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1. Pengertian Pengelolaan Limbah  medis adalah limbah yang berasal dari kegiatan medis dengan 
membedakan Limbah Medis dan limbah Non Medis. 

2. Tujuan Sebagai pedoman langkah–langkah acuan dalam penerapan langkah-langkah 
pengelolaan limbah. 

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Ciasmara Nomor : 440/SK-
006/PKM.CSM/I/2020 tentang Pedoman Manajemen dan Pelayanan Puskesmas 
Ciasmara 

4. Referensi 1. UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan 
2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun 
3. Permenkes nomor : 514 tahun 2015 tentang panduan Praktek klinis bagi dokter 

di FKTP 

5. Prosedur Alat dan bahan yang digunakan untuk pengelolaan limbah medis 
1. Tempat sampah. 
2. Plastik sampah berlabel (limbah medis) dan  (limbah non medis). 
3. Safety box (Disposafe). 

6. Langkah-
langkah 

1. Pemisahan : (10 menit) 
a. Dalam penanganan pengeloaan limbah, alur limbah harus didentifikasikan di 

pilah-pilih hendaknya mempertimbangkan sebagai berikut : 
1) Kelancaran penanganan dan penampungan limbah. 
2) Pengemasan dan pemberian dari semua limbah pada tempat penghasil 

adalah kunci pembuangan yang baik. 
3) Pemisahan limbah padat dilakukan petugas ruangan dan sesuai kantong 

/ label. 
b. Limbah medis 

1) Limbah diletakkan pada kantong yang berlabel limbah medis seperti 
kapas bekas pemeriksaan, sarung tangan, masker, kapas bekas darah. 

2) Limbah medis yang memiliki sudut tajam, sisi, ujung atau bagian menonjol 
yang memotong atau menusuk kulit seperti : Jarum suntik. Khusus 
diletakkan pada SAFETY BOX KUNING kotak yang tahan tusuk untuk 
menghindari kemungkinan cidera saat proses pengumpulan dan 
pengangkatan limbah. 

c. Limbah Non Medis diletakkan pada kantong yang berlabel limbah non medis 
2. Penampungan (10 menit) 

a. Sarana penampungan harus memadai, letak lokasi yang tepat, aman dan 
hygiene 

b. Standarisasi pada kantong pada limbah dapat dengan label atau warna 
kantong plastic hal ini diperlukan agar menghindari kesalahan petugas 
pengolaan 
1) Limbah medis 

Untuk limbah medis setelah dipilih, selanjutnya di packing/ dibungkus 
untuk memudahkan pengangkutan oleh petugas sanitarian. 

2) Untuk Limbah Non medis 
Untuk limbah non medis setelah dipilih, selanjutnya dibawa di 
penampungan sementara oleh petugas clearning service. 

7. Bagan Alir   -  

8. Hal-hal yang 
perlu    
diperhatikan 

Pengisian form limbah menggunakan Google Form berjudul “KaLiDis”. 
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9. Unit Terkait Kesling 
 

10. Dokumen 
Terkait 

Form pengambilan limbah 

 

11. Rekam Historis Perubahan 

No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai Diberlakukan 

1.    

2.    

3.    

 


