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WAWANCARA 

Nama Narasumber 1  : Eka 

Jabatan Narasumber 1  : Administration 

Nama Narasumber 2  : Muhamad Firdaus 

Jabatan Narasumber 2  : General Manager & Marketing 

 

1. Pertanyaan (Narasumber 2) :  

Apa bisa dijelaskan secara singkat mengenai berdirinya PT. Jalan Hijau ini ? 

Jawaban (Narasumber 2) : 

PT. Jalan Hijau mulai berdiri pada tahun 2009, berarti kurang lebih PT. Jalan 

Hijau sudah berdiri 11 tahun. PT. Jalah Hijau di dirikan oleh Bapak Dudi 

Suryadi di JL.Setia 1F No.79,jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi. 

 

2. Pertanyaan (Narasumber 2) : 

Apa bisa sedikit dijelaskan mengenai bergerak di bidang usaha apa PT. Jalan 

Hijau ? 

Jawaban (Narasumber 2) : 

PT. Jalan Hijau merupakan perusahaan penyedia layanan atau jasa yang 

bergerak dalam bidang kesehatan. PT. Jalan Hijau menyediakan layanan atau 

jasa pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau 

B3 yang sudah memiliki jaringan klien di seluruh Jabodetabek. 
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3. Pertanyaan (Narasumber 2) :  

Apa Armada kendaraan yang digunakan untuk menjalankan layanan jasa itu ? 

dan dimana armada kendaraan terparkir ? 

Jawaban (Narasumber 2) : 

PT. Jalan Hijau menggunakan armada kendaraan truk dari ukuran kecil, sedang, 

sampai besar yang setiap kendaraan truk memiliki izin angkutan barang 

Kementrian Perhubungan RI. Armada kendaraan truk di parkirkan di pool truk 

milik PT. Jalan Hijau. 

 

4. Pertanyaan (Narasumber 1) : 

Bagaimana proses penjadwalan pengambilan limbah medis B3 yang sedang 

berjalan saat ini ? 

Jawaban (Narasumber 1) : 

Pengelolaan penjadwalan saat ini dimulai dengan Administration membuat 

penjadwalan secara manual dengan menuliskan tanggal, nama supir, tujuan 

pengambilan limbah, dan 2 angka belakang dari plat nomor  kendaraan truk 

sebagai data penjadwalan, masing-masing supir mendapatkan 3 sampai 5 tujuan 

pengambilan limbah. Penjadwalan yang sudah ditulis difoto kemudian 

dikirimkan ke grup chat aplikasi whatsapp perusahaan agar masing-masing 

supir dapat melihat tujuan pengambilan limbah yang terjadwal dihari itu untuk 

melakukan proses operasional pengambilan limbah. Dan Administration 

mencetak manifes dari masing-masing tujuan supir sebagai dokumen pengantar 

yang dapat dibawa oleh supir yang nanti nya supir harus mengisi kolom beban 

aktual yang diambil dari masing-masing tujuan pengambilan limbah. 
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5. Pertanyaan (Narasumber 1) : 

Bagaimana cara menentukan klien mana saja yang perlu dilakukan 

pengambilan limbah di satu hari untuk dimasukan kedalam penjadwalan 

pengambilan limbah ? 

Jawaban (Narasumber 1) : 

Untuk menentukan klien Rumah Sakit mana saja yang perlu dilakukan 

pengambilan limbah di satu hari yaitu disesuaikan dengan perjanjian hari 

pengambilan limbah yang tertulis didalam surat Memorandum of 

Understanding (MOU). Namun ada beberapa klien yang tidak memiliki 

perjanjian hari pengambilan limbah, jadi kita menunggu permintaan dari pihak 

klien untuk melakukan pengambilan limbah. 

 

6. Pertanyaan (Narasumber 1) : 

Apa saja permasalahan yang sedang dialami saat melakukan proses 

penjadwalan pengambilan limbah ? dan apa dampak nya bagi perusahaan ? 

Jawaban (Narasumber 1) : 

Proses penjadwalan yang sedang berjalan saat ini memiliki beberapa 

permasalahan, seperti : 

 Sering terjadi kesalahan dalam pencantuman klien rumah sakit yang 

dimasukan kedalam penjadwalan, karena tidak ada data terpusat 

mengenai perjanjian hari pengambilan limbah klien rumah sakit. 
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 Sering terjadi kelebihan muatan limbah pada 1 kendaraan truk karena 

tidak ada nya perhitungan total estimasi beban limbah yang diangkut 

kendaraan itu. 

Perusahaan cukup mengalami dampak negatif dari permasalah diatas, salah satu 

contohnya adalah keluhan dari klien yang tidak masuk kedalam penjadwalan 

ataupun keterlambatan pengambilan limbah di satu hari, karena berdampak 

cukup besar bagi pihak klien disebabkan penumpukan pada Tempat 

Pembuangan Sementara(TPS). 

7. Pertanyaan (Narasumber 1) : 

Apakah ada saran dan masukan untuk sistem informasi penentuan rute dan 

penjadwalan pengambilan limbah yang akan dibangun ? 

Jawaban (Narasumber 1) : 

Permintaan agar dibuat sistem informasi yang dapat menyimpan semua data 

dalam satu data terpusat agar mengurangi kesalahan dan mempermudah dalam 

pengambilan informasi yang dibutuhkan untuk proses penjadwalan. 

 


