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Pada tanggal 11 Maret 2020 WHO 

telah menetapkan Covid 2019 atau 

Corona Virus Disease (lihat gambar 1) 

sebagai pandemi global. 

Per 28 Maret 2020 Covid 19 telah 

menyebar ke 199 negara dengan 

jumlah kasus 601.238. 

Covid 19 dapat menyebar dengan 

cepat, karena virus ini bisa bertahan 

cukup lama di permukaan benda-

benda seperti; kertas/ kardus, logam, 

tekstil, kaca, kayu, plastik dll (lihat 

gambar 2) 

Penyebaran Covid 19 dapat 

disebabkan karena ada kontak antara 

penderita dengan yang sehat, melalui 

udara karena bersin dan batuk yang “droplets”nya mengenai orang sehat ataupun virus yang 

menempel dibadan/ baju penderita dan bersentuhan dengan yang sehat ataupun melalui benda 

mati seperti pegangan pintu, uang ataupun benda-benda lainnya. 

Saat ini Covid 19 yang mulai di 

Tiongkok telah memasuki negara-

negara Uni Eropa, USA, Jepang, 

Korea, Timur Tengah dll. 

Negara-negara Asia; Tiongkok, 

Jepang, Korea, Vietnam dan 

Singapura telah dapat meredam 

penyebaran Covid 19. 

Melonjaknya kasus baru terjadi di 

USA, Italia, Spanyol dan negara 

UE lainnya. 

Penggunaan APD (Alat Pelindung 

Diri) oleh tim medis dan dokter 

yang menangani pasien Covid 19 

maupun alat bantu pengobatan 

pasien seperti; sarung tangan, 

botol/ selang infus, jarum suntik dll 

akan menghasilkan limbah padat 

B3 medis dalam jumlah besar dan 

tersebar diseluruh provinsi. 

Agar tidak mencemari lingkungan 

maka limbah medis ini harus 

ditangani dengan baik dan tepat. 

 

 

PENDAHULUAN 

Gambar 1. Covid 19 

Gambar 2. 

Berapa lama virus corona bertahan di permukaan ? 
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RIVM* (National Institute for Public Health and the Environmental) dari Holland telah mendeteksi 

adanya Covid 19 di air limbah. Sampel tinja (faces) dari penderita Covid 19 masih mengandung 

virus tersebut. Hal ini perlu diwaspadai, karena air limbah dan STP (sewage treatment plant) bisa 

menjadi salah satu sumber penyebaran Covid 19. 

Dengan demikian proses desinfektasi pada outlet STP dan pengolahan air limbah harus di 

waspadai agar semua Covid 19 dapat dieliminasi total. Pada tabel 1 dapat dilihat daftar beberapa 

desinfektan yang dapat membunuh Covid 19. 

 

Tabel 1  

Daftar desinfektan untuk Covid 19 

1. Sodium atau calcium hypochlorite (0,1 – 0,5%) 

2. Chlorine gas 

3. Hydrogen peroxide (0,5%) 

4. Ethyl alkohol atau ethanol (65 – 70%) 

5. Isoproponal atau 2-proponal (50%) 

6. Iodine in iodophor (50 ppm) 

7. Pine oil (0,23%) 

 

 

Untuk proses desinfektasi pada STP dan Instalasi Pengolahan Air Limbah pada umumnya 

digunakan sodium/ calcium hypochlorite atau chlorine gas. 

Air limbah dari rumah sakit rujukan pasien Covid 19, rumah sakit yang menerima pasien Covid 19 

dan rumah sakit darurat wajib mengolah air limbahnya dengan baik, sehingga virus corona yang 

terkandung di dalamnya dapat dieliminasi total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*RIVM : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

COVID 19 

DI AIR LIMBAH 
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Alat pelindung diri (APD) yang 

digunakan tim medis dan para 

dokter yang melayani dan merawat 

pasien Covid 19 terdiri dari; baju/ 

jas lengkap, masker, sarung 

tangan, sepatu dll akan menjadi 

limbah padat medis B3 (lihat 

gambar 3). 

 

Seperti halnya juga alat bantu 

untuk menangani pasien termasuk; 

larutan/ selang infus, jarum suntik, 

pampers, tisu dll akan menjadi 

limbah padat medis B3. 

 

Proporsional dengan jumlah pasien maka limbah padat B3 dari APD dan pasien akan meningkat 

dengan pesat. 

Agar tidak mencemari lingkungan, maka limbah padat medis ini harus ditangani dengan baik dan 

tepat. Rumah sakit – rumah sakit tersebut harus mempunyai fasilitas pengolahan limbah padat B3 

dan meningkatkan kapasitas pengolahan limbah padat B3nya sesuai dengan jumlah limbah yang 

dihasilkan. 

 

Rumah sakit darurat Covid 19 perlu dilengkapi dengan sarana STP atau IPAL dan alat pengolah 

limbah padat B3 medis.  

 

Sistim pengolahan limbah medis B3 padat secara termal sesuai dengan Permen LHK  

No. P 56/MENLHK/SETJEN/2015 

 

1. Autoclave tipe alir gravitasi dan/ atau tipe vakum 

2. Gelombang mikro 

3. Indikasi frekuensi radio 

4. incinerator 

 

Alat untuk mengolah limbah padat B3 medis yang umum digunakan di Indonesia adalah insinerator 

dan akhir-akhir ini autoclave dengan mesin penghancur terintegrasi (integrated sterilizer and 

shredder). 
 

Pengoperasian autoclave lebih sederhana dibandingkan dengan insinerator. Insinerator 

membutuhkan lahan yang lebih luas dan cerobong dengan ketinggian minimum 14 m dan harus 

diletakkan dilahan yang tidak mengganggu pemukiman penduduk. 

Autoclave membutuhkan lahan sekitar (5,0 x 6,0) m atau 30 m² dan lebih mudah dioperasikan. 

Hasil cacahan limbah B3 dari autoclave, yaitu dari plastik setelah keluar dari autoclave dapat dijual. 

Limbah ex. autoclave sudah steril. 
 

Dengan insinerator seluruh limbah akan dibakar menjadi abu (ash) dan abu dari insinerator 

dikategorikan sebagai limbah padat B3 dan harus diolah/ ditimbun sesuai peraturan. 

  

LIMBAH PADAT B3 

MEDIS 

Gambar 3. 

Alat Pelindung Diri (APD) 



NEWSLETTER 36/III/20 

 

 

 

 

 Penangan pandemi Covid 19 akan menghasilkan limbah padat medis B3 dan limbah cair 

(domestik). Khusus untuk rumah sakit darurat yang tidak mempunyai STP/ IPAL dan alat 

pengolah limbah padat B3 medis, maka air limbah harus ditampung dan diangkut dengan 

tanker ke fasilitas pengolahan air limbah (STP/ IPAL) dan limbah padatnya ke RS yang 

mempunyai fasilitas pengolahan limbah padat B3 medis atau ke fasilitas pengolahan limbah 

padat B3 yang tersedia 
 

 Covid 19 mempunyai daya tahan alami yang cukup kuat (5 hari di plastik, 4 hari di kertas/ 

karton, 2 hari di besi dll), karena itu penularan Covid 19 bisa berlangsung dengan cepat dan 

menyebar luas. 
 

 Masyarakat harus berdisiplin tinggi untuk menggunakan masker, sering mencuci tangan, tidak 

berkerumunan dan mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh BNPB, PEMDA dan 

Pemerintah Pusat 
 

 Rumah sakit - rumah sakit yang ada dan ditunjuk untuk menangani pasien Covid 19 harus siap 

untuk meningkatkan kapasitas STP/ IPALnya dan kapasitas alat mengolah limbah padat B3 

medisnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kami PT. Amrita Enviro Energi – PT. Tirtakreasi Amrita siap membantu anda dalam 

penanganan pembuatan STP/ IPAL dan mengolah limbah padat B3 medis 
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