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Abstrak: Mengacu UU dan Peraturan Pemerintah lainnya, pemerakarsa pendiri Rumah Sakit
Umum Balimed Negara dalam melakukan kegiatannya berupaya melakukan pengkajian
dampak lingkungan untuk meminimalisir dampak negatif dan meningkatkan dampak positif
melalui Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan
UPL)(Yayasan Amanah Husada, 2016). Tujuan dari laporan ini merumuskan tindakan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta untuk mengembangkan dampak positif dan
mengurangi dampak negatif. Dalam UKL – UPL kondisi lingkungan disekitar lokasi merupakan
daerah persawahan yang dekat dengan jalan maupun sungai dan berpenduduk kecil. Kondisi
iklim pada lokasi merupakan iklim dengan suhu berkisar antara 20˚C sampai dengan 39˚C
(BAPPEDA Jembrana, 2010). dalam penelitian ada beberapa dampak yang mungkin terjadi
salah satunya perijinan, estetika lingkungan dan kualitas air. Upaya yang dilakukan untuk
dampak tersebut dengan membuat UKL dan UPL dari proses pra-konstruksi sampai proses
oprasional. Pelaporan upaya ini dilakukan pada pemerintah bagian lingkungan per periode
pelaporan. UKL dan UPL pada rencana kegiatan dilakukan pada saat awal (pra konstruksi)
sampai pada akhir kegiatan (oprasional), agar lingkungan disekitar kegiatan tetap terjaga
dengan baik, baik dari manusia dengan manusia maupun manusia dengan lingkungan.

Kata kunci : Dampak Lingkungan, UKL - UPL, Rumah Sakit

Abstract: Referring to other Laws and Government Regulations, the founder of Balimed
Negara Public Hospital in conducting its activities seeks to undertake an environmental impact
assessment to minimize negative impacts and enhance positive impacts through
Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts (UKL and
UPL)(Yayasan Amanah Husada, 2016). The objectives of this report formulate environmental
management and monitoring measures and to develop positive impacts and mitigate negative
impacts. In UKL - UPL environmental conditions around the location are rice fields close to
roads and rivers and have small populations. Climatic conditions at the site are temperate with
temperatures ranging from 20˚C to 39˚C(BAPPEDA Jembrana, 2010). In the study there are
several possible impacts of one of them permitting, environmental aesthetics and water
quality. Efforts are made to the impact by making UKL and UPL from the pre-construction
process through to the operational process. Reporting of these efforts is made to the
environmental authorities per reporting periodUKL and UPL on the activity plan is done at the
beginning (pre-construction) until the end of the activity (oprasional), so that the environment
around the activity is well preserved, both from human to human and human with the
Keyword : Environmental Impact, UKL – UPL, Hospital
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1. PENDAHULUAN
Rumah sakit merupakan organisasiyang sangat komplek dan merupakan komponen yang sangat penting dalam
upaya peningkatan status kesehatan bagi masyarakat. Saat ini, kedudukan rumah sakit menjadi sangat penting
karena selain untuk memberikan kesembuhan bagi pasiennya namun merupakan tuntutan masyarakat dalam
hal kualitas (Prasetyo, 2010).
Sebagai penunjang kebutuhan kesehatan bagi masyarakat maka perlu adanya pendirian sarana prasarana
kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Bali Med Negara, yangmampu memberikan pelayanan bermutu, akan
tetapi pendirian sarana prasarana kesehatan harus berwawasan pada lingkungan. Pembangunan berkelanjutan
mengharuskan untuk mengantisipasi dan melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap kerusakan
lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut .
Pembangunan Rumah Sakit Umum Bali Med Negara yang berlokasi diDesa Dangin Tukad Aye Kecamatan
Jembrana, Kabupaten Jembrana merupakan salah satu wujud nyata pemrakarsa untuk ikut berpartisipasi dalam
meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada didaerah Jembrana. Lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum
Bali Med Negaraini di pinggir jalan raya Denpasar – Gilimanuk dan juga berada dipinggir sungai. Maka dari itu
diperlukan kajian tentang lingkungan yang mungkin berdampak pada lingkungan mulai dari pra-konstruksi
sampai pasca konstruksi.
Mengacu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan pelestari Lingkungan Hidup,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pemerakarsa pendiri
RumahSakit Umum Bali Med Negara dalam melakukan kegiatannya berupaya melakukan pengkajian dampak
lingkungan untuk meminimalisir dampak negative dan meningkatkan dampak positif.
Pengkajian lingkungan yang dilakukan pemerakarsa pendiri Rumah Sakit Umum Bali Med Negara berupa
penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan ( UKL – UPL ) yang membuat kondisi
eksisting, analisa sejumlah parameter kondisi lingkungan dan langkah – langkah pengelolaan dan pemantauan
lingkungan. Adapun output dari pelaksanaan kegiatan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL –
UPL) ini diharapkan menjadi bentuk jaminan pelaksanaan usaha yang berbasis pada lingkungan berkelanjutan.
Dasar hukum yang menjadi dasar dilaksanakannya studi UKL – UPL ini adalah :
1.
2.
3.
4.

Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan pelestari Lingkungan Hidup
Undang – Undang RI Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL.
5.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
6.
Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
7.
Keputusan Gubernur Bali Nomor 515 Tahun 2000 tanggal 27 Nopember tentang Standar Baku Mutu
Lingkungan.
8.
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan RI Nomor Kep-056 Tahun 1994, tentang
Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.
9.
Peraturan Bupati Kabupaten Jembrana Nomor 4 tahun 2015 tentang Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan
yang Dilengkapi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kabupaten
Jembrana.
Tujuan studi pengelolaan dan pemantaun lingkungan hidup pada kegiatan ini dengan tujuan sebagai berikut :
1.
2.

3.

Melaksanakan peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah tentang pengelolaan lingkungan
dan pemantauan lingkungan
Merumuskan tindakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam kegiatan pendirian bangunan
rumah sakit serta untuk mengembangkan dampak positif dan mengurangi dampak negative serta
disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
Berkaitan dengan usaha pengelolaan pencemaran lingkungan secara dini, dokumen ini merupakan
pedoman dalam pengelolaan pemantauan seta pengawasan lingkungan bagi pihak – pihak terkait.

Sesuai tujuan tersebut diatas, maka dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL)
kegiatan pendirian Rumah Sakit Umum Bali Med Negara ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:
1.

Pedomana bagi pemerakarsa tentang system dan cara pengelolaan dan pemantauan lingkungan
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2.

Gambaran bigi pihak terkait tentang usaha – usaha yang telah dan akan dilakukan oleh pemerakarsa
pendiri Rumah Sakit Umum Bali Med Negara

Dikaitkan dengan usaha pengembangan pada umumnya, maka Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
(UKL – UPL) ini dapat menunjang upaya pembangunan yang berwawasan lingkungan, khususnya dalam bidang
kesehatan lingkungan (yayasan amanah usada, 2010)

2. LANDASAN TEORI
a.

Identitas Pemerakarsa

Identitas Pemerakarsa
Nama Perusahaan Rumah Sakit Umum Bali Med
Alamat

Jln. Hayam Wuruk No 23 Jembrana

No. Telpon

365484748

Penanggung Jawab Dr. I Nyoman Susila, M.kes
Jabatan

Direktur

Alamat Rumah

Ds. Pohsanten, Mendoyo

Jenis Usaha

Rumah Sakit

Alamat Usaha

Jl. Denpasar – Gilimanuk

Luas Lahan

86.76 are

Luas Bangunan

50.23 are

b. Nama Kegiatan
Namakegiataniniantaralainadalah rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Bali Med Negara yang
memberikan fasilitas lengkap untuk kesehtan. Tujuanpembangunan Rumah Sakit Umum Bali Med Negara ini
tiadalain untuk memberikan pelayanan kesehatanmampu poned/rawat inapkepadamasyarakat negara.Untuk
meningkatkanpelayanannya,pihak pemerakarsa akanberencana melayanipasien programBPJSKesehatan
tanpamembedakansatusama lain dalam pelayanan kesehatan serta fasilitas yang diberikan Rumah Sakit Umum
Bali Med Negara.
Menurut klasifikasi iklim Koppen, lokasi rencana kegiatan termasuk tipe iklim Aw (iklim tropis dengan curah
hujan bermusim). Tipe iklim Aw yaitu daerah iklim hutan tropis, dimana suhu bulan terdingin lebih besar dari
20oC dengan bulan kering jatuh pada musim dingin. Sedangkan menurut sistem klasifikasi Schmidth dan
Ferguson, lokasi rencana kegiatan termasuk tipe iklim E dengan rata-rata bulan basah (BB)5 bulan dan bulan
kering (BK) 5 bulan (BAPPEDA Jembrana, 2010).
c.

Suhu dan Kelembaban Udara

Menurut data BAPPEDA Jembrana suhu udara lokasi rencana kegiatan dan sekitarnya berkisar antara 20˚C
sampai dengan 39˚C dengantemperaturoptimal29˚Csampai 32˚C pada bulan April dan suhu minimum terendah
sebesar 19,3 oC yang terjadi pada bulan Oktober dan Nopember.Kelembaban relatif di lokasi rencanadan
sekitarnya antara kelembabanudaraantara74sampai dengan 87% ,Kelembaban relatif tertinggi terjadi pada
bulan Januari, Maret dan April (87%) sedangkan kelembaban terendah terjadi pada bulan Juli, Agustus, Oktober
dan Nopember yaitu 74%.
d. Curah Hujan dan Hari Hujan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPPEDA KabupatenJembrana, Kabupaten Jembrana memiliki dua
musim,yaitu musim hujan dan musim kemarau.Musim hujan terjadi pada Bulan Desember sampai Maret
sedangkan musim kemarau terjadi pada Bulan April sampai Mei.Curah hujan rata-rata selama lima tahun
terakhir yaitu1.750mm/tahun dengan hari hujan rata-rata 112 hari/tahun.
e.

Ruang, Lahan dan Jenis Tanah

Lokasi rencana kegiatan terletak pada zone kawasan sawah dan ladang. Pada saat ini di sekitar lokasi rencana
kegiatan tersebut merupakan persawahan yang aktif yang berlokasi di sebelah utara rencana kegiatan. Kondisi
geologi pada lokasi rencana kegiatan dicirikan oleh batuan yang tergabung dandisebut dengan Formasi. Palasari
yang terdiri daribatupasir, konglomeratdanbatugamping terumbudandiperkirakanberumur kwarter tersebut.
Jenis tanah pada lokasi rencana kegiatan adalah tanah latosol coklat dan latosol yang merupakan Jenis tanah
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yang dibentuk oleh bahan induk abu vulkanik intermadiet dengan kandungan bahan organic yang rendah sampai
sedang dan PH berkisar antara4,5-5,5.
f.

Hidrologi

Didaerahiniterdapat17sungaiindukdan20anaksungai.Semuasungaiinimempunyai arah analiran dari Utara
(pegunungan) kemuara sungai di bagian selatan yaitu Samudera Indonesia. Masing-masing sungai mempunyai
daerah tangkapan hujan (catchment area) yang berbeda-beda. Sungai yang alirannya paling panjang adalah
Tukad Bilukpoh sepanjang 29 km, dan terpendek adalah Tukad Pangkung Belatung yang hanya 3,40 km. Sumber
air yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana meliputi:
1.
2.
3.
g.

Air permukaan: air sungai,bending Palasari;
Air tanah: air yang bersumber dari bawah tanah
Mata air: terdapat 37 mata air dengan kapasitas 110l/det.
Sosial Ekonomi dan Budaya

Berdasarkan data yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten
Jembrana sampai dengan Desember tahun 2015 adalah sebanyak 311.995 jiwa dengan distribusi sebagai
berikut:
Kecamatan Melaya=59.926 Jiwa
Kecamatan Negara=92.778 Jiwa
Kecamatan Jembrana=59.610 Jiwa
Kecamatan Mendoyo=69.663 Jiwa
Kecamatan Pekutatan=30.018 Jiwa
Penduduk Kabupaten Jembrana yang wajib KK sampai dengan Desember tahun 2015 tercatat sebanyak 87.892
dengan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 226.982 orang. Penduduk yang telah memiliki KTP-EL berjumlah
203.567.

3.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan beberapa tahap yaitu: tahap observasi tentang diskripsi rencana kegiatan, rona
lingkungan dan prakiraan dampak yang terjadi,pengelolaan lingkungan dan pemantauan. Data dianalisis secara
deskritif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Prakiraan dampak yang terjadi akibat rencana kegiatan Pembangnan Rumah Sakit Bali Med Negara diuraikan
mulai dari kegiatan yang dilakukan, tahap prakonstruksi, konstruksi dan oprasional.
Tahap Pra Konstruksi
a. Sumber dampak
 Pengurusan perijinan
 Penetapan tata letak bangunan
 Sosialisasi tentang pembangunan rumah sakit
b. Jenis dampak
 Kemungkinan terjadinya pelanggaran perijinan yang diwajibkan
 Lahan yang dimanfaatkan beralihfungsi untuk kegiatan pembangunan rumah sakit sehingga
menyebabkan keresahan warga masyarakat.
 Keresahan dan persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan pembangunan rumah sakit.
c. Besaran dampak
 Bertambahnya nilai investasi asset dalam bentuk lahan dan bangunan pada daerah tersebut yang
tergolong dampak kecil.
 Jumlah dan respon masyrakat yang menanggapi positif dan negatif terhadap rencana kegiatan
pembangunan rumah sakit yang dampaknya tergolong kecil.
Tahap Konstruksi
a. Sumber dampak
 Pembuatan barak/bedeng
 Perekrutan tenaga konstruksi
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 Pembuangan sisa sisa material bangunan
 Konstruksi bangunan fisik dan penunjangan
 Mobilisasi peralatan dan material bangunan
b. Jenis dampak
 Menurunnya estetika
 Keresahan masyarakat terhadap rekrut tenaga lokal untuk kontruksi.
 Tercemarnya lingkungan sekitar seperti sungai dan sawah
 Timbulnya debu dan kebisingan
 Terganggunya lalu lintas dan terjadinya kebisingan
c. Besaran dampak
 Besarnya dampak penurunan nilai estetika tergolong kecil, karena hanya terjadi pada areal proyek.
 Dampak perekrutan tenaga kontruksi tergolong kecil karena akan memproritaskan tenaga kerja lokal.
 Dampak terhadap lingkungan termsuk besar terutama pada pembuangan sisa sisa material yang
sembarangan tidak sesuai tempatnya.
 Dampak terhadap debu dan kebisingan termasuk besar, terutama kebisingan (melebihi ambang batas)
akan terjadi pada waktu penggunaan alat berat.
 Dampak gangguan lalu lintas yang akan terjadi besar mengingat jalan keluar masuk proyek berdekatan
dengan jembatan dan jalan raya denpasar – gilimanuk.
 Gangguan lalu lintas akan terjadi terutama pada jalan raya Denpasar – Gilimanuk.
Tahap Operasional
a. Sumber dampak
 Perekrutan tenaga kerja
 Oprasional Rumah Sakit
b. Jenis dampak





c.

Terserapnya tenaga kerja lokal dan berwirausaha yang berasal dari masyarakat sekitar.
Penurunan kualitas air permukaan karena limbah cair domestik dari aktivitas rumah sakit
Penurunan kualitas air tanah yang diakibatkan oleh rembesan septictank dari sisa MCK dan Toilet.
Peningkatan volume lalu lintas akibat adanya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang keluar masuk lokasi
kegiatan melalui jalan Denpasar – Gilimanuk
 Timbulan sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit
Besaran dampak
 Dampak terhadap keresahan penduduk lokal akibat perekrutan tenaga kerja, cukup kecil karena akan
diutamakan tenaga kerja lokal sesuai kualifikasi kebutuhan.



Dampak limbah cair domestik yang dihasilkan dari kegiatan karyawan, pasien, dan lain-lain
kemungkinan kecil
Dampak penurunan kualitas air tanah yang diakibatkan oleh rembesan septictank dari sisa MCK
dan Toilet kemungkinan kecil



Dampak peningkatan volume lalu lintas kemungkinan kecil karena lalulintas Denpasar – Gilimanuk
lancar.



Dampak timbulan sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit kemungkinan besar karena akan
mencemari sungai aye.

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)
Berdasarkan jenis dan sumber dampak yang terjadi maka upaya pengelolaan dampak yang terjadi:
Tahap Pra Konstruksi
a.
b.
c.
d.

Melakukan komunikasi, sosialisasi dan observasi rencana kegiatan tersebut kepada Kepala Desa setempat
dan khususnya kepada warga masyarakat desa setempat.
Melakukan pengukuran luas lahan rencana kegitan pembangunan rumah sakit.
Memagar batas-batas lahan rencana kegiatan supaya batas kegiatan bisa diketahui.
Membuat surat perjanjian/pernyataan atas hak pengelolaan lahan dan bangunan
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Tahap Konstruksi
a.
b.
c.

d.
e.

f.

Penyediaan barak yang rapi yang dilengkapi dengan MCK memadai.
Pembungan sisa sisa material dilakukan dengan dikumpulkan ditempat yang telah disediakan, kemudian
diambil dengan truck sampah atau disimpan jika ada bahan yang bisa dipakai.
Untuk mencegah dan menanggulangi meningkatnya debu hendaknya dilakukan penyiraman dengan air,
terutama pada saat kegiatan persiapan lahan musim kemarau, untuk mengurangi intensitas bising dapat
dilakukan dengan penjadwalan penggunaan peralatan mekanis secara bersamaan serta tidak
mengoperasikan peralatan bermesin pada malam hari yang dapat mengganggu kenyamanan penduduk
setempat.
Penyediaan tenaga SATPAM untuk melakukan kontrol terhadap keluar masuknya kendaraan pada saat
proyek berjalan
Pemberitahuan adanya lowongan pekerjaan untuk kegiatan konstruksi melalui Kepala Desa dan Kepala
Dusun setempat, serta memprioritaskan dan menawarkan peluang kerja kepada masyarakat lokal sesuai
dengan keahlian yang dibutuhkan.
Melakukan keamanan terhadap material bangunan maupun peralatan konstruksi dengan menyimpan
pada tempat terlindung dan mudah dikontrol/diawasi, serta meningkatkan sistem keamanan dengan
menempatkan penjagaan pada jalan masuk proyek dan melakukan pemeriksaan terhadap keluar
masuknya barang dan orang ke lokasi proyek.

Tahap Oprasional
a.
Pemberitahuan adanya lowongan pekerjaan untuk karyawan kesehatan melalui Kepala Desa dan Kepala
Dusun setempat, serta memprioritaskan dan menawarkan peluang kerja kepada masyarakat lokal sesuai
dengan keahlian yang dibutuhkan.
b.
c.
d.
e.

Pembuatan jaringan saluran pembuangan air kotor dan air bekas dan membuat IPAL
Membuat bioseptic tank sesuai standar, penyedotan septic tank dan menambah ruang terbuka hijau.
Penempatan petugas parkir lalu lintas, Penyediaan tempat parkir karyawan dan pasien, Pemasangan
warning symbol dan Melaksanakan rekomendasi ANDALALIN.
Adanya tong sampah biasa sebanyak 30 unit, Adanya TPSS dan Menyediakan tong sampah terpilah
organik, anorganik sebanyak 30 unit.

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
Berdasarkan jenis dan sumber dampak yang tertera,berikut upaya pemantauan dampak yang terjadi :
Tahap Pra Konstruksi
a. Observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi.
b. Pencatatan dan dokumentasi tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan
Lokasi upaya pemantauan lingkungan (UPL)
Lokasi pemantauan lingkungan yang dilakukan yaitu pada area rencana kegitan dan pada perkampungan desa
Dangin Tukadaye Jembrana Bali
Tahap Konstruksi
a.
b.

c.
d.
e.

Pemantauan terhadap estetika lingkungan meliputi kerapihan dan kebersihan serta panorama alam di lokasi
kegiatan dan sekitarnya
Pemantauan perekrutan tenaga kerja dengan melihat catatan administrarif proyek, khusunya yang
menyangkut asal-usul tenaga kerja sehingga dapat dilihat prosentase jumlah tenaga kerja lokal yang
terserap di proyek dan juga peluang usaha yang dapat dibuka oleh penduduk lokal
Pemantauan terhadap pembuangan sisa sisa material dan material yang bisa dipakai dan disimpan dengan
cara mengawasi pekerja yang bekerja.
Pemantauan untuk konsentrasi debu dan kebisingan dengan menggunakan alat dengan standar mutu yang
ditetapkan
Pemantauan terhadap kendaraan dan alat berat yang keluar masuk proyek dengan cara mengatur oleh
satpam yang bertugas.
Lokasi Upaya pemantaun lingkungan (UPL)
Lokasi pemantaun lingkungan yang dilakukan yaitu pada area pembangunan konstruksi rumah sakit

Tahap Oprasional
a.

Pemantauan perekrutan tenaga kerja dengan melihat kemampuan yang dimiliki calon tenaga kerja, yang
mengutamakan tenaga lokal.
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b.
c.
d.
e.

Pemantauan terhadap kualitas air permukaan dengan cara mengukur kualitas air limbah di laboraturium,
kemudian didokumentasi dan dicatat.
Pemantauan terhadap kualitas air tanah dengan cara mengukur kualitas air tanah di laboraturium,
kemudian didokumentasi dan dicatat.
Pemantauan terhadap peningkatan volume kendaraan dengan cara menugaskan satpam untuk mengatur
keluar masuk kendaraan dan mengatur kendaraan parkir.
Pemantaun terhadap timbulan sampah dilakukan dengan mengawasi secara visual terhadap sampah yang
dihasilkan.
Lokasi Upaya pemantaun lingkungan (UPL)
Lokasi pemantaun lingkungan yang dilakukan yaitu pada area rumah sakit yang mungkin akan terjadinya
dampak

5. KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya (UKL) Pemantauan Lingkungan (UPL)
dari pembangunan Rumah Sakit Balimed Negara, dapat disimpulkan bahwa UKL dan UPL pada rencana kegiatan
dilakukan pada saat awal (pra konstruksi) sampai pada akhir kegiatan (oprasional), agar lingkungan disekitar
kegiatan tetap terjaga dengan baik, baik dari manusia dengan manusia maupun manusia dengan lingkungan.
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