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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

a. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Puskesmas Wonosalam 2 Demak 

Dalam Pengelolaan Limbah Medis. 

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan limbah 

medis sebagai perlindungan kesehatan lingkungan belum maksimal 

dilaksanakan oleh pihak Puskesmas. UPTD Puskesmas seharusnya selalu 

mengusahakan bahwa setiap orang mendapatkan lingkungan yang baik 

dan sehat yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 45 dan dalam 

Pasal 65 ayat (1) UUPLH. Salah satu kegiatan dalam dukungan untuk 

mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat adalah melaksanakan tugas 

dan kewenangan UPTD Puskesmas dalam pengelolaan limbah medis yang 

dihasilkan dengan benar yang dalam pelaksanaanya diatur PP 101/2014 

dan secara khusus diatur dalam P.56/MENLHK-Setjen/2015 yang memuat 

tentang tata cara persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari fasilitas 

pelayanan kesehatan.  Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Demak 

Nomor 41/2019, puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 

kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah 

kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Hal 

demikian dikarenakan terkait pengelolaan limbah B3 medis masih terdapat 

perlakuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam 
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kegiatan pengurangan limbah B3 medis, pemilahan limbah B3 medis, 

penyimpanan limbah B3 medis, pengangkutan limbah B3 medis dan syarat 

petugas limbah B3 medis, sehingga menghambat dalam pencapaian tujuan 

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung 

terwujudnya kecamatan sehat. Wewenang Puskesmas dalam 

melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas 

belum maksimal digunakan dan dijalankan, sebagai contoh peneliti 

menemukan bahwa petugas khusus Puskesmas Wonosalam 2 Demak yang 

mengangani limbah medis (kesehatan lingkungan Puskesmas) tidak 

mempunyai sertifikat sebagai petugas limbah B3, hal ini tentunya akan 

menyebabkan kurangnya pengetahuan dalam pemenuhan kebijakan – 

kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan limbah medis yang merupakan 

salah satu limbah B3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

mengenai Kajian Yudiris Terhadap Tugas dan Kewenangan Puskesmas 

dalam Pengelolaan Limbah Medis Sebagai Bentuk Perlindungan 

Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Wonosalam 2 Demak mengenai 

pengisian kuisioner dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mengacu terhadap PP 101/2014  dan P.56/MENLHK-Setjen/2015 dalam 

penelitian di Puskesmas Wonosalam 2 Demak peneliti melihat bahwa 

dalam tahapan pengurangan limbah B3 dalam penggunaan produk belum 

melakukan prinsip FIFO, hal tersebut tentunya akan mengakibatkan 

produk-produk dari Puskesmas terkait kadaluwarsa kurang terkontrol 

sehingga menambah kuantitas dari limbah B3. Dalam hal pemilahan 
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limbah B3, Puskesmas belum secara rinci terkhusus terkait kantong 

limbah yang belum diberi simbol dan label sesuai kategori limbah medis 

atau limbah non medis termasuk belum diberikan informasi mengenai 

sumber limbah dan hanya sekedar dibedakan warna kantong plastiknya. 

Untuk tahapan penyimpanan sebagai tempat penyimpanan limbah B3 

masih memungkinkan terkena hujan (peneliti menemukan safety box 

basah) , sinar matahari, tidak ada pembatas akses yang baik dan sumber 

air kran untuk pembersihan. Penyimpanan limbah medis yang seharusnya 

jika diambil dalam 3 bulan sekali oleh pihak ketiga maka disimpan dalam 

suhu dibawah 0oC, tetapi peneliti menemukan bahwa penyimpanan 

dilakukan pada temperatur suhu kamar. Dalam hal pengangkutan limbah 

B3 medis dari tempat penyimpanan menuju pihak ketiga seharusnya 

menggunakan  kendaraan roda 3 (tiga). Proses-proses pengurangan, 

pemilahan, penyimpanan sampai pengangkutan yang belum sesuai aturan 

perundang-undangan tentunya sangat membahayakan kesehatan baik 

pasien, karyawan maupun masyarakat sekitar. 

2. Di Puskesmas Wonosalam 2 Demak peneliti menemukan bahwa 

perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dimulai 1 juni 2017- 31 mei 

2018, sedangkan sampai tanggal 2 febuari 2019 tidak ada perpanjangan 

dalam perjanjian tersebut, hal demikian tentunya akan menimbulkan 

permasalahan tersendiri dan Puskesmas yang berkewajiban untuk 

memelihara fungsi lingkungan hidup belum optimal. 
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3. Petugas khusus Puskesmas Wonosalam 2 Demak yang mengangani 

limbah medis (kesehatan lingkungan Puskesmas) belum bersertifikasi hal 

ini tentunya akan menyebabkan kurangnya pengetahuan dalam 

pemenuhan kebijakan – kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan 

limbah medis yang merupakan salah satu limbah B3. 

4. Dengan pengurangan dan penyimpanan limbah medis yang kurang benar, 

serta petugas kesehatan lingkungan yang belum bersertifikat dan 

perpanjangan perjanjian dengan pihak ketiga yang terlambat tentunya 

akan mengakibatkan kewajiban Puskesmas sebagai UPTD bagian dari 

Dinas Kesehatan yang menghasilkan limbah belum terpenuhi dengan 

baik. Kewajiban dalam memelihara yang tertuang dalam Pasal 67 

UUPPLH dan kewajiban memberikan informasi yang tertuang dalam 

Pasal 68 UUPPLH belum terpenuhi dengan baik. Dan tentunya akan 

mengakibatkan kurang terpenuhinya hak-hak masyarakant terkait 

lingkungan hidup seperti hak menikmati lingkungan hidup yang baik dan 

sehat yang merupakan hak asasi manusia yang tertulis dalam Pasal 65 

ayat (1) UUPPLH. Terkait Puskesmas Wonosalam 2 Demak belum 

melakukan perpanjangan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini 

PT. Arah Enviromental Indonesia maka mengindikasikan bahwa 

pemenuhan kewajiban Puskesmas sebagai UPTD bagian dari Dinas 

Kesehatan yang menghasilkan limbah B3 belum tertuang Pasal 67 

UUPPLH belum efektif. Dalam Pasal 67 UUPPLH menyatakan bahwa 

setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan 
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hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Menanggapi hal demikian 

maka Pemda sebagai kelembagaan pemerintah mempunyai kewenangan 

dalam pengawasan secara berkelanjutan. Dalam Permen LH 30/2009 

mengenai penyimpanan dan pengumpulan merupakan batasan wewenang 

oleh Pemerintah Daerah. 

Dari hasil penelitian maka disimpulkan bahwa Puskesmas Wonosalam 2 

Demak dalam pengelolaan limbah medis belum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan terkhusus dalam tahapan pengurangan, pemilahan, 

penyimpanan, pengangkutan dan kompetensi petugas limbah medis 

sehingga hal demikian menjadikan hambatan dalam pemenuhan tugas dari 

UPTD Puskesmas Wonosalam 2 Demak  melaksanakan kebijakan 

kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah 

kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. 

Pemenuhan kewenangan terkait pelaksanaan pembangunan agar 

berwawasan kesehatan serta menjamin keamanan serta keselamatan dari 

pasien, petugas dan pengunjung dari UPTD Puskesmas Wonosalam 2 

demak belum dilaksanakan secara maksimal.  

b. Kendala Internal terhadap proses pengelolaan limbah medis sebagai 

bentuk perlindungan kesehatan lingkungn di Puskesmas Wonosalam 2 

Demak. 

1) Di Puskesmas Wonosalam 2 Demak belum adanya instuksi kerja internal 

atau SOP (Standar Operasional Prosedur) mengenai pengurangan, 

pemilahan, penyimpanan dan pengangkutan limbah B3 medis yang benar 
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sesuai aturan perundang-undangan. Dengan adanya SOP dapat 

menjadikan pedoman atau acuan dalam bekerja, sehingga proses 

pelaksanaan pengurangan, pemilahan, penyimpanan dan pengangkutan 

limbah B3 medis dilakukana dengan sistematis dari awal sampai akhir 

dengan tujuan kualitas dari pekerjaan menjadi lebih baik. 

2) Di Puskesmas Wonosalam 2 Demak belum maksimal dalam memberikan 

sosialiasi terhadap limbah medis tahapan pengurangan, pemilahan dan 

penyimpanan kepada setiap tenaga kesehatan ataupun tenaga medis. 

3) Manajemen Puskesmas Wonosalam 2 Demak belum memaksimalkan 

dalam memberikan perlindungan kepada petugas limbah dalam 

memberikan pelatihan sertifikasi petugas limbah B3. 

Sedangkan kendala eksternalnya dikarenakan belum adanya Peraturan 

Daerah yang mengatur lebih komprehensif mengenai pengelolaan limbah 

B3 medis terkait dengan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 medis 

khusus Puskesmas. 

 

B. Saran 

Berdasarkan yang telah dilakukan mengenai  tinjauan yuridis terhadap tugas 

dan puskesmas dalam pengelolaan limbah medis sebagai bentuk 

perlindungan kesehatan lingkungan di Puskesmas Wonosalam 2 Demak. 

Beberapa saran dari peneliti sebagai berikut: 

1. Kepada  Puskesmas Wonosalam 2 Demak 
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Terkait tugas dan wewenang puskesmas yang berkewajiban untuk 

memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sehingga dapat 

mewujudkan tugas puskesmas yang tertulis dalam PerBup Demak 

41/2019 yaitu melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan 

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, serta untuk pemenuhan 

wewenang Puskesmas yang tertulis dalam Pasal 8 pada ayat (2) PerBup 

Demak 41/2019 yang menyatakan wewenang puskesmas adalah 

memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan. Dan 

dalam Pasal 8 Pada ayat (3) huruf a dan huruf c dari PerBup Demak 

41/2019  menyebutkan puskesmas berwenang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan 

bermutu dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi 

pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Wewenang UPTD 

puskesmas yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan 

masyarakat dengan tujuan bahwa UPTD puskesmas dalam 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan mengutamakan keamanan dan 

keselamatan bahkan kesehatan dari pasien, petugas dan pengunjung. 

maka peneliti menyarakan terhadap Puskesmas Wonosalam 2 Demak 

untuk: 

a. Memerlukan adanya instuksi kerja internal atau SOP (Standar 

Operasional Prosedur) mengenai pengurangan, pemilahan, 

penyimpanan dan pengangkutan limbah B3 medis yang benar sesuai 
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aturan perundang-undangan. Sehingga mengoptimalkan 

penganganan mengenai limbah medis yang tepat dan benar. 

b. Pengetahuan pihak Puskesmas seperti tenaga medis, perawat, bidan 

dan petugas kesehatan lainnya tentang limbah medis beserta 

pengelolaannya terkhusus pengelolaan limbah medis pada tahapan 

pengurangan, pemilahan, dan penyimpanan perlu ditingkatkan 

melalui in house training ataupun mengikuti pelatihan dari eksternal 

c. Petugas khusus yang mengangani limbah medis (kesehatan 

lingkungan Puskesmas) harus paham terhadap kebijakan – kebijakan 

yang berlaku dalam pengelolaan limbah B3 dan update data . 

d. Puskesmas sebagai bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan melalui 

tim kesehatan lingkungan Puskesmas harus update data terkait 

perizinan terhadap pihak ketiga mengenai perizinan transporter 

limbah B3 dan jasa pengolah limbah B3 untuk mengetahui status 

perizinan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pihak ketiga 

dalam hal ini jasa pengolah limbah B3. 

2. Kepada Pemerintah Daerah  

Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan) sebagai 

kelembagaan pemerintah dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat 

administrative regulations sekaligus menegakkannya secara administratif 

perlu melakukan: 

a. Dukungan dengan membuat Peraturan Daerah yang mengatur aturan 

teknis tentang penyimpanan dan pengumpulan limbah medis dari 
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fasilitas pelayanan kesehatan serta Pemda sebegai kelembagaan 

mencakup pemberian izin, verifikasi, dan pengawasan secara 

berkelanjutan diharapkan kepada dapat melakukan/melaksanakan 

pengawasan, pembinaan dan supervisi lebih efektif  terlebih lagi 

sosialisasi terkait pengelolaan limbah medis dari Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan terkhusus Puskesmas. Dan Pemerintah Daerah harus tegas 

dalam menyikapi  untuk mengatur regulasi pengolahan limbah medis 

yang merupakan langkah tepat dalam rangka menyelamatkan 

lingkungan dan masyarakat. 

b. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak agar dapat 

melakukan/melaksanakan pelatihan tentang pengelolaan limbah medis 

agar dapat meningkatkan perilaku petugas dalam membuang limbah 

medis. 

c. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota sebaiknya 

menerbitkan Persetujuan Pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat 

angkut Roda 3. 

3. Kepada Masyarakat 

Dalam Pasal 20 ayat (2) UUPPLH mengharapkan bahwa masyarakat 

diharapkan ikut berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dengan wujud peran serta: 

d. Pengawasan sosial 

e. Pemberi saran/usul, pendapat, keberatan dan pengaduan 

f. Penyampaian informasi dan/atau pemberian laporan. 


