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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum 

a. Kabupaten Demak 

Kabupaten Demak adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak 

pada 6º43'26" - 7º09'43" LS dan 110º48'47" BT dan terletak sekitar 25 km di 

sebelah timur Kota Semarang. Demak dilalui jalan negara (pantura) yang 

menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya-Banyuwangi. Kabupaten 

Demak memiliki luas wilayah seluas ± 1.149,07 km², yang terdiri dari daratan 

seluas ± 897,43 km², dan lautan seluas ± 252,34 km². Sedangkan kondisi 

tekstur tanahnya, wilayah Kabupaten Demak terdiri atas tekstur tanah halus 

(lanau) dan tekstur tanah sedang (lempung). Dilihat dari sudut kemiringan 

tanah, rata-rata datar. Dengan ketinggian permukaan tanah dari permukaan air 

laut (sudut elevasi) wilayah kabupaten Demak terletak mulai dari 0 m sampai 

dengan 100 m. Beberapa sungai yang mengalir di Demak antara lain: Kali 

Tuntang, Kali Buyaran, dan yang terbesar adalah Kali Serang yang 

membatasi kabupaten Demak dengan kabupaten Kudus dan Jepara. 

Kabupaten Demak mempunyai pantai sepanjang 34,1 Km, terbentang di 13 

desa yaitu desa Sriwulan, Bedono, Timbulsloko dan Surodadi (Kecamatan 

Sayung), kemudian Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah, Desa 

Morodemak, Purworejo dan Desa Betahwalang (Kecamatan Bonang) 

selanjutnya Desa Wedung, Berahankulon, Berahanwetan, Wedung dan 
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Babalan (Kecamatan Wedung). Sepanjang pantai Demak ditumbuhi vegetasi 

mangrove seluas sekitar 476 Ha 

b. Puskesmas Wonosalam 2 Demak 

Puskesmas Wonosalam 2 Demak merupakan salah satu puskesmas yang ada 

di Kecamatan WonosalamKabupaten Demak dengan Tipe Puskesmas 

Perawatan.Lokasi Puskesmas Wonosalam 2 Demak berada di desa 

Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Transportasi antar 

wilayah dihubungkan dengan jalan darat. Jalan utama desa sebagian besar 

Sudah di Betonisasi dan mudah dijangkau. Luas wilayah kerja Puskesmas 

Wonosalam 2 Demak sekitar 287.2 km2 yang terdiri dari 10 desa, yaitu desa 

Karang rejo, Jogoloyo, Wonosalam, Kendal Doyong, Lempuyang, Karang 

rowo, Tlogodowo, Kalianyar, Doreng dan desa Tlogorejo. Wilayah kerja 

Puskesmas Wonosalam 2 Demak sebagian besar merupakan daerah dataran 

rendah.  Adapun batas-batas wilayah Puskesmas Wonosalam 2 Demak adalah 

sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara berbatasan Wilayah kerja Puskesmas wonosalam 1 yang di 

pisahkan dengan sungai kalijajar 

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dempet 

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karang tengah 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Demak 

Puskesmas Wonosalam 2 Demak merupakan salah satu puskesmas yang ada 

di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dengan Tipe Puskesmas 
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Perawatan. Lokasi Puskesmas Wonosalam II berada Jalan Ds Wonosalam 

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. 

 

Gambar  2.  Puskesmas Wonosalam 2 Demak 

Visi Puskesmas Wonosalam 2 Demak yaitu: “Menjadi pusat kesehatan 

mayarakat yang bermutu dan terjangkau”. Dan sedangkan misi Puskesmas 

Wonosalam 2 Demak terdiri: 

1. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan secara profesional. 

2. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan 

terjangkau. 

3. Menyelenggarakan kegiatan  lintas program dan lintas sektor secara 

terpadu. 

4. Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan upaya kesehatan berbasis 

masyarakat. 
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Jam kerja Puskesmas Wonosalam 2 Demak dari hari senin s/d kamis jam 

07.00-14.00 WIB, Jum’at jam 07.00-11.00 WIB dan Sabtu 07.00-11.00 WIB. 

Dan untuk pelayanan rawat inap, gawat darurat dan pelayanan persalinan 24 

jam setiap hari. Jumlah tenaga keseluruhannya sebanyak 54 orang, kepala 

puskesmas 1 orang, dokter 2 orang, bidan 26 orang, perawat 12 orang, 

administrasi 5 orang, kesehatan masyarakat 1 orang, gizi 1 orang, kesehatan 

lingkungan 1 orang, laboratorium 1 orang, Cleaning service 2 orang, juru 

masak 1 orang, supir 1 orang. 

B. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Puskesmas Wonosalam 2 

Demak Dalam Proses Pengelolaan Limbah Medis Sebagai Bentuk 

Perlindungan Kesehatan Lingkungan. 

Dari penelitian yang telah dirancangkan, peneliti mengumpulkan data  primer 

dengan data wawancara dari narasumber dan responden dan melakukan 

observasi mengenai kajian yuridis terhadap tugas dan kewenangan puskesmas 

dalam  pengelolaan limbah medis sebagai bentuk perlindungan kesehatan 

lingkungan di Puskesmas Wonosalam 2 Demak. Untuk narasumber dan 

responden terdiri dari: Perwakilan dari petugas limbah (UKP) satu orang, Dokter 

satu orang, perawat satu orang, bidan satu orang dan cleaning service  satu 

orang. Untuk melakukan penelitian tugas dan kewenangan Puskesmas 

Wonosalam 2 Demak dalam pengelolaan limbah medis sebagai bentuk 

perlindungan kesehatan lingkungan, maka peneliti membuat kuisioner 28 

pertanyaan yang dibagikan kepada petugas kesehatan dengan berpedoman 

pertanyaan dalam kuisioner mengacu pada lampiran I-III Nomor 
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P.56/MENLHK-Setjen/2015 tentang tata cara dan Persyaratan Teknis 

Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dan menurut hasil 

observasi pengamatan langsung oleh peneliti dihasilkan dalam tabel dibawah ini: 

I. Tabel 3.1. Tahapan Pengurangan Limbah B3 Medis Pada Fasilitas 

Pelayanan Kesehaan di Puskesmas Wonosalam Demak 

No Pertanyaan Sudah 

Dijalankan 

Belum 

Dijalankan 

1 Apakah sudah diterapkan 

sistem dalam penggunaan 

produk atau bahan kimia 

(FIFO,first in firstout). 

  

√ 

2 Menggunakan produk atau 

bahan sampai habis. 

 

√ 

 

3 Apakah aliran atau distribusi 

bahan kimia pada beberapa 

fasilitas atau unit kerja sampai 

dengan pembuangannya 

sebagai Limbah medis apa 

sudah terpantau dengan baik. 

 

√ 

 

4 Apakah selalu memastikan 

tanggal kadaluwarsa seluruh 

produk pada 

saat diantar oleh pemasok yang 

disesuaikan dengan kecepatan 

konsumsi terhadap produk 

tersebut. 

 

√ 

 

5 Apakah sudah melakukan 

pengadaan produk atau bahan 

kimia dalam jumlah yang kecil 

dibandingkan membeli 

sekaligus dalam jumlah besar, 

terutama untuk produk atau 

bahan kimia yangtidak stabil 

(mudah kedaluwarsa) atau 

frekuensi 

penggunaannya tidak dapat 

ditentukan. 

 

 

√ 

 

6 Apakah selalu memastikan 

tanggal kedaluwarsa seluruh 

produk padasaat diantar oleh 

pemasok yang disesuaikan 

 

√ 
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No Pertanyaan Sudah 

Dijalankan 

Belum 

Dijalankan 

dengan kecepatan konsumsi 

terhadap produk tersebut. 

7 Apakah selalu melalukan 

perawatan berkala terhadap 

perawatan sesuai jadwal. 

 

√ 

 

 Sumber: lampiran I-III Nomor P.56/MENLHK-Setjen/2015 

II. Tabel 3.2 Tahapan Pemilahan Limbah B3 Medis Pada Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan di Puskesmas Wonosalam Demak 

No Pertanyaan Sudah 

Dijalankan 

Belum 

Dijalankan 

1 Apakah Limbah harus diletakkan 

dalam wadah atau kantong 

sesuai kategori limbah medis 

dan non medis. 

 

√ 

 

 

2 Apakah setiap kantong Limbah 

harus dilengkapi dengan simbol 

dan label sesuai kategori Limbah 

medis atau limbah non medis, 

termasuk informasi mengenai 

sumber Limbah. 

  

√ 

Baru sekedar 

batas 

dibedakan 

warna kantong 

palstiknya. 

3 Penggunaan wadah atau kantong 

Limbah ganda harus 

dilakukan,apabila wadah atau 

kantong limbah bocor, robek 

atau tidak tertutup sempurna. 

 

√ 

 

4 Volume paling tinggi Limbah 

yang dimasukkan ke dalam 

wadah atau kantong Limbah 

adalah 3/4 (tiga perempat) 

Limbah darivolume, sebelum 

ditutup secara aman dan 

dilakukan pengelolaan 

selanjutnya. 

 

√ 

 

5 Limbah bahan kimia dalam 

jumlah besar harus disimpan 

dalam wadah yang tahan 

terhadap bahan kimia untuk 

diserahkan ke pihak Pengelola 

Limbah medis yang telah 

memiliki izin untuk 

 

√ 
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No Pertanyaan Sudah 

Dijalankan 

Belum 

Dijalankan 

pemusnahan. 

6 Setiap orang berkewajiban untuk 

memastikan bahwa pemilahan 

Limbah dilakukan sesuai 

kategori Limbah. 

  

√ 

Sumber: lampiran I-III Nomor P.56/MENLHK-Setjen/2015 

III. Tabel 3.3 Tahapan Penyimpanan Limbah B3 Medis Fasilitas Pelayanan 

Kesehaan di Puskesmas Wonosalam Demak 

No Pertanyaan Sudah 

Dijalankan 

Belum 

Dijalankan 

1 Limbah medis yang dihasilkan 

dari fasilitas pelayanan 

kesehatan oleh Penghasil 

Limbah medis sebaiknya 

dilakukan pada bangunan 

terpisah dari bangunan utama 

fasilitas pelayanan kesehatan. 

 

√ 

 

2 Untuk tempat penyimpanan 

apakah sudah terlindungi dari 

sinar matahari,hujan, angin 

kencang, banjir,dan faktor lain 

yang berpotensi menimbulkan 

kecelakaan danbencana kerja. 

  

√ 

3 Tempat penyimpanan 

refrigerator atau pendingin pada 

suhu 0oC (nol derajat celsius) 

atau lebih rendah. 

  

√ 

4 Dalam fasilitas penyimpanan 

Limbah medis dari fasilitas 

pelayan kesehatan dalam 

ruangan yang dilengkapi dengan 

pembatas akses (kerangkeng). 

  

√ 

5 Untuk tempat penyimpanan 

limbah medis  dapat mudah 

diakses oleh kendaraan yang 

akan mengumpulkan atau 

mengangkut limbah. 

  

√ 

6 Apakah sudah dilengkapi dengan 

ventilasi dan pencahayaan yang 

baik dan memadai. 

  

√ 

7 Untuk fasilitas penyimpanan   
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No Pertanyaan Sudah 

Dijalankan 

Belum 

Dijalankan 

senantiasa dalam keadaan bersih, 

termasuk pembersihan lantai 

setiap hari, seperti dinding, 

lantai, dan langit-langit. 

√ 

8 Untuk dalam segi sumber air 

atau kran air untuk pembersihan, 

sudah tersediakah. 

 

 

 

√ 

9  

tidak dapat diakses oleh hewan, 

serangga, dan burung. 

 

√ 

 

 

10 berjarak jauh dari tempat 

penyimpanan atau penyiapan 

makanan. 

 

√ 

 

11 peralatan pembersihan, pakaian 

pelindung, dan wadah atau 

kantong limbah harus diletakkan 

sedekat mungkin dengan 

lokasifasilitas penyimpanan. 

 

√ 

 

  Sumber: lampiran I-III Nomor P.56/MENLHK-Setjen/2015 

IV. Tabel 3.4 Petugas Limbah 

No Pertanyaan Sudah 

Dijalankan 

Belum  

Dijalankan 

 

1 Sudakah mengikuti bersertifikat 

program pelatihan pengelolaan 

limbah medis. 

  

√ 

2 sudahkah memiliki pengalaman 

dalam pengelolaan limbah medis. 

 

√ 

 

3 Sebagai penanggung jawab proses 

limbah medis,apakah tugas dan 

wewenang puskesmas sudah 

sesuai prosedur dalam 

pengelolaan limbah medis. 

 

√ 

 

4 Proses limbah medis di 

puskesmas sudah mengikuti SOP 

(standart Operasional Prosedur) 

 

 

√ 

          Sumber: lampiran I-III Nomor P.56/MENLHK-Setjen/2015 
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V. Berilah saran yang membangun terhadap Puskesmas Wonosalam 2 Demak  

terkait dengan pengurangan, pemilahan dan penyimpanan limbah B3 

medis di fasilitas pelayanan kesehatan. 

“Perlu adanya pemahaman dan pengetahuan terhadap limbah medis dalam 

tahapan pengurangan, pemilahan, dan penyimpanan terhadap petugas 

kesehatan ataupun yang berhubungan langsung terhadap limbah B3 medis. 

Dan perlu adanya sosialisasi terhadap setiap ruangan terkait pembuangan 

limbah medis ataupun limbah non medis”. 

Tabel 3.5 Presentase hasil penelitian pengisian kuisioner. 

Narasumber Tahapan Sudah dijalankan Jumlah 

pertanyaan 

Petugas UKP 

limbah medis 

Pengurangan 

limbah medis 

B3 

 

6 

 

7 

 Pemilahan 

limbah medis 

B3 

 

4 

 

6 

 Penyimpanan 

limbah medis 

B3 

 

5 

 

11 

 Petugas limbah 3 

 

4 

Dokter Pengurangan 

limbah medis 

B3 

 

7 

 

7 

 Pemilahan 

limbah medis 

B3 

 

5 

 

6 

 Penyimpanan 

limbah medis 

B3 

 

10 

 

11 

Perawat Pengurangan 

limbah medis 

B3 

 

7 

 

 

7 

 

 Pemilahan 

limbah medis 

B3 

 

5 

 

 

6 

 



81 

 

 

 

Narasumber Tahapan Sudah dijalankan Jumlah 

pertanyaan 

 

 

 

Penyimpanan 

limbah medis 

B3 

 

7 

 

 

11 

 

Bidan 

 

 

Pengurangan 

limbah medis 

B3 

 

7 

 

7 

 Pemilahan 

limbah medis 

B3 

 

5 

 

6 

 Penyimpanan 

limbah medis 

B3 

 

7 

 

11 

 

Dari kuisioner terhadap petugas kesehatan dalam hal ini mendapatkan 

rata-rata hasil presentase dalam pelaksanaan pengurangan, pemilahan, 

penyimpanan, limbah medis sebagai berikut : 

Tabel 3.6. Presentase Pengelolaan Limbah B3 Medis  

Indikator  Presentase 

Tahapan pengurangan limbah 

B3 medis 

85% 

Tahapan pemilahan limbah B3 

medis 

66% 

Tahapan penyimpanan limbah 

B3 medis 

45% 

Petugas limbah medis 75% 

 

Untuk tahapan penyimpanan presentase dalam penanganan terhadap 

limbah medis sudah dijalankan dengan presentase 45% lebih rendah di 

bandingkan dengan tahapan presentase yang lain, akan tetapi harus 

menjadi perhatian jika tahapan penyimpanan tidak dikelola dengan baik 

akan menimbulkan dampak buruk bagi  kesehatan lingkungan maupun 

media penyebaran penyakit untuk pengunjung, karyawan, serta 
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masyarakat sekitar Puskesmas. Dan untuk hasil wawancara dengan 

narasumber dengan bantuan pengisian kuisioner secara rinci yaitu: 

1. Tahapan pengurangan limbah B3 medis di fasilitas pelayanan di 

Puskesmas Wonosalam 2 Demak. 

a. Sudah dijalankan distribusi bahan kimia pada beberapa fasilitas 

atau unit kerja sampai dengan pembuanganya limbah medis. 

b. Selalu memastikan tanggal kadaluarsa seluruh produk pada saat 

diantar oleh pemasok yang disesuaikan dengan kecepatan konsumsi 

produk tersebut. 

c. Sudah menjalankan pengadakan produk dalam jumlah kecil 

dibandingkan membeli produk dengan jumlah besar,terutama untuk 

produk dan bahan kimia yang tidak stabil (mudah kadaluwarsa). 

d. Selalu melakukan perawatan berkala terhadap perawatan sesuai 

jadwal. 

e. Akan tetapi belum melakukan sistem produk dan bahan kimia 

(FIFO, frist in dan fristout) 

2. Tahapan pemilahan limbah B3 medis di fasilitas pelayanan di 

puskesmas Wonosalam 2 Demak. 

a. Sudah memisahkan limbah medis dan non medis sesuai kategori 

limbah. 

b. Setiap orang berkewajiban untuk memastikan bahwa pemilihan 

limbah di jalankan sesuai kategori limbah medis belum di 

jalankan. 
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c. Pelabelan dan simbol sesuai kategori limbah medis dan non 

medis. 

d. Menurut narasumber dan responden baru sekedar batas dibedakan 

warna kantong plastiknya. 

  

Gambar  3.  Tempat Pemilahan Limbah Infeksius 

  

Gambar  4. Tempat pemilahan limbah non infeksius 
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Gambar  5. Safety Box Tempat Penyimpanan Limbah Infeksius 

Menurut P.56/MENLHK-Setjen/2015 dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa 

pengurangan limbah B3 medis yaitu: 

1) Melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material 

yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau 

pencemaran terhadap lingkungan. 

2) Melakukan tata kelola yang baik dalam pengadaan bahan kimia dan 

bahan farmasi untuk menghindari terjadinya penumpukan dan 

kedaluwarsa; dan 

3) Melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan 

sesuai jadwal. 

Untuk tahapan pengurangan dan pemilahan tugas dan kewenangan 

puskesmas terhadap limbah medis di Puskesmas Wonosalam 2 Demak. 

Sesuai ketentuan pada lampiran I Nomor P.56/MENLHK-Setjen/2015 
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dalam pelaksanaanya limbah B3 belum maksimal hal ini disebabkan dari 

segi sistem penggunaan produk atau bahan kimia  (FIFO,first in first out) 

belum di jalankan dan untuk pemilhan limbah B3 dapat dilakukan 

berdasarkan jenis kelomok dan karakteristik limbah B3 dan di Puskesmas 

Wonosalam 2 Demak belum mengikuti aturan tersebut. 

3. Untuk tahapan penyimpanan limbah B3 di Puskesmas Wonosalam 2 

Demak 

a. Untuk tahapan penyimpanan belum terlindungi paparan sinar 

matahari dan terkena hujan. 

b. Tempat penyimpanan refrigerator atau pendingin pada suhu 0oC 

(atau lebih rendah) belum dijalankan. 

c. Dalam fasilitas penyimpanan limbah dalam ruangan yang batas 

dengan kerangkeng belum dijalankan 

d. Tidak dapat diakses kendaraan yang aka mengumpul atau 

mengangkut limbah tersebut. 

e. Belum dilengkapi ventilasi yang cukup memadai dengan baik. 

f. Untuk dari segi sumber air atau kran air pembersihan belum 

tersediakan. 

Menurut P.56/MENLHK-Setjen/2015 dalam Pasal 8 untuk jenis 

penyimpanan limbah medis di Puskesmas Wonosalam 2 Demak belum 

menyimpan limbah medis dengan baik, dikarenakan tempat 

penyimpanannya bisa terkena curah hujan dan paparan sinar matahari. 

Karena di dalam peraturan tersebut safety box atau penyimpanan limbah 
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medis tidak boleh basah dan akan membahayakan bagi yang 

membersihkan atau pengangkut limbah tersebut. Dan untuk tempat 

penyimpanan temperatur di atas 0oC dan tidak disertai ventilasi yang 

cukup memadai. Dan dengan adanya hal seperti itu dapat membahayakan 

yang ada di lingkungan sekitar karena dapat membahayakan pencemaran 

udara yang dapat menyebabkan kuman penyakit menyebar dan 

mengkontaminasi peralatan medis atau peralatan yang ada. 

  

Gambar  6. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Medis 

4. Petugas khusus limbah medis di Puskesmas Wonosalam 2 Demak 

a. Belum pernah mengikuti bersertifikat program pelatihan dan 

pengelolaan limbah medis. 

b. Sudah memiliki pengalaman dalam pengelolaan limbah medis. 
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c. Proses pengelolaan limbah medis dalam tahap pengurangan, 

pemilahan, penyimpanan sudah dilakukan sesuai regulasi yang ada, 

tetapi belum maksimal.  

Dikemukakan dalam wawancara dengan Wahyu Prasetya Ningtias, 

A.Md sebagai petugas khusus limbah : 

“Untuk di Puskesmas Wonosalam 2 Demak lebih baik 

punya tempat penyimpanan yang cukup memadai yang 

tertutup rapat biar tidak terkena hujan dan safetybox saya tidak 

rusak”.84 

Menurut Dwi Candra, A.Mk mengemukakan: 

“Untuk kami sangat memerlukan pembelajaran tentang 

pengelolaan limbah medis B3”.85 

 

Menurut dr.Retno Oktaviana mengemukakan:  

“Sosialisai ulang tentang pembuangan sampah di tiap 

ruangan (sampah infeksi dan sampah non infeksi )”.86 

 

Menurut cleaning service Slamet mengemukakan:  

“imbuan untuk tempat penyimpanan sampah medis perlu 

di perbaiki lagi biar cara penyimpananya sampah medis tidak 

terkena hujan dan basah”.87 

 

Berdasarkan hasil pengamatan langsung peneliti di puskesmas 

Wonosalam 2 Demak. Belum ada Standart Operasional Prosedure 

(SOP) limbah B3 medis pada tahapan pengurangan, pemilahan dan 

penyimpanan. Dengan adanya SOP sangatlah bermanfaat untuk acuan 

bagi Puskesmas di Wonosalam 2 Demak. Terhadap limbah medis 

yang benar, akan tetapi ada beberapa yang sekiranya kurang benar 

 
84Hasil Wawancara Wahyu Prasetyaningtias Amd, Pada Tanggal 29 januari 2019, jam 10:30 wib 
85Hasil Wawancara Dwi Candra, Amk, Pada Tanggal 29 januari 2019 jam 12:00 wib 
86Hasil Wawancara dr.Candra Oktaviani, Pada Tanggal 29 januari 2019 jam 13: 00 wib 
87Hasil Wawancara Slamet, Pada Tanggal 30 januari jam  10:00 wib 
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dalam tahapan tersebut. Belum sesuai dengan regulasi yang ada. 

Seperti halnya dalam tahapan penyimpanan sementara, pada observasi 

langsung peneliti melihat tumpukan sampah B3 medis di tempat 

penyimpanan dalam keadaan banyak dan basah ada yang di tempatkan 

di luar ruangan. Sesuai standart MoU setiap pembuangan sampah 

limbah B3 medis jangka waktu 3 bulan sekali dan disini peneliti 

melihat antara kerja sama dengan pihak ketiga dengan PT.Arah 

Enviromental Indonesia dalam perjanjian tersebut masa berlakunya 

sudah selesai. Dari pihak Puskesmas tidak  memperpanjang masa 

perjanjianya, akibatnya sampah limbah medis B3 menumpuk di 

tempat penyimpanan sementara dan ada sebagian ada di  luar ruangan. 

Dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan 

Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah  (Permen LH 

30/2009) menyatakan bahwa wewenang pengawasan dari Pemda 

dalam hal ini Bupati atau Walikota terkait pengelolaan limbah B3 

hanya pada tahapan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3. Di 

Puskesmas Wonosalam 2 Demak peneliti melihat bahwa perjanjianya 

dengan pihak ketiga dimulai 1 juni 2017- 31 mei 2018, sedangkan 

sampai tanggal 2 febuari 2019 tidak ada perpanjangan dalam 

perjanjian tersebut, hal demikian tentunya akan menimbulkan 
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permasalahan tersendiri mengenai waktu penyimpanan yang melebihi 

batas maksimal, batas maksimal penyimpanan limbah medis yang 

diatur dalam Pasal 6 P56/MENLHK-Setjen/2015 tentunya dengan 

tidak diperpanjangnya perjanjian dengan pihak ketiga batas maksimal 

penyimpanan yang seharusnya 2 hari (disimpan dalam temperature 

diatas 0oC) atau 90 hari (disimpan dalam temperature di bawah 0oC) 

akan mengakibatkan penyimpanan limbah medis di Puskesmas 

melebihi batas maksimal, menanggapi hal demikian  tentunya 

dibutuhkan pengawasan dari Pemda terhadap hal tersebut terkait 

penyimpanan dan pengumpulan lebih di optimalkan. Terkait dengan 

tugas dan kewenangnya puskesmas sudah terjalin, akan tetapi dalam 

tahapan limbah medis dari segi pengurangan, pemilahan dan 

penyimpanan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang 

limbah medis. Karena tidak terjalin secara maksimal, Untuk antisipasi 

bila terjadi yang tidak diinginkan oleh pihak manapun pihak 

Puskesmas harus melakukan sosialisasi kembali. Karena dapat 

membahayakan kesehatan baik pengunjung ataupun karyawan, pasien 

ataupun masyarakat sekitar, dan berdampak dengan hak masyarakat. 

Untuk mendapatkan  lingkungan hidup yang lebih baik lagi. Sebagai 

hak dalam perlindungan hukum bagi masyarakat jika tugas dan 

kewenangan puskesmas dalam tahapan pengurangan, pemilahan dan 

penyimpanan limbah medis belum maksimal dalam pencapaian 

kesesuain peraturan yang ada dan berakibat mengganggu kesehatan 
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masayarakat dan kesehatan lingkungan, maka Puskesmas Wonosalam 

2 Demak yang bertanggung jawab akan terkait ini. 

Tempat  penyimpanan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Pasal  13 

PP Nomor 101 tahun 2014 yang menyatakan:  

“lokasi Penyimpanan Limbah B3, fasilitas Penyimpanan 

Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik 

Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian 

Pencemaran Lingkungan Hidup,atau peralatan penanggulangan 

keadaan darurat.” 

 

yang mengenai penyimpanan, antara peraturan dan hasil penelitian 

dilapangan didapatkan  bahwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada  

dimana  penyimpanan  misal masih terbuka, karena desain dan 

konstruksi yang tidak mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan 

sinar matahari, tidak memiliki penerangan dan ventilasi,atau tidak 

memiliki saluran drainase dan bak penampung. Dalam pengangkutan 

limbah B3 dari Puskesmas menuju ke pihak ketiga dilakukan oleh 

tenaga cleaning service hanya dengan menggunakan sarung tangan 

karet. 
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               Gambar 7. Perjanjian dengan PT.Arah Enviromental Indonesia 

 

Puskesmas merupakan salah satu UPTD Dalam Pasal 8 pada ayat (2) PerBup 

Demak 41/2019 menuliskan terkait tugas UPTD Puskesmas adalah 

melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan 

kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya 

kecamatan sehat.  Sedangkan dalam Pasal 8 pada ayat (2) PerBup Demak 

41/2019 menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan fungsi 

penyelenggaraan UKM tingkat pertama salah satu wewenang Puskesmas 

adalah memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan. 
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Pemantauan pembangunan berwawasan kesehatan tentunya tidak lepas dari 

pemantauan pelaksanaan pengendalian lingkungan dalam pengelolaan limbah 

B3 medis yang dihasilkan UPTD Puskesmas tersebut. Dalam Pasal 8 Pada ayat 

(3) huruf a dan huruf c dari PerBup Demak 41/2019  menyebutkan dalam 

penyelenggaraan fungsi UKP tingkat pertama UPTD Puskesmas salah satunya 

berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, 

berkesinambungan dan bermutu dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. 

Wewenang UPTD Puskesmas yang berorientasi pada individu, keluarga, 

kelompok dan masyarakat dengan tujuan bahwa UPTD Puskesmas dalam 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan mengutamakan keamanan dan 

keselamatan bahkan kesehatan dari pasien, petugas dan pengunjung. Dengan 

pengelolaan limbah B3 medis yang benar tentunya akan memberikan hal yang 

baik dalam menjaga dan mengutamakan keamanan dan keselamatan bahkan 

kesehatan dari pasien, petugas serta pengunjung dan tentunnya UPTD 

Puskesmas yang memperhatikan dan sadar akan dampak limbah B3 medis 

yang tidak dikelola dengan benar berarti UPTD Puskesmas tidak maksimal 

dalam wewenangnya mencipakan pelayanan kesehatan yang bermutu serta 

tugasnya melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan 

pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung 

terwujudnya kecamatan sehat. Dalam  Pasal 2 yang terdapat di Peraturan 

Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
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Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerinah Kabupaten Demak 

dan Dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah menyebutkan bahwa pada Dinas Kesehatan, Puskesmas 

merupakan salah satu UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) sebagai unit 

organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara 

profesional. UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau 

teknis penunjang Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang kepala yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala perangkat daerah. UPTD 

merupakan bagian dari perangkat daerah. UPTD Puskesmas dipimpin oleh 

seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas Kesehatan. Dengan kata lain UPTD Puskesmas mempunyai wewenang 

dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah 

kerjanya. Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah menyebutkan bahwa kepala unit pelaksana teknis yang 

berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga 

kesehatan yang diberikan tugas tambahan. 

Dalam melakukan penelitian terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan 

Puskesmas Wonosalam 2 Demak maka peneliti melakukan wawancara dengan 

narasumber yang terdiri dari UKP (Usaha Kesehatan Ligkungan), Dokter, 

Perawat, bidan dan secara garis besar dari hasil wawancara dan di bantu 

dengan pengisian kuisioner memberikan jawaban yang signifikan dengan 

narasumber dan responden. Seperti yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) UU 

PPLH Nomor 32 tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak 



94 

 

 

 

yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.88 Dan pada UU Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam pasal 9 ayat (3) 

menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” 

(sama dengan  UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 

32 tahun 2009). Hal tersebut dipertegas dan dikuatkan, yang tertuang dalam 

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 tertulis bahwa setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 

hidup baik dan sehat serta berhak memperolah pelayanan kesehatan.89 Seperti 

halnya dengan permasalahan lingkungan yang berdampak penanganan 

terhadap limbah medis dengan cara tidak benar akan berakibat pencemaran 

lingkungan hidup yang ada di masyarakat. Karena itu, untuk mengurangi 

terjadinya resiko terhadap pengelolaan yang tidak benar. Perlu adanya evaluasi 

terhadap penghasil limbah medis B3 disetiap Puskesmas. Di puskesmas 

Wonosalam 2 Demak mengupayakan bahwa limbah medis yang dihasilkan 

dapat diolah sebagai semestinya. Yang mengatur pada pasal 59 ayat (3) UU 

Perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dalam hal ini setiap orang 

tidak bisa melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaan dapat 

diserahkan kepada pihak lain. Seperti halnya pada pengelolaan limbah medis 

B3 di Puskesmas Wonosalam 2 Demak bahwa tahap 

pemabakaran/pemusnahanya dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain. 

Dalam pengelolaanya pihak Puskesmas melakukan kerjasama dengan pihak 

 
88Koesnadi Hardjasoemantri, Op.Cit,hlm. 102 
89Ilhami,Bisri, 2007,Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip&Implimentasi Hukum di 

Indonesia,Pt.Raja Grafindo Persada:Jakarta,hlm.33 

 



95 

 

 

 

ketiga yaitu PT.Arah Enviromental Indonesia. PT.Arah Enviromental 

Indonesia berlokasi di Kawasan Industri Terboyo Blok M Nomor 42, Trimulyo 

Sayung, Kabupaten Demak Jawa Tengah 50118. Yang memberikan fasilitas 

pelayanan dengan maximal kuota limbah 10 kg setiap pelayanan. Dan untuk 

PT Arah Enviromental Indonesia hanya untuk pengambilan limbah medis B3 

yang disediakan dari pihak Puskesmas Wonosalam 2 Demak dengan sesuai 

prosedur. Di Puskesmas Wonosalam 2 Demak mengacu terhadap 

P.56/MENLHK-Setjen/2015 terkait pelaksanaan pengurangan limbah B3 

medis 85 %, pelaksanaan pemilahan limbah B3 medis 66%, pelaksanaan 

penyimpanan limbah B3 medis 45% dan terkait syarat petugas limbah B3 

medis 75%. Dari data-data tersebut maka tercapainya tugas Puskesmas 

Wonosalam 2 Demak dalam melaksanakan kebijakan kesehatan untuk 

mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya serta 

wewenangnya adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang 

mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung 

dan salah sattu prinsip penyelenggaraan Puskesmas yaitu teknologi tepat guna 

yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak 

berdampak buruk bagi lingkungan belum dapat terlaksana secara maksimal. Di 

Puskesmas Wonosalam 2 Demak tahapan paling memerlukan evaluasi adalah 

pelaksanaan pengelolaan limbah B3 medis dalam tahapan penyimpanan. 

Dengan penyimpanan limbah B3 medis yang masih memungkinkan terkena 

hujan, sinar matahari, tidak ada pembatas akses yang baik dan sumber air kran 

untuk pembersihan tentunya menjadi perhatian dan evaluasi terhadap tugas 
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Puskesmas Wonosalam 2 Demak yang seharusnya melaksanakan kebijakan 

kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, 

begitu pula dengan wewenangnya dalam menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan 

pengunjung belum terlaksana secara maksimal. Dengan perlunya evaluasi-

evaluasi dalam tahapan pemilahan, pengurangan dan penyimpanan bahkan 

syarat petugas yang baik dan proses pengangkutan limbah menuju pihak ketiga 

yang benar tentunya menjadikan tugas dan kewenangan Puskesmas dapat 

terlaksana sebagaimana seharusnya. Pengelolaan limbah B3 di Indonesia telah 

di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan 

upaya perlindungan hukum untuk lingkungan dan makhluk hidup yang hidup 

di dalamnya dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga 

negara, mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warga negara, 

menyediakan akses bagi warga negara untuk menghentikan tindakan 

pelanggaran, mendapat ganti kerugian atau tindakan pemulihan atas 

pelanggaran haknya serta menjamin tersedianya ganti kerugian atau tindakan 

pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan. Dalam Pasal 28 H 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang 

menyatakan: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan.” Dan dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) 

UUPPLH menyatakan: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehat sebagian dari hak asasi manusia”. Mengacu pada isi pasal tersebut 
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bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali bahwa setiap warga negara berhak 

mendapat haknya sebagaimana termuat dalam konstitusi negara indonesia. 

Kewajiban negara melindungi hak setiap warga negara salah satunya adalah 

dengan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan 

demikian negara Indonesia  menjadi negara yang memberikan tanggung jawab 

dalam pemenuhan perlindungan serta penghormatan hak atas kesehatan dari 

warga negaranya. Kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan 

merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai 

dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat Pembukaan UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan limbah B3 dilakukan 

oleh instansi yang bertanggung jawab , yaitu Menteri Negara Lingkungan 

Hidup. Instansi ini membentuk norma hukum urnum-kongkret berupa 

peraturan menteri negara yang merupakan kewenangan atribusi dari UUPPLH. 

Peraturan delegasi merupakan peraturan menteri yang diperlukan dalam rangka 

melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara jelas 

mendelegasikan. P.56/MENLHK-Setjen/2015 merupakan contoh peraturan 

delegasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang 

Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Peraturan yang ditetapkan oleh 

menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam pemerintahan daerah terkait 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka gubernur, atau 
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bupati/walikota mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan 

pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal  28 H ayat 1 

UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

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

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian 

prinsipnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu 

pilar dari jenis-jenis hak asasi manusia salah satunya adalah hak terhadap 

kesehatan dan lingkungan yang bersih. Dalam Pasal 28 I pada ayat (4) dan (5) 

UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah. Hak terhadap lingkungan hidup yang baik serta sehat merupakan 

bagian hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional warna negara dalam 

upaya pemenuhannya dituangkan dalam UUPPLH yang ditulis dalam Pasal 5 

UUPPLH bahwa salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yaitu menjamin dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak 

atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kategori limbah 

B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan sesuai PP 101/2014 adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.7 Kategori Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan PP 

101/2014 

 
Puskesmas Wonosalam 2 Demak sebagai UPTD bagian dari Dinas 

Kesehatan yang menghasilkan limbah B3 sudah melakukan pengelolaan 

limbah B3 dari tahapan pengurangan, pemilahan dan penyimpanan sudah 

mengimplementasikan sesuai Pasal 123 PP 101/2014 yang menyatakan 

dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mampu 

melakukan sendiri pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya maka 

pengolahan limbah B3 diserahkan kepada pengolah limbah B3. Dalam 

tahapan pengurangan limbah B3 Puskesmas Wonosalam 2 Demak 

memerlukan evaluasi lebih lagi karena belum melakukan prinsip FIFO hal 

ini terkait pemenuhan kewajiban dalam memodifikasi proses melalui 

pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien seduai dalam 

Pasal 10 ayat (2) PP 101/2014 yang menyatakan bahwa pengurangan 

limbah B3 dilakukan melalui modifikasi proses salah satunya. Dengan 

pemilihan proses FIFO memberikan dampak positif yaitu barang-barang 

yang kadaluwarsa semakin sedikit, sehingga limbah B3 yang dihasilkan 
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semakin berkurang. Persyaratan penyimpanan limbah B3 sesuai PP 

101/2014 diantaranya bebas dari banjir, sinar maahari dan rawan bencana 

alam, memiliki penerangan serta ventilasi dan memiliki saluran drainase. 

Puskesmas Wonosalam 2 Demak belum melakukan penyimpanan limbah 

B3 dengan baik karena tempat penyimpanan masih memungkinkan 

terkena hujan, sinar matahari, tidak ada pembatas akses yang baik dan 

sumber air kran untuk pembersihan. Mengacu terhadap P.56/MENLHK-

Setjen/2015 hal yang sama dalam penelitian di Puskesmas Wonosalam 2 

Demak peneliti melihat bahwa dalam tahapan pengurangan limbah B3 

dalam penggunaan produk belum melakukan prinsip FIFO, hal tersebut 

tentunya akan mengakibatkan produk-produk dari Puskesmas terkait 

kadaluwarsa kurang terkontrol sehingga menambah kuantitas dari limbah 

B3. Dalam hal pemilahan limbah B3, Puskesmas belum secara rinci 

terkhusus terkait kantong limbah yang belum diberi simbol dan label 

sesuai kategori limbah medis atau limbah non medis termasuk belum 

diberikan informasi mengenai sumber limbah dan hanya sekedar 

dibedakan warna kantong plastiknya. Untuk tahapan penyimpanan sebagai 

tempat penyimpanan limbah B3 masih memungkinkan terkena hujan, sinar 

matahari, tidak ada pembatas akses yang baik dan sumber air kran untuk 

pembersihan. Hal demikian tentunya sangat membahayakan kesehatan 

baik pasien, karyawan maupun masyarakat sekitar. Dalam pemenuhan hak 

atas lingkungan yang baik merupakan hak asasi manusia dengan alasan 

tersebut belum diterima maksimal oleh masyarakat sekitar Puskesmas 
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Wonosalam 2 Demak. Pengelolaan limbaah B3 sesuai PP 101/2014 

terdapat beberapa tahapan yaitu pengurangan, penyimpanan, 

pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan,  dan penimbunan. 

Puskesmas Wonosalam 2 Demak sudah melaksanakan tahapan 

pengurangan dan penyimpanan. Terkait pengawasan maka Pemda perlu 

lebih mengoptimalkan dalam pengawasan pengelolaan limbah B3, dalam 

Permen LH 30/2009 Pasal 3 ayat (2)  menyatakan Bupati/walikota 

berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan 

pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota. mengenai penyimpanan 

dan pengumpulan merupakan batasan wewenang yang diberikan oleh 

Pemda. Dalam Pasal 11 ayat (3) UU No 23/2014 menyatakan bahwa 

pelayanan dasar merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah 

daerah. Kesehatan merupakan bagian dalam pelayanan dasar dan dalam 

Pasal 18 ayat (2) UU No 23/2014 menyatakan bahwa pelaksanaan 

pelayanan dasar tersebut berpedoman pada standar pelayanan minimal 

yang ditetapkan oleh pusat. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah 

yang lebih lagi dapat mendukung dalam upaya kesehatan lingkungan 

dengan tujuan mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, 

kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai 

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam hal ini tertuang dalam 

Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009.  
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Tabel 3.8 Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup 

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 

Lampiran II Huruf K UU Nomor 23 Tahun 2014 

Sub Bidang Pemerintah 

Pusat 

Daerah Provinsi Daerah Kabupaten 

/ Kota 

Berbahaya 

dan Beracun 

(B3), dan 

Bahan 

Limbah 

Bahan 

Berbahaya 

dan Beracun 

(Limbah 

B3) 

 

a. Pengelolaan 

B3. 

b. Pengelolaan 

Limbah B3. 

 

Pengumpulan 

limbah B3 lintas 

Daerah 

kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah provinsi. 

 

a. Penyimpanan 

sementara 

limbah B3. 

b. Pengumpulan 

limbah B3 

dalam 1 (satu) 

Daerah 

kabupaten/kota. 

 

Dari tabel urusan pemerintah bidang lingkungan hidup yang dijelaskan 

dalam lampiran II Huruf K UU Nomor 23/2014 bahwa daerah kabupaten / 

kota merupakan kelembagaan yang berfungsi sebagai pengawasaan 

terhadap penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah 

kabupaten / kota. Pengelolaan limbah B3 secara khusus limbah B3 dari 

fasilitas pelayanan kesehatan dapat dibedakan sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Pengelolaan limbah B3 menurut UUPPLH dan P.56/MENLHK-

Setjen/2015 

Payung Hukum P.56/MENLHK-

Setjen/2015 

Dasar 

Pertimbangan 

Pasal 1 UU 32 Tahun 

2009 Pengelolaan 

Limbah B3 adalah 

kegiatan yang 

meliputi:  

1. Pengurangan;  

2. Penyimpanan;  

3. Pengumpulan;  

4. Pengangkutan;  

5. Pemanfaatan;  

6. Pengolahan; 

dan/atau  

Pasal 5 Pengelolaan 

Limbah B3 yang timbul 

dari fasilitas pelayanan 

kesehatan meliputi 

tahapan:  

1. Pengurangan dan 

Pemilahan 

2. Penyimpanan  

3. Pengangkutan 

4. Pengolahan  

5. Penguburan  

6. Penimbunan 

Penguburan 

diberikan untuk 

menangani 

Pengelolaan Limbah 

medis untuk daerah 

atau lokasi yang 

tidak memiliki 

Insinerator dan tidak 

terdapat jasa 

pengolah limbah B3 

(lokasi Fasyankes 

berada di remote 



103 

 

 

 

7. Penimbunan. area) dan pada saat 

penanggulangan 

bencana. 

Dalam proses pengangkutan limbah B3 Puskesmas Wonosalam 2 Demak 

dari tempat penyimpanan menuju pihak ketiga dilakukan oleh cleaning 

service hanya menggunakan sarung tangan karet hal demikian tentunya 

tidak benarkan. Mengacu terhadap P.56/MENLHK-Setjen/2015 maka 

untuk pengangkutan limbah B3 medis adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.10 Payung Hukum Pengangkutan dan Penguburan Limbah B3 

Medis 

Payung Hukum P.56/MENLHK-

Setjen/2015 

Dasar 

Perimbangan 

Pasal 59 ayat (4), UU 

32 tahun 2009 

Pengelolaan Limbah 

B3 wajib memiliki izin 

sesuai kewenangannya. 

Pasal 14, 27, 31 

dinyatakan bahwa 

Pengangkutan, 

Penguburan, dan 

Penimbunan limbah 

medis dilakukan setelah 

mendapat persetujuan 

Kepala Instansi LH. 

 

1. Persetujuan  

untuk angkutan 

barang khusus 

dari Kepala 

Instansi LH yaitu 

hanya untuk 

kendaraan roda 3 

(tiga) yang 

dimiliki oleh 

Penghasil limbah 

B3 terhadap 

limbah B3 yang 

dihasilkannya 

dari lokasi 

penghasil limbah 

B3 ke TPS 

limbah B3 atau 

ke Pengolah 

limbah B3 yang 

berizin. (Pasal 12 

ayat (1) huruf (a); 

Pasal 13; dan 

Pasal 14, 

PerMENLHK No 

56 Tahun 2015) 

2. Persetujuan 

penguburan 

sebagaimana 

Lampiran VI 
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PerMENLHK 

No. 56 tahun 

2015 adalah cara 

penanganan 

khusus terhadap 

limbah medis 

patologis, benda 

tajam dan limbah 

infeksius, apabila 

pada lokasi 

dihasilkan limbah 

belum terdapat 

fasilitas dan/atau 

akses jasa 

Pengelolaan 

Limbah B3, dan 

apabila terjadi 

kondisi darurat 

seperti 

penanggulangan 

keadaan bencana 

alam dimana 

tidak 

memungkinkan 

untuk melakukan 

Pengelolaan 

Limbah B3 

sebagaimana 

mestinya. (Pasal 

28, PerMENLHK 

No. 56 Tahun 

2015) 

 

Setiap  produk hukum daerah  yang  terkait  dengan lingkungan  hidup,  

tata  ruang, dan pengelolaan  sumber  daya  alam  wajib  memenuhi  

prinsip-prinsip lingkungan hidup yang meliputi keberlanjutan, keadilan 

antar generasi dan inter generasi, kehati-hatian dan kesadaran atas 

keterbatasan daya dukung dan daya tampung. Dalam upaya penyelarasan 

produk hukum daerah yang berbasis lingkungan hidup, Peraturan Daerah 

ini menjadi dasar untuk menilai dan rujukan bagi pembentukan produk 
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hukum daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, perindustrian 

dan kegiatan lainnya yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. 

Melalui UUPPLH, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas 

kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Terkait tahapan penyimpanan sementara llimbah B3 

tidak boleh lepas dari asas keberlanjutan, pertanggungjawaban, dan 

manfaat. Kelembagaan mempunyai kewenangan mencakup pemberian 

izin, verifikasi, dan pengawasan secara berkelanjutan. Begitu pula jika 

membicarakan kewajiban masyarakan berhubungan dengan lingkungan 

hidup.  Dalam Pasal 67 UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang 

berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta 

mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sejalan 

dengan itu dalam Pasal 68 UUPPLH menegaskan bahwa setiap orang yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan salah satunya adalah berkewajiban 

menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan 

tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup. Kewajiban tersebut berkaitan dengan atau tidak terlepas 

dari kedudukan manusia (setiap orang) sebagai anggota masyarakat yang 

mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. 

Masyarakat wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, di 

Puskesmas Wonosalam 2 Demak peneliti menemukan bahwa perjanjian 
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kerjasama dengan pihak ketiga dimulai 1 juni 2017- 31 mei 2018, 

sedangkan sampai tanggal 2 febuari 2019 tidak ada perpanjangan dalam 

perjanjian tersebut, hal demikian tentunya akan menimbulkan 

permasalahan tersendiri dan Puskesmas yang berkewajiban untuk 

memelihara fungsi lingkungan hidup belum optimal. Lingkungan hidup 

mendapatkan perlindungan dengan melakukan perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 

Pengawasan merupakan salah satu faktor yang penting untuk melindungi 

lingkungan hidup, peneliti menemukan di Puskesmas Wonosalam 2 

Demak bahwa dalam pengelolaan limbah B3 terkhusus tahapan 

penyimpanan memerlukan pendampingan dari Pemda sebagai bentuk 

pengawasan. Aspek paling penting dalam pengelolaan dan penanganan 

limbah B3 adalah aspek pertanggungjawaban hukum (law liability). 

limbah B3, selain hasil akhir, cara pengelolaan juga harus memenuhi 

peraturan yang berlaku. Untuk itu, diperlukan sebuah pendalaman terkait 

dengan konsep pengelolaan limbah B3 dan aspek-aspek hukum 

pengelolaan limbah B3 sehingga menciptakan lingkungan yang sehat, 

dalam pemenuhan terciptanya lingkungan yang sehat maka tenaga yang 

menangani limbah langsung maupun tenaga medis secara umum harus 

mengerti pengetahuan mengenai limbah medis. Dengan pengertian 

mengenai limbah medis dari semua pihak tenaga medis maupun tenaga 

lainya diharapkan Puskesmas Wonosalam 2 Demak dengan sinergi 

memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang 
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baik. Dalam mewujudkan lingkungan yang sehat maka dalam Pasal 70 

ayat (1) UUPPLH mengajak pesan serta masyarakat yang memiliki hak 

dalam berperan aktif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dengan melaporkan apabila melihat atau merasa telah terjadi 

pelanggaran oleh pengelola, sehingga tidak mengganggu dan merusak 

lingkungan sekitar. Lembaga (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Daerah (BPLHD) / Badan Pengendalian Lingkungan Daerah (Bapedalda) / 

nama lain) yang mempunyai beban kerja berdasarkan UUPPLH tidak 

cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi 

pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan 

portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  Selain itu, lembaga 

diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi 

sumber daya alam untuk kepentingan konservasi.  Untuk menjamin 

terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan 

dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang 

memadai untuk pemerintah daerah. 

C. Kendala Terhadap Proses Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas 

Wonosalam 2 Demak 

Puskesmas Wonosalam 2 Demak belum mempunyai instuksi kerja internal atau 

SOP (Standar Operasional Prosedur) mengenai pengurangan, pemilahan, 

penyimpanan dan pengangkutan limbah B3 medis yang benar sesuai aturan 

perundang-undangan. Dengan adanya SOP dapat menjadikan pedoman atau 
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acuan dalam bekerja, sehingga proses pelaksanaan pengurangan, pemilahan, 

penyimpanan dan pengangkutan limbah B3 medis dilakukan dengan sistematis 

dari awal sampai akhir dengan tujuan kualitas dari pekerjaan menjadi lebih baik. 

Berdasarkan wawancara di Puskesmas Wonosalam 2 Demak belum maksimal 

dalam memberikan sosialiasi terhadap limbah medis tahapan pengurangan, 

pemilahan dan penyimpanan kepada setiap tenaga kesehatan ataupun tenaga 

medis, sehingga memberikan dampak negatif dengan minimnya pengetahuan 

akan kesadaran menjaga kesehatan lingkungan maka tahapan pengelolaan 

limbah medis di Puskesmas Wonosalam 2 Demak tidak maksimal dilaksanakan 

dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Manajemen Puskesmas 

Wonosalam 2 Demak belum memaksimalkan dalam memberikan perlindungan 

kepada petugas limbah dalam memberikan pelatihan kepada petugas limbah B3 

yang kompetensinya dibuktikan dengan sertifikat. UPTD Puskesmas 

Wonosalam 2 Demak mempunyai kendala tersendiri dalam acuan pengelolaan 

limbah medisnya, hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah sembaga 

pengawas yang mengatur lebih komprehensif mengenai pengelolaan limbah B3 

medis terkait dengan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 medis khusus 

Puskesmas. 

 

  

 


