
BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR: 660.1/ //^ /2018

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT PANTI RAHAYU YAKKUM

PURWODADI

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang:  a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat  (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang

Izin Lingkungan, sebelum mengajukan permohonan

perubahan Izin Lingkungan, penanggung jawab Usaha

dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan

perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

atau Rekomendasi Analis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup ;

b.bahwa  untuk  penerbitan  perubahan  Keputusan

Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, Rumah Sakit Panti Rahayu YAKKUM

Purwodadi  telah  menyampaikan  Analisis  Dampak

Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Panti Rahayu

YAKKUM Purwodadi;
c.bahwa terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup,

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana

PemantauanLingkunganHidupKegiatan

Pengembangan Rumah Sakit Panti Rahayu YAKKUM

Purwodadi telah dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai

AMDAL Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil Komisi

Penilai    AMDAL    Provinsi     Jawa    Tengah

merekomendasikan rencana kegiatan dimaksud, oleh

karenanya dapat diterbitkan Keputusan Kelayakan

Lingkungan Hidup;
d.bahwa   berdasarkan   pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas,

Jk.



perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelayakan

Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Pengembangan

Rumah Sakit Panti Rahayu YAKKUM Purwodadi;

Mengingat:  1.   Undang - Undang Nomor  13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkugan Propinsi Jawa Tengah;

2.Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang;

3.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4.Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

5.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang

Izin Lingkungan;

7.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05

Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau

Kegiatan Yang  Wajib Memiliki Analisis  Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup;

8.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16

Tahun 2012 tentang Pedomari Penyusunan Dokumen

Lingkungan Hidup;

9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun

2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan

Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin

Lingkungan;

10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun

2010tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun

2007  tentang  Pengendalian Lingkungan Hidup di

Provinsi Jawa Tengah;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun

2011tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun

2012tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Grobogan Tahun 2011-2031;
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NOMOR

Rumah Sakit Panti Rahayu
YAKKUM Purwodadi
Dr. Sunarima, M.Kes

Jalan Letnan Jenderal R.
Suprapto    Nomor    06,
KelurahanPurwodadi,
KecamatanPurwodadi,

Kabupaten Grobogan
PengembanganRumah
Sakit      Panti      Rahayu

YAKKUM Purwodadi
Jalan Letnan Jenderal R.

Suprapto    Nomor   06,
KelurahanPurwodadi,

KecamatanPurwodadi,

Kabupaten Grobogan.

Titik Ordinat

Lokasi Tapak Kegiatan

Kegiatan

Nama Perusahaan

Penanggungj awab
Alamat Kantor

Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Amdal

Nomor : 660.1/4507 perihal Penyampaian Rekomendasi

Hasil Penilaian Amdal.

MEMUTUSKAN :

t

Kelayakan Lingkungan Hidup Terhadap Rencana Kegiatan

Pengembangan Rumah Sakit Panti Rahayu YAKKUM

Purwodadi oleh:

Menetapkan

KESATU

Memperhatikan



Rencana . Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Panti

Rahayu YAKKUM Purwodadi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
a.Rencaha pengembangan bangunan

Rencana pengembangan bangunan semula 14.159 m2,

dikembangkan dengan penambahan bangunan gedung 6

(enam) lantai seluas 5.690 m2 sehingga total luas

bangunan menjadi 19.849 m2 dengan luas lahan sebesar

17.526 m2;

b.Rencana penggunaan bangunan
Bangunan pengembangan akan digunakan untuk

Instalasi Rawat Inap, Instalasi Pelayanan Penunjang,

Gudang Rekam Medik, Area Utilitas dan Ruang

Akuntansi;
c.Rencana penggunaan energi

Penggunaan energi pada tahap operasi bersumber dari

PLN dengan kapasitas 1.276 kVA dan genset dengan

kapasitas 1.000 kVA;
d.Rencana penggunaan air Penggunaan air bersumber dari

PDAM untuk memenuhi kebutuhan air pada tahap

operasi sebesar 130 m3/hari; dan

e.Rencana penanganan limbah
Air limbah diolah dengan Instalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL) sistem FBK Bioreaktor dengan kapasitas

100 m3/hari, dan pada tahap pengembangan dibangun
IPAL baru dengan sistem Extended Aeration dan Recycle

dengan kapasitas 200 m3/hari.

Berdasarkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup,

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana

Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan

KETIGA
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Rumah Sakit Panti Rahayu YAKKUM Purwodadi, ada

beberapa prakiraan dampak penting yang terjadi pada tahap

Pra-konstruksi, Konstruksi, dan Operasi dilihat dari
komponen Fisik-Kimia, Biologi, Sosial, Kesehatan
Masyarakat dan Transportasi, yaitu:
a.Komponen Fisik-Kimia

1.pada tahap Konstruksi terjadi penurunan kualitas

udara, peningkatan kebisingan dan penurunan
kualitas  air  permukaan yang disebabkan oleh

mobilisasi  alat   dan  material  serta  kegiatan
konstruksi bangunan ; dan

2.pada tahap Operasi terjadi penurunan kuantitas air

tanah dan timbulnya air larian yang disebabkan

penggunaan air dalam operasional rumah sakit.
b.Komponen Biologi

Pada tahap operasi terjadi penurunan keragaman flora

dan fauna yang diakibatkan kegiatan pembersihan
lahan.

c.Komponen Sosial

1.pada  tahap  Pra-konstruksi  terjadi  perubahan

persepsi masyarakat yang disebabkan ketidakjelasan
informasi tentang rencana kegiatan;

2.pada  tahap  Konstruksi   terjadi  peningkatan

kesempatan kerja bagi penduduk lokal baik sebagai

pekerja   konstruksi,   perubahan   pendapatan

masyarakat, perubahan persepsi masyarakat akibat

rekrutmen tenaga kerja dan kegiatan konstruksi

bangunan; dan

3.pada tahap Operasi terjadi peningkatan kesempatan

kerja bagi tenaga kerja lokal sebagai karyawan dan

perubahan  mata  pencaharian dan pendapatan

masyarakat. Selain itu dampak negatif bisa timbul

akibat  ketidakpuasan dan kecemburuan sosial

dalam meraih kesempatan kerja yang ditawarkan
oleh pemrakarsa.

d.Komponen Kesehatan Masyarakat

1.pada tahap Konstruksi terjadi penurunan kualitas

udara dan gangguan kesehatan akibat pelaksanaan

konstruksi bangunan; dan

2.pada tahap operasi terjadi timbulan limbah cair,

padat dan limbah B3,   perkembangan vektor

penyakit seperti nyamuk, lalat, kecoa, dan tikus,

serta   timbulnya   infeksi   nosokomial  dalam

operasional rumah sakit.



e.  Komponen Transportasi

1.terganggunya kelancaran lalu lintas serta gangguan

keselamatan lalu lintas merupakan dampak yang

diakibatkan karena mobilisasi alat  dan material
pada tahap konstruksi; dan

2.pada tahap operasi terjadi gangguan kelancaran lalu
lintas  serta  gangguan keselamatan lalu lintas

dikarenakan mobilitas karyawan dan pengunjung,
serta kegiatan perparkiran.

KEEMPAT: Bentuk pengelolaan yang dilakukan terhadap dampak
penting dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan
Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan
Pengembangan Rumah Sakit Panti Rahayu YAKKUM
Purwodadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA

dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu

pendekatan teknologi, pendekatan sosial-ekonomi-budaya

dan pendekatan kelembagaan. Adapun bentuk-bentuk
pengelolaan yang dilakukan diantaranya adalah sebagai

berikut:
a. Tahap Pra Konstruksi

Pengelolaan dampak perubahan persepsi masyarakat

terhadap rencana kegiatan dilakukan dengan cara

sebagai berikut:
1.memberikan    informasi     rencana    kegiatan

pengembangan Rumah Sakit Panti Rahayu YAKKUM

Purwodadi kepada masyarakat  dengan cara yang
praktis dan sederhana, agar mudah diterima;

2.informasi  rencana  kegiatan  dilakukan  dengan
melibatkan formal leader (Camat, lurah, serta LPMK),
informal   leader    (tokoh   masyarakat,     alim

ulama/pemuka agama), dan masyarakat  sekitar

lokasi kegiatan; dan
3.memberikan  ruang  bagi   masyarakat    untuk

menyampaikan   aspirasi    melalui   mekanisme

pengaduan yang jelas  terhadap dampak-dampak

yang ditimbulkan.

b. Tahap Konstruksi
1.  pengelolaan dampak penurunan kualitas  udara

dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.memberi pagar pembatas dengan lingkungan

sekitar;
b.menggunakan screen untuk mencegah debu ke

lingkungan sekitar; dan
c.menyediakan air untuk menyiram jika kondisi

berdebu.
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2.pengelolaan  dampak  peningkatan  kebisingan

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a.menggunakan alat yang lolos uji;
b.memberi pagar pembatas dengan lingkungan

sekitar; dan
c.pekerja menggunakan earplug.

3.pengelolaan  dampak  penurunan  kualitas   air

permukaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.menunjuk  Pengawas   untuk  pengelolaan

dampak ini;
b.perawatan saluran drainase  sesuai dengan

kebutuhan; dan

c.meminimalkan  limpasan  air   hujan  yang
dibuang   ke   saluran  drainase,   dengan

• •••" menampung   dan   dipergunakan   untuk

penambahan kebutuhan air.

4.pengelolaan dampak peningkatan kesempatan kerja,

perubahanan pendapatan dan perubahan persepsi

masyarakat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a.memberikan  informasi  kepada  masyarakat

tentang kebutuhan tenaga kerja konstruksi

pengembangan Rumah Sakit  Panti  Rahayu

YAKKUM Purwodadi;
b.menekankan  kepada  kontraktor  pelaksana

untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal

sesuai  dengan  kebutuhan dan memenuhi

kualifikasi yang dipersyaratkan; dan
c.penerapan upah pekerja minimal sesuai dengan

UMK Kabupaten Grobogan.
5.pengelolaan dampak gangguan kesehatan dilakukan

dengan cara sebagai berikut:
a.  pengelolaan terhadap debu untuk mencegah

terjadinya infeksi saluran nafas :
1)penyuluhan terhadap penduduk sekitar,

misal : agar menutup jendela dan pintu

pada    saat     dilakukan    kegiatan

pembangunanyangberpotensi

menimbulkan debu;
2)pemasangan  barrier  dari  terpal untuk

menghambat debu, pengurangan kecepatan

kendaraan,  penyiraman jalan kampung

sesaat setelah dilalui oleh truk pengangut

tanah/pasir; dan
3)menyiram tempat yang akan digali.

b.  pengelolaan terhadap sanitasi lingkungan untuk

mencegah terjadinya infeksi saluran cerna, baik



YAKKUM Purwodadi.
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pengembangan Rumah Sakit  Panti  Rahayu
dengan   banner   kegiatan   pembangunan

pada  mobil  angkutan  material  dituliskan
pengaturan arus lalu lintas; dan

diusahakan ada pengawalan ketat di dalam

pemilihan rute angkutan material dan peralatan
pembersihan roda kendaraan;

adanya petugas pengatur lalu lintas;

di jalan saat mobilisasi berlangsung;

membersihkan sisa/ceceran material yang jatuh
Satlantas setempat dan izin pengangkutan;

berkoordinasi  dengan  Dishub,  DPU  dan
dilarang menempatkan material di badan jalan;
arah pergerakan lalu-lintas;

arah masuk keluar kendaraan sesuai dengan

diusahakan tidak pada jam sibuk (malam hari);
jam  mobilisasi   material  dan  peralatan
badan jalan;

lalu-lintas dan ruang parkir pekerja tidak di
pembuatan pos jaga dan penyediaan petugas

: hati-hati ada proyek, stop, flash lamp;

pembuatan rambu-rambu sementara lalu-lintas

•

k.

j-

i.

h.

g-

f.

e.

' .                             d.

c.

•

b.

a.

dengan cara sebagai berikut:

6.  pengelolaan dampak gangguan lalu lintas dilakukan
psikosomatis di daerah terdampak.

disebabkan atau diperberat  oleh gangguan

terutama yang menderita penyakit  yang

2)  penyuluhan pada penduduk dan pasien
keluarga pasien; dan

proyek  pada  penduduk,  pasien  dan
1)  sosialialisasi   terkait   dengan  kegiatan
psikosomatis:

pengelolaan terhadap peningkatan penyakit
meminimalisir kebisingan.

3)  dipilih  alat   sedemikian  hingga  dapat
menerus; dan

pekerjaan   pengecoran   yang   bersifat
menimbulkan kebisingan, kecuali untuk
siang hari) terutama untuk kegiatan yang

2)  pembatasan jam kerja (dikerjakan pada

kebisingan;
melakukan kegiatan yang menimbulkan

1)  ijin kepada ketua RT setempat apabila akan
pengelolaan terhadap kebisingan.

untuk kebersihan pribadi atau lingkungan

•••

d.

'

c.



c.  Tahap Operasi
1.pengelolaan dampak penurunan kuantitas air tanah

dilakukan dengan cara sebagai berikut;
a)pencatatan debit  air  sumur  secara  terus

menerus selama operasional; dan

b)pembatasan debit sumur dalam sesuai dengan
kapasitas sumur yang ada.

2.pengelolaan dampak peningkatan kesempatan kerja,
perubahan  mata  pencaharian dan pendapatan

masyarakat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a)memberikan  informasi  kepada  masyarakat

tentang kebutuhan tenaga kerja operasional
Rumah  Sakit    Panti    Rahayu  YAKKUM

Purwodadi;
b)memprioritaskan tenaga kerja lokal  sesuai

dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi
yang dipersyaratkan; dan

c)penerapan upah pekerja minimal sesuai dengan

UMK Kabupaten Grobogan.
3.pengelolaan   dampak   gangguan   kesehatan

masyarakat   akibat     timbulan   limbah   dan

perkembangan vektor penyakit  dilakukan dengan

cara sebagai berikut:
a)Rumah Sakit Panti Rahayu YAKKUM Purwodadi

melakukan pengelolaan sanitasi  lingkungan,

limbah padat dan cair secara benar;
b)pemberantasan vektor atau pengelolaan habitat

vektor  baik di  rumah  sakit   maupun di

lingkungan sekitar rumah sakit;
c)pengendalian   vektor   dilakukan   dengan

pengelolaan lingkungan fisik atau mekanis,

penggunaan agen biotik, kimiawi, baik terhadap

vektor maupun tempat perkembangbiakannya

dan atau perubahan perilaku masyarakat; dan
d)pengelolaan kejadian luar biasa oleh rumah

sakit dan puskesmas setempat.

4.  pengelolaan dampak infeksi nosokomial dilakukan

dengan cara sebagai berikut:
a) memenuhi Syarat Kesehatan Rumah Sakit

berdasarkan: Keputusan Menteri Kesehatan

RepublikIndonesiaNomor

1204/MENKES/SK/XI/2004tentang
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah

Sakit, Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 270 tahun 2007 tentang
Pedoman Manajerial Pengendalian infeksi di



Rumah Sakit dan Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 382 tahun 2007

tentang Pedoman Pengendalian Infeksi di
Rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan;

b)membuat SOP pelaksanaan tugas kedokteran
dan  keperawatan  terkait   dengan  strategi

pencegahan   dan   pengendalian   infeksi
nosokomial (kewaspadaan isolasi);

c)perhatian lebih terutama pada SOP yang
ditujukan tindakan keperawatan pada beberapa

jenis infeksi nosokomial yang sering terjadi di

RS, yaitu : infeksi  saluran kemih, infeksi
vaskuler, infeksi luka operasi, infeksi luka non

operasi (luka bakar dan dekubitus) dan infeksi

saluran pernafasan; dan

d)membuat   SOP manajemen pemberantasan

infeksi  silang  terutama  berkaitan  dengan

pengunjung.
5.  pengelolaan dampak gangguan lalu lintas dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

a)koordinasi   pada  Satlantas   dan  Dinas

Perhubungan terkait  kegiatan pengembangan

Rumah  Sakit    Panti    Rahayu  YAKKUM

Purwodadi;

b)pada  sirkulasi  di  inlet  dan outlet  perlu
diperhatikan  dan  adanya  petugas   yang

mengatur  kelancaran  arus   dan  untuk

menghindari benturan antar kendaran masuk

maupun keluar dengan pergerakkan eksternal

yang ada;
c)melihat  akses keluar dan masuk berpotensi

konflik,maka   " perlu    benar-benar

memperhatikan arus lalu lintas yang ada,

terutama  kegiatan maneuver  keluar-masuk

kendaraan;
d)pemasangan rambu seperti  rambu petunjuk

'"•. arah, rambu-rambu dilarang masuk pada akses

keluar dan rambu larangan berhenti; dan

e)pihak manajemen Rumah Sakit Panti Rahayu

YAKKUM Purwodadi diwajibkan  di  dalam
pelaksanaan kegiatan pengaturan transportasi

ini  harus   berkoordinasi   dengan  pihak-

pihak/instansi    terkait     seperti      Dinas

perhubungan,Kepolisian(khususnya

10
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Satlantas),   Dinas   Pekerjaan  Umum dan
sebagainya.

KELIMA:  Rencana Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit  Panti
Rahayu YAKKUM Purwodadi dinyatakan layak ditinjau dari

aspek lingkungan hidup berdasarkan pertimbangan sebagai

berikut:
a.lokasi rencana kegiatan pengembangan Rumah Sakit

Panti Rahayu YAKKUM Purwodadi telah mengacu pada

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Grobogan Tahun 2011-2031;
b.kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur

dalam peraturan perundangan-undangan telah dipenuhi

oleh Rumah Sakit Panti Rahayu YAKKUM Purwodadi;

c.rencana kegiatan Pengembangan Rumah Sakit  Panti

Rahayu YAKKUM Purwodadi tidak terkait  dengan

kepentingan pertahanan dan keamanan;
d.Rumah Sakit Panti Rahayu YAKKUM Purwodadi telah

melakukan penelahaan dan prakiraan secara cermat
mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek

biogiofisik, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang dan

kesehatan  masyarakat pada tahap pra konstruksi,

konstruksi, operasi dan pasca operasi atas kegiatan

pengembangan rumah sakit;
e.Rumah Sakit Panti Rahayu YAKKUM Purwodadi telah

melakukan evaluasi secara holistik terhadap seluruh

dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling

terkait dan saling mempengaruhi, sehingga diketahui

perimbangan dampak penting yang bersifat  positif

dengan yang bersifat negatif;
f.Rumah Sakit Panti Rahayu YAKKUM Purwodadi mampu

menanggulangi dampak penting negatif  yang akan

ditimbulkan melalui pendekatan teknologi, sosial  dan

kelembagaan yang dinyatakan dalam bentuk surat

pernyataan   kesanggupan   melaksanakan  kegiatan

pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

g.Rumah Sakit Panti Rahayu YAKKUM Purwodadi telah
berkomitmen  untuk  melakukan  pengelolaan  dan

pemantauan persepsi masyarakat dengan pendekatan

sosial dan perencanaan bina sosial;

h. lokasi rencana kegiatan pengembangan Rumah Sakit

Panti Rahayu YAKKUM Purwodadi terdapat  dalam



kawasan pemukiman sehingga tidak akan

mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis ;
i. rencana kegiatan pengembangan Rumah Sakit Panti

Rahayu YAKKUM Purwodadi dapat mempengaruhi usaha
dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar lokasi

rencana usaha dan/atau kegiatan, namun dapat dikelola
dengan pendekatan sosial dan kelembagaan/institusi,

yang dapat saling mendukung terutama dalam pelayanan
kesehatan; dan

j. rencana kegiatan pengembangan Rumah Sakit Panti
Rahayu YAKKUM Purwodadi tidak bisa dinyatakan telah

melampaui atau belum melampaui daya dukung dan

daya tampung lingkungan hidup, karena daya dukung

dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten
Grobogan belum ada penetapannya.

Setelah diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan

Hidup dan Izin Lingkungan, Rumah Sakit Panti Rahayu

YAKKUM Purwodadi wajib memenuhi perizinan lain yang

dibutuhkan yaitu Izin Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang terdiri dari ;
a.Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun;

b.Izin Pembuangan Limbah Cair; dan

c.Izin lain yang dipersyaratkan;

Rumah Sakit Panti Rahayu YAKKUM Purwodadi dalam
melaksanakan kegiatannya wajib mentaati dan mematuhi

hal-hal sebagai berikut:
a.melaksanakan kegiatan rencana pengelolaan lingkungan

hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup

sebagaimana  tercantum dalam dokumen Analisis

Dampak Lingkungan  Hidup,  Rencana  Pengelolaan

Lingkungan   Hidup   dan  Rencana   Pemantauan
Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit

Panti Rahayu YAKKUM Purwodadi yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
b.sebelum dilakukannya kegiatan Konstruksi dan Operasi,

Rumah Sakit   Panti   Rahayu YAKKUM Purwodadi

melaksanakan  sosialisasi   kepada  segenap  unsur

masyarakat yang terkait  dan berkoordinasi  dengan

Pemerintah Kabupaten Grobogan;
c.Rumah Sakit Panti Rahayu YAKKUM Purwodadi harus

melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan

sosial  ekonomi dan  kelembagaan  yaitu  dengan

mengutamakan terlebih dahulu masyarakat  terdekat

pada lokasi rencana kegiatan yang terkena dampak dan
12
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selanjutnya  menjangkau  masyarakat    lainnya  di

Kabupaten Grobogan; dan
d. melaporkan  hasil   pelaksanaan  kegiatan,  laporan

pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  pemantauan

lingkungan hidup kepada Bupati Grobogan cq. Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan serta Instansi

Teknis lainnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan

oleh Rumah Sakit Panti Rahayu YAKKUM Purwodadi dapat
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku.

Apabila di kemudian hari timbul dampak lingkungan hidup
di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam

dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan

Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit

Panti Rahayu YAKKUM Purwodadi yang telah dinyatakan

layak oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, dimana dampak

tersebut diakibatkan oleh kegiatan Rumah Sakit Panti

Rahayu YAKKUM Purwodadi, maka Rumah Sakit Panti

Rahayu YAKKUM Purwodadi wajib segera melaporkan

kepada Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Grobogan, guna diambil langkah-langkah yang diperlukan

dengan ketentuan semua biaya yang timbul sepenuhnya

menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Panti Rahayu

YAKKUM Purwodadi.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KESEPULUH

KESEMBILAN

KEDELAPAN


