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PADANG SEBAGAI LOKASI PEMUSNAH LIMBAH B3
INFEKSIUS PENANGANAN CORONA VIRUS
DESEASE 2019 DI PROVINSI SUMATERA BARAT

STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DARI FASYANKES DAN ODP

DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA DARI PENANGANAN COVID-19
BEKERJASAMA DENGAN PT. SEMEN PADANG

I. Sumber Limbah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
a. Pemerintah kabupaten/kota
b. Langsung dari Fasyankes
c. Transporter

II. Kategori Limbah Yang Diterima
a. Limbah Infeksius dari FASYANKES (Rumah Sakit, Kilinik, Puskesmas)
b. Limbah Infeksius ODP dari Karantina dan Rumah Tangga
c. Limbah khusus masker, APD petugas perbatasan
d. Limbah khusus masker dari Dropbox di ruang publik

III. Persyaratan Pewadahan/Pengemasan
a. Limbah infeksius dari Fasyankes dan ODP

1) Limbah kategori limbah B3 infeksius dilakukan pewadahan/
pengemasan oleh pihak pengelola menggunakan wadah kantong
plastik berwarna kuning yang salah satu bidangnya berukuran kecil
dari 50 x 50 cm dilengkapi simbol biohazard/limbah infeksius.

2) Volume limbah dalam 1 kantong maksimal adalah 3/4 (tiga perempat)
dari volume kantong (untuk menghindari pecah).

3) Hanya limbah berbentuk padat yang dapat dimasukkan ke dalam
kantong plastik berwarna kuning.

4) Bila didalamnya terdapat cairan, maka cairan harus dibuang
ketempat penampungan air limbah untuk dialirkan kedalam IPAL.

5) Kantong plastik wadah limbah infeksius diikat mati sehingga menjadi
kedap sempurna dengan memutar ujung atas kemasan untuk
membentuk kepang tunggal (tidak boleh dengan ikat telinga kelinci
untuk menghindari mudah terbuka).

6) Pembungkusan dilakukan untuk 2 – 3 lapis.
7) Dilakukan penyemprotan disinfektan pada kemasan plastik yang

telah diikat dengan disinfektan berbasis klorin konsentrasi 3-6%.
8) Khusus untuk limbah infeksius pasien COVID-19, setelah

dimasukkan ke dalam kantong plastik selanjutnya dimasukkan ke
dalam kemasan kardus yang kedap (dilakban/selotip berukuran
besar) yang salah satu bidangnya berukuran kecil dari 50 x 50 cm
dan dilengkapi simbol biohazard/limbah infeksius.

9) Limbah benda tajam harus ditempatkan pada kemasan khusus
berupa safety box.



10) Limbah yang telah dikemas hanya boleh disimpan maksimal 2 (dua)
hari sejak dihasilkan di tempat penyimpanan khusus limbah B3
yang telah ditentukan.

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga khusus masker dari Dropbox
dan ruang publik
1) Sampah dibungkus dengan kantong hitam dengan luas penampang

maksimal 50 x 50 cm dan diikat mati dipilin (tidak diikat model
telinga kelinci).

2) Volume sampah 1 kantong adalah maksimal 3/4 isi kantong.

IV. Pengangkutan
a. Pengangkutan merupakan tanggung jawab pengelola sumber limbah

infeksius dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan
dengan kendaraan roda empat tertutup dilengkapi bak berupa box
atau bak yang ditutupi dengan terpal untuk mencegah masuknya air
hujan dan terbawa angin.

b. Kendaraan pengangkutan limbah infeksius dan sampah sejenis
rumah tangga harus dilengkapi dengan surat izin atau surat
penunjukan kendaraan pengangkut limbah dari kabupaten/kota
sumber limbah.

c. Pengangkutan harus dilengkapi dokumen atau surat pengantar yang
berisi, jumlah, jenis dan asal limbah infeksius atau sampah sejenis
rumah tangga

d. Petugas pengangkut limbah infeksius dilengkapi dengan Alat
Pelindung Diri (APD) lengkap khususnya masker, sarung tangan dan
safety shoes yang setiap hari harus disucihamakan.

e. Kendaraan pengangkutan harus dilakukan penyemprotan disinfektan
(desinfeksi kimiawi) pada sumber limbah atau sampah sejenis sampah
rumah tangga sebelum dilakukan pengangkutan ke fasilitas
pemusnahan.

f. Setelah dilakukan pemusnahan maka kendaraan dilakukan
penyemprotan disinfektan (desinfeksi kimiawi).

g. Petugas pengangkut yang telah selesai bekerja melepas APD dan
segera mandi dengan sabun antiseptic dan air mengalir.

V. Pengolahan Limbah
a. Pengolahan limbah infeksius dilakukan dengan pemusnahan thermal

di Kiln Pembakaran PT. Semen Padang Pabrik Indarung V sebanyak 2
(dua) kali sehari dengan jadwal yang ditetapkan oleh PT. Semen Padang.

b. Waktu pemusnahan limbah infeksius dijadwalkan di atas pukul 13:00
setelah jam ISHOMA.

c. Petugas operasional pemusnahan limbah infeksius wajib menggunakan
Alat Pelindung Diri (APD) lengkap berupa cover all jumpsuit, penutup
kepala, kacamata pelindung, masker, sarung tangan, dan safety shoes.

d. Pemusnahan limbah infeksius dilakukan oleh petugas operator yang
disediakan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat dengan
didampingi oleh operator Kiln Pembakaran PT. Semen Padang atau
petugas yang disediakan PT Semen Padang.



e. Setelah proses pemusnahan limbah selesai, petugas operasional wajib
mencuci tangan dengan menggunakan sabun, mandi di fasilitas
sanitasi yang disediakan di area Kiln pembakaran oleh PT. Semen
Padang.

f. Seluruh APD yang digunakan oleh petugas operasional wajib dicuci,
didesinfeksi dan dikeringkan serta disimpan pada tempat penyimpanan
APD yang telah ditetapkan oleh PT. Semen Padang.

VI. Penanganan Kondisi Kedaruratan Penanganan Limbah
1. Tanggap Darurat Pengangkutan Limbah

a) Kendaraan pengangkut limbah infeksius wajib menyediakan tools kit/
peralatan untuk mengatasi jika terjadi tumpahan limbah saat proses
pengangkutan berupa kantong plastik limbah cadangan, alat
kebersihan dan zat disinfektan, serta APD sekurangnya terdiri atas
cover all jumpsuit, kaca mata pengaman, masker bedah, handscoon,
dan safety shoes.

b) Jika terjadi tumpahan saat pengangkutan, petugas pengangkut limbah
wajib dengan segera:
- Membuat barikade area terjadinya tumpahan limbah infeksius.
- Memindahkan tumpahan limbah infeksius ke dalam plastik

cadangan dengan alat kebersihan sesuai dengan ukuran semula
(maksimal 50 x 50 cm)

- Membersihkan dan melakukan penyemprotan desinfektan pada area
barikade tumpahan limbah infeksius.

- Melaporkan insiden tumpahan limbah kepada pengawas pelaksana
pemusnahan limbah medis Provinsi dan Kabupaten/Kota sumber
limbah.

2. Tanggap Darurat Pemusnahan limbah di fasilitas Kiln Pembakaran PT.
Semen Padang
a) PT. Semen Padang wajib menyediakan tools kit/ peralatan untuk
mengatasi terjadinya tumpahan dan tercecernya limbah di kawasan
fasilitas Kiln Pembakaran limbah berupa kantong plastik limbah
cadangan, alat kebersihan dan zat desinfektan.

b) Jika terjadi tumpahan saat proses pemusnahan, operator lapangan
wajib dengan segera:
- Membuat barikade area terjadinya tumpahan limbah infeksius.
- Memindahkan tumpahan limbah infeksius ke dalam plastik

cadangan dengan alat kebersihan sesuai dengan ukuran semula
(maksimal 50 x 50 cm)

- Membersihkan dan melakukan penyemprotan disenfektan pada area
barikade tumpahan limbah infeksius.

- Melaporkan insiden tumpahan limbah kepada pengawas pelaksana
pemusnahan limbah medis Provinsi dan Kabupaten/Kota sumber
limbah.



VII. Gambar Contoh Pelaksanaan Pengemasan dan Pemakaian APD

Pewadahan dengan plastik dengan maksimal volume ¾
bagian

BOX dengan salah satu bidang berukuran maksimal 50 x
50 cm dan dilengkapi informasi infeksius COVID19

Simbol limbah infeksius
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