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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam menjawab perumusan masalah dari penelitian yang telah 

dirancangkan, maka peneliti mengumpulkan data primer dengan wawancara dari 

narasumber dan responden serta observasi mengenai pengelolaan limbah medis 

padat sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum dalam 

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Klinik Terang Bangsa 

Semarang. Narasumber dan responden terdiri dari kepala klinik, dokter pelaksana, 

apoteker, perawat dan admin. 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Klinik Terang Bangsa Semarang berdiri tahun 2007 yang berlokasi di 

lingkungan Gereja Jemaat Kristen Indonesia dan Sekolah Kristen Terang 

Bangsa dengan lokasi di Jl. Arteri Utara Komplek Grand Marina Semarang. 

Klinik Terang Bangsa Semarang didirikan oleh Gereja Jemaat Kristen 

Indonesia dengan Gembala Sidang Pdt.Petrus Agung Purnomo, setelah  

dipanggil pulang ke Rumah Bapa tanggal 13 maret 2016, maka Gembala 

Sidang digantikan oleh istri beliau  bernama Ps.Tina Agung Purnomo yang 

telah ditahbiskan oleh ketua Sinode Jemaat Kristen Indonesia Pdt.Adi Sutanto 

pada tanggal 29 Mei 2016. 
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Visi Klinik Terang Bangsa yaitu menyehatkan Bangsa Indonesia, 

sedangkan misi Terang Bangsa yaitu: 

a. menyehatkan Bangsa Indonesia baik secara preventif, kuratif dan 

rehabilitasi. 

b. memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai pengetahuan, 

ketrampilan yang profesional, melayani dengan hati. 

c. memberikan edukasi kepada masyarakat dengan tujuan Indonesia sehat. 

d. memaksimalkan semua aspek kehidupan untuk mendukung Indonesia 

sehat. 

e. melaksanakan tugas dengan kasih dan sukacita. 

Jam kerja Klinik Terang Bangsa Semarang dari hari Senin sampai 

dengan hari Jumat dari pukul 08.00 sampai 15.00 WIB. Klinik ini melayani 

pasien dari staff Gereja Jemaat Kristen Indonesia, staff pengajar dan murid-

murid Sekolah Kristen Terang Bangsa serta masyarakat umum. 

Jumlah keseluruhan tenaga kesehatan yang berada di Klinik Terang 

Bangsa sebanyak 7 orang, tenaga administrasi 1 orang dan tenaga cleaning 

service 1 orang. Tenaga kesehatan meliputi kepala klinik, dokter pelaksana, 

apoteker dan perawat. 
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B. Gambar Denah Ruangan Klinik Terang Bangsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 denah ruangan Klinik Terang Bangsa Semarang 
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C. Hasil Wawancara dengan Narasumber dan Responden 

Narasumber yang terdiri dari kepala klinik, dokter pelaksana, apoteker, 

perawat serta responden dari admin klinik secara garis besar dari hasil 

wawancara dengan bantuan pengisian kuisioner memberikan jawaban yang 

tidak mempunyai perbedaan secara signifikan antara narasumber dengan 

responden.  

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” dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan pada Pasal 162 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” merupakan amanat 

Perlindungan hukum atas permasalahan lingkungan hidup dalam hal ini 

limbah medis yang berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Keharusan  untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah bahan berbahaya 

dan beracun merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya risiko terhadap 

lingkungan hidup yang terwujud dalam pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun berpotensi 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 
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menyatakan: “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan 

pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.” 

Klinik Terang Bangsa mengupayakan bahwa limbah medis  padat yang 

dihasilkan dapat diolah sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku 

sebagai bentuk tanggung jawab hukum, 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 bahwa tahap pemusnahannya dilakukan melalui kerjasama dengan 

pihak lain. Dalam pengelolaan limbah medis padat Klinik Terang Bangsa 

melakukan  kerjasama oleh pihak ketiga yaitu PT. Arah Enviromental 

Indonesia. 

PT. Arah Enviromental Indonesia berlokasi di Kawasan Industri 

Terboyo Park Blok M Nomor 42 Trimulyo, Genuk, Semarang yang 

memberikan fasilitas pelayanan 4 (empat) kali layanan setiap periode 

perjanjian dengan dengan maksimal kuota limbah 10 kg setiap pelayanan. 

PT. Arah Enviromental Indonesia hanya melakukan pengambilan limbah B3 

medis yang telah disediakan Klinik Terang Bangsa sesuai dengan prosedur 

keselamatan dan kesehatan kerja dan tidak akan pernah membuka kemasan 

limbah B3 medis yang diserahkan Klinik Terang Bangsa. 

Peneliti membuat kuisioner dengan 26 pertanyaan yang dibagikan 

kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehaan, pedoman pertanyaan 

dalam kuisioner mengacu terhadap Lampiran I dan Lampiran III dari 
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P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. Menurut hasil observasi pengamatan langsung dari peneliti dihasilkan 

dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 observasi tahapan pengurangan limbah B3 medis padat Klinik 

Terang Bangsa 

No Kegiatan Pengurangan Sudah 

melakukan 

Belum 

melakukan 

1 sistem pengadaan alat 

atau bahan termasuk 

obat untuk keperluan 

medis pada fasilitas 

pelayanan kesehatan 

sudah melakukan 

sentralisasi dengan 

yayasan 

  

√ 

2 aliran atau disribusi alat 

atau bahan termasuk 

obat untuk keperluan 

medis pada fasilitas 

pelayanan kesehatan 

sudah terpantau dan 

teradministrasi dengan 

baik 

√  

3 sudah diterapkan sistem 

FIFO (first in first out) 

dalam penggunaan 

√  
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produk 

4 Melakukan pengadaan 

produk atau bahan 

dalam jumlah kecil 

dibandingkan membeli 

sekaligus dalam jumlah 

besar, terutama untuk 

produk atau bahan yang 

mudah kadalwarsa atau 

frekuensi penggunaanya 

tidak dapat ditentukan 

√  

5 Menggunakan produk 

atau bahan sampai habis 

 √ 

6 Selalu memastikan 

tanggal kadaluwarsa 

seluruh produk pada 

saat diantar oleh 

pemasok yang 

disesuaikan dengan 

kecepatan konsumsi 

terhadap produk 

tersebut 

√  

7 Melakukan perawatan 

berkala terhadap 

peralatan sesuai jadwal 

 √ 
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Tabel 3.2 observasi tahapan pemilahan limbah medis Klinik Terang Bangsa 

No Kegiatan Pengurangan  Sudah 

melakukan 

Belum 

melakukan 

1 Memisahkan limbah 

medis dan limbah non 

medis 

√  

2 Melakukan pelabelan 

simbol yang tepat 

sesuai dengan 

kelompok limbah B3 

√  

 

Tabel 3.3 observasi tahapan penyimpanan limbah medis Klinik Terang 

Bangsa 

No Kegiatan Pengurangan  Sudah 

melakukan 

Belum 

melakukan 

1 Tempat penyimpanan 

terdapat sistem 

drainase dengan baik, 

serta mudah 

dibersihkan dan 

dilakukan desinfeksi 

√ 

(Untuk drainase 

yang baik 

belum 

dilakukan  

 

2 Tersedia sumber air 

atau kran air untuk 

pembersihan 

√  

3 

 

Mudah diakses untuk 

penyimpanan limbah 

√  

4 Dilengkapi denngan 

pembatas akses 

(kerangkeng) serta 

dapat dikunci untuk 

 √ 
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menghindari akses 

oleh pihak yang tidak 

berkepentingan 

5 Mudah diakses oleh 

kendaraan yang akan 

mengumpulkan atau 

mengangkut limbah 

√  

6 Terlindungi dari sinar 

matahari, hujan, angin 

kencang, banjir, dan 

faktor lain yang 

berpotensi 

menimbulkan 

kecelakaan dan 

bencana kerja 

√  

7 Tidak dapat diakses 

oleh hewan, serangga, 

dan burung 

 √ 

8 Dilengkapi dengan 

ventilasi dan 

pencahayaan yang baik 

dan memadai 

 √ 

9 Berjarak jauh dari 

penyimpanan dan 

penyiapan makanan 

√  

10 Ada peralatan 

pembersihan, pakaian 

pelindung dan kantong 

limbah dekat dengan 

fasilitas penyimpanan 

√ 

Pakaian 

pelindung 

belum 
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11 Pembersihan ruangan 

penyimpanan setiap 

hari 

√  

12 Tempat terpisah dari 

bangunan utama klinik 

 √ 

13 Tempat di dalam 

bangunan utama klinik 

√  

14 Tempat penyimpanan 

limbah dengan suhu di 

atas 0oC 

√  

15 Tempat penyimpanan 

limbah dengan suhu di 

bawah 0oC 

 √ 

 

Tabel 3.4 observasi Sumber Daya Manusia petugas limbah medis Klinik 

Terang Bangsa  

No Kegiatan Pengurangan  Sudah 

melakukan 

Belum 

melakukan 

1 Pernah mengikuti dan 

bersertifikat program 

pelatihan pengelolaan 

limbah B3 

 √ 

2 Memiliki pengalaman 

dalam pengelolaan 

limbah B3 

 √ 

 

Selanjutnya peneliti melakukan pengisian kuisioner dengan tenaga 

kesehatan meliputi kepala klinik, dokter pelaksana, apoteker dan perawat. 

Sedangkan untuk tenaga non kesehatan meliputi tenaga adminisrasi. 
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Selanjutnya peneliti melakukan proses wawancara terhadap tenaga cleaning 

service yang berperan terhadap proses pemindahan limbah infeksius yang 

dipindahkan di box safety. Dari 26 pertanyaan berupa pengisian kuisioner 

yang dibagikan terhadap tenaga kesehatan mendapatkan hasil penelitian 

berhubungan dengan proses pengurangan, pemilahan, penyimpanan limbah 

B3 medis padat dan sumber daya manusia terkait dengan belum atau sudah 

melakukan pengelolaan limbah B3 medis padat sesuai peraturan perudangan 

yang berlaku sebagai berikut: 

Tabel 3.5 presentase hasil penelitian kuisioner terhadap tenaga kesehatan 

Tenaga 

kesehatan  

Tahapan  Sudah 

melakukan 

Jumlah 

pertanyaan 

Presentase sudah 

melakukan 

Kepala 

klinik 

Pengurangan 

limbah B3 

4 7 57% 

Pemilahan 

limbah B3 

2 2 100% 

Penyimpanan 

limbah B3 

12 15 80% 

Sumber daya 

manusia 

0 2 0% 

Dokter 

pelaksana 

  

Pengurangan 

limbah B3 

4 7 57% 

Pemilahan 

limbah B3 

1 2 50% 
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Penyimpanan 

limbah B3 

10 15 67% 

Sumber daya 

manusia 

 

 

0 2 0% 

Apoteker Pengurangan 

limbah B3 

4 7 57% 

Pemilahan 

limbah B3 

2 2 100% 

Penyimpanan 

limbah B3 

10 15 67% 

Sumber daya 

manusia 

0 2 0% 

Perawat  Pengurangan 

limbah B3 

6 7 86% 

Pemilahan 

limbah B3 

1 2 50% 

Penyimpanan 

limbah B3 

8 15 53% 

Sumber daya 

manusia 

0 2 0% 
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Dari kuisioner terhadap tenaga kesehatan didapatkan presentase dalam 

pelaksanaan pengurangan, pemilahan, penyimpanan dan sumber daya 

manusia sebagai berikut: 

Tabel 3.6  presentase tahapan pengolahan limbah 

Indakator Presentase 

Tahapan pengurangan 64% 

Tahapan pemilahan 75% 

Tahapan penyimpanan 67% 

Sumber daya manusia 0% 

Dari presentase tahapan pengolahan limbah yang menjadi perhatian lebih 

dalam pengolahan limbah adalah tahapan pengurangan dan sumber daya 

manusia. Untuk tahapan penyimpanan sudah melakukan 67% tetapi hal ini 

harus menjadi perhatian karena jika tahapan penyimpanan tidak dikelola 

dengan baik akan mendukung terganggunya kesehatan baik kesehatan 

lingkungan maupun pengaruh terhadap media penyebaran penyakit untuk 

pengunjung, karyawan serta masyarakat sekitar klinik. Hasil wawancara 

dengan narasumber dan responden secara rinci dengan bantuan  pengisian 

kuisioner secara rinci adalah: 

1. Tahapan Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan di Klinik Terang Bangsa Semarang 

a) sistem pengadaan alat atau bahan termasuk obat untuk keperluan 

medis pada fasilitas pelayanan kesehatan belum melakukan 

sentralisasi dengan yayasan. 
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b) aliran atau disribusi alat atau bahan termasuk obat untuk keperluan 

medis pada fasilitas pelayanan kesehatan sudah terpantau dan 

teradministrasi dengan baik. 

c) sudah menerapkan sistem FIFO (first in first out) dalam penggunaan 

produk. 

d) sudah melakukan pengadaan produk atau bahan dalam jumlah sedikit 

dibandingkan membeli sekaligus dalam jumlah yang besar, terutama 

untuk bahan yang mudah kadalwarsa atau frekuensi penggunaanya 

tidak dapat ditentukan. 

e) dalam menggunakan produk atau bahan karena faktor kondisi seperti 

bahan obat yang kadaluwarsa maka tidak semuanya digunakan 

sampai habis. 

f) Selalu memastikan tanggal kadaluwarsa seluruh produk pada saat 

diantar oleh pemasok yang disesuaikan dengan kecepatan penggunaan 

atau konsumsi terhadap produk tersebut. 

2. Tahapan Pemilahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan di Klinik Terang Bangsa Semarang 

a) sudah memisahkan limbah medis dan limbah non medis. 

b) pelabelan simbol kelompok limbah bahan berbahaya dan beracun. 

- menurut narasumber dan responden belum melakukan pelabelan 

simbol yang tepat sesuai dengan kelompok limbah bahan berbahaya 

dan beracun 
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- menurut hasil pengamatan langsung di lapangan peneliti melihat 

bahwa safety box berwarna kuning yang didapatkan dari PT. Arah 

Enviromental Indonesia sudah ada label simbol infeksius yang 

sesuai peraturan perundangan yang ada. 

Klinik Terang Bangsa Semarang melakukan pengelompokkan limbah B3 

medis dengan cara pemilahan limbah mulai dari sumber penghasil 

limbah, pemilahan terdiri dari limbah infeksius dan limbah non infeksius. 

Limbah infeksius terdiri 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. Limbah non infeksius terdiri dari 

limbah non medis seperti kertas dan plastik. Limbah infeksius selanjutnya 

ditampung dalam safety box berwarna kuning dari PT. Arah Enviromental 

Indonesia. 

 

Gambar 3.2 tempat pemilahan limbah infeksius, non infeksius 
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Gambar 3.3 box safety tempat penyimpanan limbah infeksius 

 

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

Teknik Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan Pasal 6 ayat (2) a, b dan c bahwa pengurangan 

limbah B3 yaitu:  

a. menghindari penggunaan material yang mengandung bahan berbahaya 

dan beracun jika terdapat pilihan yang lain; 

b. melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material 

yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau 

pencemaran terhadap lingkungan; 

c. melakukan tata kelola yang baik dalam pengadaan bahan kimia dan 

bahan farmasi untuk menghindari terjadinya penumpukan dan 

kedaluwarsa. 

Klinik Terang Bangsa dalam penyesuaian aturan menurut P.56/Menlhk-

Setjen/2015 dalam pelaksanaanya sesuai lampiran I tentang Tata cara 
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Pengurangan dan Pemilahan Limbah B3 belum maksimal, hal ini 

disebabkan dalam pengadaan bahan belum melakukan sentralisasi. 

Menuru P.56/Menlhk-Setjen/2015 Pasal 6 ayat (3) dalam proses 

pemilahan limbah B3 dapa dilakukan dengan cara memisahkan limbah 

B3 berdasarkan jenis kelompok, dan/atau karakteristik limbah B3 dan 

mewadahi limbah B3 dan Klinik Terang Bangsa sudah mengikuti aturan 

tersebut. 

3. Tahapan Penyimpanan Limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Klinik 

Terang Bangsa 

a) tempat penyimpanan belum terdapat sistem drainase dengan baik 

karena terletak di dalam ruangan klinik, tetapi mudah dibersihkan dan 

dilakukan desinfeksi. 

b) sudah tersedia sumber air atau kran air untuk pembersihan. 

c) mudah diakses untuk penyimpanan limbah. 

d) ruang penyimpanan limbah medis padat belum dilengkapi dengan 

pembatas akses (kerangkeng) yang dapat dikunci untuk 

menghindarkan akses dari pihak yang tidak berkepentingan. 

e) mudah diakses oleh kendaraan yang akan melakukan pegumpulan 

atau pengangukutan limbah. 

f) terlindung dari hujan, sinar matahari, angin kencang, banjir, dan hal 

lain yang berpotensi dapat menimbulkan kecelakaan dan bencana 

kerja. 
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g) akses serangga memungkinkan untuk masuk di tempat penyimpanan 

limbah. 

h) belum dilengkapi dengan ventilasi (memakai air conditioner) , tetapi 

pencahayaan sangat baik dan memadai. 

i) berjarak jauh dari penyimpanan dan penyiapan makanan. 

j) ada peralatan pembersihan dan kantong limbah tetapi untuk pakaian 

pelindung belum ada. 

k) pembersihan ruangan penyimpanan setiap hari. 

l) tempat di dalam bangunan utama klinik. 

m) tempat penyimpanan limbah dengan suhu di bawah 0oC. 

Peraturan mengenai penyimpanan limbah B3 diamanatkan dalam 

P.56/Menlhk-Setjen/2015 Pasal 7. Mengacu pada peraturan tersebut 

Klinik Terang Bangsa belum menyimpan limbah medis padat dengan 

baik, dikarenakan letak penyimpanannya ditempatkan dengan ruangan 

yang sama dengan ruang pemeriksaan dan disimpan pada temperature di 

atas 0oC dan tidak disertai ventilasi (menggunakan air conditioner), 

dengan kondisi tersebut dapat memberikan akses oleh pihak yang tidak 

berkepentingan dapat menyentuhnya dan akses serangga untuk masuk di 

tempat penyimpanan dapat dengan leluasa. Hal ini dapat membahayakan 

lingkungan sekitar karena dapat menimbulkan pencemaran udara yang 

dapat menyebabkan kuman penyakit menyebar dan mengkontaminasi 

peralatan medis ataupun peralatan yang ada, dapat menyebabkan estetika 
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lingkungan yang kurang sedap dipandang sehingga mengganggu 

kenyamanan pasien serta petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar 

4. Petugas Khusus limbah medis Padat Pelayanan Kesehatan Klinik Terang 

Bangsa Semarang. 

a) belum pernah mengikuti dan bersertifikat program pelatihan 

pengelolaan limbah B3. 

b) belum memiliki pengalaman dalam pengelolaan limbah B3. 

Dengan petugas limbah yang belum pernah mengikuti dan bersertifikat 

program pelatihan pengelolaan limbah B3 akan menyebabkan kurangnya 

pengetahuan yang berdampak terhadap pengelolaan limbah B3 medis yang 

kurang tepat. 

Dikemukakan dalam wawancara dengan dr.Bambang Setyobudi sebagai 

dokter pelaksana Klinik Terang Bangsa: 

“....sebenarnya Klinik Terang Bangsa ini lebih baik jika punya tempat 

penyimpanan sementara di luar bangunan utama yang tertutup rapat 

dengan warna cat kuning dan pagar rapat ya mas dan satu lagi kendala 

kita adalah  waktu pengambilan limbah medis padat yang dikerjakan oleh 

pihak ketiga kurang cepat....”.72 

 

Pernyataan mengenai waktu pengambilan limbah medis padat untuk lebih 

cepat juga disarankan oleh admin Klinik Terang Bangsa Katrien,S.E.  

Yohanes Widya,S.Kep sebagai Perawat sekaligus merangkap sebagai petugas 

limbah di Klinik Terang Bangsa mengemukakan: 

“....sebenarnya Klinik Terang Bangsa ini lebih baik jika punya tempat 

penyimpanan sementara di luar bangunan utama yang harusnya sesuai 

peraturan perundangan mas, dan petugas yang mengurusi limbah seperti 

saya ini jujur saya juga masih keterbatasan pengetahuan juga mas, 

                                                             
72 dr.Bambang Setyobudi, Tgl: 18 September 2018, Jam: 09.30 WIB 
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harusnya saya diberi pelatihan khusus mengenai pengelolaan limbah B3 

medis supaya saya semakin berkompeten dan juga satu lagi mas, lebih 

baik jika limbah medis padat disimpan pada temperature di bawah 0oC 

supaya tidak terjadi pertumbuhan bakteri dan infeksi nosokomial....”.73 

 

Tarina Pramudita Listyani,S.Farm.,Apt sebagai apoteker Klinik Terang 

Bangsa mengemukakan:  

“....kami sangat memerlukan sekali mas untuk pengetahuan mengenai 

pengelolaan limbah B3 medis, terkhusus kepada petugas yang menangani 

pengelolaan limbah medis di Klinik Terang Bangsa....”.74 

 

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti di Klinik Terang 

Bangsa, belum ada Standar Operasional Prosedur (S.O.P) internal 

mengenai tata cara pengurangan, pemilahan dan penyimpanan limbah B3 

medis. Adanya SOP sangat bermanfaat untuk acuan pengelolaan limbah 

B3 medis padat yang benar, pada observasi langsung dilapangan peneliti 

melihat seorang cleaning service saat memindahkan limbah infeksius di 

safety box tanpa alat pelindung diri, hal ini tentunya tidak memenuhi 

aturan yang benar. Tetapi peneliti menanggapi hal ini dengan sudut 

pandang vicarous liability atau pertanggungjawaban pengganti. Vicarious 

liability adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada 

seseorang atas perbuatan orang lain (the legal responsibility of one person 

for the wrongful acts of another). Syarat Vicarious liability yaitu terdapat 

suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai 

atau pekerja; dan Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau 
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pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. 

Menanggapi cleaning service saat memindahkan limbah infeksius di safety 

box tanpa alat pelindung diri terkait dengan Vicarious liability maka 

cleaning service tersebut bukanlah tanggung jawab dari Klinik Terang 

Bangsa dikarenakan cleaning service tersebut merupakan karyawan 

outsourcing dari perusahaan rekanan. Berbeda dengan karyawan Klilnik 

Terang Bangsa baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan, 

peneliti mengamati bahwa karyawan Klinik Terang Bangsa belum cukup 

pengetahuan mengenai pengelolaan limbah B3  medis padat, ini terlihat 

dari tidak adanya SOP internal mengenai pengelolaan limbah B3 medis 

padat. Dengan minimnya pengetahuan mengenai pengelolaan limbah 

medis tentunya terkait dengan pengelolaan limbah medis padat di Klinik 

Terang Bangsa belum maksimal dapat membahayakan kesehatan baik 

pengunjung, pasien, karyawan serta masyarakat sekitar, dan berdampak 

dengan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia belum tercapai maksimal. 

Dan sebagai hak dalam perlindungan hukum masyarakat jika pengelolaan 

limbah medis Klinik Terang Bangsa belum maksimal dalam pencapaian 

kesesuaian peraturan perundangan yang ada dan berakibat mengganggu 

kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan maka Klinik Terang 

Bangsa yang bertanggung jawab. 

 

 


