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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan ulasan hasil penelitian dan pembahasan terhadap materi 

yang terdapat dalam tesis ini, maka di dapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peraturan Internal RSUD Provinsi NTB yang Mengatur tentang 

Pengelolaan Limbah Medis Padat 

Peraturan internal RSUD Provinsi NTB yang mengatur tentang 

pengelolaan limbah medis padat diatur dalam: 

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

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

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 berdasarkan Pergub NTB Nomor 

45 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara BaratPasal 61bahwa, “Direktur menyusun 

kebijakan pengelolaan lingkungan fisik, kimia, biologi yang 

memperhatikan keselamatan pasien dan karyawan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku”. 
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b. Berdasarkan ketentuan tersebut 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. 

c. Terkait teknis pengelolaan limbah medis secara 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. 

2. Implementasi Peraturan Internal RSUD Provinsi NTB dalam 

Mengelola Limbah Medis Padat 

Implementasi belum sesuai, hal ini berdasarkan temuan di lapangan 

yaitu “Penyimpanan limbah medis padat dan B3 di RSUD Provinsi NTB 

adalah tiga hari tergantung pengangkutan, 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. Jika dilihat berdasarkan ketentuan Kepmenkes Nomor 

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

Rumah Sakit terkait pengumpulan, penyimpanan pengangkutan, 
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pengolahan dan pemusnahan 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 

pelaksanaan pengelolaan limbah medis rumah sakit bertentangan atau 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tertinggi”. 

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

dalam Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis Padat 

Faktor pendukung dan penghambat teknis pengelolaan limbah medis 

di RSUD Provinsi NTB adalah: 

a. RSUD Provinsi NTB sudah memiliki incenerator tetapi rusak dan 

untuk operasionalnya belum memiliki izin sehingga untuk pengelolaan 

pemusnahannya pihak rumah sakit bekerja sama dengan pihak ketiga 

yaitu PT. Pria yang beralamat di Mojokerto. 

b. Dalam pengelolaan limbah medis adalah masalah pengangkutan. 

Terkadang transporter terlambat ataupun mengalami kerusakan di 

perjalanan sehingga terjadi overload pada TPS sehingga pernah terjadi 

penumpukan limbah medis berton-ton selama dua minggu. 

c. Belum ada pejabat PPLHD di Provinsi NTB, hanya ada petugas 

fungsional yang SKnya dari Dinas Kesehatan Lingkungan dan 

Kehutanan Provinsi. 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 
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Kesehatan Lingkungan dan Kehutanan Provinsi. Selain itu belum ada 

anggaran untuk tunjangan dan tim peneliti dari dinas. 

Sampai saat ini belum ada pejabat PPLHD di Dinas Kesehatan 

Lingkungan Kota Mataram.Yang ada adalah petugas yang sering 

mengikuti pelatihan PPLHD.Hanya ada tiga petugas yang sering 

mengikuti pengawasan tetapi bukan pejabat fungsional yang memiliki 

sertifikat bukan Surat Keputusan. 

4. Hak Manusia Atas Lingkungan Hidup 

Penegeolaan limbah medis rumah sakit merupakan salah satu upaya 

atau kegiatan yang dilakukan melalui proses pengumpulan, pengangkutan 

penyimpanan, dan pemusnahan yang dilakukan demi tercapainya 

kepentingan manusia akan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini 

diatur dalam konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) 

Undang-undang hak Asasi Manusia bahwa negara dan dan pemerintah 

memiliki kewajiban melindungi hak manusia. Salah satunya adalah hak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ketentuan dalam: 

1. Pasal 9 Ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia 

2. Konsiderans huruf (a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

3. Pasal 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengemukakan beberapa saran 

yaitu: 

1. Bagi RSUD Provinsi NTB 

a. Mengajukan usulan kepada pemerintah daerah provinsi NTB agar 

RSUD Provinsi membentuk atau menyusun peraturan internal rumah 

sakit (hospital bylaws) sendiri. 

b. Perlu melakukan perbaikan incenerator di RSUD Provinsi NTB dan 

mengurus izin operasional serta penambahan petugas untuk 

operasional incenerator, sehingga pengelolaan limbah medis padat 

dilakukan sendiri oleh RSUD Provinsi NTB. 

c. Memberikan pemahaman bagi petugas kebersihan dan melakukan 

observasi setiap hari di bak sampah domestik sehingga sampah tidak 

tercecer di area bak sampah. 

d. Mengajukan usulan bagi pemerintah agar segera mengatasi atau 

menerbitkan SK pejabat PPLDH, dan memberikan anggaran. 

2. Bagi Pemerintah Provinsi NTB 

a. Perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang organisasi 

RSUD Provinsi NTB 

b. Perlu melakukan audit terkait pengelolaan limbah medis di RSUD 

Provinsi NTB, dan menerbitkan SK pejabat PPLHD 

c. Memberikan anggaran khusus terkait petugas PPLHD 


