dapat disebabkan oleh faktor yang 

berhubungan dengan pekerjaan maupun yang tidak berhubungan 

dengan pekerjaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa status 

kesehatan masyarakat pekerja dipengaruhi tidak hanya oleh bahaya 

kesehatan di tempat kerja dan lingkungan kerja tetapi juga oleh faktor-

faktor pelayanan kesehatan kerja, perilaku kerja. Lingkungan kerja 

apabila tidak memenuhi persyaratan dapat mempengaruhi kesehatan 

kerja, dapat menimbulkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan 

penyakit akibat hubungan kerja. 
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Perlindungan Pekerja 

Kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh rumah 

sakit, puskesmas dan klinik sebagai penyedia layanan kesehatan harus 

dilakukan secara hati-hati karena ada risiko bahaya yang dapat 

mengenai petugas maupun sekitarnya. Sehingga  upaya pengamanan 

diri sangat penting dilakukan oleh semua orang yang kontak dengan 

limbah mulai dari limbah itu dihasilkan, hingga dilakukannya 

pemilahan, penyimpanan, pengangkutan dan pemusnahan.  

Upaya pengamanan yang perlu dilakukan terhadap petugas 

antara  lain: 

1. Penggunaan APD 

Penggunaan APD merupakan langkah akhir dalam 

pengendalian bahaya sehingga mutlak harus dilakukan. APD yang 

wajib digunakan oleh petugas pengelolaan limbah B3 antara lain : 

a. Helm dengan atau tanpa penutup wajah. 

b. Masker wajah, tergantung pada jenis kegiatannya. 

c. Pelindung mata (goggle), tergantung pada jenis kegiatannya. 

d. Apron/ celemek untuk menghindari percikan atau kontaminasi 

ke tubuh. 

e. Pelindung kaki dan/ atau sepatu boot 

f. Sarung tangan sekali pakai atau sarung tangan untuk tugas 

berat 

2. Kebersihan diri 

  Untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial, maka 

kebersihan diri memiliki peran yang sangat penting. Di setiap 
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tempat pengelolaan limbah harus tersedia fasilitas kebersihan 

tangan dapat berupa kran wastafel yang dilengkapi dengan bahan 

pencuci tangan baik itu sabun maupun hand rub , serta pengering 

yang diletakkan di tempat yang mudah terlihat dan terjangkau bagi 

petugas. 

3. Imunisasi 

  Setiap pelaksana dalam pengelola limbah khususnya limbah 

medis berpotensi tertusuk jarum suntik bekas maupun limbah tajam 

lainnya seperti vial dan sejenisnya atau cairan tubuh pasien yang 

ikut serta masuk dalam kantong plastik limbah. Oleh karena itu 

petugas perlu diamankan dari penularan melalui pemberian 

imunisasi dalam hal ini imunisasi hepatitis B dan imunisasi tetanus. 

4. Pelaksanaan pengelolaan 

 Pelaksanaan dalam pengelolaan limbah B3 yang sesuai 

dengan SPO sangat penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan 

kerja maupun infeksi nosokomial. Pengelolaan yang salah akan 

berpotensi terpaparnya petugas dengan limbah medis yang 

mengandung berbagai risiko penularan serta memungkinan petugas 

kontak dengan benda tajam dari limbah medis tersebut. Selain 

berpotensi terjadinya infeksi nosokomial juga berpotensi terjadinya 

tetanus bagi petugas. Khusus untuk limbah tajam, untuk 

menghindari terjadinya kecelakaan kerja atau kejadian tertusuk 

limbah tajam di fasilitas pelayanan kesehatan maka tidak 

dibenarkan menekuk atau mematahkan benda tajam. Tidak 

dibenarkan melakukan “recapping” atau penyarungan kembali 
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jarum suntik habis pakai. Limbah tajam tidak boleh dibuang 

sembarangan. Ketika limbah tajam dihasilkan maka harus segera 

dibuang ke safety box atau wadah yang tersedia dengan ketentuan 

“tahan tusuk dan tahan air dan tidak bisa dibuka lagi”. 

5. Keamanan Sitotoksik 

 Ada beberapa tindakan yang dapat meminimalkan pajanan 

terhadap limbah sitotoksik, antara lain : 

a. Terdapat SPO yang jelas untuk setiap tindakan. 

b. Setiap bahan maupun limbah sitotoksik harus dilengkapi dengan 

informasi yang berisi bahan berbahaya, efeknya, dan cara 

penanggulangannya bila terjadi kedaruratan. Seluruh informasi 

tersebut dirangkum dalam bentuk Material Safety Data Sheet 

(MSDS) yang berisi informasi  

c. SPO “Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)” jika terjadi 

kecelakaan kerja. 

d. Pelatihan penanganan obat sitotoksik bagi petugas 

e. Tersedia spill kit untuk penanganan tumpahan limbah sitotoksik 

jika terjadi. 

6. Petugas pengelola limbah harus dilakukan pemeriksaan kesehatan 

khusus secara rutin dan bekala minimal 2 tahun sekali. 

7. Petugas pengelola limbah diberikan makanan tambahan. 
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Bab 9 

Kebijakan dan Peraturan Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)  

 

  Saat ini sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap 

pengelolaan limbah B3 termasuk limbah medis yang dilakukan oleh 

penyedia layanan kesehatan.  Masih banyak yang belum memenuhi 

persyaratan administrasi dan teknis perizinan dalam hal pengelolaan 

limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku. Masih ditemukan 

pembuangan atau penimbunan limbah B3 yang tidak benar. Tempat 

Penampungan Sementara (TPS) limbah B3 masih ada yang dicampur 

dengan limbah non B3. Penyimpanan limbah B3 masih dilakukan 

lebih dari 90 hari. Masih ditemukan gudang penyimpanan  yang tidak 

sesuai dengan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan. Bahkan 

ditemukan pemalsuan dokumen limbah B3. Hal ini disebabkan 

kurangnya pemahaman pelaksana tentang pengelolaan limbah B3. 

  Pengaturan terkait pengelolaan limbah B3 sudah ada dan 

tertuang dalam peraturan dan  perundang-undangan antara lain : 

1. “Undang – Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. 

2. “Undang – Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah”. 

3. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.101 tahun 2014 

tentang Pengelolaan Limbah B3”. 
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4. “Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga”. 

5. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 tahun 2012 

tentang Izin Lingkungan”. 

6. “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.18 tahun 2009 tentang 

Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3”. 

7. “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.30 tahun 2009 tentang 

Tatat Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 

serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh 

Pemerintah Daerah”. 

8. “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.2 tahun 2008 tentang 

Pemanfaatan Limbah B3”. 

9. “Kepdal 01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Teknik Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3” 

10. “Kepdal 02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3”. 

11. “Kepdal 03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis 

Pengolahan Limbah B3”. 

12. “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.14 tahun 2013 tentang 

Simbol dan Label Limbah B3”. 

13. “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 tahun 2012 tentang 

Jenis Kegiatan/ Usaha yang Wajib AMDAL”. 

14. “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.56 tahun 2015 tentang 

Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan”. 
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15. Dan beberapa perundangan dan peraturan terkait yang mengatur 

tentang pengelolaan limbah B3 lainnya. 

 

Tujuan dari pengelolaan limbah B3 yang telah diatur dalam 

perundangan dan peraturan adalah melakukan pencegahan dan upaya 

pengurangan semaksimal mungkin akibat dari ditimbulkannya limbah 

B3 sehingga tidak menyebabkan pencemaran dan gangguan 

keselamatan dan kesehatan. Upaya pengelolaan yang dimaksud disini 

meliputi “kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, 

pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah 

B3”.  

Dalam Perundangan Republik Indonesia No.32 tahun 2009 s/d 

6) disebutkan bahwa  “ Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 

wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan” (pasal 1), 

“Dalam hal B3 yang telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti 

ketentuan pengelolaan limbah B3” (pasal 2), “Dalam hal setiap orang 

tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, 

pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain” (pasal 3), “Pengelolaan 

limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/ 

Walikota sesuai dengan kewenangannya” (pasal 4), “Menteri, 

Gubernur, atau Bupati/ Walikota wajib mencantumkan persyaratan 

lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus 

dipatuhi pengelolaan limbah B3 dalam izin” (pasal 5), “Keputusan 

pemberian izin wajib diumumkan” (pasal 6). 
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  Berdasarkan pasal di atas jelas bahwa penyedia layanan 

kesehatan sebagai penghasil limbah memeliki kewajiban untuk 

melakukan pengelolaan limbahnya sebagaimana yang telah 

dipersyaratkan. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut maka sanksi 

hukumnya juga tidak sedikit dan berat. Hal tersebut tertuang dalam 

perundangan “Undang-Undang No.32 tahun 2009”.  Pada pasal 102 

disebutkan bahwa “pengelolaan limbah B3 tanpa izin akan mendapat 

pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun serta denda 

minimal 1 milyar dan maksimal 3 milyar”. Pasal 103 disebutkan 

bahwa “bagi penghasil limbah B3 yang tidak melakukan pengelolaan 

limbah B3 akan mendapat pidana penjara minimal 1 tahun dan 

maksimal 3 tahun serta denda minimal 1 milyar dan maksimal 3 

milyar”. Pada pasal 112 disebutkan bahwa “apabila pejabat 

berwenang tidak melakukan pengawasan maka akan mendapat pidana 

penjara tanpa waktu minimal dan maksimal 1 tahun serta denda 

maksimal 500 juta”. Pasal 105 membahas mengenai impor limbah 

dengan hukum pidana “minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta 

denda minimal 4 milyar dan maksimal 12 milyar”.  Apabila yang 

diimpor adalah limbah B3 maka sanksi hukumnya akan lebih berat 

yaitu “pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta 

denda minimal 5 milyar dan maksimal 15 milyar” sesuai dengan yang 

diatur dalam pasal 106. Kegiatan dumping limbah tidak dibenarkan, 

bagi pelanggar akan  terkena sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun 

serta denda maksimal 3 milyar. Oleh karena itu upaya pengelolaan 

terhadap limbah B3 harus diperhatikan mengingat dampaknya yang 
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dapat ditimbulkan dan sanksi hukumnya yang mahal apabila 

dilakukan pelanggaran. 

  Pada perundangan dan peraturan disebutkan aturan mengenai 

perizinan pengelolaan limbah B3. Perizinan tersebut dimulai dari 

mulai “penyimpanan B3, pengumpulan limbah B3 (bagi perusahaan 

pengumpul), pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan 

penimbunan”. Kewajiban penyimpanan limbah termasuk limbah B3 

diwajibkan bagi setiap penghasil limbah dengan lama penyimpanan 

tertentu yang telah diatur. Pada saat penyimpanan, tidak 

diperbolehkan mencampur limbah B3 yang disimpan, harus ada 

pemilahan limbah berdasarkan karakteristiknya. Limbah B3 harus 

dipisahkan dengan limbah B3 lainnya yang memungkinkan terjadinya 

reaksi bahkan berpotensi terjadinya ledakan, kebakaran, risiko 

lainnya.  Penyimpanan limbah B3 harus dilakukan di bawah ketentuan 

hukum yaitu memiliki izin penyimpanan limbah B3. Persyaratan yang 

harus dimiliki untuk mendapatkan izin penyimpanan limbah B3 antara 

lain izin lingkungan, lokasi, fasilitas penyimpanan, dan pengemasan. 

Izin dikeluarkan oleh Bupati/ walikota yang berlaku 5 tahun dan dapat 

diperpanjang. Fasilitas penyimpanan yang dibutuhkan antara lain 

bangunan, tangki, waste pile, waste impoundment, dan teknologi lain 

sesuai perkembangan IPTEK. Perubahan izin dapat dilakukan jika ada 

perubahan jenis limbah B3 yang disimpan dan/ atau perubahan lokasi 

tempat penyimpanan. Penghentian izin dapat dilakukan jika masa 

berlakunya izin telah habis dan/ atau ditemukan pelanggaran atas 

kepemilikian izin penyimpanan limbah B3 tersebut. Penyimpanan 
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limbah B3 memiliki jangka waktu maksimal tertentu yaitu 90 hari, 

180 hari dan 365 hari sesuai dengan kategori limbah yang disimpan. 

  Izin pengumpulan limbah B3 wajib dimiliki bagi perusahaan 

yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 baik untuk 

perizinan skala nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota.  Fasilitas 

penyimpanan yang harus dimiliki yaitu bangunan, waste pile, waste 

impoundment, dan teknologi lain sesuai perkembangan IPTEK. Bagi 

perusahaan pengumpul limbah B3 tidak diperbolehkan memanfaatkan 

limbah B3 yang telah dikumpulkan. Persyaratan lain seperti larangan 

pencampuran limbah dan larangan penyerahan kepada pengumpul 

limbah lain juga wajib dipatuhi. 

  Kegiatan pengangkutan limbah B3 diatur dalam regulasi dimana 

alat angkut yang diatur sesuai dengan kategori bahayanya. Limbah B3 

dengan kategori bahaya 1 (pada daftar B3 sesuai PP 101 Tahun 2014) 

menggunakan alat angkut tertutup. Sedangkan untuk kategori limbah 

2, alat angkut yang digunakan bisa saja tanpa tutup. Untuk limbah non 

B3, pengangkutannya tidak terikat pada suat regulasi dalam hal 

penerapan simbol, label dan manifest. 

  Perizinan pengangkutan berupa rekomendasi berlaku selama 5 

(lima) tahun sepanjang tidak terjadi perubahan jenis dan jumlah 

armada pengangkutan.. Apabila perusahaan telah memiliki 

rekomendasi pengangkutan tanpa batasan waktu maka rekomendasi 

tersebut berlaku 5 (lima) tahun. Pengangkutan yang dilakukan oleh 

penghasil dari luar wilayah kerjanya ke lokasi penghasil, wajib 

memiliki rekomendasi dengan tanpa perubahan akte, tanpa asuransi 
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dan tetap menggunakan manifest. Pengangkutan yang dilakukan oleh 

penghasil di dalam wilayah kerjanya dan tidak melalui jalan umum, 

tidak diwajibkan rekomendasi namun wajib membuat laporan 

perpindahan limbah B3. 

  Pemanfaatan limbah B3 hanya boleh dilakukan oleh perusahaan 

yang memiliki berizin dalam pemanfaatan limbah B3.  Izin diberikan 

oleh menteri dan dapat diperpanjang. Pemanfaatan sebagai bahan 

baku, substitusi bahan baku, substitusi energi dan cara lain dapat 

dilakukan sesuai perkembangan IPTEK. Dilarang memanfaatkan 

limbah B3 yang mengandung radioaktivitas kecuali tingkat 

radioaktivitasnya telah diturunkan. Untuk pemanfaatan limbah B3 

wajib memiliki dokumen persetujuan uji coba pemanfaatan limbah B3 

dan hasil pengolahan/ pemanfaatannya harus memenuhi Standar 

Nasional Indonesia. 

  Pengolahan limbah B3 baik yang dihasilkan oleh perusahaan itu 

sendiri maupun limbah B3 yang dikirimkan oleh perusahaan lain 

wajib izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu “izin 

pengelolaan limbah B3 untuk pengolahan limbah B3”. Perizinan 

diberikan oleh menteri dan dapat diperpanjang. Hasil pengolahan 

harus diuji coba dan ada kewajiban dalam pelaporan. Penghentian izin 

dapat dilakukan secara otomatis jika masa berlaku izin habis atau 

dapat dicabut jika ditemukan pelanggaran atas ketentuan yang 

dipersyaratkan, serta dapat berubah jika limbah yang diolah dan 

teknologi pengolahan yang digunakan berubah dari yang tercantum 

dalam surat perizinan yang dimiliki. 
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  Penimbunan limbah B3  hanya dapat dilakukan dengan seizin 

menteri. Izin yang berikan adalah “izin pengelolaan limbah B3 untuk 

penimbunan limbah B3”. Hal ini juga diatur dalam perudangan 

“Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009” dimana pada pasal 60 

disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah 

dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”, serta pada 

pasal 175 “Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014” menyatakan 

bahwa “setiap orang dilarang melakukan dumping (pembuangan) 

limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Media lingkungan 

hidup meliputi tanah dan laut. Penimbunan limbah B3 dilengkapi 

dengan fasilitas penimbunan yaitu “penimbunan akhir, sumur injeksi, 

penempatan kembali di area bekas tambang (back filling), dump 

tailing dan/ atau fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai dengan 

perkembangan  IPTEK”. 

  Kegiatan penimbunan dilakukan oleh penghasil atau jasa 

penimbun. Kegiatan penimbunan akhir (landfill) tetap memiliki 

kewajiban pelaporan. 
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Bab 10 

Aspek Bisnis Pengelolaan Limbah Medis 

 

  Saat ini, banyak ditemukan fasilitas pelayanan kesehatan yang 

tidak memiliki insenerator atau teknologi dalam pengelolaan akhir 

limbah medis. Hanya sebagian rumah sakit yang telah memiliki 

insenerator yang dilengkapi dengan izin operasional dan sebagian lagi 

yang tidak memiliki dan harus bekerja sama dengan pihak ketiga 

dalam hal pengolahannya melalui transportir. Pembelian insenerator 

maupun teknologi lainnya dalam pengolahan limbah medis harus 

benar – benar dipertimbangkan. Selain harga investasi/ pembelian 

yang mahal, biaya operasional juga mahal, serta biaya perawatan yang 

cukup mahal untuk mempertahankan mesin dapat beroperasional 

dengan baik agar asap yang dikeluarkan sebagai gas hasil 

pembuangan dapat memenuhi baku mutu emisi yang telah ditentukan. 

Keberadaan rumah penduduk juga harus dipertimbangkan, mengingat 

ada kemungkinan terbawanya asap pembuangan (gas emisi) ke 

lingkungan melalui angin ke perumahan penduduk sekitar, oleh 

karena itu selain harus memenuhi persyaratan dan baku mutu emisi 

gas buang, juga ada persyaratan jarak minimal dengan perumahan 

penduduk yang harus dipenuhi. 

  Fasilitas pelayanan kesehatan lain dengan cakupan wilayah kerja 

yang lebih kecil seperti puskesmas, laboratorium klinik dan praktik 

dokter mandiri menghasilkan limbah medis dengan jumlah yang lebih 
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kecil dibandingkan rumah sakit, sehingga kepemilikan insenerator 

sering bukan menjadi prioritas dengan mempertimbangkan efektifitas 

dan efisiensi. Selain karena harganya mahal meskipun ada 

ketersediaan insenerator dengan berbagai kapasitas namun harus tetap 

memenuhi persyaratan mutlak lainnya seperti adanya “izin 

pengelolaan limbah B3 dalam pengolahan limbah B3 untuk limbah 

medis”. Perizinan tersebut didapatkan dari Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan setelah memenuhi persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis yang telah ditentukan.  

  Mengingat banyaknya pertimbangan dalam kepemilikan 

insenerator, maka pengiriman limbah B3 termasuk limbah medis 

menjadi pilihan bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Pengiriman dapat 

dilakukan kepada pihak berizin lain yang mendapat kewenangan 

dalam mengolah limbah B3 sendiri dan dari tempat lain. Pihak berizin 

tersebut dapat berupa fasilitas pelayanan kesehatan lainnya  maupun 

perusahaan jasa pengolah. Permasalahannya adalah tidak semua 

wilayah provinsi terdapat perusahaan pengolah limbah B3 untuk 

limbah medis sehingga pengirimannya dilakukan ke luar wilayah, 

sehingga biaya pengiriman akan cukup mahal jika diakumulasikan 

biaya pengolahan per kilogram limbah medisnya. Selain itu 

pengiriman limbah B3 untuk limbah medis harus dilakukan melalui 

transportir yang berizin dan melalui kerja sama yang tertulis. Saat ini 

ketersediaan transportir pun terbatas sehingga pengangkutan limbah 

medis biasanya dilakukan tidak setiap hari. Hal ini menyebabkan 

tertumpuknya limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan yang 
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berpotensi menyebabkan terjadinya bau, gangguan estetika, potensi 

tertusuk limbah tajam, dan infeksi nosokomial. Jarang ditemukan 

fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki freezer untuk menyimpan 

limbah medisnya sementara sebelum pengangkutan dilakukan. 

  Banyaknya ditemukan kasus pengelolaan limbah medis yang 

salah serta adanya sanksi hukum dan dampak berbahaya dari 

pengelolaan yang salah tersebut membuka peluang bagi pengusaha 

maupun pemerhati lingkungan untuk berbisnis dalam pengelolaan 

limbah B3 untuk limbah medis khususnya dalam hal pengolahan 

maupun sebatas pengangkutan.  

  Bagi perusahaan pengolah limbah B3 termasuk limbah medis, 

selain harus menyediakan investasi mesin pengolah dan lahan yang 

telah disetujui untuk pendirian perusahaan pengolah limbah B3 

termasuk limbah medis, yang utama adalah harus memiliki izin 

“pengolahan limbah B3”. Sistem pengolahan dilakukan dengan 

berbagai teknologi yang pada pada umumnya meliputi “pengolahan 

termal, stabilisasi dan solidifikasi, dan/ atau cara lain sesuai IPTEK 

dengan mempertimbangkan ketersediaan teknologi dan standar 

lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup”.  Pengolahan 

dapat dilakukan terhadap limbahnya sendiri, limbah dari tempat lain 

dan atau limbah dari beberapa penghasil limbah. Sebelum 

mendapatkan izin pengolahan limbah B3, perusahaan yang 

memberikan jasa pengolahan terhadap limbah B3 wajib mempunyai 

“izin lingkungan” dan mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan 

“uji coba pengolahan limbah B3” yang dikeluarkan oleh menteri 
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terkait  “uji coba peralatan, metode, teknologi dan/ atau fasilitas 

pengolahan limbah B3”. 

  Izin lingkungan dapat diperoleh dengan sebelumnya 

mengajukan  permohonan secara tertulis oleh penanggung jawab 

usaha yaitu kepada  pihak yang memiliki kewenangan dalam hal ini 

menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai kewenangannya. 

Pengajuan penerbitan “izin lingkungan” tersebut disampaikan 

bersaman pengajuan penilaian “Andal dan Rencana Pengelolaan 

Lingkungan – Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) atau 

pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Usaha 

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)”. Selain itu juga harus 

dilengkapi dengan dokumen “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

Hidup (Amdal) atau formulir UKL-UPL, dokumen pendirian usaha 

dan/ atau kegiatan dan profil usaha dan/ atau kegiatan”. Kepemilikian 

dokumen Amdal diwajibkan bagi perusahaan pengolahan limbah B3 

secara termal menggunakan insenerator. Izin lingkungan yang 

diterbitkan berlaku dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Bagi 

perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan diwajibkan untuk 

memenuhi ketentuan yang terdapat dalam “izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”, melaporkan 

pelaksanaan ketentuan tersebut kepada menteri, gubernur, atau bupati/ 

walikota sesuai kewenangannya, menyediakan “dana penjamin” untuk 

pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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 “Persetujuan pelaksanaan uji coba pengolahan limbah B3” dapat 

diperoleh setelah  perusahaan pengolah mengajukan permohonan 

tertulis kepada menteri yang dilengkapi persyaratan antara lain 

“identitas pemohon, akta pendirian, bukti kepemilikan atas dana 

penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, dan/ atau kerusakan 

lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan 

hidup, dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/ 

atau fasilitas pengolahan limbah b3 yang paling sedikit meliputi lokasi 

uji coba, jadwal pelaksanaan uji coba, keterangan mengenai peralatan, 

metode, teknologi, dan/ atau fasilitas pengolahan limbah b3, 

keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba, prosedur 

penanganan pelaksanaan uji coba”. 

Ada beberapa tahapan dalam pengajuan permohonan uji coba ini 

antara lain : 

1. Pengajuan permohonan 

2. Permohonan diterima, akan dikeluarkan surat pernyataan 

kelengkapan administrasi oleh kementerian maksimal 2 hari kerja 

terhitung dari diterimanya permohonan. 

3. Setelah permohonan dinyatakan “lengkap”, akan diverifikasi oleh 

menteri maksimal 45  hari kerja.  

4. Apabila disetujui, maka akan dikeluarkan “surat persetujuan 

pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3” oleh menteri 

maksimal 7hari kerja sejak hasil verifikasi. 

5. Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi pada saat 

permohonan maka menteri akan menerbitkan surat penolakan. 
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  Persetujuan uji coba pengolahan limbah B3 tersebut minimal 

memuat “identitas pemohon, tata cara pelaksanaan uji coba, nama, 

sumber, karakteristik dan jumlah limbah b3 yang akan diolah, 

kewajiban pemohon untuk memenuhi standar pelaksanaan pengolahan 

limbah b3 dan masa berlaku persetujuan” 

  Setelah memperoleh persetujuan, baru dapat dilaksanakan uji 

coba pengolahan limbah B3. Dalam hal pengujian limbah, ada 

beberapa ketentuan yang telah diatur mengenai baku mutu lingkungan 

hidup yang harus dipenuhi, kewajiban pelaporan, adanya kewajiban 

pengelolaan residu/ atau sisa pembakaran jika dilakukan secara 

termal, dan kewajiban penimbunan apabila dilakukan dengan cara 

stabilisasi dan solidifikasi. Setelah keluar hasil uji coba maka 

maksimal 7 hari kerja sejak laporan diterima harus sudah mengajukan 

permohonan izin pengelolaan limbah B3. 

  Bagi pengolah B3 yang telah memiliki persetujuan tidak 

dibenarkan mengolah limbah B3 sampai dengan terbitnya izin 

pengolahan B3 dari kementerian.  Permohonan pengolahan limbah B3 

yang diajukan ke menteri dilengkapi dengan “ salinan izin lingkungan, 

salinan persetujuan pelaksanaan uji coba pengolahan limbah B3, bukti 

serah terima limbah B3 dari penghasil limbah B3 kepada pengolah 

limbah B3, identitas pemohon, akta pendirian badan hukum, dokumen 

pelaksanaan hasil uji coba pengolahan limbah B3, informasi mengenai 

nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan diolah, 

dokumen mengenai pengemasan limbah, informasi mengenai sistem 
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pengolahan, informasi mengenai nama dan jumlah bahan, SPO 

pengolahan limbah, informasi mengenai sistem pengolahan meliputi 

desain teknologi, metode, proses dan fasilitas pengolahan limbah B3 

sesuai yang tercantum dalam persetujuan pelaksanaan uji coba 

pengolahan limbah B3, Informasi mengenai nama dan jumlah bahan 

tambahan yang digunakan dalam pengolahan limbah B3, SPO 

pengolahan limbah B3, bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan 

Pencemaran Lingkungan Hidup, dan/ atau Kerusakan Lingkungan 

Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, 

serta dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan”. 

  Informasi terkait tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku juga harus disertakan meliputi : 

1. Keamanan penyimpanan limbah dari aspek lokasi (bebas banjir), 

kerawanan bencana alam serta harus dalam pengawasan penghasil 

limbah. 

2. Tersedia fasilitas penyimpanan limbah B3 yang sesuai dari segi 

jumlah maupun karakteristiknya serta tersedianya upaya 

pengendalian pencemaran lingkungan hidup 

3. Tersedianya peralatan penanggulangan keadaan darurat seperti alat 

pemadam api dan alat penanggulangan keadaan darurat lainnya. 

 

Setelah menerima permohonan dan telah diverifikasi lengkap 

dan memenuhi persyaratan maksimal 45 hari kerja,  maka akan 

diterbitkan izin pengolahan limbah B3 yang belaku 5 tahun dan dapat 

diperpanjang dengan berbagai persyaratan. 
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  Perusahaan pengolah limbah B3 untuk menerima limbah B3 nya 

maka harus mengambil terlebih dahulu limbah B3 dari masing-masing 

sumber penghasil yang telah bekerja sama. Kegiatan pengambilan 

tersebut dapat dilakukan sendiri asalkan juga memiliki izin 

pengangkutan limbah B3 termasuk limbah medis. Apabila tidak 

memiliki izin tersebut maka dapat bekerja sama dengan transportir 

limbah medis yang berizin. Untuk menjadi perusahaan transportir 

maka harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain “memiliki 

rekomendasi pengangkutan limbah B3 sebagai pertimbangan dalam 

pengeluaran “izin pengangkutan limbah B3”. Izin dikeluarkan oleh 

kementerian, untuk mendapatkan rekomendasi maka harus ada 

pengajuan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi beberapa 

persyaratan antara lain “identitas pemohon, akta pendirian badan 

usaha, bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran 

Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana 

penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, bukti kepemilikan 

alat angkut., Dokumen pengangkutan limbah B3 minimal berisi jenis 

dan jumlah alat angkut, sumber, nama dan karakteristik limbah B3 

yang diangkut, prosedur penanganan limbah B3 pada kondisi darurat, 

peralatan untuk penanganan limbah B3 dan prosedur bongkar muat 

limbah B3, kontrak kerjasama antara penghasil limbah B3 dengan 

pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 

dan/ atau penimbunan limbah B3 yang telah memiliki izin, memiliki 

izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan  yang 

diterbitkan oleh kementerian di bidang perhubungan” 
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  Perusahaan yang kegiatan utamanya adalah pengolahan limbah 

B3 yang berasal dari tempat lain (bukan limbah B3 nya sendiri) 

memiliki kewajiban terhadap kepemilikan “asuransi pencemaran 

lingkungan hidup” dengan minimal pertanggungan  Rp 5 milyar.  

Selain itu, perusahaan pengolah limbah B3 harus menyediakan 

laboratorium untuk menganalisa kualitas dari limbah yang dihasilkan 

dan harus ada petugas yang memiliki latar belakang pendidikan dan 

kemampuan dalam analisa dan pengelolaan limbah B3. 

  Mengingat rumitnya pengurusan perizinan hingga terbitnya izin 

ini serta ketentuan persyaratan fasilitas yang harus tersedia dan 

persyaratan lainnya yang memerlukan biaya dalam pemenuhannya 

maka biaya  pengolahan limbah B3 termasuk limbah medis ini 

cenderung mahal. Belum lagi adanya biaya asuransi lingkungan yang 

menjadi tanggung jawab perusahaan pengolah maupun pengangkut. 

Biaya pengangkutan dan pengolahan dihitung berdasarkan jumlah 

limbah yang diangkut dan diolah dimana harga telah disepakati antar 

pihak melalui kontrak kerja sama. Biasanya besaran harga 

mempertimbangkan jarak pengangkutan antara sumber penghasil 

dengan perusahaan pengolah. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan 

biaya pengangkutan dan pengolahan limbah medis berkisar antara                   

Rp 33.000,00/ kg sampai dengan Rp 50.000,00 melalui transportir. 

Diasumsikan setiap rumah sakit menghasilkan 42 kg/ hari, jika harga 

pengangkutan dan pengolahan adalah Rp 33.000,00 maka biaya yang 

harus dikeluarkan rumah sakit untuk pengangkutan dan pengolahan 

limbah medisnya adalah Rp 1.386.000,00 per hari atau sekitar Rp 
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42.966.000,00 per bulan. Sementara di Kalimantan Selatan pada tahun 

2013 tercatat ada 31 buah rumah sakit berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik. Diasumsikan 50% dari rumah sakit tersebut tidak memiliki 

insenerator maupun teknologi lainnya dan menjadi target pasar 

pengusaha pengangkut dan pengolah limbah medis, maka 

diakumulasikan 42 kg/hari x 15 rumah sakit x Rp 33.000,00 x 31 hari 

= Rp 644.490.000,00 per bulan untuk 15 buah rumah sakit. Jumlah 

tersebut dapat berkurang/ bertambah sesuai banyaknya limbah medis 

yang dihasilkan dan dikirimkan oleh rumah sakit. Selain itu limbah 

medis puskesmas dan praktik dokter mandiri meskipun jumlah limbah 

medis yang dihasilkan tidak sebanyak rumah sakit bahkan hanya 

sedikit, namun banyaknya jumlah puskesmas dan praktik dokter 

mandiri menjadi sasaran bagi perusahaan transportir dan pe 

rusahaan pengolah limbah medis. Di Kalimantan Selatan tercatat ada 

227 buah puskesmas pada tahun 2012. Namun jika berencana untuk 

menangani limbah medis dalam beberapa wilayah, maka harus 

memikirkan jumlah alat transportasi sebagai alat angkut agar dapat 

melayani pengangkutan setiap hari dan masing – masing alat angkut 

tersebut harus memiliki izin pengangkutan limbah B3 khususnya 

limbah medis. Khususnya untuk wilayah perkotaan harga 

pengangkutan dan pengolahan akan lebih besar mengingat jarak 

pengangkutan yang cukup jauh, biasanya tempat pengolahan limbah 

B3 khususnya limbah medis berada jauh dari pemukiman penduduk.  
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