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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia dengan lingkungan mempunyai hubungan yang sangat 

dinamis. Perubahan dalam lingkungan hidup dapat menyebabkan perubahan 

dalam kondisi fisik maupun psikis manusia untuk beradaptasi dengan keadaan 

dan kondisi yang baru. Perubahan ini tentu dapat menyebabkan perubahan 

dalam lingkungan hidup. Tidak hanya lingkungan yang dapat mempengaruhi 

manusia melainkan manusia pun menjadi faktor utama yang memengaruhi 

lingkungan, sehingga dibutuhkan kepedulian dari manusia terhadap 

lingkungannya sendiri. Hal ini dilakukan demi memperoleh lingkungan yang 

baik dan sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga hubungan yang dinamis 

antara manusia dengan lingkungannya akan tetap terjaga.1 Manusia 

mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktivitasnya 

mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh 

lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara manusia 

sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya.2 

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia 

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakikat pembangunan adalah 

bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Namun 

                                                             
1 Yondia Vanensashakeh Soemantri, et.al, 2017, “Lingkungan Hidup (Studi Dumping Limbah 
Tanpa Izin Terkait dan Berdasarkan Putusan Nomor 61/PID.SUS/2015/PN/UNR.JO.Nomor 
162/PID.SUS/2016/PT.SMG.)”, Diponegoro Law Jurnal, Volume 6, Nomor 2, hlm.2 
2 Daud Silalahi,2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, 
Bandung: PT Alumni, hlm. 9-10 
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demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan 

dengan lingkungan.3 Pembangunan berkelanjuan bertujuan untuk 

mengembangkan keharmonisan antara manusia dengan perilaku kemanusiaan 

dan alam. Konteks khusus pada pembangunan berkelanjutan dan krisis 

lingkungan mengarah pada arus politik nasional dan internasional yang untuk 

memperolehnya membutuhkan sistem politik yang efektif dan aman. 

Selanjutnya manusia mempunyai hak-hak dasar untuk memperoleh lingkungan 

yang cukup bagi kesehatannya atau kehidupannya. Pengawasan dan standar 

lingkungan perlu diatur negara.4 Pembangunan ekonomi, disamping 

menimbulkan manfaat berupa peningkatan taraf hidup masyarakat, dapat juga 

menimbulkan kerugian ekonomis melalui kemerosotan mutu lingkungan, 

melalui pencemaran dan perusakan lingkungan bila dilaksanakan tanpa 

memasukkan pertimbangan lingkungan (enviromental considerations) dalam 

perencanaan kegiatan.5 

Seiring meningkatnya sektor industri skala rumah tangga maupun 

berbadan hukum besar akan meningkatkan pula ketergantungan lingkungan 

dari limbah-limbah yang dihasilkannya baik pada proses produksi maupun 

penggunaan barang hasil produksi. Terganggunya lingkungan dapat 

diminimalisir dengan melakukan pengendalian dampak melalui prosedur teknis 

dan administratif. Pengendalian tersebut merupakan konsep yang 

membebankan tanggung jawab melalui fungsi pemerintahan dengan tugas-

                                                             
3 Supriadi, 2010, Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar, Jakarta: Sinar Grafika, 
hlm.38 
4 Amos Neolaka, 2008, Kesadaran Lingkungan, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.27 
5 Sukanda Husin, 2014, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.15-
16 
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tugas yang diberikan kepada pejabat administratif berdasarkan kewenangan 

yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan dan kewajiban-

kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang atau badan yang melakukan 

kegiatan usaha dengan menghasilkan limbah.6 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

merupakan domainnya hukum lingkungan di Indonesia. Hukum Lingkungan 

adalah sebuah deskripsi dari prinsip mengatur dan mengamankan terhadap 

lingkungan hidup.7 

Untuk menjaga hubungan yang dinamis tersebut diperlukan tata hukum 

yang mengatur mengenai hukum lingkungan. Tata hukum dalam bahasa 

Belanda disebut “rech orde”, yaitu susunan hukum yang terdiri atas aturan-

aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah 

menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan 

peristiwa hukum dalam masyarakat. Tata atau susunan itu pelaksanaanya 

berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang berkembang.8 Hukum 

yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban 

serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaan dan 

perlindungan terhadap setiap manusia.9 Hukum itu ada untuk melindungi 

                                                             
6 Achmad Faishal, 2016, Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau, 
Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.39 
7 Ibid, hlm.42-44 
8 Ishaq, 2016, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm.4. 
9 Ilhami Bisri, 2007, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.130 
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kepentingan manusia, maka hukum harus ditaati, harus dilaksanakan, dihormati 

dan bukan dilanggar.10 

Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua kehidupan 

masyarakat baik fisik, mental maupun sosial ekonomi dengan segala 

perkembangannya, menyangkut tata nilai maupun pemikiran terutama 

mengenai pemecahan masalah di bidang kesehatan yang dipengaruhi oleh 

politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, serta ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Karena itu untuk memberikan kepastian dan perlindungan 

hukum terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat maka 

diperlukan pembahasan di bidang kesehatan melalui sarana hukum, yang 

selama ini disebut hukum kesehatan. Karena itu sebagai pegangan atau 

pedoman, dikemukakan pengertian atau definisi hukum kesehatan adalah 

serangkaian ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang 

berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan, hubungan 

antara pasien atau masyarakat dengan tenaga kesehatan dalam upaya 

pelaksanaan kesehatan.11 Kesehatan lingkungan sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

(selanjutnya disingkat UU Nomor 36 Tahun 2009) yang menyatakan: “Upaya 

kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang 

sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap 

orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Kesehatan 

                                                             
10Petrus Soerjowinoto, 2013, Ilmu Hukum Suatu Pengantar Buku Panduan Mahasiswa, Semarang: 
Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hlm.27 
11 Zaeni Asyhadie, 2017, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, Depok: PT Raja Grafindo 
Persada, hlm.4-5 
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lingkungan salah satunya terbebas dari unsur limbah dan  bahan kimia 

berbahaya. Persoalan kesehatan lingkungan di Indonesia secara spesifik diatur 

di dalam UU Nomor 36 Tahun 2009, namun ditinjau dari kebijakan hukum di 

Indonesia, kesehatan lingkungan merupakan salah satu kajian/bidang dari 

hukum lingkungan. Dengan kata lain pengaturan hukum kesehatan lingkungan 

lebih banyak terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang 

lingkungan hidup. Dengan adanya hukum kesehatan diharapkan dapat 

memenuhi tiga tujuan dasar fundamental hukum. Tiga tujuan dasar 

fundamental hukum adalah: 

a. Tujuan hukum sebagai keadilan. 

b. Tujuan hukum untuk memberi manfaat. 

c. Tujuan hukum untuk memberi kepastian.12  

Dalam upaya peningkatan tingkat kesehatan masyarakat, khususnya di 

kota-kota besar, semakin meningkat pula pembangunan fasilitas kesehatan 

seperti rumah sakit dan klinik. Penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun 

dari pelayanan kesehatan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, laboratorium 

kesehatan, dan apotek.13 Rumah sakit dalam kegiatannya menghasilkan limbah 

klinis atau limbah medis. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan 

kesehatan merupakan penghasil limbah klinis terbesar. Berbagai jenis limbah 

yang dihasilkan di rumah sakit dan unit-unit pelayanan medis dapat 

membahayakan dan menimbulkan gangguan kesehatan bagi pengunjung dan 

                                                             
12 Nurul Qamar, 2013, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta: Sinar 
Grafika, hlm. 14 
13 Riyanto, 2013, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Yogyakarta: Deepublish, 
hlm.90 
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terutama petugas yang menangani limbah tersebut. Kegiatan di pelayanan 

kesehatan menghasilkan berbagai macam limbah berupa benda cair, padat dan 

gas. Semua limbah di pelayanan kesehatan adalah limbah yang dihasilkan dari 

kegiatan pelayanan dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas yang 

dapat mengandung mikroorganisme pathogen bersifat infeksius, alat infus, alat 

suntik, sarung tangan, bahan kimia beracun, potongan tubuh dan bahan yang 

bersifat radioaktif.  

Limbah medis merupakan porsi yang lebih besar dari infeksi limbah, 

yang berpotensi berbahaya karena berisi agen patogen. Produksi limbah ini 

menjadi fenomena yang berlangsung sepanjang ada kegiatan manusia. 

Pengelolaan limbah medis adalah isu baru yang diperbesar oleh kurangnya 

pelatihan, kesadaran, dan sumber daya keuangan untuk mendukung solusi. 

Pengumpulan dan pembuangan limbah sangat penting karena memiliki dampak 

langsung terhadap risiko kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.14 

Lingkungan berperan besar sekali dalam penyebaran penyakit. Air, udara, 

tanah, insekta, makanan, dan perilaku masyarakat dapat membawa berbagai 

jenis penyakit dan semua penyebab penyakit ada di dalam lingkungan.15 

Dengan melihat deskripsi tersebut, limbah berasal dari pelayanan 

kesehatan ini dapat dikategorikan sebagai limbah B3 (Bahan Berbahaya dan 

Beracun). Limbah B3 adalah limbah karena sifat dan konsentrasinya, baik 

secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan membahayakan 

                                                             
14 Muchsin Maulana, dkk, 2015, Manajemen Pengelolaan Limbah Padat Rumah Sakit Jogja, Jurnal 
Kesmas, Vol.9, No.1, ISSN: 1978 – 0575, hlm.70 
15 Juli Soemirat, 2015, Epidemiologi Lingkungan, edisi ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada Universiy 
Press, hlm.16 
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kesehatan manusia serta mencemari lingkungan karena dapat menjadi sangat 

toksik melalui proses jenjang rantai makanan dan magnifikasi biologi. Limbah 

medis sebagai limbah B3 perlu dilakukan pengelolaan terpadu karena dapat 

menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya, 

dan lingkungan hidup jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar.  

Dalam hal permasalahan puluhan ton limbah medis, seperti jarum 

suntik, tabung darah, infusan, botol bekas pemakaian vaksinisasi, dan labu 

darah tercecer di tempat pembuangan sampah di bantaran sungai Desa 

Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.16 Diketahui, 

puluhan ton limbah-limbah medis itu tak hanya berasal dari Kabupaten Cirebon 

melainkan didatangkan dari luar Kabupaten Cirebon kini telah menumpuk 

menjadi gunungan di TPS dadakan disekitar bantaran sungai berasal dari 

berbagai rumah sakit dan laboratorium medis. Seperti RS Mitra Husada 

Pringsewu Lampung, RSUD Fatmawati, Instalasi Farmasi RSKD Duren Sawit 

Jakarta Timur, dan Instalasi Farmasi Singaparna Medika Citrautama (SMC) 

Kabupaten Tasikmalaya.17 Pembuangan limbah medis yang tak sesuai aturan 

itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun.18 

Terkait masalah limbah medis pada bulan Januari 2018 terdapat di 

Kabupaten Semarang adalah temuan sampah medis di dekat lingkungan 

Sekolah Dasar Negeri Lodoyong 03 Kecamatan Ambarawa, limbah medis 

ditemukan warga di dekat lingkungan sekolah tersebut termasuk dalam 

                                                             
16https://www.jabarpublisher.com/index.php/2017/12/06/wow-puluhan-ton-limbah-medis-menum-

puk-di-bantaran-sungai/, diunduh tanggal 14 Mei 2018, pukul 07:55. 
17Id. 
18Id. 

https://www.jabarpublisher.com/index.php/2017/12/06/wow-puluhan-ton-limbah-medis-menum-puk-di-bantaran-sungai/
https://www.jabarpublisher.com/index.php/2017/12/06/wow-puluhan-ton-limbah-medis-menum-puk-di-bantaran-sungai/
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kategori berbahaya. Di antaranya ada jarum suntik bekas, kasa bekas yang 

masih ada darahnya, tabung darah dan suntikan bekas. Tim monitoring 

memantau kemungkinan infeksi dari limbah tersebut pada masyarakat maupun 

anak-anak sekolah. Beberapa siswa SD Lodoyong tersebut mengaku pernah 

mengambil beberapa suntikan dari limbah medis tersebut untuk mainan.19 

Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten 

Semarang, Dady Darmadi mengatakan, saat ini penelusuran dari mana sumber 

limbah medis ini juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.20 

Limbah medis yang dihasilkan dapat membahayakan kesehatan 

masyarakat dan mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. Sebagai 

akibat dari limbah medis dapat membahayakan masyarakat, beberapa 

kelompok masyarakat yang terindikasi mempunyai risiko mendapat gangguan 

karena limbah rumah sakit. Pertama, pasien yang merupakan kelompok paling 

rentan. Kedua, karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-harinya selalu 

kontak dengan orang sakit yang merupakan sumber agen penyakit. Ketiga, 

pengunjung/pengantar orang sakit yang berkunjung, risiko terkena gangguan 

kesehatan semakin besar. Keempat, masyarakat yang bermukim di sekitar 

tempat fasilitas kesehatan, lebih-lebih lagi jika rumah sakit atau klinik 

membuang hasil buangan tidak sebagaimana mestinya ke lingkungan 

sekitarnya. Dampak negatif limbah medis terhadap lingkungan dapat berupa 

merosotnya mutu lingkungan sekitar rumah sakit atau klinik yang dapat 

                                                             
19http://radarsemarang.com/2018/01/13/pemkab-bentuk-tim-khusus/, diunduh tanggal 22 mei 

2018, pukul 16:00. 
20http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/12/p2flpo284-polisi-selidiki-sumber-

limbah-medis-di-sungai-lodoyong, diunduh tanggal 22 mei 2018, pukul 16:03. 

 

http://radarsemarang.com/2018/01/13/pemkab-bentuk-tim-khusus/
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/12/p2flpo284-polisi-selidiki-sumber-limbah-medis-di-sungai-lodoyong
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/12/p2flpo284-polisi-selidiki-sumber-limbah-medis-di-sungai-lodoyong
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mengganggu dan menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat yang 

tinggal di lingkungan sekitar maupun masyarakat luar, dapat menimbulkan 

gangguan kesehatan berupa kecelakaan akibat kerja atau penyakit akibat kerja, 

menimbulkan pencemaran udara yang dapat menyebabkan kuman penyakit 

menyebar dan mengkontaminasi peralatan medis ataupun peralatan yang ada, 

dapat menyebabkan estetika lingkungan yang kurang sedap dipandang 

sehingga mengganggu kenyamanan pasien serta petugas, pengunjung, dan 

masyarakat sekitar. Dampak limbah medis terhadap lingkungan dapat juga 

menimbulkan pencemaran terhadap lapisan air tanah dan menjadi media 

tempat berkembang biaknya mikroorganisme patogen. 

Perlindungan hukum akibat permasalahan lingkungan hidup khususnya 

dalam hal ini limbah medis yang berdampak terhadap masyarakat dan 

lingkungan sebenarnya telah diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan:“Setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. Pengelolaan 

limbah khususnya yang berasal dari pelayanan kesehatan harus direncanakan 

dengan baik. Dalam upaya pengelolaan yang benar diperlukan investasi yang 

mahal dan biaya operasional yang tinggi, namun apabila tidak dikelola dengan 

benar selain dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan juga terancam 

dengan sanksi hukum dan denda yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini telah 

tercantum dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur 

tentang kewajiban suatu badan usaha untuk mengelola limbah yang dihasilkan, 
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termasuk mengenai sanksi bagi yang melanggar tata cara pengelolaan limbah 

yang dipersyaratkan. 

Limbah bahan berbahaya dan beracun yang langsung dibuang ke dalam 

lingkungan hidup dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan hidup dan 

kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kewajiban pengelolaan 

limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu upaya untuk mengurangi 

kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup terjadinya pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat limbah B3 berpotensi yang 

cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif, sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut 

UU PPLH) yang menyatakan: “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 

wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.” 

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dimaksudkan supaya 

limbah yang dihasilkan dari masing-masing unit produksi sesedikit mungkin 

dan diusahakan sampai nol, dengan pengurangan pada sumber dengan 

pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan 

diterapkannya teknologi bersih.  

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan bercun merupakan suatu 

rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan limbah B3, pengumpulan 

limbah B3, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk 

penimbunan limbah B3 hasil pengolahan tersebut sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 1 angka 23 yang menyatakan: “Pengelolaan limbah B3 adalah 
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kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, 

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.”.  

Dalam rangkaian Pengelolaan Limbah B3 terkait beberapa pihak yang 

masing-masing merupakan mata rantai, yaitu: 

a. Penghasil Limbah B3;  

b. Pengumpul Limbah B3;  

c. Pengangkut Limbah B3;  

d. Pemanfaat Limbah B3;  

e. Pengolah Limbah B3; dan  

f. Penimbun Limbah B3. 

Ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU PPLH menyatakan: “Dalam hal setiap 

orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, 

pengelolaannya diserahkan  kepada pihak lain.” Seperti halnya sistem 

pengelolaan limbah medis padat di Klinik Terang Bangsa Semarang tahap 

pemusnahannya dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain.  

Klinik Terang Bangsa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut Permenlhk P.56/2015) 

merupakan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 3 huruf b Permenlhk P.56/2015 yang menyatakan: “Fasilitas pelayanan 

kesehatan ... meliputi: klinik pelayanan kesehatan atau sejenis;” yang wajib 

untuk mengelola limbah medisnya. Pengelolaan limbah B3 yang timbul dari 
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fasilitas pelayanan kesehatan di Klinik Terang Bangsa hanya sampai pada 

tahapan pengurangan, pemilahan limbah B3 dan penyimpanan limbah B3.  

Pengamatan awal, peneliti menemukan adanya pengelolaan limbah 

medis padat di Klinik Terang Bangsa terkait tahapan penyimpanan limbah B3 

yang masih perlu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

untuk peningkatan mutu layanan kesehatan. Seperti limbah jarum suntik, kassa, 

kapas, gigi yang merupakan limbah medis padat yang seharusnya jika tempat 

fasilitas pelayanan kesehatan tidak mempunyai insinerator sesuai dengan 

Permenlhk P.56/2015 harus segera dimusnahkan melalui pihak lain yang 

mempunyai insinerator selambat-lambatnya 2 (dua) hari apabila disimpan pada 

suhu temperatur lebih besar dari 0oC, tetapi peneliti mengamati adanya 

penyimpanan limbah limbah medis padat di Klinik Terang Bangsa yang tidak 

segera dilakukan pemusnahan sampai 3 (tiga) bulan dengan suhu ruang. 

Kuantiti limbah medis padat yang dihasilkan di Klinik Terang bangsa yang 

sangat sedikit, misalkan kassa basah 0,5 kg/hari, kapas 0,25 kg/hari, gigi 0-7 

gigi/hari, jarum/injeksi 0-5 biji/hari, ampul/vial pecah 0-5 biji/hari dan nald 

hecting 0-1/hari akan  menimbulkan permasalahan sendiri khususnya pada 

tahapan penyimpanan dengan waktu paling lama 2 hari apabila disimpan pada 

suhu temperatur lebih besar dari 0oC dan 90 hari apabila disimpan pada suhu 

temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0oC dengan tujuan untuk 

menghindari pertumbuhan bakteri, putrekasi, dan bau. 

Sesuai dengan Permenlhk P.56/2015 terkait dengan tahapan meyimpan 

limbah B3 yang diakibatkan dari fasilitas pelayanan kesehatan lebih baik 
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dilakukan pada bangunan yang terpisah dari bangunan utama fasilitas 

pelayanan kesehatan, tetapi dalam hal kondisi yang tidak memungkinkan dan 

akumulasi limbah yang dihasilkan dalam jumlah relatif kecil penyimpanan 

limbah B3 dapat dilakukan pada ruangan khusus yang berada di dalam 

bangunan fasilitas pelayanan kesehatan. Klinik Terang Bangsa belum 

mempunyai tempat penyimpanan sementara sesuai dengan Permenlhk 

P.56/2015. 

Setiap orang yang melaksanakan tugas pengolahan limbah B3 dalam 

Permenlhk P.56/2015 harus pernah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 

atau memiliki pengalaman dalam pengelolaan limbah B3. Setiap penghasil 

limbah B3 harus menjamin perlindungan personel yang berhubungan dengan 

kegiatan pengelolaan limbah B3. Terkait hal SDM (Sumber Daya Manusia) 

yang melaksanakan tugas pengolahan limbah B3 di Klinik Terang Bangsa 

perlu mengikuti pelatihan khusus mengenai pengelolaan limbah B3. 

Mengingat begitu pentingnya sistem pengolahan limbah medis yang 

baik sebagai bagian dari pengelolaan limbah B3, maka peneliti sangat tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan limbah medis di klinik 

khususnya limbah medis padat yang berjudul “Pengelolaan Limbah Medis 

Padat Sebagai Bentuk Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Dalam 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Studi Kasus Klinik 

Terang Bangsa Semarang Dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat)” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam 

penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicarikan 

penyelesaiannya secara ilmiah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana tanggung jawab klinik dalam pengelolaan limbah medis padat 

sebagai bentuk perlindungan kesehatan lingkungan di Klinik Terang Bangsa 

Semarang? 

2. Bagaimana hambatan terhadap pelaksanaan regulasi dalam pengelolaan 

limbah medis padat dalam perlindungan kesehatan lingkungan di Klinik 

Terang Bangsa Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusahan masalah diatas, maka 

penelitian memiliki tujuan yaitu: 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui, mendapatkan gambaran dan pemahaman, 

menemukan jawaban, serta membuktikan sejauh mana pelaksanaan 

pengelolaan limbah medis padat sebagai bentuk tanggung jawab klinik 

dalam perlindungan kesehatan lingkungan di Klinik Terang Bangsa 

Semarang. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui, mendapatkan gambaran dan pemahaman, 

menemukan jawaban, serta membuktikan sejauh mana pengaturan 
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tanggung jawab klinik dalam pengelolaan limbah medis padat di 

Klinik Terang Bangsa Semarang. 

b. Untuk menggambarkan pelaksanaan tanggung jawab dan hambatan-

hambatan dalam pelaksanaan regulasi dalam pengelolaan limbah 

medis padat sebagai bentuk perlindungan kesehatan lingkungan di 

Klinik Terang Bangsa Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk kepentingan akademik 

Untuk menambah hasil kajian pada Program Pasca Sarjana Konsentrasi 

Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan 

seluruh kalangan akademis pada umumnya sehingga dapat menjadi bahan 

informasi pada penelitian selanjutnya. 

2. Untuk kepentingan masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi 

masyarakat mengenai pengelolaan limbah khususnya limbah medis padat di 

pelayanan kesehatan klinik 

3. Untuk kepentingan klinik 

Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam penerapan standar pelayanan 

medis khususnya pengelolaan limbah medis demi peningkatan mutu layanan 

pada umumnya. 
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4. Bagi peneliti 

Merupakan persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Program 

Pasca Sarjana Hukum Kesehatan dan menambah wawasan penelitian 

khususnya tentang pelaksanaan pengelolaan limbah medis serta implikasi 

hukumnya. 

 

E. Metode Penelitian 

Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian 

ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus 

lebih dulu memahami konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi sistem dan 

ilmunya) dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut. Lebih jelasnya 

dalam suatu penelitian hukum konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut 

sistem kerja dan isi ilmu hukum haruslah dikuasai. Selanjutnya baru 

penguasaan metodologi penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah 

terhadap komunitas pengemban ilmu hukum.21 

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang 

harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode 

ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan. Pengetahuan diartikan sebagai kesan di dalam pikiran manusia 

sebagai hasil penggunaan panca indera. Pengetahuan bertujuan untuk 

                                                             
21 Johnny Ibrahim, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 

Publishing,hlm.26 
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mendapatkan kepastian dan menghilangkan prasangka sebagai akibat 

ketidakpastian itu.22 

Hukum merupakan objek penyelidikan dan penelitian berbagai disiplin 

keilmuan sehingga dikatakan bahwa hukum adalah ilmu bersama (rechts is 

mede wetenschap). Masing-masing disiplin keilmuan memiliki metode, 

berdasarkan sudut pandang, optik, dan paradigmanya. Pada hakikatnya 

penjelajah ilmiah para ilmuwan berdasarkan disiplin ilmu tersebut akan 

memberikan pencerahan (enlightening) dan kontribusi bagi pemecahan dan 

jalan keluar terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian hukum yang sosiologis 

menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian 

dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, 

penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif.23 

Dalam studi sosial, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala 

normatif (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara 

riil dengan variabel-variabel sosial yang lain. Hukum yang secara empiris 

merupakan gejala masyarakat, disatu pihak dapat dipelajari sebagai suatu 

variabel penyebab (independent variable) yang menimbulkan akibat-akibat 

                                                             
22 Rianto Adi, 2005, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Jakarta:Granit,hlm.1 
23 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali 

Press, hlm.133. 
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pada berbagai segi kehidupan sosial.24 Jadi metode yuridis sosiologis yaitu 

menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan melalui 

cara berpikir induktif, dan kriterium kebenaran koresponden, serta 

menggunakan proses verifikasi untuk menguji apakah suatu tata hukum, 

cocok dengan the living law dalam masyarakat sebagai fakta/empiri yang 

mutakhir.25 

Dengan mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial penelitian hukum 

dengan faktor sosiologis yaitu perumusan permasalahan dan perumusan 

hipotesis, melalui penetapan sampel, pengukuran variabel, pengumpulan 

data dan pembuatan desain analisis, sedangkan seluruh proses berakhir 

dengan penarikan kesimpulan.26 Faktor yuridis yaitu segala peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah 

khususnya limbah medis padat sebagai bentuk tanggung jawab klinik.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif 

karena dalam penelitian ini menggambarkan frekuensi terjadinya gejala 

hukum atau peristiwa hukum atau karakteristik gejala hukum atau frekuensi 

adanya hubungan (kaitan) antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang 

satu dengan yang lain.27 

                                                             
24 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, hlm.34 
25 Johannes Gunawan, 2011, Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Program 
Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 
26Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit, hlm.35 
27Agnes Widanti, dkk, 2015, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang: Magister 
Hukum Kesehatan, Fakultas Pascasarjana Unika Soegijapranata, hlm.8 
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3. Obyek Penelitian 

Obyek penelitiannya yaitu pengelolaan limbah medis padat yang 

dilakukan oleh Klinik Terang Bangsa Semarang sebagai bentuk tanggung 

jawab dan perlindungan hukum dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya 

dan beracun (studi kasus Klinik Terang Bangsa Semarang dalam 

pengelolaan limbah medis padat) 

4. Lokasi Penelitian 

Klinik Terang Bangsa Semarang 

5. Metode Pengumpulan Data 

Menggunakan data primer dan sekunder 

a. Data Primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya 

(subyek penelitian) dengan teknik wawancara dan observasi 

1. Wawancara adalah metode pengumpulan data primer yang 

diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden. Cara 

pengambilan responden menggunakan metode Non- probability 

Sampling dengan Purposive Technic Sampling, yaitu suatu teknik 

penempatan sampel dengan cara memilih sampel di antara 

populasi sesuai yang di kehendaki peneliti, sehingga sampel 

tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah di kenal 

sebelumnya. Teknik wawancara yaitu wawancara yang tidak 

menggunakan daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur tetapi 

hanya menggunakan pedoman wawancara yang memuat pokok-

pokok yang ingin ditanyakan. Narasumber dan responden dalam 
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penelitian ini terdiri dari: 

a. Kepala Klinik Terang Bangsa Semarang 

b. Dokter pelaksana Klinik Terang Bangsa Semarang 

c. Perawat Klinik Terang Bangsa Semarang 

d. Staff administrasi Klinik Terang Bangsa Semarang 

2. Observasi (pengamatan) adalah metode pengumpulan data primer 

dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi 

penelitian yaitu cara pemilahan limbah klinik medis, penyediaan 

tempat pemilahan limbah klinik medis, kantong dan pengelolaan 

sementara. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar 

observasi yang telah disusun sebelumnya. 

b. Data sekunder adalah data yang tidak didapat langsung dari sumbernya 

melainkan didapat dari pihak lain misalnya diperoleh peneliti dari studi 

kepustakaan. Data sekunder yang dibutuhkan meliputi : 

1. Bahan hukum primer  

yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar 

misalnya konstitusi, Peraturan perundang-undangan. Bahan hukum 

primer antara lain: 

a. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 H ayat 1; 

b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 

162; 

c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
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d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan 

Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

2. Bahan hukum sekunder 

yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan 

dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. 

Bahan- bahan hukum sekunder terdiri dari: 

a. Standar Operasional Prosedur Tentang Penanganan Sampah Medis 

dan Non Medis di Klinik Terang Bangsa Semarang; 

b. Literatur; 

c. Jurnal; dan 

d. Hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Bahan hukum tersier 

yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer 

dan bahan sekunder misalnya : kamus bahasa Indonesia dan kamus 

hukum. 

6. Metode Analisis Data 

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang 

sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif-kualitatif, 

karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai 
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norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang 

bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi 

yang bersifat ungkapan monografis dari responden.28 Metode kualitatif 

normatif adalah dengan melakukan analisa data yang ada untuk dapat 

dikaitkan dengan teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin dari para ahli 

yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. 

 

F. Penyajian Tesis 

1. Bab I  

Bab I mengandung bab-bab: latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, 

dan penyajian tesis. 

a. Latar Belakang Masalah 

Klinik Terang Bangsa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata 

Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut 

Permenlhk P.56/2015) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf b Permenlhk P.56/2015 

yang menyatakan: “Fasilitas pelayanan kesehatan ... meliputi: klinik 

pelayanan kesehatan atau sejenis;” yang wajib untuk mengelola limbah 

medisnya. 

                                                             
28 Ronny Hanitijo Soemitro, op. cit, hlm.98 
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Pengamatan awal, peneliti menemukan adanya pengelolaan 

limbah medis padat di Klinik Terang Bangsa terkait tahapan 

penyimpanan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan 

tugas pengelolaan limbah B3 masih perlu dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan untuk peningkatan mutu layanan 

kesehatan. 

Mengingat begitu pentingnya sistem pengolahan limbah medis 

yang baik sebagai bagian dari pengelolaan limbah B3, maka peneliti 

sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan limbah 

medis di klinik khususnya limbah medis padat yang berjudul 

“Pengelolaan Limbah Medis Padat Sebagai Bentuk Tanggung Jawab 

dan Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (Studi Kasus Klinik Terang Bangsa 

Semarang Dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat)”. 

b. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tanggung 

jawab dan hambatan terhadap pelaksanaan regulasi Klinik Terang 

Bangsa Semarang dalam pengelolaan limbah medis padat sebagai bentuk 

perlindungan kesehatan lingkungan di Klinik Terang Bangsa Semarang. 

c. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dalam penelitian yaitu untuk mengetahui, 

mendapatkan gambaran dan pemahaman, menemukan jawaban, serta 

membuktikan sejauh mana pelaksanaan pengelolaan limbah medis 
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padat sebagai bentuk tanggung jawab klinik dalam perlindungan 

kesehatan lingkungan di Klinik Terang Bangsa Semarang. 

Tujuan khusus dalam penelitian yaitu Untuk mengetahui, 

mendapatkan gambaran dan pemahaman, menemukan jawaban, serta 

membuktikan sejauh mana pengaturan dan pelaksanaan serta 

hambatan dalam pemenuhan tanggung jawab klinik dalam 

pengelolaan limbah medis padat di Klinik Terang Bangsa Semarang. 

d. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian untuk kepentingan akademik adalah 

menambah kajian pada Program Pasca Sarjana Konsentrasi Hukum 

Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan informasi 

peneliti selanjutnya. 

Untuk kepentingan masyarakat sebagai bahan informasi mengenai 

regulasi pengelolaan limbah medis padat pada fasilitas pelayanan 

kesehatan.  

Untuk kepentingan klinik sebagai bahan masukan dan evaluasi 

dalam penerapan standar pelayanan medis khususnya pengelolaan limbah 

medis padat demi peningkatan mutu layanan pada umumnya. 

Untuk peneliti merupakan persyaratan akademik dalam 

menyelesaikan studi dan menambah waawasan peneliti mengenai 

regulasi pengelolaan limbah medis madat pada fasilitas pelayanan 

kesehatan. 
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e. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinik 

Produksi Limbah Klinik 

Limbah Non-Medis Limbah Non-Medis 

Gas Cair Padat 

Pengelolaan Limbah 

Medis Padat di Klinik 

Terang Bangsa 

Semarang 

 Pengurangan dan 

pemilahan limbah B3 

 Penyimpanan 

Limbah B3 

Dampak negatif 

terhadap 

 Kesehatan 

 Lingkungan 

 

 

 

Kesehatan 

lingkungan 
Kesehatan lingkungan 

 Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 H ayat 1; 

 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
Pasal 162; 

 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun; 

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 
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f. Metode Penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis, spesifikasi peneliian deskriptif analitis, lokasi penelitian 

Klinik Terang Bangsa Semarang, obyek penelitiannya yaitu pengelolaan 

limbah medis padat yang dilakukan Klinik Terang Bangsa Semarang 

sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum dalam 

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Metode pengumpulan 

data menggunakan data primer dan data sekunder, serta analisis data 

menggunakan metode normatif kualitatif. 

g. Penyajian Thesis 

Penyajian tesis memuat rancangan sistematika penulisan tesis secara 

naratif per-bab sehingga dapat tergambarkan apa yang ditulis.29 

2. Bab II  

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka 

Tinjauan pustaka terdiri dari: 

a. Limbah Medis 

b. Segi Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di 

Indonesia 

c. Pengelolaan Limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

d. Sanksi Ketidaksesuaian Dalam Pengelolaan Limbah Medis  

e. Tanggung Jawab Hukum 

f. Perlindungan Hukum 

                                                             
29 Agnes Widanti, op. cit, hlm.16 
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g. Kesehatan Lingkungan 

h. Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Perlindungan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

i. Klinik Terang Bangsa 

j. Vicarious Liability 

k. Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat 

l. Wewenang 

3. Bab III 

Bab III menuliskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian di 

Klinik Terang Bangsa Semarang menggunakan data primer (wawancara dan 

observasi) dan data sekunder (studi kepustakaan). Permasalahan yang 

ditemukan merupakan kesenjangan antara teori dan kenyatanan sehinggaperlu 

dilakukan pembahasan dengan menggunakan metode pendekatan adalah 

yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

analitis 

4. Bab IV 

Bab IV merupakan bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 

Pernyataan dari penelitian antara hasil penelitian dan pembahasan digunakan 

menjawab perumusan masalah penelitian ini. Hasil ini dibuatkan saran baik 

kepada institusi, masyarakat dan peneliti lain yang dapat melanjutkan 

penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yang lain. 

 

 


