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I. Latar Belakang 

Pada masa pandemi Covid -19 ini, Puskesmas menjadi salah satu 

instansi yang sangat berperan penting dalam pencegahan hingga 

penanggulangan Covid – 19. Pelayanan Puskesmas pada masa pandemi 

Covid – 19 ini,  harus tetap dilaksanakan secara optimal guna 

meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan 

kesehatan perseorangan, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. 

Tentunya Puskesmas merupakan instansi kesehatan yang tetap 

memberikan banyak pelayanan salah satunya adalah Pemeriksaan 

umum, Pemeriksaan ibu hamil, Pelayanan KB, Pemeriksaan 

Laboratorium. Pemeriksaan Gigi, Pelaksanaan swab antigen dan 

kegiatan vaksinasi maka seluruh kegiatan tersebut tidak pernah terlepas 

dari timbulan limbah padat (medis dan non-medis). Aktivitas Puskesmas 

akan menghasilkan sejumlah hasil samping berupa limbah, baik limbah 

padat, cair dan gas yang mengandung patogen, zat kimia serta alat 

kesehatan yang pada umumnya bersifat berbahaya dan beracun. 

Limbah dari aktivitas Puskesmas tersebut kemungkinan besar 

menghasilkan mikroorganisme patogen dan bahan kimia beracun 

berbahaya yang menyebabkan infeksi dan dapat tersebar ke lingkungan 

Puskesmas yang disebabkan oleh teknik pelayanan kesehatan yang 

kurang memadai, kesalahan penanganan bahan terkontaminasi dan 

peralatan, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana sanitasi yang 

masih kurang baik, dapat menyebabkan terjadinya penularan penyakit 

yang berasal dari sampah dan menurunya nilai estetika. Oleh karena itu, 

untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas, maka perlu adanya 

pengelolaan limbah padat yang benar dan sesuai prosedur yang telah 

ditetapkan. 

Dampak dari kurang optimalnya dalam pengelolaan limbah sejak 

limbah dihasilkan sampai pembuangan akhir sangat merugikan 

kesehatan masyarakat secara langsung dan dapat menurunkan kualitas 

lingkungan serta dapat menimbulkan masalah kesehatan seperti 

tingginya angka kepadatan vektor penyakit (lalat, tikus, nyamuk, kecoa, 

daln lain - lain), pencemaran terhadap udara, tanah, dan air, rendahnya 

nilai estetika. Hal ini juga dapat menimbulkan penyakit menular, seperti 

diare, penyakit kulit, scrub thypus, DBD, demam thyopoid, kecacingan 

(Riza; 2010). 

Hal ini diperkuat berdasarkan wawancara dengan salah satu 

petugas kebersihan Puskesmas Ciasmara yang dilakukan pada tanggal 

29 Agustus 2020 didapatkan permasalahan pertama bahwa di 



Puskesmas Ciasmara adalah adanya penumpukan timbulan sampah B3 

pada TPS yang berlebihan, hal ini diakibatkan karena adanya Limbah 

hasil kegiatan vaksinasi massal, limbah APD  dan limbah hasil swab 

antigen yaitu sebanyak 15kg/bulan menjadi 35kg/bulan, hal ini juga 

diakibatkan karena adanya keterlambatan pengangkutan 

Sosialisasi dan Koordinasi antara petugas sanitarian dengan 

penanggung jawab poli yang belum maksimal, Karyawan dan Petugas 

Kebersihan yang kurang paham mengenai pengelolaan limbah medis di 

puskesmas dan bagaimana cara pencegahan penyakit berbasis 

lingkungan. Jika dibiarkan terus menerus, maka akan berdampak pada 

angka penyakit berbasis lingkungan yang tinggi di wilayah kerja 

Puskesmas Ciasmara.  

Pada unit kerja penulis juga masih terdapat permasalahan atau 

celah dalam alur penginputan data registrasi keluar masuk limbah 

medis setiap harinya sehingga data penerimaan limbah medis tidak 

tercatat dengan baik setiap harinya karena belum adanya suatu media 

yang memfasilitasi pencatatan setiap penerimaan limbah medis setiap 

harinya sedangkan dua komponen ini merupakan dua hal penting yang 

dijadikan dasar dalam pembutan laporan Limbah Medis bulanan. 

Tidak adanya proses pencatatan dan pembukuan yang baik dapat 

memperbesar adanya peluang tindak kecurangan oleh petugas karena 

laporan penerimaan limbah medis yang tidak tersusun, tidak 

transparan, tidak akuntabel dan tidak comparable yang disebabkan oleh 

tidak adanya bukti pencatatan dan pembukuan harian yang seharusnya 

tersusun dalam waktu dan format yang terstruktur sehingga dapat 

dijadikan bahan untuk penyusunan laporan limbah medis bulanan. 

Sejalan dengan amanat Permenkes Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis 

Wilayah pada BAB II Pasal 2 menyatakan bahwa “Setiap Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan pengelolaan Limbah Medis” 

dan BAB V Pasal 14 “Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan penghasil 

Limbah Medis wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terkait 

Limbah Medis yang dikelola secara internal.” . Dari hasil paparan diatas 

terkait isu tersebut, dengan diperkuat dari hasil diskusi dengan mentor 

dan coach terkait isu tersebut, rancangan proposal ini berfokus pada 

Optimalisasi Pengelolaan Limbah Medis secara Internal di Puskesmas 

Ciasmara. 

 

 



II. Tujuan  

A. Tujuan Umum 

Indikator keberhasilan dapat dilihat dari meningkatnya tingkat 

pengetahuan karyawan puskesmas dan diperolehnya Data yang 

terverifikasi transparan dan sesuai antara data penerimaan Limbah 

Medis dari Petugas Kebersihan dan Karyawan yang telah mengisi 

Google Form dengan data Pembuangan Limbah Medis yang diangkut 

oleh Pengangkut Limbah Medis (Pihak Ketiga). 

 

B. Tujuan Khusus 

1. Meningkatkan pengetahuan Karyawan Puskesmas Ciasmara 

2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencatatan dan 

pelaporan Limbah Medis Puskesmas Ciasmara 

3. Meminimalisir pencampuran antara Limbah Medis Pelayanan, 

Limbah Medis Vaksinasi, Limbah Medis kegiatan yang berkaitan 

dengan tracing dan tracking Covid – 19, dan Limbah Domestik di 

Puskesmas Ciasmara. 

4. Mengurangi Pencemaran Lingkungan dan Efek Kontaminasi dari 

Limbah Medis Puskesmas Ciasmara. 

 

III. Manfaat 

Kegiatan “KaLiDis” memiliki banyak manfaat diantaranya : 

1. Memudahkan pemantauan keluar masuknya limbah medis di 

wilayah kerja Puskesmas Ciasmara.  

2. Memudahkan registrasi Limbah Medis berbasis Teknologi sehingga 

bisa dilakukan oleh siapa saja. 

3. Meningkatkatkan Kesadaran Karyawan termasuk Petugas 

Kebersihan Puskesmas Ciasmara dalam mengelola Limbah Medis 

Puskesmas Ciasmara. 

4. Memudahkan Pencatatan dan Pelaporan Limbah Medis setiap Bulan. 

 

IV. Cara Melaksanakan Kegiatan dan Rincian Kegiatan 

A. Rincian Kegiatan 

Rincian kegiatan inovasi KaLiDis adalah sebagai berikut: 

1. Membuat format isian Google Form untuk Register Limbah Medis 

yang disimpan di Tempat Penyimpanan Limbah Medis di 

Puskesmas Ciasmara. 

2. Membuat video edukasi mengenai pengelolaan limbah medis dan 

penginputan register limbah medis “KaLiDis” di Puskesmas 



Ciasmara 

3. Melaksanakan Sosialisasi mengenai Pengelolaan Limbah Medis 

menggunakan video di Puskesmas Ciasmara dan Sosialisasi 

Pengisian Google Form Register limbah medis “KaLiDis” di 

Puskesmas Ciasmara. 

4. Melaksanakan Penginputan data Register Limbah Medis 

“KaLiDis” di Puskesmas Ciasmara. 

5. Melaksanakan rekapitulasi dan pengolahan data dari Google 

Form Register Limbah Medis “KaLiDis” Puskesmas Ciasmara. 

6. Melaksanakan evaluasi efektivitas penerapan prosedur Register 

Limbah Medis “KaLiDis” Puskesmas Ciasmara 

 

B. Cara Melaksanakan Kegiatan 

Kegiatan diawali dengan mengumpulkan data observasi di 

lingkungan kerja Puskesmas Ciasmara, kemudian pembuatan video 

komunikatif dan isian Google Form. Kegiatan selanjutnya yaitu 

Sosialisasi mengenai Pengelolaan Limbah Medis menggunakan video 

di Puskesmas Ciasmara dan Sosialisasi Pengisian Google Form 

Register limbah medis “KaLiDis” di Puskesmas Ciasmara. Setelah 

dilakukan sosialisasi, akan diberikan pengarahan tentang tatacara 

pengisian Google Form untuk penyimpanan Limbah. Pemantauan 

Pengisian Google Form dilakukan oleh Petugas Puskesmas Ciasmara. 

 

V. Sasaran 

Seluruh Karyawan Puskesmas Ciasmara. 

 

VI. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi KaLiDis 

Tabel 1 Tahapan Inovasi KaLiDis 

No. Tahapan 
Waktu 

Kegiatan 
Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

Juli 2020 Observasi pada lingkungan 

kerja Puskesmas Ciasmara 

2. Perumusan Ide Juli 2020 Perumusan ide dari 
masukan 
semua pihak / koordinasi 

dengan Kepala Puskesmas 

3. Perancangan Juli 2020 Menyusun tim pengelola 

inovasi dan linsek 

4. Implementasi 
Agustus 
2020- 

Sekarang 

Pelaksanaan inovasi di 
Dalam Internal 
Puskesmas Ciasmara 



B. Pelaksanaan Kegiatan KaLiDis 

Tabel 2. Implementasi Inovasi KaLiDis 

Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Membuat format 
isian Google Form 

untuk Register 
Limbah Medis yang 

disimpan di Tempat 
Penyimpanan 
Limbah Medis di 

Puskesmas 
Ciasmara. 

            

2. Membuat video 
edukasi mengenai 
pengelolaan limbah 

medis dan 
penginputan 

register limbah 
medis “KaLiDis” di 
Puskesmas 

Ciasmara. 

            

3. Melaksanakan 

Sosialisasi 
mengenai 
Pengelolaan Limbah 

Medis 
menggunakan video 

di Puskesmas 
Ciasmara dan 
Sosialisasi 

Pengisian Google 
Form Register 
limbah medis 

“KaLiDis” di 
Puskesmas 

Ciasmara. 

            

4. Melaksanakan 
Penginputan data 

Register Limbah 
Medis “KaLiDis” di 

Puskesmas 
Ciasmara. 

            

5. Melaksanakan 
rekapitulasi dan 

pengolahan data 
dari Google Form 
Register Limbah 

Medis “KaLiDis” 
Puskesmas 

Ciasmara. 

            



 

6. Melaksanakan 
evaluasi efektivitas 

penerapan prosedur 
Register Limbah 
Medis “KaLiDis” 

Puskesmas 
Ciasmara 

            

 

Pelaksanaan input limbah medis dilakukan setiap kali karyawan atau 

petugas kebersihan akan menyimpan limbah medis di tempat 

penyimpanan limbah medis yang ada di Puskesmas Ciasmara dan 

dipantau setiap seminggu sekali oleh Petugas Kesehatan Lingkungan. 

 

VII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. 

Laporan evaluasi kegiatan dibuat oleh penanggung jawab Program 

Kesehatan Lingkungan dan pelaporan dilaksanakan di Puskesmas, data 

dan informasi dari hasil pencatatan diolah dan dianalisa dan dilaporkan 

ke Dinas Kesehatan. 

 

VIII. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 

1. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dilakukan selama kegiatan berlangsung meliputi 

pelaksanaan rekapitulasi dan pengolahan data dari Google Form 

Register Limbah Medis “KaLiDis” Puskesmas Ciasmara kedalam 

bentuk Microsoft Excel. Pelaporan dibuat berdasarkan hasil evaluasi 

dan disampaikan ke Dinas kesehatan Kab. Bogor bersamaan dengan 

laporan bulanan Kesehatan Lingkungan. 

2. Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan Registrasi 

Penyimpanan Limbah Medis konstan dilakukan oleh Puskesmas 

dan hasilnya diberikan atau disampaikan ke Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bogor. 

Ciasmara, 1 Juli 2020 
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