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Abstract
The Covid-19 pandemic disaster has resulted in thousands peoples died and hospitalized.
Handling of Covid-19 patients requires more medical equipment than normal condition, such as
masks, goggles, protective clothing and so on which will increase the rate of generation of
medical waste. Prediction of the total medical hazardous waste generation in Indonesia can be
calculated using the prediction model of the total number of Covid-19 cases and the average
generation of medical waste for each one patient. In this study, the capacity of a hazardous waste
incinerator in Indonesia is also calculated to determine the time needed for waste processing.
Besides, standar procedures for handling medical hazardous waste from source to final disposal
site are also needed.
Keywords: covid-19, hazardous waste, medical, infectious, incinerator.

Abstrak
Bencana pandemik Covid-19 telah mengakibatkan ribuan orang meninggal dan dirawat di rumah
sakit. Penanganan pasien Covid-19 membutuhkan perlengkapan medis yang lebih banyak
daripada kondisi normal, seperti masker, kacamata, pakaian pelindung dan sebagainya yang
akan meningkatkan laju timbulan limbah medis. Prediksi timbulan total limbah medis bahan
berbahaya dan beracun (B3) Covid-19 di Indonesia dapat dihitung menggunakan model prediksi
jumlah total kasus Covid-19 dan timbulan rata-rata limbah medis untuk setiap satu orang pasien
yang dirawat. Dalam studi ini dihitung juga kapasitas insinerator limbah B3 di Indonesia untuk
menghitung waktu pengolahan yang dibutuhkan. Di samping itu dibutuhkan pula prosedur
standar untuk penanganan limbah medis B3 dari sumber hingga tempat pembuangan akhir.
Kata kunci: covid-19, limbah B3, medis, menular, insinerator.

1. PENDAHULUAN

2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional
berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia nomor 12 tahun 2020 (Setneg RI,
2020). Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun
2007
tentang
Penanggulangan
Bencana
didefinisikan bahwa bencana non alam adalah
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa non alam yang antara lain
berupa gagal teknologi, gagal modernisasi,
epidemi, dan wabah penyakit (Kemenkumham RI,
2007). Dengan diberlakukannya keputusan
presiden tersebut, maka seluruh sumberdaya
dikerahkan pada penanganan para korban di

Terjadinya bencana non-alam pandemik
Covid-19 yang dimulai dari Kota Wuhan,
Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019
telah mengakibatkan terjadi penularan lintas
negara yang mengakibatkan banyak korban jiwa
di seluruh dunia hingga awal tahun 2020. Pada
tanggal 11 Maret 2020, World Health
Organization (WHO) telah menyatakan bahwa
Covid-19 sebagai global pandemic yang
kemudian diikuti dengan penetapan bencana
non alam penyebaran Corona Virus Disease
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rumah sakit khusus penanganan Covid-19.
Semua individu yang berada di rumah sakit
berisiko
untuk
terpapar
limbah
Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3), tidak saja
terhadap pasien namun juga individu yang
bekerja di rumah sakit seperti tenaga medis,
administrasi dan pendukung. Akibat pengelolaan
yang kurang hati-hati, petugas yang berada di
tempat
perawatan
kesehatan
yang
menghasilkan limbah B3 maupun yang berada
di luar sumber ini namun bertugas untuk
menangani limbah tersebut berisiko terpapar
limbah B3 (Narayana et al., 2014). Pembuangan
limbah ini secara sembarangan oleh lembaga
layanan kesehatan dan lembaga penelitian
dapat berkontribusi pada penyebaran penyakit
serius terutama pada saat terjadi wabah
pandemik. Karena pentingnya penanganan
limbah medis rumah sakit selama terjadinya
pandemik
ini,
maka
beberapa
peneliti
memfokuskan studinya kepada pengelolaan
limbah medis rumah sakit yang dikaji dari
berbagai sudut pandang.
Beberapa penelitian menjelaskan definisi
pandemik dan dampak negatif pada kesehatan,
ekonomi, keamanan sosial dan global yang
diakibatkan oleh pandemik dan wabah penyakit
(Qiu et al, 2017). Penelitian lain terkait kepada
risiko
paparan,
tindakan
pengaturan
pengelolaan
limbah
medis,
prosedur
pengelolaan limbah medis, dan teknik kontrol
(Shareefdeen,
2012),
tinjauan
tentang
pengelolaan limbah rumah sakit di negaranegara berkembang (Ali, 2017) dan limbah
medis di China (Yong, 2009). Meskipun
penelitian
tersebut
berkaitan
dengan
penanganan
pandemik
dan
pengelolaan
limbahnya, namun belum berkaitan dengan
Covid-19.
Hingga bulan Maret 2020 ini belum banyak
studi yang berkaitan dengan Covid-19.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan
diantaranya tentang karakteristik struktur dan
mekanisme
infeksi
serta
pengembangan
pendekatan-pendekatan dalam pengobatan
Covid-19 (Nadeem, 2020), beberapa lainnya
meneliti tentang sumber asal, transmisi dan
terapi klinis (Guo, 2020). Namun seiring dengan
meningkatnya kuantitas limbah medis selama
penanganan Covid-19, maka beberapa peneliti
menfokuskan pada studi pengelolaan limbah
medis infeksius. Studi yang menuliskan tentang
pengelolaan limbah selama pandemik Covid-19
diantaranya mengenai tantangan pengelolaan
sampah reguler selama terjadi pandemik Covid19 (Ramusch, 2020) dan desain manajemen
limbah yang efektif selama epidemi Covid-19
(Yu, 2020). Beberapa lembaga international juga
membuat panduan tentang pengelolaan limbah

medis
(ADB,
2020),
penjelasan
teknis
pengelolaan air, sanitasi, higiene dan limbah
(WHO, 2020) untuk Covid-19. Hingga bulan April
2020 di Indonesia masih belum ada penelitian
tentang pengelolaan limbah medis B3 yang
kuantitasnya meningkat secara signifikan di
beberapa rumah sakit yang menangani pasien
Covid-19.
Terjadinya pandemik Covid-19 di Indonesia
menuntut upaya yang masif dalam pencegahan
dan penularan penyakit infeksi tersebut dengan
berbagai macam cara. Prinsip pencegahan
penularan penyakit infeksi Covid-19 adalah
melalui pemutusan rantai host/penjamu/inang.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan pengelolaan limbah medis rumah sakit
yang dikategorikan sebagai limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) dengan baik dan
benar sesuai dengan Permen LHK No.
P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kemenkumham
RI, 2016).
Penanganan pasien Covid-19 yang sangat
meningkat
di
Indonesia
membutuhkan
perlengkapan medis yang lebih banyak seperti
masker, kacamata, pakaian pelindung dan
sebagainya. Hal ini akan mengakibatkan
peningkatan timbulan limbah medis B3 rumah
sakit secara signifikan, sehingga membutuhkan
juga
peningkatan
kapasitas
pengelolaan
limbahnya dari aspek kuantitas dan kualitasnya.
Dengan demikian diharapkan tidak terjadi
penularan kembali dari limbah medis B3 rumah
sakit yang digunakan. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah memberikan gambaran
tentang prediksi awal timbulan limbah medis
rumah sakit selama masa penanganan pandemik
Covid-19, kapasitas pengolahan, dan prosedur
penanganannya.
2. BAHAN DAN METODE
2.1. Bahan
Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan
berupa data dan artikel-artikel yang diperoleh dari
buku, laporan ataupun jurnal ilmiah terkait studi
yang diterbitkan secara nasional maupun
internasional. Hasil dari studi literatur terhadap
artikel-artikel
tersebut
digunakan
sebagai
referensi, sedangkan data dan model yang
diperoleh digunakan sebagai dasar perhitungan
prediksi timbulan limbah medis B3 Covid-19.
2.2. Metode
Pada tahapan awal penelitian dilaksanakan
dengan melakukan studi pustaka melalui
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penelusuran literatur berupa buku, laporan,
maupun artikel ilmiah yang digunakan sebagai
referensi. Berdasarkan studi pustaka tersebut
dilakukan indentifikasi data dan model-model
prediksi jumlah total kumulatif kasus Covid-19
hingga akhir bulan April 2020. Hasil prediksi
jumlah total kumulatif kasus Covid-19 akan
digunakan sebagai dasar perhitungan prediksi
timbulan total limbah medis B3 Covid-19 dengan
beberapa
skenario
intervensi
dalam
penanganan Covid-19 sesuai dengan model
yang dikembangkan oleh Fakultas Kesehatan
Masyarakat,
Univeritas
Indonesia/FKM-UI
(Damarjati, 2020). Dengan mempertimbangkan
kapasitas maksimum pengolahan limbah B3
menggunakan insinerator yang tersedia di
Indonesia, maka dapat dihitung kebutuhan
waktu operasional efektif insinerator-insinerator
tersebut
untuk
setiap
skenario-skenario
intervensi yang digunakan dalam model.

pengolahan limbah secara mobile (Pradana,
2020).
Studi Persi berdasarkan kasus Covid-19 di
China
menunjukkan
bahwa
kapasitas
pembuangan limbah medis semula 4.902,8
ton/hari kemudian meningkat sebesar 1.164
ton/hari menjadi 6.066,8 ton/hari (Nugraha, 2020)
dengan timbulan limbah medis 14,3 kg/hari
(Astuti, 2020). Penanganan penyakit-penyakit
infeksi membutuhkan perlengkapan medis yang
lebih banyak seperti masker, kacamata, pakaian
pelindung
dan
sebagainya
yang
akan
meningkatkan laju timbulan limbah medis. Asumsi
timbulan limbah medis dari pasien Covid-19
sebesar 2,5 kg/tempat tidur lebih tinggi daripada
timbulan limbah medis harian sebesar 0,6
kg/tempat tidur pada tahun 2018 (Yu, 2020).
Pada Januari 2020, jumlah timbulan limbah B3
medis di RSPI Sulianti Saroso adalah sebesar
2.750 kg, meningkat menjadi 4.500 kg pada bulan
Maret 2020, seiring dengan peningkatan pasien
Covid-19 yang dirawat di rumah sakit tersebut
(Deni, 2020). Dirjen PSLB3 KLHK menyebut
berdasarkan informasi dari Persatuan Rumah
Sakit Indonesia (Persi), perkiraan penambahan
volume timbulan limbah sekitar 30%. (Mapapa,
2020).
Melihat adanya potensi bahaya dari limbah
medis penanganan Covid-19, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHL)
mengeluarkan pedoman pengelolaan limbah
tersebut. Pedoman itu termuat dalam Surat
Edaran
No.
SE.2/MENLHK/PSLB3/3/2020
tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah
B3) dan Sampah Rumah Tangga dari
Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)
tertanggal 24 Maret 2020 (KLHK RI, 2020).
Beberapa hal penting adalah sebagai berikut:
alat dan sampel laboratorium yang telah
digunakan merupakan Limbah B3 berupa limbah
infeksius (A337-1), sehingga perlu dikelola
sebagai
Limbah
B3
sekaligus
untuk
mengendalikan,
mencegah
dan
memutus
penularan Covid-19 serta menghindari terjadinya
penumpukan limbah yang ditimbulkan dari
penanganan Covid-19.

3. PEMBAHASAN
3.1.

Timbulan Limbah Medis B3 Rumah
Sakit Sebelum Pandemik Covid-19

Menurut survei dari Persatuan Rumah Sakit
Seluruh
Indonesia
(Persi)
pada
bulan
September 2018 memperlihatkan bahwa jumlah
limbah padat medis dari seluruh rumah sakit
yang menjadi responden (94 responden dari
berbagai kelas RS) adalah 11.745 - 12.026 kg/
hari. Sedangkan menurut Kemenkes pada bulan
Agustus 2018 jumlah timbulan limbah B3 dari
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
menurut hasil analisis data rumah sakit seluruh
provinsi di Indonesia pada tahun 2018 adalah
294,66 ton/hari, yang dihasilkan dari 264.474
tempat tidur dari 2.867 rumah sakit. Hal ini
setara dengan rata-rata timbulan limbah B3
sebesar 1,1 kg/tempat tidur/hari (Dit. PKPLB3,
2018). Timbulan sampah yang dihasilkan oleh
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.
Soetomo Surabaya pada Tahun 2017 sebesar
1200 – 1500 kg/hari (Purwanti, 2018).
3.2.

Timbulan Limbah Medis B3 pada Saat
Pandemik Covid-19

3.3.

Terjadinya pandemik Covid-19 pada akhir
tahun 2019 hingga tahun 2020 mengakibatkan
peningkatan yang signifikan terhadap timbulan
sampah medis di rumah sakit di seluruh dunia.
Saat puncak wabah, rumah sakit di Wuhan
menghasilkan limbah medis enam kali lebih
banyak dibandingkan sebelum krisis itu terjadi,
yaitu dalam sehari menghasilkan limbah medis
hingga 240 metrik ton dan membangun pabrik
limbah medis baru dan menyebarkan 46 fasilitas

Prediksi Jumlah Penderita
yang Dirawat di Rumah Sakit

Covid-19

Untuk memperkirakan jumlah timbulan
limbah medis Covid-19 perlu diketahui jumlah
puncak pasien positif penderita Covid19 dan
kapasitas rumah sakit yang tersedia. Hingga
tanggal 27 April 2020, jumlah kumulatif penderita
Covid-19 terkonfirmasi positif sebesar 9.096
orang dan hanya 7.180 orang atau 78,94 % dari
penderita yang terkonfirmasi tersebut yang
dirawat (GTP Covid-19, 2020). Pemerintah

14

Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, Vol. 15, No. 1, Juni 2020

Indonesia telah menyiapkan sebanyak 10 ribu
tempat tidur di 1000 rumah sakit (RS) khusus
untuk menangani pasien Covid-19 di seluruh
Indonesia (GTPP Covid-19, 2020). Jumlah
penderita Covid-19 yang perlu di rawat di rumah
sakit akan melampaui kapasitas yang tersedia
pada awal bulan Mei 2020.
Berdasarkan data BIN, diperkirakan pada
bulan Juli 2020, penyebaran Covid-19 di Tanah
Air akan mencapai 106.287 kasus. Menurut ITB
pandemi diperkirakan berakhir saat kasus harian
berada di angka 600 pasien per hari.
Perhitungan tim FKM UI memprediksi, jumlah

kasus di kisaran 500.000 hingga 2.500.000 kasus
dengan mempertimbangkan tingkat intervensi
pemerintah. Total penderita positif Covid-19 dari
perhitungan ini adalah sekitar 6.174 kasus (Aida,
2020). Berdasarkan model prediksi tersebut,
apabila pemerintah menerapkan intervensi
moderat, jumlah pasien yang terjangkit Covid-19
di Indonesia bisa mencapai 1,3 juta orang
(Mashabi, 2020). Resume prediksi jumlah
penderita Covid-19 di Indonesia diperlihatkan
pada Tabel 1.

Tabel 1. Prediksi Jumlah Penderita Covid-19

Juli 2020
Awal Mei – Akhir Juni 2020

Perkiraan Jumlah
Kasus Positif
106.287
600 kasus/hari
106.000
11.000 – 71.000

Awal Mei – Awal Juni

95.000

No.

Lembaga/Intitusi Riset

Bulan Puncak

1.
2.
3.
4.

Badan Intelijen Negara (BIN) (Aida, 2020)
Intitut Teknologi Bandung (Aida, 2020)
FKM UI (Aida, 2020), (Damarjati, 2020)
Lembaga Eijkman (Nurita, 2020)
Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 (Putri, 2020)

Juli 2020

5.

3.4. Prediksi Timbulan Limbah Medis B3
Selama Pandemik Covid-19

rumah sakit khusus penanganan Covid-19
sebesar 25 ton/hari yang berasal dari 10.000
tempat tidur.
Apabila kapasitas maksimum rumah sakit
dalam penanganan Covid-19 diabaikan, maka
timbulan kumulatif total limbah medis B3 dapat
diprediksikan berdasarkan model prediksi jumlah
total kumulatif kasus Covid-19 di Indonesia. Dari
beberapa model prediksi di Indonesia, terdapat
model yang dikembangkan oleh Fakultas
Kesehatan Masyarakat – Universitas Indonesia
(FKM-UI) yang dapat memprediksikan jumlah
kasus Covid di Indonesia berdasarkan beberapa
skenario intervensi terhadap penanganan Covid19 (Damarjati, 2020). Prediksi puncak tersebut
diasumsikan
terjadi
pada
hari
ke-77.
Berdasarkan model tersebut dapat diprediksikan
timbulan kumulatif total limbah medis B3
berdasarkan
skenario
yang
digunakan
sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa
seluruh model prediksi jumlah penderita Covid19 memperkirakan jumlah penderita Covid-19
jauh lebih besar daripada kapasitas pelayanan
rumah sakit khusus Covid-19 di Indonesia yaitu
sebesar 10.000 tempat tidur. Dengan demikian
pada bulan Mei 2020 kapasitas rumah sakit akan
terpenuhi seluruhnya hingga terjadi penurunan
kasus Covid-19.
Berdasarkan fakta tersebut, timbulan limbah
medis B3 setiap hari dapat diasumsikan berasal
dari 10.000 pasien yang dirawat. Dalam kondisi
normal timbulan limbah medis B3 sebesar 1,1
kg/tempat tidur/hari (Dit. PKPLB3, 2018). Dengan
berdasarkan hasil studi penanganan limbah
medis B3 di Wuhan China - dimana timbulan
limbah medis dari pasien Covid-19 meningkat
hingga sebesar 2,5 kg/tempat tidur/hari - dapat
diprediksi jumlah timbulan limbah medis B3 dari

Tabel 2. Prediksi Timbulan Kumulatif Total Limbah Medis B3 Berdasarkan Model Prediksi Jumlah Total
Kumulatif Kasus Covid-19 Fakultas Kesehatan Masyarakat – Universitas Indonesia
No.

1.

Skenario*

Tanpa
intervensi

Deskripsi Skenario*

Perkiraan Jumlah
Total Kumulatif
Terjangkit Covid19*
(Orang)

Perkiraan
Timbulan Limbah
Medis B3
Kumulatif**
(Ton)

Waktu Efektif
Pengoperasian
Insinerator Limbah
Medis B3 Covid-19**
(Hari Kerja)

Tanpa jaga jarak
sosial, tanpa
pembatasan
kerumunan dan tanpa
tes masal

+/- 2.500.000

+/- 6.250

20
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jaga jarak sosial
secara sukarela,
2.
membatasi kerumunan
massa
tes massal cakupan
rendah, mengharuskan
Intervensi
3.
jaga jarak sosial
moderat
(penutupan
sekolah/bisnis)
tes masal cakupan
Intervensi
4.
tinggi, mewajibkan
tinggi
jaga jarak social
Sumber : *(Damarjati, 2020), **Hasil analisis data
Intervensi
rendah

+/- 1.750.000

+/- 4.375

14

+/- 1.250.000

+/- 3.125

10

+/- 500.000

+/- 1.250

4

Dari Tabel 2 diperoleh hasil prediksi limbah
medis B3 kumulatif berkisar antara +/- 1.250 –
6.250 ton yang terakumulasi dalam 77 hari.

pengolahan khusus limbah B3 Covid-19.
Beberapa prosedur penanganan limbah medis B3
Covid-19 tersebut meliputi:
a. Pengurangan dan pemilahan di Fasyankes
Perlu adanya prosedur untuk meningkatkan
efektivitas pengelolaam dan penggunaan
bahan-bahan medis B3 maupun Alat
Pelindung Diri (APD) sehingga dapat
mengurangi jumlah limbah yang akan
ditimbulkan. Disamping itu perlu adanya
prosedur pemilahan limbah medis B3 agar
tidak tercampur dengan limbah-limbah non
medis.
b. Pewadahan & Penyimpanan
Prosedur pewadahan perlu menjadi perhatian
penting untuk menghidari terjadi infeksi
Covid-19 terhadap tenaga medis maupun
paramedis, serta terhadap personil yang akan
menangani limbah B3 hingga tempat
pengolahan
dan
penimbunan.
Perlu
ditetapkan prosedur standar desinfeksi limbah
sebelum
dilakukan
pewadahan
dan
penyimpanan.
Penyimpanan
sementara
limbah medis B3 Covid-19 membutuhkan
prosedur penanganan dan pengamanan
khusus agar tidak terjadi penularan terhadap
petugas.
c. Pengangkutan
Prosedur pengangkutan limbah medis B3
Covid-19 mengikuti standar prosedur teknis
pengangkutan limbah B3 dan juga standar
desinfeksi limbah sebelum diangkut ke
tempat pengolahan.
d. Pengolahan
Pengolahan limbah medis B3 Covid-19
dilakukan sesuai dengan Surat Edaran No.
SE.2/MENLHK/PSLB3/3/2020
tentang
Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3)
dan
Sampah
Rumah
Tangga
dari
Penanganan Corona Virus Disease (Covid19) (KLHK RI.2020), yaitu menggunakan
insinerator limbah B3 dengan temperatur
pembakaran minimal 800oC dengan prosedur
pengelolaan, pengoperasian dan pemantauan
yang ketat.

3.5. Kapasitas Pengolahan Limbah B3
Berdasarkan
Surat
Edaran
No.
SE.2/MENLHK/PSLB3/3/2020
tentang
Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan
Sampah Rumah Tangga dari Penanganan
Corona Virus Disease (Covid-19) (KLHK RI,
2020), limbah B3 harus ditangani secara khusus
dan diolah di fasilitas insinerator limbah rumah
sakit pada temperatur minimum 800oC. Data
perizinan bulan oktober 2018 dari KLHK
menunjukkan kapasitas eksisting insinerator di
63 Fasyankes di Indonesia sebesar 53,12
ton/hari. Kapasitas ini akan berkembang dari 27
Fasyankes dengan kapasitas tambahan 20,16
ton/hari (Dit. PKPLB3, 2018). Sehingga
kapasitas totalnya sebesar 73,28 ton/hari.
Disamping kapasitas insinerator di Fasyankes,
terdapat juga kapasitas pengolah limbah B3 dari
6 jasa pengolah sebesar 115,68 ton/hari dengan
potensi ekspansi penambahan unit insinerator
dengan kapasitas pengolahan sebesar 240
ton/hari. Dengan demikian kapasitas total
insinerator limbah medis B3 eksisting yang
tersedia pada tahun 2020 diperkirakan sebesar
313,28 ton per hari. Apabila seluruh kapasitas
insinerator
tersebut
dapat
dipergunakan
seluruhnya untuk penanganan limbah medis B3
Covid-19, maka seluruh insinerator limbah B3
tersebut minimal dioperasikan secara efektif
selama 4 hari kerja pada skenario intervensi
tinggi dan mencapai 20 hari kerja pada skenario
tanpa intervensi sebagaimana diperlihatkan
pada Tabel 2.
3.6. Metode Penanganan dan Pengolahan
Limbah B3
Untuk menangani limbah medis B3 Covid19 yang kuantitasnya sangat besar tersebut,
perlu adanya prosedur standar penanganan dan
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