
 

PEDOMAN WAWANCARA 

Kajian Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Puskesmas dalam Pengelolaan Limbah 

Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Kesehatan Lingkungan 

Petunjuk Pengisian:  

Untuk wawancara I-III Dengan memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai kondisi 

di Puskesmas Wonosalam 2 Demak.  

Untuk wawancara IV Dengan memberi jawaban essay sesuai dengan cara pandang dan pola 

pikir masing-masing. 

I. Tahapan Pengurangan Limbah B3 Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehaan di 

Puskesmas Wonosalam Demak 

NO Pertanyaan Sudah 

Dijalankan 

Belum 

Dijalankan 

1 Apakah sudah diterapkan sistem dalam 

penggunaan produk atau bahan kimia 

(FIFO, first in first out). 

  

2 Menggunakan produk atau bahan sampai 

habis. 

  

3 Apakah aliran atau distribusi bahan 

kimia pada beberapa fasilitas atau unit 

kerja sampai dengan pembuangannya 

sebagai Limbah medis apa sudah 

terpantau dengan baik. 

  

4 Apakah selalu memastikan tanggal 

kadaluwarsa seluruh produk pada 

saat diantar oleh pemasok yang 

disesuaikan dengan kecepatan konsumsi 

terhadap produk tersebut. 

  

5 Apakah sudah melakukan pengadaan 

produk atau bahan kimia dalam jumlah 

  



yang kecil dibandingkan membeli 

sekaligus dalam jumlah besar, terutama 

untuk produk atau bahan kimia yang 

tidak stabil (mudah kedaluwarsa) atau 

frekuensi 

penggunaannya tidak dapat ditentukan. 

6 Apakah selalu memastikan tanggal 

kedaluwarsa seluruh produk pada saat 

diantar oleh pemasok yang disesuaikan 

dengan kecepatan konsumsi terhadap 

produk tersebut. 

  

7 Apakah selalu melalukan perawatan 

berkala terhadap perawatan sesuai 

jadwal. 

  

 

II. Tahapan Pemilahan Limbah B3 Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di 

Puskesmas Wonosalam Demak 

NO Pertanyaan Sudah 

Dijalankan 

Belum 

Dijalankan 

1 Apakah Limbah harus diletakkan dalam 

wadah atau kantong sesuai kategori 

limbah medis dan non medis. 

  

2 Apakah setiap kantong Limbah harus 

dilengkapi dengan simbol dan label 

sesuai kategori Limbah medis atau 

limbah non medis, termasuk informasi 

mengenai sumber Limbah. 

  

3 Penggunaan wadah atau kantong Limbah 

ganda harus dilakukan, apabila wadah 

atau kantong limbah bocor, robek atau 

tidak tertutup sempurna. 

  

4 Volume paling tinggi Limbah yang 

dimasukkan ke dalam wadah atau 

  



kantong Limbah adalah 3/4 (tiga per 

empat) Limbah dari volume, sebelum 

ditutup secara aman dan dilakukan 

pengelolaan selanjutnya. 

5 Limbah bahan kimia dalam jumlah besar 

harus disimpan dalam wadah yang tahan 

terhadap bahan kimia untuk diserahkan 

ke pihak Pengelola Limbah medis yang 

telah memiliki izin untuk pemusnahan. 

  

6 Setiap orang berkewajiban untuk 

memastikan bahwa pemilahan 

Limbah dilakukan sesuai kategori 

Limbah. 

  

 

III. Tahapan Penyimpanan Limbah B3 Medis Fasilitas Pelayanan Kesehaan di Puskesmas 

Wonosalam Demak 

NO Pertanyaan Sudah 

Dijalankan 

Belum 

Dijalankan 

1 Limbah medis yang dihasilkan dari 

fasilitas pelayanan kesehatan oleh 

Penghasil Limbah medis sebaiknya 

dilakukan pada bangunan terpisah dari 

bangunan utama fasilitas pelayanan 

kesehatan. 

  

2 Untuk tempat penyimpanan apakah 

sudah terlindungi dari sinar matahari, 

hujan, angin kencang, banjir, dan faktor 

lain yang berpotensi menimbulkan 

kecelakaan dan bencana kerja. 

  

3 Tempat penyimpanan refrigerator atau 

pendingin pada suhu 0oC (nol derajat 

celsius) atau lebih rendah. 

  

4 Dalam fasilitas penyimpanan Limbah   



medis dari fasilitas pelayan kesehatan 

dalam ruangan yang dilengkapi dengan 

pembatas akses (kerangkeng). 

5 Untuk tempat penyimpanan limbah 

medis  dapat mudah diakses oleh 

kendaraan yang akan mengumpulkan 

atau mengangkut limbah. 

  

6 Apakah sudah dilengkapi dengan 

ventilasi dan pencahayaan yang baik dan 

memadai. 

  

7 Untuk fasilitas penyimpanan senantiasa 

dalam keadaan bersih, termasuk 

pembersihan lantai setiap hari, seperti 

dinding, lantai, dan langit-langit. 

  

 

8 

 

Untuk dalam segi sumber air atau kran 

air untuk pembersihan, sudah 

tersediakah. 

 

 

 

 

9  

tidak dapat diakses oleh hewan, 

serangga, dan burung. 

 

 

 

 

10 berjarak jauh dari tempat penyimpanan 

atau penyiapan makanan. 

  

11 peralatan pembersihan, pakaian 

pelindung, dan wadah atau kantong 

limbah harus diletakkan sedekat mungkin 

dengan lokasi fasilitas penyimpanan. 

  

 

 

 

 

 



IV. Petugas Limbah 

NO Pertanyaan Sudah 

Dijalankan 

Belum  

Dijalankan 

 

1 Sudakah mengikuti bersertifikat program 

pelatihan pengelolaan limbah medis. 

  

2 sudahkah memiliki pengalaman dalam 

pengelolaan limbah medis. 

  

3 Sebagai penanggung jawab proses limbah 

medis,apakah tugas dan wewenang 

puskesmas sudah sesuai prosedur dalam 

pengelolaan limbah medis. 

  

4 Proses limbah medis di puskesmas sudah 

mengikuti SOP (standart Operasional 

Prosedur) 

  

 

V. Berilah saran yang membangun terhadap Puskesmas Wonosalam 2 Demak  terkait 

dengan 

pengurangan, pemilahan dan penyimpanan limbah B3 medis di fasilitas pelayanan 

kesehatan! 
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