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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Rumah Sakit Umum Daerah 

Provinsi Nusa Tengga Barat) 

Upaya penigkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu 

tujuan pembangunan nasional.Peningkatan derajat kesehatan tidak lepas dari 

sumber daya sebagai sarana pendukung terselenggaranya pembangunan 

kesehatan.Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan publik di 

bidang kesehatan. 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) 

merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Nusa Tenggara 

Barat (NTB), yang pada tahun 2019 akreditasi Paripurna Bintang 5 Komisi 

Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan tipe  Paripurna Bintang 5 Komisi 

Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Pemilik atau pengelola adalah Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Sebelumnya RSUD Provinsi NTB adalah rumah sakitkelas B 

pendidikanberdasarkan Keputusan Menteri KesehatanNomor: 

13/MENKES/SK/I/2005 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum 
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Daerah Mataram milik Pemerintah Nusa Tenggara Baratkelas B menjadi 

Rumah Sakit Kelas B Pendidikan.
48

 

Berikut ini adalah profil RSUD Provinsi NTB berdasarkan Pergub 

NTB Nomor 45 Tahun 2016 tentangTata Kelola Rumah Sakit Umum 

DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

1. Sejarah Rumah SakitUmum Daerah NTB 

Di dalam BAB III Pergub NTB Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata 

Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

memuat terkait Tata Kelola Korporasi. Di dalam Pasal 5 ayat
49

: 

(1) Rumah Sakit pada tanggal 17 Desember 2015 secara resmi 

telahdirelokasi dari jalan Pejanggik Nomor 6 Mataram ke 

JalanPraburangkasari Dasan Cermen Mataram. Gedung lama 

Rumah Sakit di jalan Pejanggik No 6 Mataram didirikan + tahun 

1915berasal dari perubahan–perubahan gedung 

peninggalanpemerintah Kolonial Belanda, terletak ditengah Kota 

Mataramdan dibangun diatas areal seluas 2,5 ha dan merupakan 

gedungSekolah Dasar (HIS). Pada jaman pemerintahan kolonial 

Jepangbangunan tersebut dipergunakan sebagai tempat 

pendidikanSekolah Menengah Tji Gako dan Sekolah Guru (KYO 

IN dan SIHANG GAKO). Setelah Kemerdekaan Republik 

Indonesia gedungtersebut tidak lagi dipergunakan sebagai tempat 

pendidikan,melainkan dipergunakan sebagai tempat Palang Merah. 

Beberapawaktu kemudian penggunaannya berubah sebagai Rumah 

Sakit(Rumah Sakit Beattrix). Antara tahun 1947-1948 nama 

RumahSakit Beattrix diubah menjadi Rumah Sakit Umum 

Mataram danmerupakan bagian dari Dinas Kesehatan Rakyat 

Lombok. 

                                                             
48 Lihat Pasal 5  ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata 

Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

 
49Lihat Pasal 5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Kelola 

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
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(2) Pada tanggal 5 November 1969 berdasarkan Surat 

KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara 

Barat Nomor448/Pem.47/5/151, status Rumah Sakit Umum 

Mataram yangpengelolaannya dibawah pemerintah Kabupaten 

Lombok Barat diubah menjadi milik dan pengelolaannya dibawah 

PemerintahDaerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 

nomenklaturRumah Sakit Umum Daerah Mataram. 

(3) Pada awal tahun 2005 berdasarkan Keputusan Menteri 

KesehatanNomor: 13/Menkes/SK/I/2005 tentang Peningkatan 

Kelas RumahSakit Umum Daerah Mataram Milik Pemerintah 

Nusa Tenggara Baratkelas B menjadi Rumah Sakit Kelas B 

Pendidikan. 

(4) Rumah Sakit menerapkan status pengelolaan keuangan 

BLUDberdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 37 Tahun 2011 

tanggal25 Januari 2011 tentang Penerapan Status Pola 

PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK–

BLUD) pada RSUProvinsi NTB. 

 

 

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB merupakan rumah sakit 

yang menerapkan status pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana 

disebutkan dalam Ayat 4 Pergub tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 7 huruf (c) Undang-undang Rumah Sakit menetukan bahwa, 

“Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana 

Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, 

atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum 

atau Badan Layanan Umum Daerah”. 

2. Identitas Rumah Sakit Umum Daerah NTB  
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Mengenai identitas rumah sakit. Di dalam Pasal 6 ayat
50

: 

(1) Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (RSUD Provinsi NTB).  

(2) Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pendidikan.  

(3) Kelas Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B 

Pendidikan.  

(4) Alamat Rumah Sakit adalah di Jalan Praburangkasari Dasan 

Cermen Mataram 

 

Jika dilihat berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan 

sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Rumah Sakit dan  

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 

340/MENKES/PER/III/2010tentangKlasifikasi Rumah Sakitmaka RSUD 

Provinsi NTB merupakan rumah sakit umum yaitu memberikan pelayanan 

kesehatan untuk semua bidang dan jenis penyakit. 

3. Falsafah, Visi, Misi, Tujuan  dan Motto RSUD Provinsi NTB 

Di dalamPergub Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah 

Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memuat 

mengenai Falsafah, Visi, Misi, Tujuan dan Motto RSUD Provinsi NTB. 

a. Falsafah RSUD Provinsi NTB 

Di dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa: 

RSUD Provinsi NTB sebagai instansi yang bergerak dibidang 

pelayanankesehatan masyarakat mempunyai Falsafah: melaksanakan 

fungsisosial, profesional dan etis dengan pengelolaan yang ekonomis 

sejalandengan praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan 

keselamatandan kesehatan masyarakat dengan “Kecepatan, Ketepatan, 

                                                             
50Lihat Pasal 6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Kelola 

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
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Keramahandan Kesembuhan akan bermuara pada Kepuasan bersama 

(4 K for Kbaca four K for K)”. 

a. Kecepatan bermakna: kemampuan bergerak secara berturut-

turutuntuk menempuh suatu jarak dalam satu selang waktu. 

b. Ketepatan bermakna: kemampuan seseorang dalam 

mengendalikangerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. 

c. Keramahan bermakna: sifat kepribadian yang mengajarkan 

individuuntuk menyesuaikan pada hampir semua situasi. 

d. Kesembuhan bermakna: kembalinya keadaan sebelum sakit 

ataukeadaan dimana pulihnya kembali keutuhan atau 

integritasstruktur dan fungsi tubuh setelah mengalami kondisi 

sakit, danmemungkinkan hidup produktif secara sosial dan 

ekonomi. 

e. Kepuasan bersama bermakna:tingkat perasaan seseorang 

setelahmembandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan 

denganharapannya. 

 

 

Berdasarkan falsafah di atas maka dapat dipahami bahwa RSUD 

Provinsi NTB sudah menerapkan falsafah rumah sakit sebagaimana 

ditegaskan dalam konsiderans Undang-undang Rumah Sakit. Selain itu 

RSUD Provinsi NTB juga sudah melaksanakan asas dan tujuan rumah 

sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Rumah Sakit 

bahwa, “Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan 

didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, 

manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, 

perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial”. 

b. Visi dan Misi RSUD Provinsi NTB 

Visi RSUD Provinsi NTB berdasarkan Pasal 8 ayat (1) yaitu, 

˝Menjadi Rumah Sakit Rujukan yang Unggul dalam Pelayanan, 
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Pendidikan dan Penelitian di Indonesia Timur˝, sedangkan misi RSUD 

Provinsi NTB yaitu Pasal 8 ayat 2 huruf: 

a. Meningkatkan kelancaran dan ketepatan pelayanan 

kedokteranyang profesional selaras dengan perkembangan 

iptekdok. 

b. Meningkatkan kelancaran dan kemudahan pelayanan asuhan 

keperawatan yang komprehensif. 

c. Mendorong kelancaran dan ketertiban 

administrasiketatausahaan yang paripurna. 

d. Mengoptimalkan kemampuan dan kemandirian 

pengelolaankeuangan. 

e. Memantapkan keterpaduan dan keseimbangan perencanaan 

program. 

f. Mengembangkan ketersediaan, kemampuan dan keterampilan 

tenaga medis/non medis. 

g. Meningkatkan ketersediaan dan keakuratan data 

hasilpenelitian. 

 

Dari visi dan misi di atas maka RSUD Provinsi NTB sudah 

menerapkan tujuan dari rumah sakit yaitu meningkatkan kelancaran 

dan ketepatan pelayanan medis, mempermudah akses pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 

Undang-undang Rumah Sakit. 

c. Tujuan RSUD Provinsi NTB 

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa “RSUD Provinsi NTB 

sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

(PPK-BLUD) mempunyai tujuan yaitu: 

a. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

perorangansecara paripurna dan pelayanan kesehatan khusus, 

pelayanantambahan yang didasarkan kepada nilai-nilai 

kemanusiaan,etika dan profesionalisme, manfaat, keadilan, 

pemerataan,perlindungan dan keselamatan pasien serta 
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mempunyai fungsisosial yang aman, rasional, efisien dan 

nyaman (comfort) bagipara pelanggannya. 

b. Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penelitian 

sertapengembangan sumber daya manusia kesehatan 

yangterintegrasi dengan aktifitas pelayanan. 

 

 

Berdasarkan tujuan di atas maka RSUD Provinsi NTB sudah 

melaksanakan filsafah, asas dan tujuan penyelenggaraan rumah sakit 

yaitu melakukan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna, dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, 

perlindungan terhadap manusia, dan mengutamakan keselamatan 

pasien sebagaimana konsiderans, dan Pasal 3 Undang-undang Rumah 

Sakit.  

Sebagai rumah sakit pedidikan tipe B RSUD Provinsi yaitu 

terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pengembangan sumber 

daya manusia sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang 

Rumah Sakit menyebutkan bahwa “Rumah sakit pendidikan 

merupakan rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan 

penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, 

pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan 

lainnya”, serta Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 

2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan. 

 

d. Motto RSUD Provinsi NTB 
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Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Motto RSUD Provinsi NTB adalah 

˝Melayani dengan Tulus dan Santun .̋ 

Tulus : benar-benar keluar dari hati yang bersih dan suci, 

jujur, tidak pura-pura. 

Santun : sabar, tenang, sopan, halus, baik budi bahasa dan 

tingkah lakunya, penuh rasa belas kasihan, suka menolong. 

4. Struktur Organisasi RSUD Provinsi NTB 

Tugas dan fungsi sebuah rumah sakit dapat berjalan secara maksimal 

jika dibentuk struktur dan organisasi sehingga setiap bagian melaksanakan 

sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari: 

a. Direktur;  

b. Wakil Direktur;  

1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:  

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;  

b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;  

c) Subbagian Humas dan Kemasyarakatan. 

2. Bagian Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari:  

a) Subbagian Penyusunan Program;  

b) Subbagian Pengembangan dan Hubungan Antar Lembaga;  

c) Subbagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.  

3. Bagian Keuangan, terdiri dari:  

a) Subbagian Penyusunan Anggaran;  

b) Subbagian Mobilisasi Dana;  

c) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi. 

c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari: 

1. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, terdiri dari:  

a) Seksi Pelayanan Medis; dan  

b) Seksi Pelayanan Penunjang Medis.  

2. Bidang Keperawatan, terdiri dari:  

a) Seksi Pelayanan Keperawatan;  

b) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan  

d. Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari:  

1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:  

a) Seksi Pendidikan;  
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b) Seksi Pelatihan.  

2. Bidang Penelitian Pengembangan Kesehatan, terdiri dari:  

a) Seksi Penelitian;  

b) Seksi Pengembangan Teknologi Kesehatan. 

e. Instalasi; 

f. Satuan Pengawas Internal;  

g. Komite;  

h. Staf Medik Fungsional;  

i. Kelompok Jabatan Fungsional.  

Gambar 3.1.Struktur Oraganisasi RSUD Provinsi NTB
51

. 

Jika dilhat dalamPasal  24 Pergub NTB Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

                                                             
51 Rumah Sakit Umum Daerah NTB, Struktur Organisasi RSUD Provinsi 

NTB,https://rsud.ntbprov.go.id/struktur-organisasi-rsud-provinsi-ntb-2/, di akses tanggal 1 Juni 2019, 

jam 09:32 WIB 

https://rsud.ntbprov.go.id/struktur-organisasi-rsud-provinsi-ntb-2/
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sudah mengatur mengenai struktur organisasi rumah sakit sesuai ketentuan 

dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-undang Rumah Sakit bahwa: 

Pasal 33 ayat: 

1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki organisasi yang efektif, 

efisien, dan akuntabel”. 

2) Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah 

Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur 

keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan 

pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. 

 

 

Dalam upaya pelayanan kesehatan tidak lepas dari sumber daya 

manusia sebagai pendukung terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat. Dalam mendukung upaya pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat RSUD Provinsi NTB di dukung oleh sumber daya manusia 

atau pegawai yang dapat dilihat dalam Tabel 3.1
52

:  

Tabel 3.1 Subbagian Kepegawaian RSUD Provinsi NTB 

No Pekerjaan  Laki-laki Perempuan  Jumlah  

1 ASN (PNS) 337 505 842 

2 Non PNS 156 163 319 

3 PTT 3 2 5 

4 Dokter Paruh Waktu 14 13 27 

5 Dokter Kontrak 3 8 11 

 Total    1.204 

 

Total dokter RSUD Provinsi NTB adalah 129 orang, terdiri dari 42 

dokter umum, 5 dokter gigi, 82 dokter spesialis, sedangkan perawat 447 

orang, dan bidan 82 orang.
53

Dari data tersebut, jumlah dan jenis sumber 

                                                             
52 Subbagian Kepegawaian RSUD Provinsi NTB 
53Ibid 
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daya yang ada di RSUD Provinsi NTB sudah mendukung pelayanan 

kesehatan dalam mewujudkan visi dan misi rumah sakit. 

Jika dilihat berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka 

persyaratan sumber daya manusia di RSUD Provinsi NTB sudah sesuai 

dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Rumah Sakit bahwa, 

“Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi 

tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga 

kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga nonkesehatan”. 

Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil 

Negara (selanjutnya disbut Undang-undnag ASN) menyebutkan Pasal 6 

bahwa Pegawai ASN terdiri dari (a) PNS dan (b) PPPK, selanjutnya dalam 

Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa: 

(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan 

Pegawai ASN yang diangkat sebagaipegawai tetap oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara 

nasional. 

(2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan 

Pegawai ASN yang diangkat sebagaipegawai dengan perjanjian 

kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan 

InstansiPemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. 

 

Jenis pegawai RSUD Provinsi NTB terdiri dari Aparatur Sipil Negara 

(PNS), Non PNS, PTT, Dokter Paruh Waktu dan Dokter Kontrak.Jika 

dilihat berdasarkan ketentuan Undang-undang ASN maka ASN yang 

berstatus PNS di RSUD Provinsi NTB adalah 882 orang. 
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Dari hasil penelitian didapat informasi bahwa PTT di RSUD Provinsi 

NTB merupakan pegawai berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB 

melalui sekertaris Daerah Provinsi NTB yang pemberian jasa (gaji) oleh 

Pemerintah Daerah NTB.Pegawai tidak tetap.Hal ini berarti bahwa PTT di 

RSUD Provinsi NTB termasuk PPPK. 

Dari hasil penelitian terkait pegawai non PNS di RSUD Provinsi NTB, 

diperoleh informasi bahwa pegawai non PNS adalah pegawai yang 

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur rumah sakit dan 

pembiayaannya dibebankan kepada keuangan RSUD Provinsi NTB. 

Selanjutnya dokter tetap yang bersatus PNS penempatannya di RSUD 

Provinsi NTB, selain itu ada juga dokter non PNS yaitu dokter paruh 

waktu yang kantor induknya bukan di RSUD Provinsi NTB. Dokter paruh 

waktu tersebut berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, 

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan sebagainya. 

 

B. PeraturanInternal RSUD Provinsi NTB yang Mengatur tentang 

Pengelolaan Limbah Medis Padat 

Dilihat berdasarkan sejarahnya, RSUD Provinsi NTB sebelumnya 

merupakan Rumah Sakit (Rumah Sakit Beattrix). Antara tahun 1947-1948 

nama Rumah Sakit Beattrix diubah menjadi Rumah Sakit Umum Mataram 

dan merupakan bagian dari Dinas Kesehatan Rakyat Lombok.Kemudian pada 

tahun 1969 terjadi pengalihan kepemilikan berdasarkan Surat Keputusan 



58 
 

 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 

448/Pem.47/5/151.Status Rumah Sakit Umum Mataram yang pengelolaannya 

dibawah pemerintah Kabupaten Lombok Barat diubah menjadi milik dan 

pengelolaannya dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dengan nomenklatur Rumah Sakit Umum Daerah Mataram. 

Dapat dikatakan bahwa dasar hukum peralihan atau pelimpahan 

wewenang Rumah Sakit Umum Matarammenjadi RSUD Provinsi NTB 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa 

Tenggara Barat Nomor 448/PEM.47/5/151.Akan tetapi sejauh ini belum ada 

Peraturan Daerah NTB mengenai Organisasi RSUD Provinsi NTB.Dapat 

dikatakan bahwa secara normatif SK Gubernur tersebut harus ditindak lanjut 

yaitu dibuat Perarturan Daerah mengenai organisasi rumah sakit.Dapat 

dikatakan bahwa ketentuan mengenai persyaratan rumah sakit harus mengatur 

tentang siapa subjek hukum yang diperbolehkan mendirikan rumah sakit. 

Jika dilihat berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Rumah 

Sakit Pasal 7 ayat (3) menentukan bahwa, “Rumah Sakit yang didirikan oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang 

kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan 

Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
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Berdasarkan Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa, harus diatur bentuk 

dari badan penyelenggara rumah sakit yaitu (Unit Pelaksana Teknis).Apabila 

penyelenggaranya adalah pemerintah atau pemerintah daerah maka unit 

pelaksana teknis harus berada di bawah instansi yang membidangi bidang 

kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi NTB, sebagaimana 

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016TentangPerangkat Daerah. Di dalam Paragraf 4 Peraturan Pemerintah 

tentang Perangkat Daerah mengenai Dinas Daerah Provinsi Pasal 13 ayat: 

1. Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

2. Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah 

provinsi. 

3. Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. 

4. Dinas Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya;  

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang 

Perangkat Daerah menentukan bahwa, Dinas daerah provinsi dibedakan 

menjadi 3 (tiga) tipe. 

Pasal 14 ayat (2) tipe dinas Daerah provinsi terdiri atas: 

a. dinas Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi 

dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) 

dengan beban kerja yang besar; 

b. dinas Daerah provinsi tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi 

dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) 

dengan beban kerja yang sedang; dan 

c. dinas Daerah provinsi tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi 

dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) 

dengan beban kerja yang kecil. 

 

Lebih lanjut di dalam Pasal 15 menentukn bahwa, ayat: 

1. Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 

terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan. 

2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar; dan 

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar. 

3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:  

a. pendidikan;  

b. kesehatan;  

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;  

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  

e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 

dan  

f. sosial.  

 

 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pemerintah provinsi NTB 
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membentuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahu 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Di dalam Pasal 5 

ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa, “Dinas 

Kesehatan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan 

Pemerintahan Bidang Kesehatan”.  

Jika dilihat ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerahmenentukan 

bahwa “dinas Daerah provinsi tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi 

dinas Daerah provinsi”. Di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah menyebutkan bahwa, “Dinas Kesehatan merupakan Dinas Daerah tipe 

A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan”.Jika dilihat 

berdasarkan ketentun Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah maka 

dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi NTB sebagai wadah atau 

perangkat daerah yang membantu menjalankan tugas daerah terutama urusan 

wajib pemerintah dalam bidang kesehatan maka RSUD Provinsi NTB 

merupakan UPTD dibawah Dinas Kesehatan. 

Selanjutnya di dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

menyebutkan bahwa, “Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta 

tata kerja perangkat daerah dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut 
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dengan Peraturan Gubernur”. Kemudian dalam rangka melaksanakan 

ketentuan Pasal 7 maka dibentuk Peraturan Gubernur Nusa Tenggara 

BaratNomor 53 Tahun 2016 tentangPembentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan FungsiSerta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

DinasPada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis BadanPada 

Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi di dalam 

peraturan tersebut belum menyebutkan bahwa RSUD Provinsi sebagai UPTD 

di bawah Dinas Kesehatan Provinsi. Dalam Pasal 3 angka (2) Peraturan 

Gubernur tersebut menyebutkan bahwa: 

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: 

a) Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi; 

b) Balai Kesehatan Mata Masyarakat; 

c) Balai Pelatihan Kesehatan; dan 

d) Akademi Perawat Kesehatan. 

 

 

Jika dilihat berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) menentukan bahwa, 

“Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis 

dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau 

Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau 

Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. 

Berdasarkan hal di atas maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
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dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara 

BaratNomor 53 Tahun 2016 tentangPembentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan FungsiSerta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

DinasPada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis BadanPada 

Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat belum sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undnag Rumah Sakit. 

Dalam rangka tetap melaksanaka tugas dan fungsi Rumah Sakit 

Provinsi NTB maka di dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah menentukan bahwa, ayat: 

(1) Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas 

sampai ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan 

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

(2) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum 

Daerah sebagai Jabatan Fungsional, dilaksanakan paling lambat 

Bulan Juni Tahun 2018. 

(3) Pengisian Jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan 

pada minggu keempat Bulan Desember Tahun 2016. 

 

Di dalam Peraturan Daerah tersebut dan Peraturan Gubernur belum 

diatur mengenai susunan organisasi RSUD Provinsi, sehingga dapat dikatakan 

bawa susunan oranisasi RSUD Provinsi NTB mengacu pada Peraturan 

Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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Di dalam Undang-undang Rumah Sakit menyebutkan bahwa, salah 

satu Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan memberikan 

perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah 

sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit. Hal tersebut ditegaskan dalam 

Pasal 3 huruf (b) Undang-undang Rumah Sakit.Agar mencapai tujuan 

penyelenggaraan rumah sakit maka setiap rumah sakit diwajibkan menyusun 

dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (Hospital Bylaws).Hal ini 

ditegaskan dalam Pasal 29 huruf (r) Undang-undang Rumah Sakit. 

Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peraturan internal Rumah 

Sakit (Hospital Bylaws) adalah peraturan organisasi rumah sakit (corporate 

bylaws) dan peraturan staf medis rumah sakit (medical staff bylaws) yang 

disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik 

(good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical 

governance). Dalam peraturan staf medis rumah sakit (medical staff baylaws) 

antara lain diatur kewenangan klinis (Clinical Privilege). 

Jika dilihat berdasarkan ketentuan-peraturan perundang-undangan 

tertinggi tentang wajib membentuk peraturan internal rumah sakit diatur 

dalam Pasal 29 huruf (r) Undang-undang Rumah Sakit. Hal ini berarti bahwa 

Pemerintah Daerah Provinsi NTB sebagai pemilik RSUD Provinsi NTB sudah 

melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang tertinggi, yaitu ketentuan 

dalam Pasal 29 huruf (r) Undang-undang Rumah Sakit, yaitu kewajiban 

membentuk peraturan internal rumah sakit. 
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Akan tetapi jika dicermati ketentuan dalam Pasal 29 huruf (r) Undang-

undang Rumah Sakit yang menentukan bahwa setiap rumah sakit mempunyai 

kewajiban “menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit 

(hospital by laws)”. Dapat dikatakan bahwa rumah sakit sebagai subjek 

hukum wajib membentuk peraturan internal (hospital by laws) sendiri. 

Tujuan dari pembentukan peraturan internal rumah sakit (hospital by 

laws) oleh rumah sakit yaitu “dimilikinya aspek pedoman hukum oleh rumah 

sakit dalam hubungannya dengan pemilik atau yang mewakili, direktur rumah 

sakit dan staf medis, dimilikinya pedoman aspek hukum dalam pembuatan 

kebijakan teknis operasional rumah sakit, dan dimilikinya pedoman aspek 

hukum dalam pengaturan staf medis.
54

 

Bedasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa secara normatif 

peraturan internal (hospital by laws) RSUD Provinsi NTB yaitu Peraturan 

Gubernur NTB Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit 

Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.Akan tetapi RSUD Provinsi 

NTB sebagai subjek hukum secara khusus belum mengatur atau membentuk 

peraturan internal (hospital by laws) sendiri.Hal ini menunjukan bahwa RSUD 

Provinsi NTB belum melaksanakan ketentuan Pasal 29 huruf (r) Undang-

undang Rumah Sakit. 

                                                             
54Depertamen Kesehatan Repubik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Direktorat 

Pelayanan Medik Dan Gigi Spesialistik, 2002, Pedoman Peraturan Iternal Rumah Sakit (Hospital 

Bylaws), op. cit, hlm. 6 

 



66 
 

 

Telah dikemukakan bahwa peraturan internal (hospital by laws) RSUD 

Provinsi NTB yaitu Peraturan Gubernur NTB Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat.Peraturan internal RSUD Provinsi NTB yang mengatur tentang 

pengelolaan limbah medis padat diatur dalam: 

1. Peraturan Gubernur NTB Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Kelola 

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Peraturan internal RSUD Provinsi NTB yang mengatur tentang 

pengelolaan limbah medis padat sebagai upaya perlindungan terhadap hak 

masyarakat akan lingkungan yang sehat diatur dalamPergub NTB Nomor 

45 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat terkait pinsip tata kelola rumah sakit yaitu dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf (f) yang menyebutkan bahwa, “Pengelolaan 

lingkungan Rumah Sakit”. 

Selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (6) Peraturan Gubernur tersebut 

menyebutkan bahwa “pengelolaan lingkungan rumah sakit sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (f), merupakan pengaturan dan 

kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan lingkungan fisik, kimia, 

biologi yang mendukung keselamatan pasien”. 

Jika dilihat berdasarkan ketentuan peraturan-perundang terkait 

pengelolaan limbah medis maka peraturan internal tersebut tetap mengacu 

kepada peraturan yang lebih tinggi yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 11 
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huruf (e) Undang-undang Rumah Sakit, Kepmenkes Nomor 

1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan 

Rumah Sakit, dan Pasal 59 Undang-undang PPLH. 

Di dalam Pergub tersebut secara spesifik belum diuraikan secara rinci 

mengenai prosedur pengelolaan limbah rumah sakit.Mengenai tanggung 

jawab pengelolaan limbah di lingkungan RSUD Provinsi NTB menjadi 

wewenang pimpinan rumah sakit atau Direktur menunjuk pejabat yang 

bertanggungjawab terkait pengelolaan lingkungan rumah sakit. Hal 

tersebut ditentukan dalam Pergub NTB Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

BaratPasal 61yang menentukan bahwa: 

(1) Direktur menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap 

pengelolaan lingkungan Rumah Sakit yang meliputi: 

a. kebersihan lingkungan Rumah Sakit meliputi area kantor dan area 

pelayanan termasuk toilet/kamar mandi; 

b. pengelolaan sampah medik dan domestik; 

c. pengelolaan limbah cair; 

d. pengamatan kepatuhan kawasan tanpa rokok; 

e. memperluas area taman dan tanaman penghijauan untuk 

mengurangi pemanasan global. 

(2) Pengelolaan lingkungan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari.  

 

 

Jika dilihat berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang 

lebih tinggi maka wewenang Direktur dalam hal menunjuk pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal 

Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan 
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PemukimanNomor HK.00.06.6.44 Tanggal 18 Februari 1993 tentang 

Persyaratan Petunjuk Teknis Tata Cara Penyehatan Lingkungan Rumah 

Sakit dimana dalam: 

Poin 1: 

Pengelola/Direksi Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan penyehatan lingkungan Rumah Sakit. 

 

Poin 2:  

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengelola/Direksi Rumah 

Sakit dapat menunjuk seorang petugas atau satuan kerja/unit 

organisasi di lingkungan Rumah Sakit yang memiliki fungsi dan tugas 

pokok di bidang penyehatan lingkungan atau bidang lain yang 

berkaitan dengan penyehatan lingkungan Rumah Sakit. 

 

 

Di dalam Pasal 61 huruf (b) dan (c) Pergub tersebut secara tegas sudah 

menentukan mengenai pengelolaan limbah medis ruamah sakit, hal ini 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 huruf (e) Undang-undang Rumah 

Sakit mengenai pengelolaan limbah rumah sakit dimana diperjelas dalam 

pasal penjelasannya bahwa, “pengelolaan limbah di rumah sakit 

dilaksanakan meliputi pengelolaan”: 

a. limbah padat 

b. limbah cair 

c. bahan gas yang bersifat infeksius 

d. bahan berbahya dan beracun (B3) dan sebagian bersifat 

radioaktif, yang diolah secara terpisah. 

 

Selain menentukan pejabat yang berwenang dalam pegelolaan limbah 

rumah sakit Direktur diwajibkan menyusun kebijakan mengenai 

pengelolaan lingkungan fisik rumah sakit.Hal tersebut ditentukan dalam 
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Pasal 61 ayat (3) bahwa, “Direktur menyusun kebijakan pengelolaan 

lingkungan fisik, kimia, biologi yang memperhatikan keselamatan pasien 

dan karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”. 

Berangkat dari ketentuan tersebut maka Direktur RSUD Provinsi NTB 

menyusun kebijakan pengelolaan tata kelola lingkungan rumah sakit 

dalam bentuk Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi 

NTB Nomor: 821.29/911/RSUDP/2016 tentang Kebijakan Pemberlakuan 

Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. 

Terkait teknis pengelolaan limbah medis di RSUD Provinsi NTB 

kemudian dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP)Instalasi Kesehatan 

Lingkungan (IKL-RS) berdasarkan Kebijakan Keputusan Direktur RSUD 

Provinsi NTB Nomor 821.29/315/RSUD/2016 tentang Pemberlakuan 

Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Lingkungan RSUD Provinsi NTB.
55

 

2. Keputusan Direktur RSUD Provinsi NTB Nomor 

821.29/315/RSUD/2016 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman 

Pelayanan Kesehatan Lingkungan RSUD Provinsi NTB 

Di dalamStandar Operasional Prosedur (SOP)Instalasi Kesehatan 

Lingkungan (IKL-RS) menyebutkan Instalasi Kesehatan Lingkungan 

(IKL-RS) adalah: 

1. Merupakan satuan organisasi non struktural dilingkungan RSUD 

Provinsi NTB, bersifat tekhnis fungsional merupakan unsur 

pembantu pimpinan Rumah Sakit. 

                                                             
55Standar Operasional Prosedur (SOP) Instalasi Kesehatan Lingkungan RSUD Provinsi NTB 2016 
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2. Suatu unit instalasi yang bertugas dalam merencanakan, 

melaksanakan, mengkoordinasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan 

Lingkungan Sanitasi Rumah Sakit. 

3. Instalasi yang di bentuk dengan keputusan direktur rumah sakit 

serta mempunyai kedudukan di bawah dan bertangguang jawab 

kepada wakil direktur umum dan keuangan RS.
56

 

 

Mengenai teknis pengelolaan limbah medis padat di RSUD Provinsi 

merupakan tanggung jawab dari Instalasi Kesehatan Lingkungan Rumah 

Sakit (IKL-RS) berdasarkan keputusan tersebut sesuai dengan Poin 1 dan 

Poin 2Keputusan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan 

Penyehatan Lingkungan PemukimanNomor HK.00.06.6.44 Tanggal 18 

Februari 1993 tentang Persyaratan Petunjuk Teknis Tata Cara Penyehatan 

Lingkungan Rumah Sakit. 

Prosedur IKL-RS antara lain: 

1. Melaksanakan pengawasan dan penelitian serta bimbingan 

terhadap pelaksanaan kebersihan/cleaning service agar lingkungan, 

ruang dan bangunan rumah sakit selalu dalam keadaan bersih 

2. Mengoprasionalkan pemusnahan sampah medis (incinerator) dan 

pengolah limbah cair waste water treatmen plant (WWTP) 

3. Memilihara lingkungan, ruang dan bangunan rumah sakit tidak 

mungkin sebagai tempat bersarang dan berkembang biaknya 

serangga, binatang pengerat dan binatang pengganggu lainnya 

4. Mempungsikan sarana prasarana dan bangunan yang sesuai 

dengan fungsinya serta memenuhi standar persyaratan kesehatan 

5. Melakukan pengambilan sampel dan rujuk ke balai laboraturium 

kesehatan NTB agar air bersih, limbah, ruang serta lingkungan 

rumah sakit memenuhi persyaratan kesehatan yang sesuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 

                                                             
56Ibid 
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6. Memberi saran/kepada pimpinan rumah sakit yang terkait dengan 

kesehatan lingkungan/sanitasi rumah sakit 

7. Mengadakan kerja sama dengan unit instansi terkait yang 

berhubungan dengan kesehatan lingkungan/sanitasi rumah sakit 

8. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan serta evaluasi hasil 

pelaksanaan program kesehatan lingkungan/sanitasi rumah sakit 

 

 

Jadwal kegiatan IKL-RS NTB meliputi: 

a. Kegiatan harian diantaranya yaitu: pengoprasian unit pengelolaan 

limbah cair waste water treatmen plant (WWTP), pengoprasian 

mesin incinerator, pengawasan pengelolaan limbah padat dari 

penampungan awal, pengangkutan dan pembuangan/pemusnahan, 

pendistribusian kantong plastik ke unit-unit penghasil limbah, dan 

pengawasan terhadap pekerja cleaning service. 

b. Kegiatan mingguan diantaranya yaitu: monitoring terhadap 

lingkungan fisik bersama devisi yang ada IKL, monitoring 

jaringan perpipaan dan unit kontrol air limbah, monitoring 

bersama pengawas cleaning service, survey dan suplay 

minyak/bahan bakar ke tangki mesin incinerator. 

c. Kegiatan bulanan diantaranya yaitu: Pemantauan kualitas limbah 

cair, pemantauan kualitas air besrsih, pemantauan kualitas ruang 

dan banguanan, pemeriksaan terhadap pelaksana pekerjaan 

cleaning service, evaluasi pekerjaan cleaning service dan membuat 

laporan bulanan. 
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d. Kegiatan 6 (enem) bulanan diantaranya yaitu: pemeriksaan kualitas 

instalasi pembuangan air limbah oleh balai laboraturium kesehatan 

selaku tempat rujukan, pemeriksaan kualitas air bersih oleh balai 

laboraturium kesehatan, pemriksaan kualitas ruang, bangunan dan 

lingkungan, membuat laporan triwulan dan tahunan. 

e. Kegiatan khusus diantaranya yaitu: penyususnan anggaran untuk 

devisi penyehatan lingkungan, penyusunan rencana kebutuhan 

alat/bahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan devisit 

penyehatan lingkungan.
57

 

Terakit dengan prosedur dan jenis kegiatan yang dilakukkan oleh IKL-

RS NTB sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur 

Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan 

PemukimanNomor HK.00.06.6.44 Tanggal 18 Februari 1993 tentang 

Persyaratan Petunjuk Teknis Tata Cara Penyehatan Lingkungan Rumah 

Sakit.
58

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak U. (petugas 

Instalasi Kesehatan Lingkungan Seksi Bidang Pengelolaan Limbah Unit 

Teknis RSUD Provinsi NTB) sebagai perwakilan dari RSUD 

Kegiatanyang dilakukan oleh Seksi Bidang Pengelolaan Limbah Unit 

                                                             
57Ibid 
58 Lihat Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan 

Lingkungan PemukimanNomor : HK.00.06.6.44 tentang : Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan 

Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit 
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Teknis RSUD Provinsi NTB diperoleh informasi bahwa pengelolaan 

limbah rumah sakit berdasarkan ketentuan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Instalasi Kesehatan Lingkungan RSUD Provinsi NTB.
59

 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Instalasi Kesehatan Lingkungan 

RSUD Provinsi NTB terkait pengelolaan Limbah Padat:
60

 

Pengelolaan Limbah Padat 

Tahapan pengelolaan limbah medis antara lain  

1. Pemilihan dan pewadahan  

a. Pemilahan limbah medis di lakukan mulai dari sumber yang 

menghasilkan limbah medis padat 

b. Pewadahan limbah medis padat menggunakan bak tertutup 

yang telah di alasi kantong pelastik warna kuning  

Catatan: jika setok kantong plastik warna kuning tersedia karna di 

lapangan kadang di temukan penggunaan kantong plastik selain 

warna kuning  

c. Pewadahan limbah benda tajam dikumpulkan dalam wadah 

yang anti bocor dan anti tusuk yaitu menggunakan botol bekas 

air mineral dan alkohol  

2. Pengumpulan, pengangkutan dan penyimpanan  

a. Pengumpulan limbah medis padat dari setiap ruangan 

penghasil limbah medis padat menggunakan bak tertutup yang 

lebih besar dan kantong plastik yang telah terisi limbah medis 

padat telah di ikat dengan rapi dan kuat 

b. Pengangkutan limbah medis padat ke incinerator menggunakan 

troli dan dilakukan oleh tenaga cleaning service (CS) masing 

masing ruangan. 

c. Penyimpanan limbah medis padat yang telah terkumpul di 

letakan di dalam ruang incinerator menggunakan bak besar 

tertutup tempat penampungan sementara (TPS) limbah medis 

padat 

3. Pengolahan dan pemusnahan  

                                                             
59

Wawancara dilakukan tanggal 13 Maret 2019 Jam12-selesai di RSUD Provinsi NTB 
60

Standar Operasional Prosedur (SOP) Instalasi Kesehatan Lingkungan RSUD Provinsi NTB 2016 
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a. Pengolahan limbah medis padat dilakukan dengan cara 

pembakaran menggunakan incinerator, pengolahan di lakukan 

setiap hari dari pukul 08:00 sampai dengan selesai dan 

dilkukan oleh petugas incinerator  

b. Pemusnahan abu hasil pengolahan yang telah di kemas rapi 

dan kuat di simpan ke tempat penampungan  

Sementara limbah non medis di buang ke kontainer yang telah di 

sediakan oleh rumah sakit untuk selanjutnya diangkut ke tempat 

penampungan akhir oleh Dinas Kebersihan Kota Mataram. 

Unit terkait: 

a. Management 

b. Petugas kesehatan lingkungan 

c. Ruangan penghasil limbah medis 

d. Petugas cleaning service 

e. Pihak ketiga 

 

Jika dilihat Standar Operasional Prosedur (SOP) Instalasi Kesehatan 

Lingkungan RSUD Provinsi NTB terkait tata laksana pengelolaan limbah 

medis padat dari pemilahan, pewadahan, pengangkutan, penyimpanan, 

pengolahan dan pemusnahan sudah sesuai dengan Tata Laksana 

Pengelolaan limbah medis padat yang daiatur dalam Kepmenkes Nomor 

1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan 

Rumah Sakit, dan Pasal 59 Undang-undang PPLH.
61

Dapat disimpulkan 

bahwa SOP IKL-RS NTB tersebut tidak bertentangan dengan peraturan 

tertinggi. 

                                                             
61 Lihat Huruf C Tata Laksana Kepmenkes Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan 

Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dan Pasal 59 Undang-undang PPLH 
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Selanjutnya mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Instalasi 

Kesehatan Lingkungan RSUD Provinsi NTB terkait pengelolaan Limbah 

B3: 

  Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

 Pengelolaan limbah B3 

1. Pewadahan dan pengumpulan  

Ditempatkan pada ruangan yang menghasilakan limbah B3 seperti 

ruang rontegn dan ruang workshop teknisi. Pewadahan dan 

pengumpulan limbah B3 dari ruang tersebut menggunakan bak 

khusus tertutup warna “merah” dan di beri label 

2. Pengangkutan  

Pengangkutan limbah B3 di mulai dengan pengosongan bak 

pewadahan dan pengumpulan dari ruang workshop teknisi kemudian 

di angkut ke pengumpulan lokal atau ke tempat pemusnahan. 

Pengangkutan dilakukan setiap hari oleh petugas cleaning service 

Unit terkait:  

a. Petugas kesehatan lingkungan  

b. Petugas cleaning service 

c. Manajemen  

d. Pihak ke tiga 

 

 

C. Implementasi Peraturan Internal RSUD Provinsi NTB dalam Mengelola 

Limbah Medis Padat 

Rumah sakit sebagai instansi pelayanan publik, merupakan salah satu 

sumber penghasil limbah medis dari kegiatan perawatan atau pelayanan 

kesehatan.Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan selain membawa 

dampak positif bagi masyarakat, rumah sakit juga berpotensi membawa 

dampak negatif terhadap lingkungan dan manusia. Dampak negatifnya adalah 

berupa pencemaran dari suatu proses kegiatan pengelolaan limbah yang tidak 
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baik. Dengan demikian, salah satu prasarana yang harus di miliki rumah sakit 

adalah instalasi pengelolahan limbah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 

huruf (e) Undang-undang Rumah Sakit.Berikut pengelolaan limbah medis 

padat di RSUD Provinsi NTB. 

1. Pemilahan dan Pewadahan Limbah Medis Padat di RSUD Provinsi 

NTB 

Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah 

infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah 

Sitoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah konteiner betekanan, 

dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.
62

 

Limbah medis dikategorikan menjadi lima golongan yaitu
63

: 

a. Golongan A 

1) Dressing bedah, swab dan semua limbah terkontaminasi dari 

kamar bedah; 

2) Bahan-bahan kimia dari kasus infeksi; 

3) Seluruh jaringan tubuh manusia (infeksi maupun tidak) 

bangkai/jaringan hewan dari laboraturium dan hal-hal lain 

yang berkaitan dengan swab dan dressing 

b. Golongan B, Syringe bekas, jarum, cartridge, pecahan gelas dan 

benda-benda tajam lainnya. 

c. Golongan C, limbah dari ruang laboraturium dan postpartum 

kecuali yang termansuk dalam golongan A. 

d. Golongan D, limbah bahan kimia dan bahan farmasi tertentu. 

e. Golongan E, pelapis bed-pandisposable,urinoir, incontinence-pad 

dan stopmach. 

 

 

                                                             
62 Lihat bagian IV Kepmenkes Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan 

Lingkungan Rumah Sakit 
63Ibid, hlm. 150 
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Limbah medis padat merupakan limbah spesifik karena 

membahayakan kesehatan dan lingkungan.Selain itu mengandung limbah 

B3. Secara khusus pengaturan mengenai pengelolaan limbah medis padat 

diatur dalam Kepmenkes Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang 

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yaitu: 

a. Setiap rumah sakit harus mengelola dan mengawasi penggunaan 

bahan kimiawi dan beracun 

b. Setiap peralatan yang digunakan dalam pengelolaan limbah medis 

mulai dari penggunaan, pengangkutan danpemusnahan harus 

melalui sertifikasi dari pihak yang berwenang 

c. Pemilahan limbah harus dilakukan dari sumber yang menghasilkan 

limbah 

d. Limbah benda tajam harus dikumpulkan dalam satu wadah tanpa 

memperharikan terkontaminasi atau tidaknya wadah. Wadah 

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

sehingga orang yang tidak berkempentingan tidak membukannya. 

 

 

Hasil wawancara dengan Pak U. (petugas Instalasi Kesehatan 

Lingkungan Seksi Bidang Pengelolaan Limbah Unit Teknis RSUD 

Provinsi NTB) sebagai perwakilan dari RSUD, menyatakan bahwa, jenis 

limbah paling banyak yang dihasilkan adalah, limbah hasil kegiatan 

keperawatan (ruang keperawatan) misalnya, botol infus, jarum suntik, 

kapas, spuit, verban, handscoonbekas kematian dari ruang tindakan. 

Untuk penanganan limbah medis alurnya yaitu limbah dibawacleaning 

service, dibawa ke tempat penampungan sementara, dikumpulkan, petugas 

kemudian mengepak, kemudian ditimbang dimasukan ke tempat gudang, 

tempat penyimpanan sementara (TPS). 
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Terkait pemilahan dan pewadahan, petugas menyatakan bahwa, 

alurnya sudah sesuai dengan ketentuan dalam Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Instalasi Kesehatan Lingkungan RSUD Provinsi 

NTB.Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Instalasi Kesehatan 

Lingkungan RSUD Provinsi NTB menentukan bahwa: 

a. Pemilahan limbah medis di lakukan mulai dari sumber yang 

menghasilkan limbah medis padat 

b. Pewadahan limbah medis padat menggunakan bak tertutup yang 

telah di alasi kantong pelastik warna kuning  

Catatan: jika setok kantong plastik warna kuning tersedia karena di 

lapangan kadang di temukan penggunaan kantong plastik selain 

warna kuning  

c. Pewadahan limbah benda tajam di kumpulkan dalam wadah yang 

anti bocor dan anti tusuk yaitu menggunakan botol bekas air 

mineral dan alkohol  

 

 

Jika dilihat berdasarkan ketentuan dalam Kepmenkes Nomor 

1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan 

Rumah Sakit menentukan bahwa: 

(1) Pemilahan limbah harus dilakukan mulai dari sumber yang 

menghasilkan limbah. 

(2) Limbah yang akan dimanfaatkan kembali harus dipisahkan dari 

limbah yang tidak dimanfaatkan kembali. 

(3) Limbah benda tajam harus dikumpulkan dalam satu wadah tanpa 

memperhatikan terkontaminasi atau tidaknya. Wadah tersebut 

harus anti bocor, anti tusuk dan tidak mudah untuk dibuka 

sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak membukanya. 

(4) Jarum dan syringnes harus dipisahkan sehingga tidak dapat 

digunakan kembali. 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa dalam hal 

pemilhan dan pewadahan limbah medis padat di RSUD Provinsi NTB 

dalam Prosedur (SOP) Instalasi Kesehatan Lingkungan RSUD Provinsi 

NTBsudah sesuai dengan pengaturan khusus mengenai pengelolaan 

limbah medis padat dalam Kepmenkes Nomor 

1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan 

Rumah Sakit. 

Sampah medis bersumber dari tindakan medis dan penunjang medis 

yang mengandung mikroorgnisme dan bahn lain yang bersifat beracun 

sehingga kemungkinan besar menularkan penyakit kepada pegawai rumah 

sakit, pasien, dan pencemaran lingkungan rumah sakit. Sampah medis 

termasuk dalam golongan sampah spesifik sehingga memerlukan 

pengelolaan khusus. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaannya terkait pemilahan 

dan pewadahan dapat dikatakan sudah sesuai dengan SOP-IKL dan 

ketentuan dalam Kepmenkes Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang 

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. 
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Gambar 3.2. Wadah Sampah Medis di RSUD Provinsi NTB 

 

Jika dilihat berdasarkan ketentuan Kepmenkes Nomor 

1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan 

Rumah Sakit. 

Gambar.3.3. Jenis Wadah dan Label Limbah Medis Padat Sesuai 

Kategorinya 

 

2. Pengumpulan, Pengangkutan dan Penyimpanan Limbah Medis Padat 

di RSUD Provinsi NTB 

Hasil wawancara Seksi Bidang Pengelolaan Limbah Unit Teknis 

RSUD Provinsi NTB dengan diperoeh informasi bahwa alur penanganan 

limbah medis yaitu limbah dibawacleaning service, dibawa ke tempat 

penampungan sementara, dikumpulkan, petugas kemudian mengepak, lalu 

ditimbang dan dimasukan ke tempat gudang, tempat penyimpanan 
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sementara (TPS). Lebih lanjut hasil wawancara Seksi Bidang Pengelolaan 

Limbah Unit Teknis RSUD Provinsi NTB dengan diperoeh informasi 

bahwa, lama penyimpanan limbah medis padat B3 adalah tiga hari 

tergantung penganggkutan, biasanya seminggu dua kali terjadwal, 

maksimal seminggu dua kali, kalau hari biasa seminggu satu kali karena 

jarak, sedangkan limbah padat infeksius disimpan paling lama satu 

minggu, kadang satu minggu diambil dua kali, kadang seminggu diambil 

satu kali. 

Terkait dengan pengumpulan, pengangkutan, dan penyimpanan 

Limbah medis padat di RSUD Provinsi NTB, jika dilihat berdasarkan 

ketentuan SOP IKL-RS Provinsi NTB menetukan bahwa: 

Pengumpulan, pengangkutan dan penyimpanan  

a. Pengumpulan limbah medis padat dari setiap ruangan penghasil 

limbah medis padat menggunakan bak tertutup yang lebih besar 

dan kantong plastik yang telah terisi limbah medis padat telah di 

ikat dengan rapi dan kuat 

b. Pengangkutan limbah medis padat ke incinerator menggunakan 

troli dan dilakukan oleh tenaga cleaning service (CS) masing 

masing ruangan. 

c. Penyimpanan limbah medis padat yang telah terkumpul di letakan 

di dalam ruang incenerator menggunakan bak besar tertutup 

tempat penampungan sementara (TPS) limbah medis padat 

 

 

Jika dilihat berdasarkan Kepmenkes Nomor 

1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan 

Rumah Sakit terkait pengumpulan, penyimpanan dan pengangkutan 
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limbah medis padat ditentukan bahwa, “Penyimpanan limbah medis padat 

harus sesuai iklim tropis yaitu musim hujan paling lama 48 jam dan 

musim panas paling lama 24 jam” maka SOP-IKL sesuai denganketentuan 

dalam Kepmenkes Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang 

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. 

Akan tetapi hasil penelitian menunjukan bahwa dikatakan bahwa, 

implementasi pengelolaan limbah medis padat belum sesuai ketentuan 

Kepmenkes Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan 

Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.Selain itu dalam SOP-IKL RSUD 

Provinsi NTB secara spesifik belum menentukan lama penyimpanan 

limbah medis padat di tempat penampungan sementara (TPS), sehingga 

tidak sesuai dengan ketentuan atau bertentangan dengan peraturan 

tertinggi yaitu Kepmenkes Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang 

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. 

Menurut Kepmenkes Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang 

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit terkait, penyimpanan 

limbah medis padat harus sesuai iklim tropis yaitu musim hujan paling 

lama 48 jam dan musim panas paling lama 24 jam”. 

3. Pengolahan dan Pemusnahan Limbah Medis Padat di RSUD Provinsi 

NTB 

Kepemilikan instalasi pengelolaan limbah medis merupakan sarana 

prasarana yang harus dimiliki rumah sakit. Terkait kepemilikan alat 
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pengelolaan limbah medis (incinerator), RSUD Provinsi NTB sudah 

memiliki alat tersebut, hal ini dikuatkan berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan Pak U. (petugas Instalasi 

Kesehatan Lingkungan Seksi Bidang Pengelolaan Limbah Unit Teknis 

RSUD Provinsi NTB) sebagai perwakilan dari RSUD, yang menyatakan 

bahwa, RSUD Provinsi NTB sudah memliki incinerator untuk 

pengelolaan dan pemusnahan limbah padat dan B3.
64

Hal ini menunjukan 

bahwa RSUD Provinsi NTB sudah memenuhi salah satu syarat sarana dan 

prasarana rumah sakit sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang 

Rumah Sakit. 

Kepemilikan sarana dan prasarana merupakan salah satu syarat rumah 

sakit sebagaiamana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 

Rumah Sakit bahwa, “Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, 

bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan”. 

Selanjutnya dalam Pasal 11 mengenai prasaran rumah sakit sebagaimana 

dimaksud Pasal 7 ayat (1) salah satunya adalah instalasi pengelolaan 

limbah. 

 

                                                             
64

Wawancara dilakukan tanggal 13 Maret 2019 Jam12-selesai di RSUD Provinsi NTB 
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Gambar 3.4.Incenerator RSUD Provinsi NTB 

 

Jika dilihat berdasarkan SOP IKL-RS Provinsi NTB secara jelas 

menentukan bahwa: 

a. Pengolahan limbah medis padat di lakukan dengan cara 

pembakaran menggunakan incenerator, pengolahan dilakukan 

setiap hari dari pukul 08:00 sampai dengan selesai dan dilkukan 

oleh petugas incenerator  

b. Pemusnahan abu hasil pengolahan yang telah dikemas rapi dan 

kuat di simpan ke tempat penampungan  

 

 

Hasil wawancara dengan informan didapatkan informasi bahwa untuk 

pengelolaan limbah medis padat infeksius dan B3, limbah dikumpulkan, 

dipak kemudian ditimbang dan dimasukan ke TPS memiliki gudang 

khusus limbah B3 infeksius.Pelaksanaan pengelolaan pemusnahan limbah 

B3 dan limbah padat infeksius pihak RSUD Provinsi NTB bekerjasama 

dengan pihak ketiga karena incenerator rusak dan hingga saat ini belum 

diperbaiki, sebelumnya incenerator tersebut belum memiliki izin operasi 

incenerator sehingga RSUD Provinsi NTB bekerja sama dengan PT. Pria 

yang beralamat di Mojokerto (ada MOU). Limbah padat infeksius dan B3 

dibawa dan dimusnahkan di Mojokerto. 
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Senada dengan pak O. W (Kepala Seksi Kesling Bidang Pengendalian 

Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan 

Provinsi NTB), Pak A. BKepala Bidang Kesehatan Masyarakat Seksi 

Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga (Dinas Kesehatan 

Kota Mataram), Pak G. D. E (Seksi Bidang Penataan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB), Pak D (Kepala Seksi 

Konservasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram) yang menyatakan 

bahwa, RSUD Provinsi NTB bekerja sama dengan pihak dalam hal 

pengelolaan limbah medis padat dan B3 untuk pemusnahannya karena 

rumah sakit belum memiliki izin operasional. Selanjutnya menurut Kepala 

Seksi Kesling Bidang Pengendalian Pencegahan Penyakit dan Kesehatan 

Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, kendala yang dihadapi 

rumah sakit adalah masalah ijin operasional incenerator karena tidak 

mudah mengurus suatu izin, kriterianya berat agar mencegah terjadinya 

dioksin pada pengelolaan limbah maka incinerator harus memiliki suhu 

1000
0
C. Persyaratan itu kemungkinan belum dipenuhi sehingga izin 

pengelolaan limbah B3 dan medis padat belum dikelola secara tersendiri. 

Jika dilihat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

dalam Undang-undang PPLH Pasal 59 ayat 3 menyebutkan bahwa 

“Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan 

limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain”.Hal ini 

menunjukan bahwa RSUD Provinsi NTB sudah melaksanakan ketentuan 
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Pasal 59 ayat (3) Undang-undang PPLH serta ketentuan tata laksana 

dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan 

Penyehatan Lingkungan PemukimanNomor HK.00.06.6.44 Tanggal 18 

Februari 1993 tentang Persyaratan Petunjuk Teknis Tata Cara Penyehatan 

Lingkungan Rumah Sakit bahwa: 

Dalam menyelenggarakan penyehatan lingkungan Rumah Sakit 

dapat memanfaatkan jasa rekanan (kontraktor) atau badan hukum 

lainnya, baik milik pemerintah maupun pihak swasta untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan sulit dilakukan 

sendiri oleh Rumah Sakit. 

 

Kepemiliki incenerator di rumah sakit sebagai alat pemusnahan limbah 

medis padat dan beracun harus memiliki izin operasional sebagaimana 

ditentukan dalam Undang-undang PPLH menyebutkan bahwa: 

 

Pasal 59 ayat 3: 

 

Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, 

Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 

 

Ayat 4: 

 

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib mencantumkan 

persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban 

yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. 

 

 

Jika dilihat berdasarkan ketentuan SOP IKL-RS Provinsi NTB 

“Pengolahan dan Pemusnahan limbah medis padat di lakukan dengan cara 

pembakaran menggunakan incenerator, pengolahan dilakukan setiap hari 

dari pukul 08:00 sampai dengan selesai dan dilakukan oleh petugas 
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incinerator”. Ketentuan dalam Pergub NTB Nomor 45 Tahun 2016 

tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Pasal 61 ayat (2) bahwa, Pengelolaan lingkungan Rumah Sakit 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 24 (dua puluh 

empat) jam sehari”, sedangkan ketentuan Kepmenkes Nomor 

1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan 

Rumah Sakit terkait pengumpulan, penyimpanan dan pengangkutan 

limbah medis padat ditentukan bahwa, “Penyimpanan limbah medis padat 

harus sesuai iklim tropis yaitu musim hujan paling lama 48 jam dan 

musim panas paling lama 24 jam”.Berdasarkan ketentuan tersebut maka 

pelaksanaan pengelolaan pemusnahan limbah medis padat dan B3 belum 

sesuai atau bertentangan dengan peraturan tertinggi. 

 
Gambar 3.5 Gudang Khusus Limbah Medis Padat B3 RSUD Provinsi 

NTB  

 

Terkait pengelolaan limbah padat non medis berdasarkan ketentuan 

Kepmenkes Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan 

Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit menentukan bahwa, “limbah tidak 

boleh dibiarkan dalam wadahnya melebihi 3x24 jam atau apabila 2/3 

bagian kantong sudah terisi oleh limbah, maka harus di angkut supaya 
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tidak menjadi perindukan vektor penyakit atau binatang pengganggu, 

sedangkan untuk tempat TPS sementara limbah non medis, “tempat 

penampungan limbah non medis sementara harus kedap air, bertutup dan 

selalu dalam keadaan tertutup bila sedang tidak diisi serta mudah 

dibersihkan”. Tempat penampungan sampah sementara harus dibersihkan 

sekurang-kurangnya 1x24 jam. 

Pengelolaan limbah non medis berdasarkan SOP-IKL RSUD Provinsi 

NTB: 

Prosedur: 

1. Sampah di tampung di tempat produksi sampah untuk sementara  

2. Di setiap unit di sediakan tempat sampah dengan bentuk, ukuran 

dan jumlah yang di sesuaikan dengan kondisi setempat 

3. Untuk sampah medis di tampung pada tempat khusus yang telah di 

lapisi plastik/kresek berwarna kuning. Sedangkan sampah non 

medis di tampung pada tempat penampungan yang di lapisi 

pelastik berwarna hitam untuk memudahkan pengangkutan. 

4. Kereta pengangkut sampah medis terpisah dengan sampah non 

medis  

5. Sampah medis terkumpul di angkut dan di musnahkan dengan cara 

dibakar di incinerator, sedangkan sampah non medis yang 

terkumpul di angkut dan di kumpulkan di tempat pengumpulan 

atau container khusus. 

6. Sampah non medis yang ada di kontainer di angkut oleh Dinas 

Kebersihan Kota Mataram untuk di buang di TPA. 

 

 

Untuk pengelolaan limbah domestik, berdasarkan hasil wawancara 

dengan Pak Upetugas Seksi Bidang Pengelolaan Limbah Unit Teknis 

RSUD Provinsi NTB menyatakan bahwa, limbah non-infeksius langsung 
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ditampung di 2 kontenerTPS domestik khusus (milik RSUD Provinsi 

NTB), setelah itu dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) bank 

sampah di RSUD. Biasanya setelah penuh limbah petugas menghubungi 

supir truk pengangkut kemudian diangkut.Rutinnya setiap hari 

diangkut.RSUD Provinsi NTB juga bekerjasama dengan Dinas 

Kebersihan Kota Mataram.
65

Sebagaimana ditemukan oleh pak O. W 

(Kepala Seksi Kesling Bidang Pengendalian Pencegahan Penyakit dan 

Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi NTB) menyatakan 

bahwa untuk limbah domestik bekerjasama dengan Dinas Kebersihan 

Kota Mataram.Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan sampah domestik 

sudah sesuai dengan SOP-IKL RSUD Provinsi NTB dan Kepmenkes 

Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan 

Lingkungan Rumah Sakit.Informan menyatakan bahwa ada dua petugas 

IKL RSUD Provinsi NTB.Untuk pengelolaan limbah medis padat sudah 

baik dari pengepakan sampai penampungan.Untuk laporan periodik yaitu 

ada laporan ke 1 jajaran rumah sakit, triwulan, persemester dan tahunan. 

 Tetapi dapat dilihat dalam gambar 3.1 masih ada sampah domestik 

yang berserakan di TPS sementara sehingga dapat menimbulkan atau 

mengundang vektor penyakit seperti lalat kecoak, tikus dan binatang 

penganggu lainnya sehingga dapat menggangu kenyamanan dan 

menimbulkan bau. 

                                                             
65 Wawancara dilakukan tanggal 13 Maret 2019 Jam12-selesai di RSUD Provinsi NTB 
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Gambar 3.6. Bak Sampah Domestik RSUD Provinsi NTB 

 
Gambar 3.7. Tempat Sampah RSUD Provinsi NTB  

 

Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dalam hal 

pengelolaan limbah medis, pemerintah diwajibkan melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap penyelenggara kesehatan dalam hal ini rumah 

sakit.Pengawasan lingkungan hidup dilakukan oleh Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. 

Di dalam Pasal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik 

IndonesiaNomor 02 Tahun 2013 tentangPedoman Penerapan Sanksi 

Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pasal 1 ayat: 

(4): Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan 

menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan 

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup”. 
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(5): Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat 

PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, 

kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan 

pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

(6): Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi 

tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan 

kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerahadalah pegawas Negeri 

Sipil yang berada pada instansi-instansi yang bertanggung jawab di daerah 

yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh 

Gubernur/Bupati/Walikota. 

Di dalam Pasal 63ayat (2) huruf (i) Undang-undang PPLH 

menentukan bahwa “pemerintah provinsi bertugas dan berwenang 

“melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan 

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup”. 

Kemudian diatur dalam Pasal 71 Undang-undang PPLH ayat, 

1. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikotasesuai dengan 

kewenangannya wajibmelakukan pengawasan terhadap 

ketaatanpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatanatas ketentuan 

yang ditetapkan dalamperaturan perundang-undangan di 

bidangperlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup. 

2. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan 

kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada 

pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
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3. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri Gubernur, atau 

Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup 

yang merupakan pejabat fungsional. 

 

 

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, 

Gubernur/Walikota diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk 

mendelegasikan kewenangan dalam melakukan pengawasan dalam 

kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup.sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 tersebut. 

Sebagaiamana disebutkan bahwa setiap daerah wajib memiliki 

PPLHD. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan informasi bahwa Hasil 

wawancara dengan Pak G. D. E (Seksi Bidang Penataan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB) didapatkan informasi 

bahwa, pada tahun 2012 ada pejabat PPLDH berdasarkan SK Gubernur, 

tapi kira-kira tahun 2015 sampai sekarang hanya ada petugas fungsional 

yang SKnya dari Dinas Kesehatan Lingkungan dan Kehutanan 

Provinsi.Lebih lanjut informan menyatakan bahwa, saat ini ada 7 petugas 

PPLHD dengan jabatan fungsional dan pernah mengikuti pelatihan. 

Jumlah petugas PPLHD di bidang pengelolaan sampah dan pengendalian 

pencemaran ada 3 atau 4 orang yang seksi PPLDH tapi 1 petugas yang 

memiliki SK yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Lingkungan dan 

Kehutanan Provinsi. Informan juga menyatakan bahwa secara fungsional 

resmi belum ada pejabat PPLHD tetapi untuk menjalankan fungsi sebagai 
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PPLHD ada yang ditunjuk karena belum memiliki SK. Informan juga 

mengatakan bahwa, kendalanya adalah karena belum ada anggaran untuk 

tunjangan dan tim peneliti. anggaran dari dinas sendiri. 

Hasil wawancara dengan Pak D (Kepala Seksi Konservasi di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Mataram) didapatkan informasi bahwa, sampai 

saat ini belum ada pejabat PPLHD di Dinas Kesehatan Lingkungan Kota 

Mataram.Yang ada yaitu petugas yang sering mengikuti pelatihan 

PPLHD. Informan menyatakan bahwa ada tiga petugas yang sering 

mengikuti pengawasan tetapi bukan pejabat fungsional yang memiliki 

sertifikat bukan SK. Informan juga menyatakan bahwa sebenarnya 

lingkungan hidup kota sendiri yang tidak paham bahwa posisi PPLHD 

sangat penting dalam pengawasan sehingga dinas lingkungan hidup kota 

terkesan tidak peduli terhadap keberadaan PPLHD. Sehingga SKnya tidak 

pernah diurus. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa, 

wewenang petugas yang melakukan tugas PPLHD tidak sesuai atau 

bertentangan dengan Pasal 71 Undang-undang PPLH. Dapat dikatakan 

bahwa, dengan sangat tegas dalam pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) tentang 

pentingnya ketersediaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) 

yang ditetapkan oleh Menteri dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 

Daerah (PPLHD) yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai 

dengan kewenangannya untuk dapat melaksanakan peran dan tugasnya. 
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Maka dapat disimpulkan bahwa, berlaku asas lex superior derogate legi 

inferior (aturan hukum yang lebih tinggi didahulukan dari pada aturan 

hukum yang lebih rendah). 

Rumah Sakit Umum daerah NTB juga mendapat pengawasan dari 

instansi terkait. Berdasarkan hasil wawancara denganpak O. W (Kepala 

Seksi Kesling Bidang Pengendalian Pencegahan Penyakit dan Kesehatan 

Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi NTB) menyatakan bahwa, 

tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi adalah pengawasan di bidang 

pelayanan kesehatan, lebih lanjut diinformasikan bahwa, RSUD awalnya 

di bawah Dinas Kesehatan Provinsi tetapi sekarang telah menjadi UPD 

tersendiri sehingga Dinkes Provinsi hanya melakukan pembinaan dan 

pengawasan, dan menilai kualifikasi kontrol rumah sakit.
66

 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak A. B, terkait tanggung 

jawab Dinas Kesehatan KotaMataram dalam kegiatan pengelolaan limbah 

medis padat RSUD Provinsi NTB hasil wawacara dengan didapatkan 

informasi bahwa, tanggung jawab Dinas Kesehatan KotaMataram adalah 

pembinaan bagaimana pengelolaan limbah medis sesuai dengan standar 

kesehatan, tetapi juga melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup jika limbah yang keluar lingkungan rumah sakit dan 

berdampak bagi lingkungan di luar kawasan rumah sakit. Dinas Kesehatan 

                                                             
66

Wawancara dengan tanggal 13 MAret dengan O. W (Kepala Seksi Kesling Bidang Pengendalian 

Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi NTB) 
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Kota Mataram tetap melakukan pembinaan dengan petugas IKL rumah 

sakit terkait dengan lingkungan dan sanitasi.
67

 

Hasil wawancara dengan Pak G. D. E (Seksi Bidang Penataan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB) juga 

menyatakan bahwa, tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan 

limbah medis B3 RSUD dan penghasil B3 lainnya, dan memfasilitasi 

kegiatan pengelolaan limbah B3. Pihak rumah sakit memfasilitasi 

pengangkutan, pengumpulan, dan pengelolaan limbah B3 yang ada, 

karena di NTB belum ada pengelolaan limbah B3 jadi sebagian dianggkut 

keluar NTB dan diolah oleh pihak ketiga.Berdasarkan hasil wawancara 

mengenai upaya agar penanangan limbah medis padat di rumah sakit 

dilakukan dengan baik infoman mengatakan bahwa, pertama tidak 

melanggar hukum, patuh terhadap undang-undang pengelolaan limbah 

B3.Selain itu perlu pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan 

pengelolaan limbah B3 sehingga dipastikan samapai ke tempat 

pengelolaan limbah akhir.
68

 

Hasil wawancara dengan Pak D (Kepala Seksi Konservasi di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Mataram) juga mengatakan bahwa, tugas dan 

tanggung jawab Dinkes Lingkungan Hidup Kota Mataram adalah 

                                                             
67

Wawancara dilakukan tanggal 6 Maret 2019 Jam10-selesai di RSUD Provinsi NTB 
68

Wawancara dengan pak G. D. E tanggal 6 Maret 2019, pukul 09-selesai Seksi Bidang Penataan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 
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pengawasan yang juga menjadi tugas pemerintah kota, yang mengawasi 

pengelolaan semua limbah yang dihasilkan oleh RSUD Provinsi NTB.
69

 

Mengenai monitoring dari Dinas Kesehatan Provinsi, didapatkan 

informasi bahwa, program Dinas Kesehatan melakukan pengawasan tidak 

terlalu sering. Biasanya dilakukan 6 bulan sekali.Yang dimonitoring 

adalah apakah limbah padatnya disimpan di gudang penyimpanan, 

sementara limbah B3 apakah secara periodik dilakukan pengankutan atau 

tidak.Sedangkan untuk limbah domestik lebih mudah karena untuk 

pengawasannya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk 

pengangkutan samapah domestik.Lebih lanjut informan mengatakan 

bahwa limbah domestik tidak boleh lebih dari tiga hari di TPS.Untuk 

pengawasan sudah memilki system pelaporan masing rumah sakit baik 

kabupaten maupun provinsi.Laporannya dapat dilakukan secara onlineke 

pusat.Setealah laporan dibaca oleh pihak dinkes provinsi kemudian 

melakukan uji petik setiap 6 bula sekali. 

Selanjutnya petugas yang mengelola program limbah hanya 2 orang 

yang ditugaskan sebagai pengelola program limbah rumah sakit. terkait 

dengan hambatan dinkes provinsi terhadap pengawasan limbah medis 

rumah sakit informan mengatakan bahwa tidak ada hambatan karena 

untuk limbah cair teknologinya tidak terlalu canggih untuk melakukan 

                                                             
69

Wawancara tanggal 13 Maret 2019, pukul 10-selesaidengan Pak D Kepala Seksi Konservasi di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Mataram 
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baku mutu air, sedangkan untuk pengelolaan limbah medis padat atau B3 

tinggal melihat apakah pengamanan sampah medis atau B3 sesuai dengan 

ketentuan mislanya menggunakan kantong plastik warna kuning, 

kemudian dianggkut sesuai aturan yaitu 2x24 jam. Jika lebih dari 2 atau 3 

hari ditelusuri apa masalahnya kemudian didiskusikan. Sepanjang 

pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku 

maka tidak terlalu  suliit untuk pembinaan dan pengawasan. 

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Mataram didapatkan informasi bahwa monitoring 

dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, dan SOP pengawasan 

dan/monitoring dilakukan sesuai dengan standar Kemenkes. 

Hasil wawancara denganSeksi Bidang Penataan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB diperoleh informasi 

bahwa, mengenai monitoring, petugas melakukan kunjungan langsung ke 

RSUD Provinsi NTB, rutin minimal satu tahun sekali, atau jika ada 

laporan dari masyarakat. Lebih lanjut informan mengatakan bahwa 

monitoring sesuai dokumen SOP. Jumlah petugas yang ada yaitu 1 kepala 

bidang, 1 kepala staf, dan 2 staf.Informan juga mengatakan bahwa ada 

laporan periodik dari rumah sakit. 

Menurut hasil wawancaradengan Kepala Seksi Konservasi di Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Mataram, informan mengatakan bahwa, 

monitoring berdasarkan AMDAL.Dokumen ini wajib dimiliki, dilakukan 
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setiap enam bulan sekali. Lebih lanjut informan mengatakan bahwa, SOP 

dinas lingkungan kota disesuaikan dengan kejadian-kejadian yang sifatnya 

insidensi seperti beberapa bulan terakhir dimana terjadi pengelolaan 

limbah meluap. 

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan bahwa, secara umum instansi 

terkait kesehatan dan lingkungan di Provinsi NTB melakukan pengawasan 

dan pembinan terhadap pengelolaan limbah medis di RSUD Provinsi 

NTB, dan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan limbah 

medis di RSUD Provinsi NTB.Hal ini menunjukan bahwa instansi terkait 

sudah melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 178 Undang-undang 

Kesehatan yang menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah 

melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap setiap 

penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan 

di bidang kesehatan dan upaya kesehatan”.Pembinan sebagaimana 

dimaksud Pasal 178 tersebut pada ayat 2 huruf (b) adalah “pendayagunaan 

tenaga kesehatan”. 

Secara regulasi Pemerintah daerah Provinsi NTB menetapkan 

peraturan dalam rangka penyehatan lingkungan, mencegah terjadinya 

kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat di NTB, pemerintah 

daerah NTB mengatur dalam dua peraturan yaitu, Peraturan Daerah Kota 

Mataram Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan 
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Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 66 Tahun 2015 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pengelolaan Sampah menentukan bahwa salah satu yang 

wajib dikelola adalah sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan tersebut adalah: 

a. Sampah yang mengandung bahan yang berbahaya; 

b. Sampah yang mengandung limbah yang berbahaya dan beracun; 

c. Sampah yang timbul akibat bencana; 

d. Puing bongkahan bangunan; 

e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau 

f. Sampah yang timbul secara tidak periodik. 

 

Azaz pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kota Mataram 

tentang Pengelolaan Sampah tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) yang 

menyebutkan bahwa “Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah 

sebagai sumber daya”.  

Tujuan pengelolaan sampah sebagaiamana disebutkan dalam Pasal 4 

Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pengelolaan Sampah yaitu: 

a. Mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah; 

b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; 

c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; 

d. Menjadikan sanpah sebagai sumber daya. 

 

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) tentang sasaran pengelolaan 

sampah adalah “Peningkatan pengelolaan sampah dan mencegah terjadi 

pencemaran lingkungan”.Upaya pemerintah dalam meningktkan 
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kesehatan masyarakat, mencegah kerusakan lingkungan dan kesehatan 

masyarakat dalam rangka melindungi kepentingan atau hak manusia atas 

lingkungan hidup maka rumah sakit sebagai sarana pelalayan kesehatan 

dan sebagai penghasil limbah medis wajib mengelola limbah medis rumah 

sakit.Hak manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan informasi bahwa sejauh ini 

belum ada sanksi kepada RSUD Provinsi NTB terkait pengelolaan limbah 

rumah sakit. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan, Kepala 

Bidang Kesehatan Masyarakat Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan 

Kerja dan Olah Raga (Dinas Kesehatan Kota Mataram)sejauh ini belum 

ada sanksi bagi RSUD Provinsi NTB terkait dengan pengelolaan limbah 

medis padat. Dinas Kesehatan Kota Mataram hanya memberikan saran-

saran untuk perbaikan.Senada dengan informasi yang diperoleh dari 

Bidang Penataan dan Pengelolaan (Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat) sejauh ini belum ada sanksi 

untuk RSUD Provinsi NTB terkait pengeloaan limbah medis rumah sakit. 

Wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Bidang 

Pengendalian Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (Dinas 

Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat) mengenai sanksi, infoman 

mengatakan bahwa Dinkes provinsi hanya melakukan tahap penilaian ke 
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lapangan, monitoring dan evaluasi tidak memberikan sanksi. Sanksi 

diberikan oleh pihak lingkungan hidup. 

D. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat bagi RSUD Provinsi NTB 

dalam Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis Padat 

1. Faktor Pendukung (Normatif) 

Secara normatif peraturan internal RSUD Provinsi NTB sudah 

mengatur tentang pengelolaan lingkungan rumah sakit. Pengaturan 

mengenai pengelolaan lingkungan rumah sakit tertera dalam Pasal 2, Pasal 

3, dan Pasal 61  Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata 

Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Pengaturan mengenai pengelolaan limbah medis RSUD Provinsi NTB 

secara tekhnis berdasarkan Kebijakan Keputusan Direktur RSUD Provinsi 

NTB Nomor 821.29/315/RSUD/2016 tentang Pemberlakuan Buku 

Pedoman Pelayanan Kesehatan Lingkungan RSUD Provinsi NTB Standar 

Operasional Prosedur (SOP)Instalasi Kesehatan Lingkungan (IKL-

RS).Tanggung jawab pengelolaan limbah medis rumah sakit dilakukan 

oleh Instalasi Kesehatan Lingkungan (IKL-RS). 

2. Faktor Pendukung Teknis 

a. Faktor Kepemilikan Alat Pengelolaan Limbah Medis Padat 

Terkait kepemilikan alat pengelolaan limbah medis padat, RSUD 

Provinsi sudah memiliki incenerator. Akan tetapi untuk 

operasionalnya belum memiliki izin sehingga untuk pengelolaan 
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pemusnahannya pihak rumah sakit bekerja sama dengan pihak ketiga 

yaitu PT. Pria yang beralamat di Mojokerto. 

b. Wadah Pemilahan Sampah 

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB sudah memilik wadah 

untuk pemilahan sampah medis yang diletakan disetiap ruangan 

pelayanan kesehatan. 

c. Kepemilikan Tempat Penampungan Sementara (TPS)  

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB sudah memiliki TPS 

limbah medis padat sebagai tempat penampungan limbah medis hasil 

kegiatan keperawatan dan memiliki dua konteiner penampungan 

sementara limbah domestik. 

3. Faktor Penghambat Teknis 

a. Kepemilikan Incinerator 

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB sudah memiliki namun 

sampai saat ini belum memiliki izin operasional. Selain itu incinerator 

yang dimiliki rusak, sehingga pihak rumah sakit melakukan kerja sama 

dengan pihak ketiga untuk pengelolaan pemusnahan limbah medis 

padat. 

b. Faktor Transportasi 

Kendala yang dialami oleh pihak RSUD Provinsi NTB dalam 

pengelolaan limbah medis adalah masalah pengangkutan. Terkadang 

transporter terlambat ataupun mengalami kerusakan di perjalanan 
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sehingga terjadi overload pada TPS sehingga pernah terjadi 

penumpukan limbah medis berton-ton selama dua minggu. Menurut 

hasil wawancara dengan seksi bidang IKL-RS NTB didapatkan 

informasi bahwa, masalah yang dialami dalam penangan limbah 

rumah medis RSUD Provinsi NTB adalah jika ada masalah dengan 

kendaraan di jalan dan masalah internal perusahaan terkait ijin, maka 

sampah medis menumpuk. Informan juga mengatakan bahwa pernah 

terjadi kendala sehingga limbah medis bertumpuk sampai berton-ton 

di gudang khusus.Lebih lanjut informan mengatakan bahwa jika dapat 

daerah NTB memiliki alat pengelolaan limbah khusus untuk limbah 

medis padat sehingga tidak perlu dibawa keluar daerah sehingga lebih 

dekat, praktis dan efisien. 

4. Hambatan Instansi Kesehatan terkait Pengelolaan Limbah Medis di 

Rumah Sakit 

a. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan 

Bidang Pengendalian Pencegahan Penyakit dan Kesehatan 

Lingkungan (Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat) 

dipeoleh informasi bahwa, terkait anggaran tidak terlalu banyak untuk 

pengawasan limbah rumah sakit karena sifatnya self assement artinya 

mengolah dan menilai diri sendiri kemudian dari dinkes melakukan 

pengawasan eksternal saja. 
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b. Dinas Kesehatan Kota Mataram 

Mengenai hambatan Dinas Kesehatan Kota dalam mengawasi 

pengelolaan limbah medis informan mengatakan bahwa, dari dinas 

kekurangan tenaga karena di bagian kesehatan lingkungan selain 

mengawasi rumah sakit, dines kesehatan juga mengawasi hotel, 

restoran dan kesling di masyrakat. Lebih lanjut informan mengatakan 

bahwa dines kesehatan kewalahan di tenaga dan akomodasi karena 

kendaraan yang digunakan adalah kendaraan pribadi. Informan 

mengatakan bahwa tidak ada petugas khusus ke rumah sakit.Dinas 

Kesehatan Kota Mataram mempunyai satu tenaga yang merangkap 

programmer terkait masalah tertentu mislanya rumah sakit, puskesmas 

dan klinik.Hal ini menjadi hambatan karena sulit mengatur jadwal 

secara umum. 

c. Dinas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

Nusa Tenggara Barat 

Hambatan Dinas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah belum ada 

laboratorium yang bisa menguji kuaitas limbah B3 di NTB sehingga 

tidak tahu jika ada pencemaran. 

d. Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram 

Sumber daya manusia kurang, karena tolak ukurnya bukan 

provinsi saja tetapi semua penghasil limbah seluruh kota Mataram dan 
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di lingkungan hidup kota masih sangat kekurangan anggaran untuk 

melakukan pengawasan. 

E. Hak Manusia Atas Lingkungan Hidup 

Soekidjo Notoatmodjo mengemukakan bahwa, perwujudan kebebasan 

dalam masyarakat adalah hak. Hak adalah apa yang harus diperoleh oleh 

orang lain. Hak adalah selain yang dibuat oleh orang atau kelompok satu 

terhadap yang lain atau masyarakat. 

Manusia sebagai warga negara memiliki kepentingan agar dilindungi 

haknya oleh konstitusi. Secara yuridis perlindungan akan hak warga negara 

Indonesia ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang tentang HAM yang 

menyebutkan bahwa, “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang 

melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, 

dijunjungtinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap 

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. 

Manusia sebagai warga negara memiliki kepentingan.Kepentingan 

merupakan suatu tuntutan yang diharapkan dapat dipenuhi.Salah 

satukepentingan manusia adalah keinginan agar terjaga kesehatannya, hidup 

dalam lingkungan yang sehat yang tidak tercemar atau berpotensi bahaya 

terhadap kesehatan.Secara yuridis ketentuan yang mengatur mengenai hak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) 

Undang-Undang tentang HAM bahwa ”Setiap orang berhak atas lingkungan 
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hidup yang baik dan sehat”.Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

tidak hanya diatur dalam Undang-Undang tentang HAM. Beberapa peraturan 

perundang-undang yang mengatur tentang hak atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat diatur dalam Undang-Undang PPLH dalam konsiderans huruf 

(a) menyebutkan bahwa “bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat 

merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas lingkungan hidup 

yang sehat diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang Kesehatan bahwa, 

”Setiap orang berhak mendapat lingkungan hidup yang sehat bagi pencapaian 

derajat kesehatan”. 

Rumah sakit sebagai fasiitas kesehatan dalam kegiatannya 

menghasilkan limbah, padat cair, gasdan limbah non medis yang sangat 

berpotensi mengganggu kesehatan pegawai rumah sakit bahkan masyarakat di 

sekitar lingkungan rumah sakit, sehingga secara jelas ditegaskan dalam Pasal 

11 Undang-undang Rumah Sakit mengenai sarana dan prasarana rumah sakit 

yang  harus dipenuhi adalah: 

a. instalasi air;  

b. instalasi mekanikal dan elektrikal;  

c. instalasi gas medik;  

d. instalasi uap;  

e. instalasi pengelolaan limbah;  

f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;  

g. petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;  

h. instalasi tata udara;  

i. sistem informasi dan komunikasi; dan  

j. ambulan.  
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Ketentuan diatas berkaitan erat dengan kebutuhan pokok pasien yang 

harus terjamin keamanan, kenyamaan dan keselamatannya,
70

Hal tersebut 

dimaksudkarena jika pengelolaan limbah yang tidak maksimal dan berpotensi 

mencemarkan lingkungan rumah sakit dapat mengganggu kesehatan pasien, 

dan masyarakat sekitar lingkungan rumah sakit. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, secara teknis 

pengelolaan limbah medis khususnya mengenai penyimpanan dan 

pengangkutan limbah medis padat dan limbah medis B3 belum maksimal 

karena penyimpanan limbah medis padat dan B3 di RSUD Provinsi NTB 

adalah tiga hari tergantung penganggkutan, biasanya seminggu dua kali 

terjadwal, maksimal seminggu dua kali, kalau hari biasa seminggu satu kali 

karena jarak, sedangkan limbah padat infeksius disimpan paling lama satu 

minggu, kadang satu minggu diambil dua kali, kadang seminggu diambil satu 

kali. Hal terebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kepmenkes Nomor 

1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan 

Rumah Sakit terkait pengumpulan, penyimpanan dan pengangkutan limbah 

medis padat ditentukan bahwa, “Penyimpanan limbah medis padat harus 

sesuai iklim tropis yaitu musim hujan paling lama 48 jam dan musim panas 

paling lama 24 jam”. 

Limbah padat rumah sakit terdiri atas sampah mudah membusuk, 

sampah mudah terbakar, dan lain-lain.Limbah- limbah tersebut kemungkinan 

                                                             
70 Endang Wahyati Yustina, op.cit, hlm, 31 
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besar mengandung mikroorganisme patogen atau bahan kimia beracun 

berbahaya yang yang jika tidak dikelola secara cermat dan serius sangat 

berpotensial menjadi tempat perkembangan dan pertumbuhan 

mikroorganisme dan dapat menularkan berbagai macam penyakit dan dapat 

tersebar ke lingkungan rumah sakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


