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KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH 

SAKIT PKU AISYIYAH BOYOLALI  

 

Abstrak  

Permasalahan lingkungan semakin meluas dan serius, Kegiatan - kegiatan yang 

memiliki potensi menjadi penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah 

pembuangan sampah disembarang tempat, kegiatan pertambangan rakyat, 

pembuangan limbah industri yang kurang memerhatikan sanitasi lingkungan. 

Pembuangan limbah industri berdampak pada pencemaran lingkungan, diantara 

limbah yang dihasilkan dari hasil pembuangan limbah industri seperti limbah 

bahan berbahaya beracun (B3), limbah padat dan limbah cair. Tujuan penelitian 

ini adalah Untuk mengetahui kegiatan pengelolaan limbah rumah sakit di PKU 

Aisyiyah Boyolali dan mengetahui standar baku mutu sesuai menurut Undang – 

Undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dalam 

kaitanya pelaksanaan pengelolaan limbah rumah sakit di PKU Aisyiyah Boyolali. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan empiris 

yuridis, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan interview kepada 

pihak yang berkompeten dalam pengelolan limbah di Rumah Sakit PKU 

AISYIYAH BOYOLALI. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode 

analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan limbah 

Rumah Sakit PKU AISYIYAH BOYOLALI telah memenuhi ketentuan, air 

limbah yang dibuang ke lingkungan telah diolah sesuai parameter yang 

disyaratkan dalam Peraturan daerah provinsi jawa tengah No 05 tahun 2012 

tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit dan Pelaksanaan 

pengelolaan limbah rumah sakit PKU AISYIYAH BOYOLALI telah sesuai 

standar baku mutu menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang 

pengelolaan lingkungan hidup. 

 

Kata kunci: limbah, pengelolaan limbah, rumah sakit.  

 

Abstract 

Environmental problems are increasingly widespread and serious. Activities that 

have the potential to cause pollution and environmental damage are garbage 

dumping in any place, community mining activities, industrial waste disposal that 

does not pay attention to environmental sanitation. The disposal of industrial 

waste has an impact on environmental pollution, including waste generated from 

industrial waste disposal such as toxic hazardous waste (B3), solid waste and 

liquid waste. The purpose of this study was to determine the activities of hospital 

waste management in PKU Aisyiyah Boyolali and to know the quality standards 

according to Law Number 32 of 2009 concerning environmental management in 

relation to the implementation of hospital waste management in PKU Aisyiyah 

Boyolali. This study used a descriptive study with a juridical empirical approach. 

Data collection in this study used interviews with competent parties in waste 

management at PKU AISYIYAH BOYOLALI Hospital. The data analysis 

method used is qualitative analysis method. The results show that the waste 

management of PKU AISYIYAH BOYOLALI Hospital has met the requirements, 
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the waste water discharged into the environment has been treated according to the 

parameters required in the Central Java Provincial Regulation No. 05 of 2012 

concerning the requirements for hospital environmental health and 

implementation of PKU hospital waste management. AISYIYAH BOYOLALI 

has complied with quality standards according to law number 32 of 2009 

concerning environmental management.  

 

Key words: waste, waste management, hospital. 

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu faktor permasalahan yang ada di negara berkembang seperti Indonesia 

ini adalah adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan (pollution). Dalam pasal 

1 angka 14 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa 

pencermaran  terjadi dikarenakan adanya mahkluk hidup, zat, energi, atau 

komponen  lain yang masuk atau dimasukkan dalam lingkungan hidup melalui 

kegiatan manusia dan  melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah 

ditetapkan. Kegiatan - kegiatan yang memiliki potensi menjadi penyebab 

pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah pembuangan sampah disembarang 

tempat, kegiatan pertambangan rakyat, pembuangan limbah industri yang kurang 

memerhatikan sanitasi lingkungan. Pembuangan limbah industri berdampak pada 

pencemaran lingkungan, diantara limbah yang dihasilkan dari hasil pembuangan 

limbah industri seperti limbah bahan berbahaya beracun (B3), limbah padat dan 

limbah cair. Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) adalah sisa dari 

suatu usaha, dalam kegiatannya mengandung bahan berbahaya dan beracun 

dimana sifat, konsentrasi dan jumlah yang secara langsung maupun tidak dapat 

mencemari dan merusak, membahayakan lingkungan, kesehatan serta 

kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain (Siahaan, 2004). 

Penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun adalah rumah sakit, selain 

limbah bahan berbahaya dan beracun ada juga berbagai limbah lainnya yaitu 

limbah cair, limbah padat dan limbah medis lainnya. Limbah dari rumah sakit 

dapat mencemari lingkungan tempat penduduk yang bermukim di sekitar rumah 

sakit. Sehingga hal tersebut nantinya dapat menimbulkan masalah kesehatan pada 

penduduk setempat. Pada dasarnya, tangki pembuangan yang di Indonesia 

sebagian besar tidak memenuhi syarat untuk tempat pembuangan limbah. Jika 
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diteruskan maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya pada air 

tanah yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari–hari (Asmadi, 2013). 

Rumah Sakit tentu harus memiliki standar baku mutu lingkungan yang 

sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan  Hidup pasal 20 ayat (3) yang menjelaskan bahwa setiap 

orang diperkenankan membuang limbah ke media lingkungan hidup tetapi dengan 

persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. 

mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya.  Pemenuhan baku mutu ini  penting untuk melihat keadaan suatu 

rumah sakit, jika lingkungan itu sudah berada di bawah baku mutu lingkungan 

yang ditetapkan pemerintah, maka lingkungan tersebut dapat dianggap sudah 

tercemar (Silalahi, 2001). Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2014 

tentang Baku Mutu Air Limbah menjelaskan bahwa penanggungjawab dari saatu 

badan usaha/kegiatan diharuskan untuk melaksanakan pengelolaan air limbah, 

sehingga kualitas air limbah yang dibuang ke lingkungan nantinya tidak melebihi 

baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.  

Rumah Sakit PKU Aisyiyah Boyolali merupakan Rumah Sakit Umum 

kelas D dan salah satu amal usaha yang resmi dibawah naungan yayasan 

muhammadiyah dan terletak di Jl. Pasar Sapi Baru, Singkil, Karanggeneng, 

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. pelaksanaan kajian Undang – undang Nomor 

32 Tahun 2009 terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah, terutama bagi semua 

jenis aktivitas rumah sakit yang menghasilkan limbah B3 maupun non B3, akan 

dapat diketahui dan diteliti bagaimana Undang-undang/kebijakan tersebut 

dilaksanakan oleh instansi rumah sakit.  

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah 

Sakit PKU Aisyiyah Boyolali ”. 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai pelaksanaan 

pengelolaan limbah rumah sakit, maka penulis melakukan penelitian dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana kebijakan pelaksanaan 



7 

pengelolaan limbah rumah sakit di PKU Aisyiyah Boyolali?; b. Apakah 

pelaksanaan pengelolaan limbah rumah sakit di PKU Aisyiyah Boyolali sesuai 

standar baku mutu apabila dikaji menurut Undang – Undang nomor 32 tahun 2009 

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? 

 

2. METODE 

Penelitian ini mendasar pada penelitian hukum dengan metode pendekatan 

empiris yuridis, yang bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di 

masyarakat (Diantha, 2016). Sedangkan pendekatan yuridis adalah suatu 

pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundangan – undangan. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dimana penelitian dimaksudkan 

untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau 

gejala-gejala yang lain (Amirudin & Asiki, 2012). Sumber data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara 

kepada responden, data sekunder diperoleh dari keterangan atau fakta yang 

diperoleh tidak secara langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada bualn Agustus-Oktober 

2020 dengan melakukan interview dengan pihak yang berkompeten di bidang 

sanitasi rumah sait PKU AISYIYAH BOYOLALI. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil analisis diuraikan ke dalam bentuk 

kalimat secara sistematis dengan bahasa yang efektif yang menghubungkan data 

tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan (Muhammad, 2004). 

Karena bermaksud menguraikan secara sistematis pelaksanaan pengelolaan 

limbah rumah sakit PKU Aisyiyah Boyolali. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kebijakan pelaksanaan pengelolaan limbah rumah sakit di PKU 

AISYIYAH Boyolali 

Perkembangan Rumah Sakit PKU AISYIYAH BOYOLALI di latarbelakangi oleh 

permasalahan pelayanan kesehatan yang islami, murah, bermutu dan professional 

yang mulai dibutuhkan masyarakat, besarnya dukungan masyarakat serta amanah 

yang diberikan oleh Pimpinan Daerah Boyolali dalam proses berdirinya Rumah 



8 

Sakit PKU AISYIYAH BOYOLALI, Aisyiyah adalah suatu organisasi 

keagamaan yang mempunyai visi, misi, serta tujuan untuk melaksanakan amanah 

amar ma’ruf nahi munkar melalui kesehatan. Rumah sakit PKU AISYIYAH 

BOYOLALI adalah rumah sakit milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang 

didirikan oleh pimpinan daerah Aisyiyah Boyolali dan diselenggarakan oleh PDA 

Boyolali (Majelis Kesehatan) dengan Nomor Surat ijin 503/1859/2012 tanggal 13 

juli 2012 dari BPMP2T Boyolali. Struktur organisasi Rumah Sakit PKU 

AISYIYAH BOYOLALI ditetapkan dengan SK.Dir.RSPKUA No : 

09/SK/RS.PKUA/I/2020. Adapun struktur organisasi itu dipimpin oleh Direktur 

Rumah sakit yang berkoordinasi dengan majelis kesehatan/ dewan pengawas 

dalam naungan Yayasan PDA Boyolali. Susunan organisasi instalasi sanitasi 

Rumah Sakit PKU AISYIYAH BOYOLALI merupakan salah satu instalasi yang 

bertanggung jawab kepada direktur, melalui kasie umum yang dibawahi oleh 

Kepala bidang umum, administrasi dan personalia. 

Dalam pelaksanaan pengelolaan limbah rumah sakit PKU AISYIYAH 

BOYOLALI terdapat pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Secara eksternal, 

pihak yang ikut terlibat yakni dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan 

Kota Boyolali dan secara internal, pihak yang ikut terlibat yakni bagian sanitasi 

dan kebersihan. Berdasarkan wawancara pada tanggal 08 september 2020 dengan 

ibu Sutiani beliau menjelaskan bahwa rumah sakit dalam kegiatannya 

menghasilkan berbagai macam limbah, baik limbah yang mengandung bahan 

berbahaya maupun tidak. Oleh karena itu limbah rumah sakit terutama di rumah 

sakit PKU AISYIYAH BOYOLALI dapat dibedakan berdasarkan wujud dan 

jenisnya, yaitu limbah padat, limbah cair, limbah B3, limbah gas, dan kimbah 

radioaktif. Limbah padat rumah sakit PKU AISYIYAH BOYOLALI dibedakan 

menjadi sampah infeksius, sampah non infeksius, sampah benda tajam 

terkontaminasi dan sampah plabot tidak terkontaminasi, limbah cair berasal dari 

bidang keperawatan, bidang penunjang dan bidang umum, Limbah B3 berasal dari 

zat kimia spesifik yang dapat menyebabkan korosif, peledakan dan beracun, 

Limbah gas berasal dari pengoperasian genset mesin diesel dan boiler (ketel uap), 
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dan Limbah radioaktif berasal dari bahan yang terkontaminasi dengan radio isotop 

yang berasal dari penggunaan medis, limbah ini berasal dari kegiatan radiologi. 

Sistem pengelolaan limbah yang digunakan oleh rumah sakit PKU 

AISYIYAH BOYOLALI adalah dengan menyalurkan air limbah ke tempat 

pengolahan yang sesuai dengan gaya gravitasi atau dengan kata lain air limbah 

dialirkan dari  tempat tinggi ke tempat yang rendah sampai akhirnya ketempat 

Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang terletak di bagian belakang rumah 

sakit PKU AISYIYAH BOYOLALI. Kualitas air limbah olahan yang akan 

dibuang ke lingkungan harus memenuhi baku mutu yang ditentukan untuk rumah  

sakit, yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 05 

Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 

10 Tahun 2004 tentang baku mutu air limbah dan Permenkes RI Nomor 

1204/Menkes/SK/X/2014 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit. 

Parameter yang dibutuhkan adalah parameter fisika, kimia, mikrobiologi dan 

radioaktif. Pengelolaan limbah padat rumah sakit dilakukan dengan memisahkan 

jenis-jenis limbah padat dengan tempat sampah khusus yang telah diberi label dan 

didalamnya terdapat plastik berwarna kuning untuk sampah infeksius. Sampah 

infeksius diangkut ke TPS B3 setiap 2 kali dalam sehari di pagi dan sore atau 

sesuai kebutuhan. Sampah infeksius ditimbang terlebih dahulu dan dimasukkan 

kedalam tempat penyimpanan Sebelum di angkut ke TPS B3. Sampah benda 

tajam terkontaminasi dimasukkan kedalam safety box berwarna kuning, sampah 

benda tajam terkontaminasi diangkut ke TPS B3 setiap 2 kali dalam sehari di pagi 

dan sore atau sesuai kebutuhan. Sedangkan sampah non infeksius dan sampah 

plabot tidak terkontaminasi dibuang kedalam tempat sampah yang terdapat label 

pada masing-masing tempatnya dan didalamnya terdapat plastik berwarna hitam. 

Sampah non infeksius diangkut ke TPS domestik setiap 4 kali dalam seminggu 

atau sesuai kebutuhan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zuhriyani di 

Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi diketahui bahwa wadah yang 

digunakan untuk menampung limbah padat terbuat dari plastik fiberglass yang 

kuat, anti bocor dan tidak berkarat menggunakan penutup dan mudah dibersihkan. 

Keuntungan yang didapat dari penggunaan wadah yang memiliki tutup adalah 
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meminimalisir kontaminasi petugas maupun pasien (Zuhriyani, 2019). Pada 

penelitian yang dilakukan Siddik dan Wardhani di Rumah Sakit X di kota Batam 

untuk memudahkan dalam pemilahan dan pengolahan limbah padat medis di 

Rumah Sakit X di kota Batam yaitu dengan memberikan informasi simbol 

mengenai warna kantong plastik, dan sumber penghasil limbah sesuai dengan 

karakteristik limbah yang dihasilkan. Sehingga resiko wadah tertukar pada saat 

dilakukan pembersihan tidak akan terjadi. Untuk limbah infeksius, benda tajam, 

farmasi & B3, sitotoksik sudah cukup mewakili karena tercantum isi rincian 

limbah dan simbol. Pada wadah limbah infeksius dan benda tajam terdapat simbol 

biohazard. Untuk limbah infeksius yang berada di toilet yang berisi sampah 

pembalut juga sudah terdapat simbol biohazard dan label (siddik dan wardhani, 

2019). Pengelolaan limbah B3 rumah sakit dilakukan dengan teliti, Sampah medis 

yang sudah penuh atau ¾ bagian di ikat dengan tali kuning, dan diamankan atau 

disimpan di tempat penyimpanan sampah medis B3, Sampah medis B3 diangkut 

ke TPS B3 untuk dilakukan pengolahan sesuai prosedur. Pada tahap pengumpulan 

limbah menurut Permenlhk No. 56 Tahun 2015, apabila volume sampah medis B3 

sudah mencapai 3/4 limbah dari volume sebelum dilakukan pengelolaan 

selanjutnya dan jika limbah padat B3 sudah penuh sebelum waktunya 

pengumpulan, maka limbah padat B3 akan langsung dibawa ke TPS B3. Hal ini 

sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Pusparini, dkk di Rumah Sakit Dr. 

Saiful Anwar Malang bahwa tahap pengumpulan dan tahap pengangkutan limbah 

padat B3 dari wadah maupun fasilitas pengumpulan menuju Tempat 

Penampungan Sementara (TPS B3) dengan jadwal pengumpulan limbah padat B3 

di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang dilakukan selama 2 kali dalam sehari 

(Pusparini, 2018). 

Dalam pelaksanaannya Rumah Sakit PKU Aisyiyah Boyolali berpedoman 

pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 13 nomor 2 tentang pengendalian dan 

/ atau kerusakan lingkungan hidup meliputi; (a) pencegahan; (b) penanggulangan; 

(c) pemulihan. Pengendalian pencemaran dan / atau pengelolaan lingkungan hidup 

dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggungjawab usaha 
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dan / atau kegiatan dengan kewenangan, peran dan tanggungjawab masing-

masing. Dalam hal ini Rumah sakit PKU AISYIYAH BOYOLALI 

bertanggungjawab oleh segala hal yang berkenaan dengan pencemaran 

lingkungan.  

Peraturan daerah provinsi Jawa Tengah No. 05 Tahun 2012 tentang 

perubahan atas peraturan daerah provinsi jawa tengah no 10 tahun 2004 tentang 

baku mutu air limbah bahwa mutu air limbah adalah kondisi kualitas air limbah 

yang di ukur dan di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode 

tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Baku mutu air limbah adalah 

ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan / atau jumlah unsur pencemar yang 

ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke 

dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Pencemaran lingkungan 

hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kepmenkes RI 

No.1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah 

sakit menjadi dasar Rumah Sakit PKU AISYIYAH BOYOLALI dalam 

persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit. Secara umum persyaratan 

kesehatan lingkungan rumah sakit meliputi lingkungan bangunan rumah sakit, 

konstruksi bangunan rumah sakit, ruang bangunan, kualitas udara ruang, 

pencahayaan, penghawaan, kebisingan, fasilitas sanitasi rumah sakit, jumlah 

tempat tidur dan lantai beserta dinding. 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.07 Tahun 2019 

tentang kesehatan lingkungan rumah sakit dapat digunakan sebagai landasan 

berjalannya kegiatan operasional di Rumah Sakit PKU AISYIYAH BOYOLALI. 

Dalam pasal 2 nomor 2 bahwa Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan 

persyaratan kesehatan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi: air; udara; tanah; pangan; sarana 

dan bangunan; dan vektor dan binatang pembawa penyakit. Secara keseluruhan 

penjelasan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.07 Tahun 

2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit mengacu pada Kualitas 
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lingkungan rumah sakit yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau 

pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan 

pada media air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, dan vektor dan 

binatang pembawa penyakit. 

Penerapan pengolahan limbah di rumah sakit PKU AISYIYAH 

BOYOLALI secara keseluruhan sudah berjalan cukup baik, akan tetapi ada 

beberapa hambatan yang timbul dalam pengelolaan limbah, antara lain: Sarana 

penunjang pengolahan limbah seperti blower mengalami kerusakan sehingga 

mengakibatkan suplai udara ke kolam menimbulkan bau dan gas beracun, 

Kurangnya kesadaran SDM Rumah Sakit maupun pengunjung dalam menjaga 

kebersihan lingkungan rumah sakit. Dalam menghadapi hambatan dan kendala 

yang terjadi saat pengolahan limbah dibutuhkan solusi untuk memperbaiki kinerja 

pelayanan rumah sakit, antara lain : Adanya upaya perawatan sarana prasarana 

pengolahan limbah dan penggantian blower baru ketika terjadi kerusakan, 

Mengadakan penyuluhan kepada seluruh SDM rumah sakit dan pengunjung 

terkait menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit, Perlu adanya kerjasama setiap 

individu guna menciptakan lingkungan rumah sakit yang bersih. 

3.2 Pelaksanaan pengelolaan limbah rumah sakit PKU Aisyiyah Boyolali 

sesuai standar baku mutu menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

Dalam pelaksanaan pengelolaan limbah di Rumah Sakit PKU AISYIYAH 

BOYOLALI terdapat pedoman penerapan baku mutu diantaranya adalah Undang-

undang No. 32 Tahun 2009 ini mengedepankan pembangunan diberbagai sektor 

yang tetap ramah lingkungan. Perkembangan bidang kesehatan dalam  hal ini 

adalah rumah sakit perlu untuk menjaga dan memperhatikan lingkungannya. 

Dalam  pasal 69 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang: a. 

melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup” dalam hal ini termasuk rumah sakit dan pada pasal 59 ayat (1) 

yaitu “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan 

limbah B3 yang dihasilkannya.”. Rumah Sakit PKU AISYIYAH BOYOLALI 

telah melakukan upaya tersebut khususnya dalam pengelolaan limbah rumah 
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sakit. Menurut penelitian Prof. Dr.Absori dalam penelitiannya yang berjudul 

Peran serta Masyarakat dalam Pembuatan Amdal Bahwa ada 2 aspek pengelolaan 

lingkungan yang ada di Indonesia,pertama secara formal dimana pemerintah 

bertanggungjawab membentuk  landasan hukum yang jelas yang dituangkan 

dalam  perundang–undangan  untuk rangka mengatur pengelolaan  lingkungan 

hidup, seperti  Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini yang menjelaskan 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang didalamnya telah 

dijelaskan pengertian, tujuan dan asas, mekanisme, kewenangan pengelolaan 

lingkungan hingga penyelesaian  konflik lingkungan yang mungkin saja terjadi. 

Pembukaan “huruf a” UUPPLH / Perlindungan Lingkungan dan Hukum 

Manajemen menyatakan bahwa: “Termasuk lingkungan yang baik dan sehat 

dalam hak asasi warga negara Indonesia sebagai diamanatkan dalam Pasal 28H 

UUD 1945 Republik Indonesia. ” Dalam Pasal 3, UUPPLH (Absori, 2004). 

Lain halnya dengan penelitian Prathika Andini Goesty, dkk tentang 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diketahui bahwa Rumah Sakit 

Harapan Magelang belum melakukan pemantauan dan pelaporan secara rutin, hal 

tersebut disebabkan oleh sulitnya mengubah pola pikir agar memberi perhatian 

terhadap lingkungan dan rumah sakit harapan magelang masih berorientasi pada 

keuntungan materi daripada mengelola lingkungan (Goesty, 2012). Undang-

undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup secara garis besar peraturan perundang-undangan dan lingkungan hidup 

tersebut adalah suatu sistem terintegrasi yang dimulai dengan perencanaan, 

pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang No. 32 Tahun 2009 memuat 

norma hukum lingkungan hidup. 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 05 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004 

tentang baku mutu air limbah pasal 8. Merujuk pada peraturan tersebut 

berdasarkan hasil studi literatur dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

bahwa pihak Rumah Sakit PKU AISYIYAH BOYOLALI : 1. Telah melakukan 

upaya pengelolaan air limbah dengan membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah 
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(IPAL), walaupun masih ada beberapa kendala tapi upaya pengolahan limbah 

tetap diupayakan. 2. Tidak melakukan pengeceran air limbah, termasuk 

mencampurkan air pendingin dengan saluran air limbah. 3. Telah membuat 

saluran yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke 

lingkungan. 4. Mengenai kualitas air limbah buangan yang dihasilkan oleh Rumah 

Sakit PKU Aisyiyah Boyolali, dapat dilihat di tabel 2 tentang kualitas air limbah 

di RS PKU Aisyiyah Boyolali, dan untuk laporan parameter baku mutu 

lingkungan atau parameter air limbah dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten 

setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan kegiatan IPAL dikirim ke Provinsi 1 

(satu) tahun sekali. 

 Tabel 1. Kualitas air limbah rumah sakit PKU Aisyiyah Boyolali 

No Parameter Satuan  Hasil Uji Baku Mutu 

I FISIKA    

1 Suhu  °C 27 30 

2 TSS Mg/L 10 30 

II KIMIA    

1 Ph - 7,7 6,0-90 

2 BOD5 Mg/L 2,2 30 

3 COD Mg/L 22 80 

4 NH3-N Mg/L 0,0002 0,1 

Sumber : Rumah Sakit PKU Aisyiyah Boyolali 11 Agustus – 7 September 2020 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasannya kualitas air limbah 

yang dihasilkan oleh aktivitas Rumah Sakit PKU Aisyiyah Boyolali sudah cukup 

bagus. Kadar suhu limbah cair 27
o
C, kadar TSS 10 Mg/L, kadar Ph 7,7, kadar 

BOD5 2,2 Mg/L, kadar COD 22 Mg/L dan kadar NH3-N 0,0002 Mg/L, kadar 

komponen fisika maupun kimia pada limbah tidak melebihi ambang batas yang 

sudah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 05 

Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 

10 Tahun 2004 tentang baku mutu air limbah. Namun, dari hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti mendapati bahwa air yang berada di kolam kontrol yang 

berisi makhluk hidup yaitu ikan sedikit keruh hal ini disebabkan oleh banyaknya 

plankton yang mati sehingga banyaknya kadar organik yang terlarut dalam air. 

Selain itu banyaknya sampah daun yang dihasilkan oleh pohon – pohon yang ada 

disekitar kolam indikator. Secara keseluruhan dari hasil indikator harian yang 
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sudah ditetapkan oleh Rumah Sakit PKU Aisyiyah Boyolali seperti halnya tidak 

berbau, tidak berbusa, ikan bisa hidup dan tidak berminyak sudah memenuhi 

kriteria tersebut. Penelitian yang dilakukan Deppy Lucky Ibnullah dan Suparmin 

di RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga yang menunjukkan bahwa 

pada pemeriksaan fisika kadar suhu limbah cair adalah 29,1
o
C, kadar ini masih 

masuk kedalam baku mutu suhu karena batas maksimum suhu dalam limbah cair 

rumah sakit dalam perda Prop. Jateng No 5 tahun 2012 adalah 30
o
C. namun pada 

hasil pemeriksaan TSS air limbah RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata 

Purbalingga mencapai 138 Mg/L, kadar TSS tersebut melebihi ambang batas yang 

telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena proses aerasi dan sedimentasi air 

limbah masih terlalu singkat atau kurang. Kemudian pada pemeriksaan kimia 

didapat kadar kadar BOD5 54,79 Mg/L, kadar COD 126,00 Mg/L dan kadar NH3-

N 12,4 Mg/L, kadar tersebut melebihi ambang batas yang telah ditentukan dalam 

perda Prop. Jateng No 5 tahun 2012 (Ibnullah dan Suparmin, 2015). 

Menurut pengamatan peneliti, pengujian kualitas air limbah rumah sakit 

merupakan hal yang terpenting dan harus dilakukan oleh pelaku usaha di dalam 

upaya pengelolaan limbah. Melakukan uji kualitas air limbah bertujuan untuk 

mengetahui dan mematuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah 

yakni menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 05 Tahun 2012 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 

2004 tentang baku mutu air limbah. Dengan mengetahui kualitas air limbah pihak 

Rumah Sakit PKU AISYIYAH BOYOLALI mampu mengantisipasi apakah 

limbah yang dibuang ke media lingkungan nantinya akan mencemari lingkungan 

atau tidak, kemudian juga agar tidak melebihi baku mutu air limbah yang 

ditetapkan oleh Pemerintah. Serta dalam rangka meningkatkan kinerja 

usaha/kegiatan usaha, pemerintah mendorong penanggung jawab usaha untuk 

melakukan audit lingkungan hidup sesuai UUPPLH Pasal 48 dan 49. Hal ini 

bertujuan supaya kegiatan yang dilakukan oleh seorang/badan hukum tetap 

mengedepankan pembangunan berwawasan berkelanjutan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan memiliki hubungan erat 

dengan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa pembangunan yang memberi manfaat 
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merupakan pembangunan yang di dalam prosesnya memperhatikan konsep 

kelestarian lingkungan. Apabila, pembangunan yang dilakukan mengabaikan 

konsep tersebut, maka resiko pembangunan yang muncul adalah dampak negatif 

akibat pembangunan. Hal itu sejalan dengan pernyataan Kepala Departemen 

Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur 

Hidayati, dalam diskusi publik tentang kebijakan lingkungan di Denpasar Bali 

pada Rabu, 20 Maret 2013 lalu. Nur Hidayati menyatakan bahwa: “perencanaan 

pembangunan infrastruktur di Indonesia selama ini sangat jarang 

mempertimbangkan aspek lingkungan. Sebagai salah satu bukti adalah kesalahan 

dalam pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam 

pembangunan jalan di atas perairan (JDP) di Bali yang menghubungkan 

Denpasar (Bandara Ngurah Rai) dan Nusa Dua”. Pembangunan yang dilakukan 

tidak hanya berguna untuk masa sekarang akan tetapi dapat berkelanjutan untuk 

masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, The Global Tomorrow Coalition 

menyebutkan bahwa ada empat (4) hal yang menjadi alasan dasar dari 

pembangunan berkelanjutan. Keempat hal tersebut adalah: 

Pembangunan ekonomi dan kesehatan lingkungan merupakan dua hal 

pokok yang saling berkaitan. Proses pengambilan keputusan atau perumusan 

kebijakan mengawali integrasi yang terjadi antara lingkungan dan ekonomi . 

Persoalan lingkungan merupakan hal yang saling terkait satu sama lain. Masalah 

ekonomi dan lingkungan juga berhubungan dengan faktor sosial dan politik. 

Pentingnya kerjasama dan komunikasi internasional diakibatkan oleh 

faktor-faktor ekonomi, polusi, dan ekosistem yang tidak mempedulikan batas-

batas negara (Mira, 2018). 

Rumah sakit merupakan salahsatu industri sektor kesehatan yang 

memberikan sumbangsih dalam terlaksananya pembangunan berkelanjutan. 

Pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup 

generasi selanjutnya dalam mengelola sumber daya dengan baik. Oleh sebab itu, 

penting bagi rumah sakit melakukan pengelolaan limbah dan memenuhi 

kebutuhan rumah sakit akan sumber daya manusia yang berkompeten. Sumber 

daya manusia yang mengelola limbah dirumah sakit memiliki kewenangan dan 
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tanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan mengoptimalisasikan 

pengoprasian instalasi pengolahan limbah, perawatan instalasi pengolahan limbah, 

dan melaksanakan tanggap darurat pengoprasian instalasi pengolahan limbah. 

Limbah rumah sakit dibagi menjadi dua kelompok secara umum yaitu limbah 

medis dan limbah non medis (Pertiwi, 2017). Limbah medis rumah sakit 

dikategorikan sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seperti 

disebutkan dalam Lampiran I PP No. 101 Tahun 2014 bahwa limbah medis 

memiliki karakteristik infeksius. Limbah B3 dapat menimbulkan bahaya terhadap 

lingkungan dan juga dampak terhadap kesehatan masyarakat serta makhluk hidup 

lainnya bila dibuang langsung ke lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Limbah 

B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, 

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Apabila 

penghasil Limbah B3 tersebut tidak dapat dilakukan pengolahan oleh penghasil 

limbah, maka penghasil limbah B3 dapat melakukan perjanjian pengolahan 

dengan pihak ke tiga yang akan mengolah limbah tersebut. Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.56 Tahun 2015 juga 

menyebutkan Rumah sakit termasuk salah satu fasilitas pelayanan kesehatan wajib 

melakukan pengelolaan limbah B3 yang meliputi pengurangan dan pemilahan 

limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pengolahan 

limbah B3, penguburan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3. dalam 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomer P.68 Tahun 2016 

Tentang Limbah Domestik. Peraturan ini memberi acuan kepada pemerintah 

daerah provinsi mengenai baku mitu air limbah domestik, ada perubahan 

mendasar, yaitu terjadi pengetatan baku mutu dari beberapa parameter, antara lain 

BOD, TSS, Minyak dan lemak, dan total coliform (Ari dan Nusa, 2016).  

Rumah sakit yang selama ini dituduh sebagai pelaku yang menimbulkan 

kerusakan dan pencemaran harus dipahamkan akan tangung jawabnya terhadap 

lingkungan yang dapat diwujudkan dalam bentuk membayar kompensasi jasa 

lingkungan yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai pemulihan 

lingkungan yang rusak atau tercemar. Di negara-negara maju, biaya konvensasi 
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lingkungan jauh-jauh hari sudah dianggarkan dalam rencara pembiayaan dan 

pengeluaran perusahaan yang akan dikeluarkan secara rutin untuk kompensasi 

lingkungan (Absori, 2006). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Pengelolaan limbah Rumah Sakit PKU Aisyiyah Boyolali telah memenuhi 

ketentuan, baik limbah padat, cair maupun B3. Air limbah yang akan dibuang ke 

lingkungan telah diolah sesuai parameter yang disyaratkan, yaitu parameter fisika, 

mikrobiologi dan radioaktif dalam Peraturan daerah provinsi jawa tengah No 05 

tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi jawa tengah No 10 

tahun 2004 tentang baku mutu air limbah dan permenkes RI Nomor 

1204/Menkes/SK/X/2014 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit. 

Limbah padat rumah sakit PKU AISYIYAH BOYOLALI dipisahkan sesuai 

jenisnya dan di tampung semetara di TPS B3 untuk sampah infeksius dan TPS 

Domestik untuk sampah non infeksius, kemudian limbah padat diangkut oleh 

petugas SPJ untuk dimusnahkan. Limbah B3 rumah sakit PKU Aisyiyah Boyolali 

sesuai dengan Permenlhk No 56 tahun 2015, apabila volume sampah medis B3 

sudah mencapai ¾ limbah dari sebelum limbah dilakukan pengolahan selanjutnya 

dan jika limbah B3 sudah penuh sebelum waktunya pengumpulan, maka limbah 

B3 langsung dibawa ketempat penampungan sementara limbah B3.  Kebijakan 

yang dapat digunakan Rumah Sakit Aisyiyah Boyolali adalah Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No.07 Tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan 

rumah sakit yang sacara garis besar membahas rincian persyaratan kesehatan 

lingkungan yang harus dipenuhi oleh pihak rumah sakit. Pelaksanaan pengelolaan 

limbah rumah sakit PKU Aisyiyah Boyolali telah sesuai standar baku mutu 

menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan 

hidup, rumah sakit sudah melaksanakan usaha pengolahan limbah dengan 

menciptakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), meskipun masih ada 

kendala tetapi upaya pengolahan limbah tetap diupayakan. Rumah sakit tidak 

melakukan pengeceran air limbah, termasuk mencampurkan air pendingin dengan 
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saluran air limbah. Rumah sakit telah membuat saluran kedap air sehingga tidak 

ada perembesan air limbah ke lingkungan. Air limbah yang di buang ke 

lingkungan sudah sesuai dengan parameter baku mutu lingkungan. Akan tetapi, 

air dalam kolam kontrol yang berisi makhluk hidup (ikan) sedikit keruh 

dikarenakan banyaknya plankton yang mati sehingga kadar organik yang terlarut 

dalam air, selain itu banyaknya sampah dedaunan yang berasal dari pepohonan 

yang terdapat disekitar kolam. Uji kualitas air limbah penting dilakukan oleh 

penanggung jawab usaha sebagai usaha untuk mengelola limbah, pemerintah 

mendorong penanggungjawab usaha untuk melakukan audit lingkungan hidup 

sesuai UUPPLH Pasal 48 dan 49. Konsep Kebijakan Pengelolaan Limbah ke 

Depan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan, dalam hal ini rumah sakit harus 

menerapkan kebijakan PP No. 101 Tahun 2014 bahwa limbah medis memiliki 

karakteristik infeksius. Limbah B3 dapat menimbulkan bahaya terhadap 

lingkungan dan juga dampak terhadap kesehatan masyarakat serta makhluk hidup 

lainnya bila dibuang langsung ke lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 101 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Limbah B3 adalah 

kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, 

pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.56 Tahun 2015 juga 

menyebutkan Rumah sakit termasuk salah satu fasilitas pelayanan kesehatan wajib 

melakukan pengelolaan limbah B3 yang meliputi pengurangan dan pemilahan 

limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pengolahan 

limbah B3, penguburan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3. Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomer P.68 Tahun 2016 Tentang 

Limbah Domestik. 

4.2 Saran  

Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Boyolali, 

perlu melakukan monitoring Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) secara 

berkala, serta melakukan audit agar terjadi keselarasan antara usaha dengan 

peraturan perundang-undangan.. 
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Rumah sakit perlu melakukan pengelolaan limbah dengan cara yang tepat, 

agar meminimalisir bahaya yang timbulkan dari limbah tersebut sebelum  dibuang 

, diperlukan juga kerjasama semua pihak yang ada di rumah sakit (tenaga medis, 

karyawan, pasien serta pengunjung rumah sakit), dan perlu adanya perawatan dan 

pemeliharaan sarana penunjang dalam pengolahan limbah. Untuk pihak sanitarian 

Rumah Sakit perlu mengontrol dan mengawasi sampah dedaunan yang masuk 

kedalam kolam kontrol agar tidak menyumbat blower, sehingga proses 

pengolahan limbah tidak terhambat, serta membersihkan kolam secara rutin agar 

air kolam tidak terlihat keruh. Rumah sakit perlu menambah anggaran bagian 

sanitasi untuk membiayai operasional pemeliharaan dan penggantian sarana 

prasarana yang rusak.   
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