
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Indonesiamerupakan negara yang mengakui dan mengatur nilai 

universalitas hak asasi manusia yang selanjutnya disebut HAM.Ketentuan 

perlindungan HAM diatur di dalam UUD 1945.Salah satu HAM adalah hak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diatur dalam Pasal 28 H ayat 

(1) UUD 1945. Perlindungan tercantum pula dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya 

disebut Undang-Undang HAM.Selain itu Indonesia telah mengatur pula di 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Undang-Undang 

PPLH. 

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa, “hak 

asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 

negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 

perlindungan harkat dan martabat manusia”. 

HAM adalah suatu pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang 

dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan 
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bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin.Dalam pengertian universal, hak asasi 

manusia diartikan sebagai hak dan kebebasan dasar manusia yang secara 

alamiah melekat pada diri manusia dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup 

secara wajar sebagai manusia.
1
 

Ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan, 

menyebutkan bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh derajat kesehatan yang optimal, dan setiap orang berkewajiban 

untuk ikut serta meningkatkan derajat kesehatan p

                                                             
1El-Muhtaj, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana: Jakarta, hlm. 48 
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erorangan, keluarga dan lingkungannya”. Sedangkan dalam Pasal 6 

menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas mendapat lingkungan yang 

sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”. 

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

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(selanjutnya disebut 

UUPPLH) menyebutkan bahwa “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang 

dengansemua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia 

dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. 

 

Menurut Masrudi Muchtar dkk
2
: 

Kesehatan lingkungan merupakan hak asasi manusia dan salah 

satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-

cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan, 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, 

partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya 

manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing 

bangsa bagi pembangunan nasional. 

 

 

Dalam konsiderans huruf a Undang-Undang PPLH “lingkungan hidup 

yang baik dan sehatmerupakan hak asasi setiap warga negara 

Indonesiasebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 

                                                             
2 Masrudi Muchtardkk.,2016, Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis Dan Perkembangan 

Pemikiran). Pustaka Baru Pers. Jakarta, hlm. 17 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.Kesehatan lingkungan juga diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

selanjutnya disebut Undang-Undnag Kesehatan. Pada Pasal 162 yang 

mengatur “kesehatan lingkungan merupakan salah satu upaya untuk 

mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan 

yang setinggi-tingginya”. 

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan 

merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam 

mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.Penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat 

kompleks.
3
Rumah sakit merupakan salah satu upaya penunjang pembangunan 

dalam bidang kesehatan.Sebagai sarana pelayanan umum, rumah sakit adalah 

tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat yang memungkinkan 

terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan dapat menjadi 

tempat penularan penyakit.
4
 

Limbah rumah sakit merupakan suatu bentuk limbah hasil proses 

kegiatan yang terjadi di lingkungan rumah sakit yang sangat potensial dapat 

menularkan berbagai bibit penyakit. Karena itu limbah rumah sakit harus 

dikelola secara serius dan cermat, agar segala jenis kuman penyakit yang 

                                                             
3Ibid. hlm. 143 
4Ibid. hlm. 144 
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dikandung di dalamnya tidak mengakibatkan pencemaran bagi lingkungan.
5
 

Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 11 huruf e Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang selanjutnya disebut 

Undang-Undang Rumah Sakit menyebutkan bahwa “pengelolaan limbah di 

rumah sakit dilaksanakan meliputi pengelolaan limbah padat, cair, bahan gas 

yang bersifat infeksius, bahan kimia beracun dan sebagian bersifat radioaktif, 

yang diolah secara terpisah.
6
 

Rumah sakit bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah yang 

dihasilkannya.Menurut Masrudi Muchtar dkk
7
: 

Limbah medis rumah sakit merupakan suatu bentuk limbah 

hasil proses kegiatan yang terjadi di  lingkungan rumah sakit, yang 

sangat potensial dapat menularkan berbagai bibit penyakit. Untuk itu 

imbah rumah rumah sakitpun harus dikelola secara serius dan cermat, 

agr segala jenis kuman penyakit yang dikandung di dalamnya tidak 

mengakibatkan pencemaran bagi lingkungan”. 

 

 

Pengelolaan limbah medis yang buruk berisiko terdapat kesehatan 

masyarakat.Kelompok masyarakat yang berisiko terkena penyakit akibat 

pencemaran pengelolaan limbah medis yang buruk di rumah sakit dan 

pencemaran limbah medis di lingkungan adalah yaitu pasien dan keluarga 

yang berkunjung di rumah sakit, serta masyarakat di sekitar rumah sakit dan 

masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi pembuangan limbah medis. 

                                                             
5Ibid. hlm. 146 
6 Lihat penjelasan Pasal 11 huruf (e) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
7Masrudi Muchtar dkk op.cit, hlm. 146 
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Pengaruh limbah medis terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan 

dapat menimbulkan berbagai masalah seperti, gangguan kenyamanan, 

gangguan terhadap kesehatan manusia, gangguan genetik, dan reproduksi, 

dapat menjadi tempat bagi vektor penyakit seperti lalat, tikus dan kecoak, 

kecelakaan kerja pada masyarakat akibat tercecernya jarum suntik dan lain 

sebagainya.
8
 

Berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan limbah 

fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) pada tahun 2012 oleh Kementerian 

Kesehatan (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan Tahun 2012), telah dilakukan di 39 rumah sakit di 18 Kab./Kota 

di 12 Provinsi termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain mengumpulkan 

data melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, dilakukan pula pengumpulan 

data dari kabupaten/kota dan provinsi mengenai pengelolaan limbah medis 

fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), diperoleh hasil bahwa dari seluruh 

Kab./Kota di Indonesia, ada 210 Kab./Kota yang telah melakukan pembinaan 

mengenai pengelolaan limbah medis ke fasilitas pelayanan kesehatan 

(fasyankes). 

Provinsi yang paling banyak melaksanakan pembinaan dengan 

cakupan 100% dari jumlah kabupaten dan kotanya adalah, Bengkulu, 

Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, dan 

Gorontalo. Dari kegiatan monev dan pengumpulan data dapat diketahui 

                                                             
8Ibid. hlm. 149  
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bagaimana potret pengelolaan limbah medis fasyankes, khususnya rumah 

sakit di Indonesia, yaitu dari kepemilikan alat pengolah limbah, keberfungsian 

alat pengolah limbah, organisasi internal rumah sakit yang memiliki tugas 

pengelolaan limbah dan bagaimana pemilahan limbah yang dilakukan di 

fasyankes. 

Dari 797 rumah sakit, sebanyak 640 rumah sakit (80,3%) memiliki 

instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), sedangkan 157 rumah sakit (19,7%) 

tidak memiliki IPAL. Dari 640 rumah sakit yang memiliki IPAL, sebanyak 

539 rumah sakit (84,2%) IPAL berfungsi dengan baik, sedangkan 101 rumah 

sakit (15.8%) IPAL tidak berfungsi baik. Dari 797 rumah sakit, sebanyak 330 

rumah sakit (41,4%) memiliki alat pengolah limbah medis padat (yang dalam 

hal ini keseluruhannya adalah incinerator), sedangkan 467 rumah sakit 

(58,6%) tidak memiliki. 

Dari 467 rumah sakit yang tidak memiliki alat pengolah limbah medis, 

sebanyak 367 rumah sakit (79%) mengirimkan limbah medis padatnya ke 

pihak luar yang berijinuntuk melakukan pengolahan akhir limbah padat 

medisnya. Sedangkan 100 rumah sakit lainnya (21%) tidak melakukan hal 

tersebut. Sebanyak 403 rummah sakit (50,6%) memiliki organisasi internal 

rumah sakit dengan tupoksi pengelolaan limbah, sedangkan 49,4% belum 

memiliki. Hal ini adalah salah satu penyebab mengapa pengelolaan limbah 

fasyankes terutama limbah medis padat belum dilakukan secara maksimal di 

fasyankes dan belum menjadi perhatian khusus bagi instansi terkait di 
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daerah.Dengan adanya organisasi internal yang memiliki tupoksi pengelolaan 

limbah di rumah sakit, program dan kegiatan pengelolaan limbah khususnya 

limbah medis akanlebih terencana dan terpantau. Demikian juga dengan 

penyusunan kebijakan internal rumah sakit. 

Dari 34 rumah sakit yang di monitoring dan evaluasi (monev), 

sebanyak 17 rumah sakit (50%) memiliki kebijakan internal mengenai 

pengelolaan limbah medis, sedangkan 17 rumah lainnya (50%) belum 

memiliki. Dari 34 rumah sakit yang di monev, sebanyak 27 rumah sakit 

(79,4%) telah melakukan pemilahan antara limbah medis dan non medis dari 

ruangan penghasil, sedangkan 7 rumah sakit lainnya (20,6%) belum. Dari 34 

rumah sakit yang di monev, sebanyak 3 rumah sakit (8,8%) telah memiliki 

ijinincinerator, sedangkan 31 rumah sakit lainnya (91,2%) belum. Sedangkan 

dari 34 rumah sakit yang di monev, sebanyak 10 rumah sakit (29,4%) 

memiliki sumber daya manusia (SDM) yang pernah dilatih mengenai 

pengelolaan limbah medis, sedangkan 24 rumah sakit lainnya (70,6%) belum. 

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Rumah Sakit menyebutkan bahwa 

“Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan secara paripurna menyediakan pelayanan rawat inap, 

rawat jalan dan gawat darurat.”Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 

ayat (2) Undang-undang Rumah Sakit bahwa “rumah sakit dapat didirikan 

oleh pemerintah, pemerintah daerah atau swasta”. 
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Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) 

merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Nusa Tenggara 

Barat (NTB), yang pada tahun 2019 akreditasi Paripurna Bintang 5 Komisi 

Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan tipe Paripurna Bintang 5 Komisi 

Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Pemilik atau pengelola adalah Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
9
 Berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf 

(e) Undang-Undang Rumah Sakit, salah satu prasarana yang wajib dimiliki 

setiap rumah sakit adalah instalasi pengelolaan limbah, sedangkan dalam 

Kepmenkes Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan 

Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam poin (2) Kepmenkes tersebut menyatakan bahwa “setiap rumah sakit 

harus mengelola dan mengawasi penggunaan bahan kimia yang berbahaya 

dan beracun. Berdasarkan peraturan perundang-undangan belum di sebutkan 

pengelolaan limbah secara khusus baik rumah sakit milik pemerintah dan 

rumah sakit swasta. 

Secara normatif regulasi tentang pengelolaan limbah sudah ditegaskan 

dalam peraturan perundang-undangan, keputusan menteri kesehatan dan 

peraturan daerah.Dalam bagian IV Kepmenkes Nomor 

1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan 

Rumah Sakit berisi muatan materi tentang pengelolaan limbah dimana 

                                                             
9 Profil Rumah Sakit Umum daerah Provinsi NTB, https://rsud.ntbprov.go.id/identitas-rumah-sakit-

umum-daerah-provinsi-ntb/ diakses tanggal 23 November 2018, jam 22:02WIB 

https://rsud.ntbprov.go.id/identitas-rumah-sakit-umum-daerah-provinsi-ntb/
https://rsud.ntbprov.go.id/identitas-rumah-sakit-umum-daerah-provinsi-ntb/


10 
 

 

menyatakan tentang pengelolaan limbah.Persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam poin (2) Kepmenkes tersebut menyatakan bahwa “setiap rumah sakit 

harus mengelola dan mengawasi penggunaan bahan kimia yang berbahaya 

dan beracun. 

Sebagai upaya penyehatan lingkungan, pencegahan terjadinya 

kerusakan lingkungan dan kerusakan kesehatan masyarakat, perlindungan 

hukum bagi masyarakat akibat pencemaran lingkungan, Pemerintah Daerah 

Mataram sudah mengatur dalam dua peraturan daerah yang dimuat dalam 

Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah. Dalam konsiderans huruf (a) peraturan tersebut 

dibuat dalam rangka mewujudkan pembangunan menuju Kota Mataram yang 

Indah, Bersih, Aman, Damai dan Harmonis (IBADAH) perlu dilaksanakan 

pembangunan secara terus menerus dan berkesinambungan yang berwawasan 

lingkungan, sehingga tercipta lingkungan yang bersih. Selanjutnya dalam 

konsiderans huruf (b) menyebutkan bahwa “pola pengelolaan kebersihan 

lingkungan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang serasi dan selaras 

dengan memperhatikan dampak perkembangan masyarakat yang bertujuan 

untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan 

dan pengelolaan kebersihan lingkungan yang merupakan tanggung jawab 

bersama antara Pemerintah Kota Mataram dan masyarakat”. 

Pemerintah Kota Mataram juga mengatur tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 
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66 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

dimana dalam konsiderans huruf (a) menyebutkan bahwa: 

Berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari 

kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kota Mataram 

berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam 

kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu 

dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara 

komprehensif dan terpadu. 

 

 

Esensi pengaturan mengenai pengelolaan limbah medis diharapkan 

sebagai pedoman rumah sakit, sebagai salah satu penghasil limbah mengelola 

limbah dengan baik sehingga tidak berakibat pada rusaknya kesehatan 

lingkungan dan kesehatan masyarakat.Kenyataannya bahwa masih ada rumah 

sakit yang pengelolaan limbahnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Hasil penelitian oleh Nenny Triana dan Soedjajadi Keman Tahun 2006 

di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya menunjukkan bahwa:
10

 

Dalam proses pengelolaan limbah medis masih ditemukan 

penyimpangan antara lain pencampuran sampah padat medis dengan non-

medis; pengangkutan sampah masih memakai kereta dorong terbuka; 

banyak petugas yang belum memakai alat pelindung diri seperti masker 

dan sarung tangan karet; dan suhu pembakaran sampah medis di 

insinerator belum mencapai 1000
o
 C sehingga meninggalkan residu yang 

belum sempurna terbakar serta menimbulkan asap yang mencemari udara 

sekitarnya, apalagi tinggi cerobong lebih rendah dari gedung sekitarnya. 

 

                                                             
10Nenny Triana dan Soedjajadi Keman, :Evaluasi Pengelolaan Sampah Padat di Rumah Sakit Umum 

Haji Surabaya”  2006, Universitas Airlangga Surabaya, Jurnal Kesehatan Lingkungan, Volume, 3 No. 

1, Juli 2006, hlm, 21-34 
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Hasil penelitian sebelumnyatahun 2014 yang dilakukan oleh Agustina 

dan S.G Purnama tentang “Kajian Pengelolaan Limbah di Rumah Sakit 

Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)”
11

 ditemukan bahwa: 

Pengelolaan limbah medis masih banyak ditemukan bercampur 

dengan limbah non medis dan limbah benda tajam, pemusnahan limbah 

medis padat menggunakan incinerator tidak menghasilkan suhu yang 

sempurnasehingga limbah benda tajam tidak hancur.Pengelolaan limbah 

non medis padat masih banyak ditemukan tercampur dengan limbah 

medis, pada tempat penampungan sementara masih banyak ditemukan 

kucing yang masuk ke dalam container. Hasil pemeriksaan terhadap 

kualitas pengelolaan limbah cair didapatkan bahwa kandungan amonia, 

fosfat dan residu tersuspensi di atas baku mutu yang disarankan. 

 

 

Kemudian pada tahun 2016, berdasarkan informasi dari Lombok Net 

tahun 2016 (surat kabar online Lombok), bahwa hasil temuan Badan 

Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram limbah masih menjadi ancaman 

bagi warga Mataram terutama limbah medis. Dikatakan bahwa 90% limbah 

medis sudah ditangani dan sisanya berbahaya bagi masyarakat.Rumah Sakit 

Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan penyumbang limbah 

medis terbanyak, sebanyak 800 kg limbah medis dihasilkan setiap hari.
12

 

Berdasarkan data diatas dapat dipahami bahwa, pengelolaan limbah 

medis di RSUD NTB belum efektif.Limbah medis yang belum dikelola 

dengan baik kemungkin karena berbagai faktor, sarana prasarana, seperti 

                                                             
11Agustina dan S.G Purnama “Kajian Kajian Pengelolaan Limbah di Rumah Sakit Umum Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (NTB)” Community Health Volume, II No. 1 Januari 2014, hlm. 18-19  
12Lombok Post. Net, 2016, Bahaya Nih, Limbah Medis Dibiarkan Berserakan, 

http://lombokpost.net/2016/08/09/bahaya-nih-limbah-medis-dibiarkan-berserakan/, diakses tanggal 15 

Oktober 2018 Pukul 20:35 WIB 

http://lombokpost.net/2016/08/09/bahaya-nih-limbah-medis-dibiarkan-berserakan/
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ketersediaan incinerator, alat pengelolaan limbah, instalasi pengelolaan air 

limbah (IPAL), ketersedian petugas pengelola limbah medis dan pengaturan 

internal rumah sakit terhadap pengelolaan limbah. 

Limbah medis yang tidak dikelola dengan benar dan aman dapat 

mengakibatkan kecelakaan kerja dan penularan penyakit.Undang-undang 

PPLH menyebutkan bahwa “Pertanggung jawaban hukum atau pemberian 

sanksi tidak hanya bagi penanggung jawab dan/atau pelaku usaha tetapi juga 

kepada pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak mengawasi ketaatan di 

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Rumah sakit sebagai 

penyelenggara kesehatan jika pengelolaan limbah medis yang buruk 

berdampak bagi kesehatan masyarakat dapat dikenai pertanggungjawaban 

hukum. 

Rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan 

upaya penyelenggara kesehatan menghasilkan limbah medis memiliki potensi 

pencemaran terhadap lingkungan.Oleh sebab itu rumah sakit memiliki 

tanggung jawab sebagai wujud dari kewajiban pengelolaan terhadap limbah 

medis.Peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa pengelolaan limbah 

medis oleh rumah sakit mencakup, pengelolaan limbah B3, limbah medis 

infeksius, non-infeksius di antaranya limbah medis cair, padat dan gas. 

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

Tanggung Jawab Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa 
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Tenggara Barat (NTB) dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat.Penelitian 

yang dilakukan memfokuskan pada pengelolaan limbah medis padat. 

B. Rumusan Permasalahan 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaiamana peraturan internal RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(NTB) mengatur tanggung jawab rumah sakit dalam pengelolaan limbah 

medis padat? 

2.  Bagaimanakah implementasi peraturan internal RSUD Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB) dalam mengelola limbah medis padat? 

3. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat bagi RSUD 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam melaksanakan pengelolaan 

limbah medis padat? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui serta menganalisis peraturan internal RSUD Provinsi 

NTB dalam mengatur limbah pengelolaan limbah medis padat. 

2. Untuk mengetahui serta menganalisis Implementasi RSUD Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB) dalam pengelolaan limbah medis padat. 

3. Untuk mengetahui serta menganalisis faktor-faktor pendukung dan faktor 

penghambat bagi RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam 

melaksanakan pengelolaan limbah medis padat. 

D. Manfaat  Penelitian 
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Manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah daerah dan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara 

Barat (NTB). 

Hasil penelitian digunakan untuk memberikan evaluasi terhadap 

pemerintah dan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk 

mengupayakan pengelolaan limbah padat dengan baik. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah wawasan keilmuan 

bagi peneliti dan pembaca tentang hukum kesehatan terkait hak atas 

lingkungan hidup sehat dan tanggung jawab rumah sakit terkait 

pengelolaan limbah medis padat. 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Perlindungan Kualitas Lingkungan Hidup 

Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 

Peraturan Internal RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Mengatur 

Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat 

Pengelolaan Limbah Rumah Sakit 

Potensi Pencemaran 

Limbah Medis  Limbah Non-Medis 

B3 

Untuk Pengendalian Pencemaran 

Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 

Tahun 1999 tentang HAM 

 

Konsiderans huruf (a) UU No. 

32 Tahun 2009 tentang PPLH 

 

Pasal 4, 5 dan 6 UU No. 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan 

 

Implementasi peraturan internal RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 

dalam mengelola limbah medis padat 

Faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat bagi RSUD Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB) dalam melaksanakan pengelolaan limbah medis padat 

padat 

Infeksius Non-infeksius 

Limbah Rumah Sakit 

Hak Manusia Atas Lingkungan 

Hidup 

 

Limbah Medis Padat 
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F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian iniadalah penelitian hukum dengan menggunakan 

metode pendekatan yuridis sosiologis.Pendekatan dalam penelitian ini 

adalah yuridis sosiologis.Pendekatan sosiologis normatif adalah 

mengamati hukum dengan interaksi sosialnya.Hukum tidak dilihat sebagai 

institusi melainkan senantiasa diuji kehadirannya dan karya-karyanya dari 

hasil dan akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat luas.
13

 

Metode ini digunakan karena permasalahan yang dibahas bersifat 

yuridis dan berkaitan dengan fenomena yang ada di masyarakat terkait 

tanggung jawab rumah sakit dalam pengelolaan limbah medis padat. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

analitik.Penelitian analitik adalah penelitian lebih dari satu variabel dan 

variabel-variabel tersebut bersinggungan.
14

 Metode penelitian deskriptif 

analitik bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan 

penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan 

                                                             
13 Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, “Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), 

Depok: Prenamedia, hlm. 70 

https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&pg=PA70&dq=pentingan+penelitian+yuridis

+empiris+atau+sosiologi&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwis98_o-

NbeAhXWT30KHftXCPEQ6AEIKTAA#v=onepage&q=pentingan%20penelitian%20yuridis%20empi

ris%20atau%20sosiologi&f=false, diakses tanggal 10 November 2018, jam 21:36 WIB 
14 H. Zainudin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sianr Grafika, hlm. 12 

https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&pg=PA70&dq=pentingan+penelitian+yuridis+empiris+atau+sosiologi&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwis98_o-NbeAhXWT30KHftXCPEQ6AEIKTAA#v=onepage&q=pentingan%20penelitian%20yuridis%20empiris%20atau%20sosiologi&f=false
https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&pg=PA70&dq=pentingan+penelitian+yuridis+empiris+atau+sosiologi&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwis98_o-NbeAhXWT30KHftXCPEQ6AEIKTAA#v=onepage&q=pentingan%20penelitian%20yuridis%20empiris%20atau%20sosiologi&f=false
https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&pg=PA70&dq=pentingan+penelitian+yuridis+empiris+atau+sosiologi&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwis98_o-NbeAhXWT30KHftXCPEQ6AEIKTAA#v=onepage&q=pentingan%20penelitian%20yuridis%20empiris%20atau%20sosiologi&f=false
https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&pg=PA70&dq=pentingan+penelitian+yuridis+empiris+atau+sosiologi&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwis98_o-NbeAhXWT30KHftXCPEQ6AEIKTAA#v=onepage&q=pentingan%20penelitian%20yuridis%20empiris%20atau%20sosiologi&f=false
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antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
15

Penelitian ini 

menggambarkandan menganalisis tanggung jawab Rumah SakitUmum 

DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengelolaan limbah medis 

padat. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder.Data primer adalah data yang diperoleh peneliti sendiri 

dari subjek atau objek yang diteliti melalui wawancara dan pengamatan 

terhadap ketersedian tempah sampah, tempat penampungan dan 

pengelolaan limbah medis rumah sakit.Selain itu data primer yang 

digunakan adalah data observasi.Sedangkan data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari literatur yang dalam penggunaannya data tersebut 

biasanya dikutip.
16

 

Data primer dalam penelitian diperoleh berdasarkan wawancara 

mendalam kepada informan dan juga observasi atau pengamtan terhadap 

penyediaan tempat sampah, tempat penampungan sampah, dan 

incenerator, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan yang berisi 

informasi tentang bahan primer. Data sekunder terdiri dari: 

                                                             
15 Amirudin dan  H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT 

Rajagrafindo Persada, hlm. 25 
16 Rianti Adi, 2015, Aspek hukum dalam Penelitian, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 

12,https://books.google.co.id/books?id=YKhBDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=metodologi+pe

nelitian+hukum+sosiologis&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi64M287NbeAhXJLo8KHVxgAl4Q6AEIN

TAC#v=onepage&q=metodologi%20penelitian%20hukum%20sosiologis&f=false, diakses tanggal 12 

November 2018, jam 11:19 WIB 

https://books.google.co.id/books?id=YKhBDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=metodologi+penelitian+hukum+sosiologis&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi64M287NbeAhXJLo8KHVxgAl4Q6AEINTAC#v=onepage&q=metodologi%20penelitian%20hukum%20sosiologis&f=false
https://books.google.co.id/books?id=YKhBDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=metodologi+penelitian+hukum+sosiologis&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi64M287NbeAhXJLo8KHVxgAl4Q6AEINTAC#v=onepage&q=metodologi%20penelitian%20hukum%20sosiologis&f=false
https://books.google.co.id/books?id=YKhBDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=metodologi+penelitian+hukum+sosiologis&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi64M287NbeAhXJLo8KHVxgAl4Q6AEINTAC#v=onepage&q=metodologi%20penelitian%20hukum%20sosiologis&f=false
https://books.google.co.id/books?id=YKhBDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=metodologi+penelitian+hukum+sosiologis&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi64M287NbeAhXJLo8KHVxgAl4Q6AEINTAC#v=onepage&q=metodologi%20penelitian%20hukum%20sosiologis&f=false
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas.
17

 Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: 

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (2). 

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Lingkungan 

6) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah 

7) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 66 Tahun 2015 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 

tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan  

9) Kepmenkes Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang 

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah: 

                                                             
17H. Zainudin, 2016, op. cit, hlm. 47 
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1) Buku-buku hukum 

2) Buku-buku hukum kesehatan 

3) Jurnal-jurnal terkait judul penelitian 

c. Bahan Hukum Tersier 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan 

segala aktivitas yaitu:
18

 

a. Studi Lapangan  

Studi lapangan bertujuan untuk memperoleh data primer.Data 

primer dalam penelitian ini adalah wawancara.Wawancara adalah 

salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu 

melalui hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) 

dengan sumber data (informan).
19

 

Pada penelitian ini dilakukan wawancara mendalam kepada 

informan.Wawancara mendalam merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data kualitatif, wawancara dilakukan antara seorang 

                                                             
18 Agnes Widanti., dkk., 2015, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, hlm. 9 
19Ibid, hlm, 72 
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informan dengan pewawancara yang ditandai dengan penggalian yang 

mendalam menggunakan pertanyaan tertutup.
20

 

Informan yang diwawancara secara mendalam dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Pimpinan rumah sakit/direktur RSUD Provinsi NTB atau yang 

mewakili 

2) Unit teknis penanggulangan pengelolaan limbah medis RSUD 

Provinsi NTB 

3) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB) 

4) Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram 

5) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB) 

6) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram 

7) Observasi  

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mencari bahan-bahan atau data 

sekunder terkait penelitian.Data pustaka bersumber dari peraturan 

perundang-undangan, buku dan dokumen resmi, publikasi dan hasil 

                                                             
20 Arif Sumantri, 2011, Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 

211https://books.google.co.id/books?id=Cpo-

DwAAQBAJ&pg=PA211&dq=pengertian+wawancara+mendalam&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjql

Yruh9feAhUGY48KHdbmAQUQ6AEIKTAA#v=onepage&q=pengertian%20wawancara%20mendala

m&f=false, diakses tanggal 14 November 2018, jam 10:15 WIB 

https://books.google.co.id/books?id=Cpo-DwAAQBAJ&pg=PA211&dq=pengertian+wawancara+mendalam&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjqlYruh9feAhUGY48KHdbmAQUQ6AEIKTAA#v=onepage&q=pengertian%20wawancara%20mendalam&f=false
https://books.google.co.id/books?id=Cpo-DwAAQBAJ&pg=PA211&dq=pengertian+wawancara+mendalam&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjqlYruh9feAhUGY48KHdbmAQUQ6AEIKTAA#v=onepage&q=pengertian%20wawancara%20mendalam&f=false
https://books.google.co.id/books?id=Cpo-DwAAQBAJ&pg=PA211&dq=pengertian+wawancara+mendalam&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjqlYruh9feAhUGY48KHdbmAQUQ6AEIKTAA#v=onepage&q=pengertian%20wawancara%20mendalam&f=false
https://books.google.co.id/books?id=Cpo-DwAAQBAJ&pg=PA211&dq=pengertian+wawancara+mendalam&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjqlYruh9feAhUGY48KHdbmAQUQ6AEIKTAA#v=onepage&q=pengertian%20wawancara%20mendalam&f=false
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penelitian.Data kepustakaan diperlukan untuk menjawab masalah 

penelitian.
21

 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif menggunakan teori hukum dan asas-asas hukum.Analisis data 

kualitatif adalah serangkaian cara mencari dan mengatur secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi melalui cara mengorganisasi kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, mengklasifikasikan hal-hal penting dan 

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.
22

 

Langkah melakukan analsis data: 

a. Pengumpulan Data 

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data dengan cara 

melakukan wawancara kepada informan. 

b. Penyajian Data 

Data yang diperoleh diperiksa apakah sudah sesuai dengan 

pertanyaan yang diajukan. 

 

                                                             
21Rianto Adi, 2005, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hlm. 57 
22 Buchari Lapau, 2012, “Metode Penelitian Kesehatan (Metode Penulisan Skripsi, Tesis, dan 

Disertasi)”, Edisis Revisi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 

95,https://books.google.co.id/books?id=zXMbDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=analisis+kualita

tif+dalam+penelitian&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiam5KpjdfeAhUcSo8KHVm5DuwQ6AEIWDAJ

#v=onepage&q=analisis%20kualitatif%20dalam%20penelitian&f=false, diakses tanggal 15 November 

2018, jam 09:13 WIB 

https://books.google.co.id/books?id=zXMbDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=analisis+kualitatif+dalam+penelitian&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiam5KpjdfeAhUcSo8KHVm5DuwQ6AEIWDAJ#v=onepage&q=analisis%20kualitatif%20dalam%20penelitian&f=false
https://books.google.co.id/books?id=zXMbDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=analisis+kualitatif+dalam+penelitian&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiam5KpjdfeAhUcSo8KHVm5DuwQ6AEIWDAJ#v=onepage&q=analisis%20kualitatif%20dalam%20penelitian&f=false
https://books.google.co.id/books?id=zXMbDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=analisis+kualitatif+dalam+penelitian&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiam5KpjdfeAhUcSo8KHVm5DuwQ6AEIWDAJ#v=onepage&q=analisis%20kualitatif%20dalam%20penelitian&f=false
https://books.google.co.id/books?id=zXMbDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=analisis+kualitatif+dalam+penelitian&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiam5KpjdfeAhUcSo8KHVm5DuwQ6AEIWDAJ#v=onepage&q=analisis%20kualitatif%20dalam%20penelitian&f=false
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G. Rencana Penyajian Tesis 

Dalam penelitian tesis disajikan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

Dalam bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 

kerangka konsep, metode penelitian, dan penyusunan tesis. 

BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini menguraikan mengenai teori tanggung jawab, 

kewajiban, pengelolaan limbah medis padat rumah sakit, 

peraturan internal rumah sakit, dan hak atas lingkungan hidup. 

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini didapatkan hasil dari wawancara mendalam 

kepada informan dan data observasi yang telah dilakukan 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya 

sudah disusun dan hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk 

narasi. Pembahasan diuraikan tentang tanggung jawabRumah 

Sakit Umum Daerah Provinsi NTB dalam pengelolaan limbah 

medis padat. 

BAB IV : Penutup 

Dalam bab ini ditarik kesimpulan mengenai jawaban dari 

rumusan maslah penelitian dan juga akan disampaikan saran 

kepada RSUD Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah NTB. 


