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ABSTRAK 

 

 

Prakusso,Setiady. 2017. “Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum 

Daerah dr. Soewondo Kendal (Kajian Implementasi Undang-Undang No 32 

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup )”. 

Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H. Pembimbing II Sonny S Wicaksono, 

S.H.,M.Hum. 

 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengelolaan, Limbah Rumah Sakit Umum 

Daerah dr. Soewondo Kendal 

 

Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

lingkungan Hidup Terutama dalam pengelolaan Limbah Rumah sakit. 

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana Penerapan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam  Perlindungan dan pengelolaan 

limbah di Rumah Sakit Umum Soewondo Kendal?,2) Bagaimana dampak negatif 

yang timbul akibat pengelolaan limbah yang tidak efektif di Rumah Sakit Umum 

Soewondo Kendal?. 

 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan 

menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis 

menggunakan spesifikasi penulisan deskriptif kualitatif , tehnik pengumpulan data 

dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. 

Hasil penelitian menunjukan, dalam pelaksanaan pengelolaan limbah ada 

beberapa hal yang belum diupayakan/dilakukan secara maksimal oleh pihak 

Rumah Sakit Umum Daerah  dr. Soewondo, yaitu mengenai pemeliharaan yang 

berkaitan dengan mesin/listrik UPL. Walaupun panel listrik, pompa limbah, 

perpipaan, kompresor sudah dilakukan pemeliharaan secara rutin, tetapi masih 

sering terjadi kerusakan terhadap alat-alat tersebut, 2). minimnya anggaran pada 

bagian sanitasi untuk membiayai operasional pemeliharaan dan perbaikan instalasi 

pengelolaan air limbah, dan sarana penunjang lainnya (seperti pompa, perpipaan 

dan sebagainya). 3). uji kualitas air limbah bertujuan untuk mengetahui dan 

mematuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah yakni menurut 

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu 

Air Limbah. 

Disimpulkan 1) bahwa kualitas air limbahRumah Sakit Umum Daerah  dr. 

Soewondo Kendal tahun 2015-2016 berada di ambang batas, sehingga seharusnya 

pihak Rumah Sakit Umum Daerah  dr. Soewondo  Kendal  tidak membuang air 

limbahnya ke lingkungan karena belum dilakukannya uji kualitas apakah limbah 

tersebut berbahaya atau tidak bila dibuang ke lingkungan. Untuk itu sesuai pasal 

12 dan 13 Perda Nomor 10 Tahun 2004 Rumah Sakit Umum Daerah  dr. 

Soewondo  Kendal  dapat terkena sanksi administrasi.  

 

 

 



x 

 

DAFTAR ISI 

     Halaman 

HALAMAN JUDUL....................................................................................... 

PERSETUJUAN PEMBIMBING…............................................................. 

HALAMAN PENGESAHAN........................................................................ 

PERNYATAAN.............................................................................................. 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH......... 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.................................................................. 

KATA PENGANTAR..................................................................................... 

ABSTRAK………........................................................................................... 

DAFTAR ISI…............................................................................................... 

DAFTAR TABEL…...................................................................................... 

DAFTAR BAGAN…..................................................................................... 

DAFTAR LAMPIRAN................................................................................... 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

ix 

x 

xi 

xiv 

xv 

xvi 

BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar  Belakarang Masalah...................................................... 1 

 

1.2 Identifikasi Masalah................................................................  6 

 

1.3 Pembatasan Masalah............................................................... 7 

 

1.4 Rumusan Masalah................................................................... 7 

 

1.5 Tujuan Penelitian..................................................................... 8 

 

1.6 Manfaat Penelitian................................................................... 8 

 

1.7 Sistematika Penulisan.............................................................. 9 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu............................................................... 11 

 

2.2 Landasan Teori........................................................................ 14 

 

2.2.1 Pengertian Lingkungan Hidup....................................... 14 

 

2.2.2 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup....... 20 

 

2.2.2.1 Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup............................................. 20 



xi 

 

 

2.2.2.2 Pengertian Hukum Lingkungan......................... 34 

 

2.2.2.3 Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 38 

 

2.2.3 Tinjauan Tentang Rumah Sakit..................................... 42 

 

2.2.4 Tinjauan Tentang Limbah Rumah Sakit........................ 46 

 

2.2.4.1 Pengertian Limbah Rumah Sakit....................... 46 

 

2.2.4.2 Sumber dan Jenis Limbah.................................. 50 

 

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian............................................... 61 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian........................................................................  63 

 

3.2 Pendekatan Penelitian............................................................. 63 

 

3.3 Lokasi Penelitian 64 

 

3.4 Fokus Penelitian...................................................................... 64 

 

3.5 Sumber Data Penelitian........................................................... 65 

 

3.5.1 Data Primer.................................................................... 65 

 

3.5.2 Data Sekunder................................................................ 65 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data...................................................... 66 

 

3.6.1 Wawancara..................................................................... 66 

 

3.6.2 Observasi 66 

 

3.6.3 Dokumentasi.................................................................. 67 

 

3.7 Keabsahan Data....................................................................... 67 

 

3.8 Analisis Data........................................................................... 68 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum RSUD dr. H Soewondo.............................. 71 

 

4.1.1 Profil Rumah Sakit......................................................... 71 

 

4.1.2 Sejarah Singkat RSUD dr H Soewondo Kendal............ 72 

 

4.1.3 Motto, Visi dan Misi Rumah Sakit RSUD dr H 

Soewondo Kendal.......................................................... 75 

 

4.1.4 Pelayanan RSUD dr H Soewondo Kendal..................... 76 

 

4.2 Hasil Penelitian........................................................................ 77 

 

4.2.1 Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 77 



xii 

 

dalam Pengelolaan  Limbah di  Rumah Sakit Umum 

Daerah  dr. Soewondo  Kendal......................................  

 

4.2.2 Dampak Negatif yang Timbul Akibat Pengelolaan 

Limbah yang Tidak Efektif di Rumah Sakit Umum 

Rumah Sakit Umum Daerah  dr. Soewondo  Kendal....  113 

 

4.3 Pembahasan............................................................................. 80 

 

4.3.1 Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

dalam Pengelolaan     Limbah di  Rumah Sakit Umum 

Daerah  dr. Soewondo  Kendal...................................... 113 

 

4.3.2 Dampak Negatif yang Timbul Akibat Pengelolaan 

Limbah yang Tidak Efektif di Rumah Sakit Umum 

Rumah Sakit Umum Daerah  dr. Soewondo  Kendal.... 121 

BAB V PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan.................................................................................. 129 

 

5.2 Saran........................................................................................ 129 

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................ 131 

LAMPIRAN-LAMPIRAN................................................................................ 133 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel Halaman 

4.1 Warna Limbah Cair Rumah Sakit Umum dr.H. Soewondo Kendal........ 111 

4.2 Organisme Patogen Yang Terdapat Dalam Air Limbah.......................... 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar Halaman 

2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.............................................................. 61 

3.1 Model Analisis Data .............................................................................. 70 

4.1 Alur Pengelolaan Limbah Cair di RSUD dr. Soewondo Kendal.......... 107 

4.2 Alur Proses Pengelolaan Limbah Cair di RSUD dr. Soewondo 

Kendal.................................................................................................... 107 

4.3 Petunjuk Pengoperasian Mesin Pengelola Limbah Cair....................... 108 

4.4 Skema Kandungan Zat-Zat Dalam Air Limbah Rumah Sakit Umum 

dr. H. Soewondo Kendal....................................................................... 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran: 

Lampiran 1 : Formulir Usulan Topik Skripsi 

Lampiran 2 : Surat Usulan Pembimbing 

Lampiran 3 : Surat Keputusan Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi 

Lampiran 4 : Surat Ijin Penelitian 

Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

 



1 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan manusia dalam kesehariannya tidak dapat melepaskan diri dari 

keterkaitan pada udara, tanah, dan air. Air, tanah, udara, flora, fauna, dan manusia 

merupakan sebuah ekosistem hidup. Disamping itu masih banyak lagi hal-hal lain 

yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita, misalnya hewan dan tumbuh-

tumbuhan yang kesemuanya itu merupakan bagian dari lingkungan hidup. 

Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan bersama mahluk lain yaitu 

tumbuhan, hewan dan jasad renik. Mahluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar 

kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, 

melainkan hidup manusia itu terkait pada mereka. Tanpa mereka manusia tidaklah 

dapat hidup. Kenyataan ini dengan mudah dapat kita lihat dengan mengandaikan 

di bumi ini tidak ada tumbuhan dan hewan.
1
   

Manusia adalah mahluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan 

potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, 

pertumbuhan, perkembangan, dan mati, serta terkait dan berinteraksi dengan 

lingkungan alam dan lingkungan sosialnya dalam sebuah hubungan timbal balik 

baik itu positif maupun negatif. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari 

lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Komponen atau

                                                           

1
Otto Sumarwoto. 2004. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan,Cet. X. Jakarta: 

Djambatan. hlm. 51 
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unsur-unsur lingkungan itu harus dijaga kelestariannya, mengingat pengaruhnya 

sangat besar bagi pengembangan manusia.  

Hukum lingkungan merupakan bidang studi yang terus berkembang, 

mengikuti perkembangan masyarakat dan obyek yang dipelajari pun mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu dan semua itu menuntut pembaharuan di dalam 

berbagai peraturannya yang tentunya semakin rumit. Disamping itu materi Hukum 

Lingkungan merupakan disiplin ilmu yang menarik, meskipun baru, dan sangat 

penting sekali, mengingat peranannya dalam mengantisipasi kemungkinan 

terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin parah. 

Pencemaran menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan, pengotoran.
2
Namun 

demikian, kata pencemaran tampaknya mengandung arti yang lebih luas, sebab 

keadaan yang diperoleh sedikit berbeda jika dibandingkan dengan kata 

pengotoran.  

Peristiwa pencemaran sebenarnya telah terjadi sejak awal sejarah manusia. 

Di negara lain terutama negara-negara maju, perubahan terhadap masalah 

pencemaran telah lama dipelajari. Pada tahun 1965 “The Environmental Pollution 

of the Presidents Science Advisory Comittee”, Amerika mencetus defenisi 

mengenai pencemaran sebagai berikut “Pencemaran merupakan perubahan 

lingkungan kita menjadi tidak baik atau tidak menyenangkan, seluruh atau 

sebagian besar, sebagai hasil ikutan, akibat pengaruh-pengaruh dalam pola-pola 

                                                           

2
W.J.S. Poerwadarminta. 1987. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. X. Jakarta: PT.Balai 

Pustaka. 
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energi, senyawa-senyawa kimia dan fisika serta kepadatan makhluk hidup. 

Perubahan-perubahan ini dapat mempengaruhi manusia secara langsung atau 

melalui suplai air, hasil-hasil pertanian dan biologi, dan sarana untuk rekreasi 

guna mengagumi dan menghargai alam”.
3
 

Masa sekarang masalah pencemaran telah mendapat perhatian yang 

sungguh-sungguh dari pemerintah. Hal tersebut seperti tertuang dalam Undang-

undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Masalah pencemaran ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (14) yang berbunyi 

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk 

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah 

ditetapkan”.
4
 

Pencemaran lingkungan juga dapat disebabkan oleh limbah yang berasal 

dari rumah sakit. Limbah rumah sakit saat ini semakin meningkat seiring dengan 

perkembangan industri rumah sakit. Limbah rumah sakit adalah semua limbah 

rumah sakit yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, 

dan gas sehingga sangat pentig untuk dikelola secara benar. Limbah ini ada yang 

bersifat infeksius bahkan bersifat karsinogenik (hazard yang menyebabkan 

penyakit kanker).  

Dampak yang diakibatkan oleh pengelolaan limbah rumah sakit yang tidak 

tepat sudah sangat meluas, meskipun laporan secara resmi belum banyak karena 

                                                           

3
Abdurrahman Ritonga, dkk. 2001. Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Jakarta: 

LembagaPenerbit Fakultas Ekonomi UI. hlm. 15 
4
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (14) 
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kasus pencemaran limbah rumah sakit sangat sensitif, maka banyak kasus yang 

tidak terangkat dipermukaan, cenderung untuk diselesaikan secara kekeluargaan. 

Beberapa penelitian menemukan bahwa pada negara berkembang ditemukan 

dalam hal limbah rumah sakit, pengelolaan sampah pembuangan, penyimpanan 

dan transportasi serta pembuangan per hari yang diprediksi bahwa 0,1 - 0,5 kg 

merupakan bahan berbahaya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bersama 

Departemen Kesehatan pada 1997 pernah melakukan survei pengelolaan limbah 

di 88 rumah sakit di luar Kota Jakarta. Berdasarkan WHO, pengelolaan limbah 

rumah sakit yang baik bila persentase limbah medis 15 persen. Tetapi, di 

Indonesia mencapai 23,3 persen. Survei juga menemukan rumah sakit yang 

memisahkan limbah 80,7 persen, melakukan pewadahan 20,5 persen, 

pengangkutan 72,7 persen.
5
 

Jenis limbah medis padat dan non medis padat maka yang membutuhkan 

perhatian khusus adalah limbah medis padat yang dapat menyebabkan penyakit 

menular. Limbah ini biasanya hanya 10-15% dari selurauh limbah kegiatan 

pelayanan kesehatanSekitar 75-90% limbah non medis padat merupakan limbah 

yang tidak mengandung resiko dan 10-25% merupakan limbah medis padat yang 

dipandang berbahaya dan dapat menimbulkan berbagai jenis dampak kesehatan 

bagi petugas, pengunjung dan lingkungan. 
6
  

Rumah sakit umum daerah (RSUD) dr Soewondo adalah salah satu rumah 

sakit di Kabupaten Kendal yang melakukan pengolahan limbah melalui kerjasama 

                                                           

5
 M. Fais Satrianegara. 2016. Pendekatan Analisis Manajemen kebijakan Dalam Pengelolaan 

Limbah Rumah Sakit. Jurnal Higiene. Vol 2, No 2, hlm:62 
6
 A.Pruss dkk, 2005. Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan. Jakarta: Penerbit buku 

Kedokteran EGC.hlm 3 
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dengan perusahaan lain. Limbah infeksi seperti jarum suntik, infus, sisa obat dan 

limbah lainnya karena rumah sakit tidak bisa mengolah sendiri maka dilakukan 

kerjasama dengan PT. Arah Environmental Indonesia untuk menangani 

pengangkutan atau jasa ekspedisinya. Sedangkan untuk pengelolaan limbahnya, 

ditangani oleh PT. Tenang Jaya Sejahtera. Rumah sakit umum daerah (RSUD) dr 

Soewondo saat ini memiliki IPAL untuk program pemanfaatan limbah cair karena 

sebelumnya diolah kemudian di buang ke sungai di sekitar rumah sakit.
7
 

Pengelolaan limbah rumah sakit sangat penting dilakukan dengan efektif 

mengingat saat ini banyak rumah sakit yang memiliki banyak limbah tiap harinya. 

Seperti penelitian Ahmad Yunizar pada tahun 2014 menemukan bahwa di RS Dr. 

H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin terdapat timbulan limbah padat padat yang 

dihasilkan perharinya 6,06 m3/hr atau seberat 127 kg/hr (limbah padat medis 

31,68% dan Non medis 68,32%). Pengelolaan limbah padat belum sesuai dengan 

Keputusan Menteri Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan 

Lingkungan Rumah Sakit. Hal ini ditandai dengan tidak adanya pemisahan limbah 

padat medis, kurangnya pewadahan sampah, dan alat pengangkutan tidak 

memenuhi standar. 

Hasil penelitian Sitepu pada tahun 2016 juga menemukan bahwa 

pengelolaan limbah medis padat dan cair di RSU Kabanjahe tidak memenuhi 

syarat sesuai dengan Kepmenkes RI No. 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan 

Kesehatan Lingkungan rumah Sakit, RSU Kabanjahe mendapatkan skor 1.180. 

                                                           

7
 MoU Pengolahan Limbah RSUD dr Soewondo Kendal Dipertanyakan. Tersedia dalam 

http://radarpekalongan.com/ diakses tanggal 14 April 2017 Pukul 21.00 WIB 

http://radarpekalongan.com/
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Sarana penampung limbah medis padat tidak memiliki tutup, tidak dilengkapi 

oleh kantong plastik dan warna wadah tidak sesuai dengan jenis limbahnya. 

Sarana pengangkutan yang digunakan tidak tertutup. Limbah medis cair diolah di 

IPAL dengan sistem Up Flow Filter dengan prinsip kerjanya berdasarkan lumpur 

aktif, tetapi tidak dilakukan pemeriksaan kualitas effluent sebelum dibuang ke 

lingkungan. 

Pertambahan jumlah pasien rumah sakit yang otomatis berdampak pada 

penambahan kuantias limbah yang dihasilkan terutama dampak limbah rumah 

sakit yang yang berbahaya oleh karena itu, perlu penanganan yang lebih serius. 

Telah diketahui bahwa limbah rumah sakit berperan penting dalam transmisi 

penyakit, khususnya pada negara berkembang. Potensi infeksi dan injury akibat 

limbah rumah sakit, sehingga dibutuhkan mekanisme dan kebijakan untuk 

pengelolaan limbah rumah sakit. Berdasarkan uraian tersebut maka maka penulis 

berusaha untuk menyusun skripsi ini dengan judul: “Pelaksanaan Pengelolaan 

Limbah Rumah Sakit Umum Daerah  dr. Soewondo  Kendal  (Kajian 

Implementasi  Undang-Undang No  32  Tahun  2009  Tentang  Pengelolaan  

Lingkungan Hidup)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Pertambahan jumlah pasien rumah sakit yang otomatis berdampak pada 

meningkatnya jumlah limbah. 
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2. Rumah Sakit Umum dr. Saewondo Kendal tidak melakukan pengolahan 

limbah sendiri tetapi melalui kerjasama dengan perusahaan lain. 

3. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perlindungan dan 

pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Soewondo Kendal. 

4. Adanya dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan limbah yang tidak 

efektif. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah yang 

menjadi bahan penelitian yaitu: 

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perlindungan dan 

pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Soewondo Kendal. 

2. Dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan limbah yang tidak efektif. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam  

perlindungan dan pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Soewondo 

Kendal ? 

2. Apakah dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan limbah yang tidak 

efektif di Rumah Sakit Umum Soewondo Kendal? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

dalam  perlindungan dan pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum 

Soewondo Kendal. 

2. Untuk menganalisis dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan limbah 

yang tidak efektif di Rumah Sakit Umum Soewondo Kendal. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis 

maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi 

pokok- pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktik maupun teoritis antara 

lain sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada 

khususnya. 

2. Hasil penelitian ini dapat di gunakan untuk menambah referensi di bidang 

Karya Ilmiah yang dapat mengembangkan  ilmu pengetahuan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan jawaban atas 

permasalahan yang di teliti dan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
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kepada para pihak yang membutuhkan pengetahuan yang terkait langsung 

dengan penelitian ini. 

2. Menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan 

membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang di peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas 

Hukum  Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang dapat di jadikan bekal 

oleh penulis untuk terjun ke dalam masyarakat. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disusun dengan sistemtika pembahasan sebagai  berikut: 

1. Bagian awal yang memuat: 

Halaman judul, pengesahan, sari, motto dan persembahan, prakata, daftar  isi 

dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi yang memuat: 

Bab 1 pendahuluan, merupakan bagian yang mencakup Dalam bab ini 

menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusanmasalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.   

Bab 2 Tinjauan Pustaka merupakan bagian Dalam Bab ini akan di 

jelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi dua hal Yaitu Kerangka 

Teori dan Kerangka Pemikiran. Kerangka teori akan di uraikan tentang hal-

hal yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini yang 

meliputi Pengertian Lingkungan Hidup, Pengertian Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian pencemaran dan perusakan 
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Lingkungan Hidup, Pengertian Rumah Sakit, Pengertian Limbah Rumah 

Sakit, Sumber dan jenis Limbah. 

Bab 3 : Metode Penelitian  dalam bab ini membahas tentang metode 

penelitian yang dipakai oleh penulis untuk meneliti. Metode penelitian 

berfungsi untuk mempermudah penulis untuk mendapatkan data yang akan 

digunakan untuk melengkapi tulisan. Penelitian hukum dilakukan untuk 

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Bab 4 : Hasil Penelitian dan pembahasan  dalam bab ini membahas 

tentang  penutup yang berisi tentang. Dalam Bab ini akan menguraikan 

tentang hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban perumusan masalah 

mengenai pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Soewondo Kendal dan 

dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan limbah yang tidak efektif . 

Bab 5 : Penutup dalam bab ini membahas tentang  bagian akhir dari 

penulisan hukum ini Pada bab ini akan di sampaikan kesimpulan- kesimpulan 

yang di ambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat di 

sampaikan atas penulisan Hukum ini.  

3. Bagian akhir skripsi yang memuat : Lampiran dan Daftar Pustaka 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengambil fokus dan objek yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya. Penelitian terdahulu yang relevan dan digunakan sebagai sumber 

dalam penelitian ini adalah penelitian M. Fais Satrianegara (2016), Putri Yani br 

Sitepu (2016), Muchsin Maulana (2015), Ahmad Yunizar (2014) dan Novia 

Wirna Putri (2011). 

M. Fais Satrianegara (2016) dengan judul “Pendekatan Analisis Manajemen 

Kebijakan Dalam Pengelolaan Limbah Rumah Sakit”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam mendorong pengelolaan lingkungan rumah sakit yang 

ramah lingkungan (Green Hospital), Kementerian Negara Lingkungan Hidup 

mendorong Rumah Sakit agar dalam pengelolaannya tidak hanya bersifat reakti 

tetapi juga bersifat proakti. Masih banyak rumah sakit yang dalam mengelola 

lingkungannya hanya mengandalkan terhadap kecanggihan teknologi end of pipe 

treatment dan belum memaximalkan opsi atau pilihan pencegahan dan minimisasi 

limbah. Agar mencapai green hospital maka rumah sakit didorong untuk tiak 

hanya mengelola limbahnya sesuai dengan peraturan saja tetapi juga menerapkan 

prisip 3R (Reuse, Recycle, Recovery) terhadap limbah yang dihasilkannya serta 

melakukan penghematan dalam penggunaan sumber daya alam dan energi sepert 

penghematan air, listrik, bahan kimia, obat-obatan dan lain lain.  

11 
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Putri Yani br Sitepu (2016) dengan judul “Sistem Pengelolaan Limbah 

Medis Padat Dan Cair Serta Faktor-Faktor Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan 

Pengelolaan Limbah Medis Padat Dan Cair Di Rumah Sakit Umum Kabanjahe 

Kabupaten Karo Tahun 2015”. Hasil penelitian diperoleh Pengelolaan limbah 

medis padat dan cair di RSU Kabanjahe tidak memenuhi syarat sesuai dengan 

Kepmenkes RI No. 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan 

rumah Sakit, RSU Kabanjahe mendapatkan skor 1.180. Sarana penampung limbah 

medis padat tidak memiliki tutup, tidak dilengkapi oleh kantong plastik dan warna 

wadah tidak sesuai dengan jenis limbahnya. Sarana pengangkutan yang digunakan 

tidak tertutup. Limbah medis cair diolah di IPAL dengan sistem Up Flow Filter 

dengan prinsip kerjanya berdasarkan lumpur aktif, tetapi tidak dilakukan 

pemeriksaan kualitas effluent sebelum dibuang ke lingkungan. 

Muchsin Maulana (2015) dengan judul “Sistem Kontrak Pengolahan 

Limbah Padat Rumah Sakit Pemerintah”. Hasil penelitian yaitu Proses 

pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit Jogja dilakukan oleh Petugas 

Pengelolaan Limbah dibawah arahan Instalasi Kesehatan Lingkungan Rumah 

Sakit. Petugas Pengelolaan Limbah merupakan tenaga kontrak dengan 

pembayaran swadana dari Rumah Sakit. Fasilitas Insinerator di Rumah Sakit 

memberikan kemudahan dalam proses pengolahan sampah medis dan 

memberikan incame dalam bentuk uang bagi Rumah Sakit karena banyak pihak 

mitra (Rumah Sakit swasta, Dokter praktek swasta, Klinik bersalin Swasta, dan 

Bidan praktek swasta yang belum mempunyai Insinerator) yang mengolah limbah 

medis mereka di Insinerator Rumah Sakit Jogja. Proses pemantauan Insinerator 
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yaitu pengujian udara, emisi gas buang dan abu Insinerator berkerjasama dengan 

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit 

Menular (BBTKL-PPM) Yogyakarta. Pembuangan abu hasil pembakaran di 

tempatkan di IPAL Rumah Sakit Jogja. 

Ahmad Yunizar (2014) dengan judul “Sistem Pengelolaan Limbah Padat 

Pada RS. Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin”. Hasil penelitian adalah 

timbulan limbah padat padat yang dihasilkan perharinya 6,06 m3/hr atau seberat 

127 kg/hr (limbah padat medis 31,68% dan Non medis 68,32%). Pengelolaan 

limbah padat di RS Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin belum sesuai dengan 

Keputusan Menteri Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan 

Lingkungan Rumah Sakit. Hal ini ditandai dengan tidak adanya pemisahan limbah 

padat medis, kurangnya pewadahan sampah, dan alat pengangkutan tidak 

memenuhi standar. 

Novia Wirna Putri (2011) dengan judul “Analisis Sistem Pengelolaan 

Limbah Cair Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung Tahun 

2011”. Hasil penelitian mengenai input pengelolaan limbah cair belum 

sepenuhnya memadai. Kebijakan telah ada, namun tenaga dan dana masih belum 

memadai, sarana dan prasarana belum berfungsi secara optimal. Aspek proses 

dalam pengelolaan limbah cair yaitu tidak adanya perencanaan khusus, 

pengorganisasian dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab masing-

masing pengelola, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai persyaratan, dan 

pengawasan dalam bentuk pemeriksaan sampel. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan di atas yaitu mengkaji topik tentang pengelolaan limbah rumah sakit 

Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah yaitu: 

1) fokus penelitian ini yaitu penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

dalam Perlindungan dan pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum 

Soewondo Kendal dan dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan 

limbah yang tidak efektif. 

2) Studi penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Daerah dr. Soewondo Kendal 

3) Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Lingkungan Hidup  

Istilah hukum lingkungan dalam merupakan terjemahan dari beberapa  

istilah, yaitu Environmental Law dalam bahasa inggris. Millieerecht (Belanda), 

“Lenvironnement” (Prancis), “Umweltrecht” (Jerman), “Hukum Alam Seputar” 

(Malaysia). Kata hukum lingkungan hidup secara terminologi dapat dipisahkan 

menjadi hukum dan lingkungan yang masing-masing memiliki pengertian yang 

berbeda. Pengertian hukum dalam kamus hukum adalah keseluruhan kumpulan 

peraturan di mana tiap-tiap orang wajib mematuhinya: suatu sistem yang 

mengatur tingkah laku manusia dalam masyakarat atau bangsa; undang-undang, 

ordonansi atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditanda tangani ke 

dalam undang-undang. Berdasarkan kamus lengkap Bahasa Indonesia dikenal 
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istilah “lingkungan” yang artinya sekeliling, sekitar, selingkung, seluruh suatu 

lingkaran, daerah dan sebagainya.
8
 

Lingkungan hidup Indonesia ialah lingkungan hidup yang ada dalam batas-

batas wilayah negara Republik Indonesia. Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 

ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup lain.  

Istilah lingkungan hidup merupakan konsepsi yang relatif masih baru  dalam 

dunia keilmuan pada dasarnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada 

khususnya, yang tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan 

lingkungan. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan 

kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 

untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan 

kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan 

kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu dipandang 

perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan 

mengembangkan kemampuan
9
. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang 

                                                           

8
W.J.S. Poerwadarminta. Op Cit. 

9
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) 
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guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan hidup.
10

 

Lingkungan hidup dapat penulis katakan bahwa suatu anugrah dari Tuhan 

Yang Maha Esa kepada seluruh makhluk ciptaannya agar dimanfaatkan secara 

bijak. Pemanfaatan lingkungan hidup dalam rangka memenuhi kebutuhan 

makhluk hidup itu sendiri termasuk manusia haruslah dilakukan dengan sebuah 

tanggungjawab penuh agar kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup tetap 

terjaga. Berikut ini adalah pengertian dan definisi lingkungan hidup menurut para 

ahli :
11

 

1. Prof Dr. Ir. Otto Soemarwoto, Lingkungan hidup adalah jumlah semua 

benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang 

mempengaruhi kehidupan kita 

2. S.J Mcnaughton & Larry L. Wolf, Lingkungan hidup adalah semua faktor 

ekstrenal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengarui 

kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organism 

3. Michael Allaby, Lingkungan hidup diartikan sebagai: the physical, 

chemical and biotic condition surrounding and organism.  

4. Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH, Lingkungan hidup sebagai semua 

benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah 

                                                           

10
Siswanto Sunarso. 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategis 

PenyelesaianSengketa. Bandung: PT Rineka Cipta. hlm. 1 
11

Cyar Liierro, “Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli”, 

http://cyarliierro.blogspot.com/2012/01/geografi-pengertian-lingkungan-hidup.html 

diakses 21 April 2013. 

http://cyarliierro/
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perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan 

mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. 

5. Sri Hayati, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda 

dan keadaan mahluk hidup. termasuk di dalamnya manusia dan 

perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta mahluk hidup lainnya 

6. Jonny Purba, Lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat 

berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai 

kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai . 

Banyak para pakar atau ahli lingkungan tidak membedakan secara tegas 

antara pengertian lingkungan dan lingkungan hidup, baik dalam pengertian 

seharihari maupun dalam forum ilmiah. Namun yang secara umum digunakan 

adalah, bahwa istilah lingkungan (environment) dianggap lebih luas daripada 

istilah lingkungan hidup (life environmet).  

Manusia sebagai bagian dari lingkungan hidup haruslah memiliki kesadaran 

untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup tersebut bukan malah merusaknya 

karena bagaimanapun juga kehidupan manusia sangat bergantung dengan alam. 

Jika manusia merusak alam, maka manusia sendirilah yang akan menerima 

akibatnya. Makhluk hidup dan lingkungannya adalah dua hal yang tak terpisahkan 

dan saling membutuhkan. Lingkungan hidup mencakup seluruh lingkungan alam 

seperti lingkungan fisik, biologi, dan sosial. Itulah mengapa pengertian 

lingkungan hidup lebih luas dari pada lingkungan alam. Kualitas lingkungan 

dapatlah diartikan dalam kaitannya dengan kualitas hidup, yaitu dalam kualitas 
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lingkungan yang baik terdapat potensi untuk berkembangnya kualitas hidup yang 

tinggi. Namun kualitas hidup sifatnya adalah subyektif dan relatif. Dan karena itu 

kualitas lingkungan sifatnya juga subyektif dan relatif.
12

 

Manusia yang dianggap sebagai individu yang menjadi pusat perhatian 

didalam membicarakan masalah lingkungan hidup, maka komponen-komponen 

yang berada di sekitar kita adalah hewan, tumbuhan, air, udara, dan tanah. 

Komponen komponen lingkungan itu harus dijaga kelestariannya, mengingat 

pengaruhnya sangat besar bagi pengembangan manusia.Selain komponen-

komponen diatas, lingkungan hidup juga mempunyai unsur-unsur. Unsur-unsur 

lingkungan hidup tersebut dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
13

 

1. Unsur Hayati (Biotik) 

Unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari 

makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. 

Berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi tiga 

macam, yaitu : 

a. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik 

menjadi zat organik. Proses tersebut hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan 

yang berklorofil dengan cara fotosintesis. Contoh produsen adalah alga, 

lumut dan tumbuhan hijau. 

                                                           

12
 Otto Soemarwoto. 2003. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (Yogyakarta:Gadjah 

Mada University Press. hlm. 23 
13

Duta Pulsa, “Pengertian Perusakan Lingkungan dan Pelestariannya 

http://afand.abatasa.co.id/post/detail/2405/lingkungan-hidup-kerusakan-lingkungan-

pengertian-kerusakan-linkungandan- pelestarian-.htm diakses 21 April 2013 

http://afand.abatasa/
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b. Konsumer adalah organisme heterotrof yang tidak bisa membuat 

makanannya sendiri dan tergantung kepada organisme lain. Konsumer 

biasanya merupakan hewan. 

c. Dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik menjadi 

anorganik untuk kemudian digunakan oleh produsen. Contoh organism 

dekomposer adalah bakteri pembusuk dan jamur 

2. Unsur Sosial Budaya 

Unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat 

manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku 

sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan 

berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap 

anggota masyarakat. Unsur ini berperan dalam perubahan lingkungan demi 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

3. Unsur Fisik (Abiotik) 

Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari 

benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. 

Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan 

hidup segenap kehidupan di bumi. Setiap lingkungan hidup diatur oleh suatu 

hukum alam secara otomatis. Kualitas lingkungan dapatlah diartikan dalam 

kaitannya dengan kualitas hidup, yaitu dalam kualitas lingkungan yang baik 

terdapat potensi untuk berkembangnya kualitas hidup yang tinggi.  
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Kualitas hidup dapat diukur dengan tiga kriteria yaitu :
14

 Pertama, derajat 

dipenuhinya kebutuhan untuk hidup sebagai mahluk hayati. Kedua, derajat 

dipenuhinya kebutuhan untuk hidup manusiawi kebutuhan hidup ini bersifat 

relatif walaupun ada kaitanya dengan kebutuhan hidup jenis pertama di atas. 

Ketiga, derajat kebebasan untuk memilih sudah barang masyarakat yang tertib 

derajat kebebasan untuk hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis 

beberapa contoh ialah kebebasan agama dan pendidikan. 

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi 

dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.
15

 Oleh karena itu, 

negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk 

melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi 

sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.   

2.2.2 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

2.2.2.1 Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Hukum lingkungan menurut Danusaputro adalah hukum yang mendasari 

penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan 

lingkungan. Beliau membagi hukum lingkungan menjadi 2 (dua) yakni 
16

: 
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Otto Soemarwoto, Op.Cit 

15
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

16
ST. Munadjat Danusaputro. 1982. Hukum Lingkungan. Bandung: Binacipta. Hlm. 35-36 
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1. Hukum Lingkungan Klasik  

Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma- norma 

guna menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber- sumber daya 

lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai 

hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu singkat. 

2. Hukum Lingkungan Modern 

Hukum lingkungan menetapkan ketentuan dan norma-norma guna 

mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan 

dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya 

agar dapat berlangsung secara terus menerus digunakan oleh generasi 

sekarang dan mendatang. Faktor lingkungan yang diperlukan untuk 

mendukung pembangunan yang berkelanjutan yaitu terpeliharanya proses 

ekologi yang esensial, tersedianya sumber daya yang cukup dan 

lingkungan sosial-budaya dan ekonomi yang sesuai. 

Faktor-faktor lingkungan tersebut tidak saja mengalami dampak dari 

pembangunan, melainkan juga mempunyai dampak terhadap 

pembangunan. Pengelolaan lingkungan untuk pembangunan harus 

didasarkan pada konsepsi yang lebih luas. Konsepsi itu harus mencakup 

dampak lingkungan terhadap proyek, pengelolaan lingkungan proyek yang 

sudah operasional dan perencanaan dini pengelolaan lingkungan untuk 
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daerah yang mempunyai potensi besar untuk pembangunan, tetapi belum 

mempunyai rencana pembangunan.
17

 

Tugas dan wewenang pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup berdasarkan Pasal 63 ayat (1) yaitu :
18

 

a. Menetapkan kebijakan nasional  

b. Menetapkan norma standar, prosedur, dan kriteria 

c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional 

d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS 

e. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL 

f. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas 

rumah kaca  

g. Mengembangkan standar kerja sama  

h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup.  

i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam 

hayati dan non hayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan 

keamanan hayati produk rekayasa genetik. 

j. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian 

k. dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon; 

l. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta 

limbah B3 
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 Otto Sumarwoto, Op.Cit, Hlm. 161 
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 63 
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m. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan 

lingkungan laut 

n. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup lintas batas Negara  

o. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan 

nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah 

p. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan 

perundang-undangan  

q. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup; 

r. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian 

perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa 

s. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan 

masyarakat 

t. Menetapkan standar pelayanan minimal 

u. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 

masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat 

yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

v. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional 

w. Mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan 

teknologi ramah lingkungan hidup 

x. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan,dan penghargaan 
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y. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup, 

menerbitkan izin lingkungan 

z. Menetapkan wilayah ekoregion; dan melakukan penegakan hukum 

lingkungan hidup dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.  

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, hanya sebagian kecil saja 

dari tugas dan wewenang di atas yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kab 

Kendal. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 

1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 adalah upaya sistimatis dan terpadu yang 

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 

penegakan hukum.
19

  

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan 

berdasarkan asas :
20

 

1) Tanggung jawab negara 

Maksud dari asas ini yaitu negara menjamin pemanfaatan sumber 

daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun 

generasi masa depan. Dalam asas ini negara juga menjamin hak warga 

negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Asas tanggung jawab 
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (2) 

20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 2 
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negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan 19 Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2, 

pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penegakan hukum 

lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana.  

Ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum 

administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini 

karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya 

mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping 

itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum 

pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. 

b. Kelestarian dan keberlanjutan 

Maksud dari asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa 

setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi 

mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan 

melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki 

kualitas lingkungan hidup. 

d. Keserasian dan keseimbangan  

Maksud dari asas keserasian dan keseimbangan ini ialah 

pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek 

seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta 

pelestarian ekosistem. 
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e. Keterpaduan  

Maksud dari asas keterpaduan yaitu bahwa perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai 

komponen terkait. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati 

dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan 

dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan 

udara berdasarkan wawasan nusantara. 

f. Manfaat  

Maksud dari asas manfaat yaitu bahwa segala usaha dan/atau 

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi 

sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. 

g. Kehati-hatian 

Maksud dari asas kehati-hatian ini yaitu bahwa ketidakpastian 

mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan 

untuk menunda langkahlangkah menghindari ancaman terhadap 

pencemaran atau kerusakan lingkungan. 

h. Keadilan 

Maksud dari asas keadilan yaitu bahwa perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara 

menyeluruh bagi setiap warga negara.perlindungan dan pengelolaan 
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lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi 

setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas 

gender. 

i. Ekoregion 

Maksud dari asas ini yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, 

ekosistem dan budaya masyarakat setempat. 

j. Keanekaragaman hayati 

Maksud dari asas ini yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk 

mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya 

alam hayati. 

k. Pencemar membayar 

Maksud dari asas ini ialah bahwa setiap penanggungjawab yang 

usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan 

lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. 

l. Partisipatif 

Maksud dari asas partisipatif ialah bahwa setiap anggota 

masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 
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m. Kearifan lokal 

Asas kearifan lokal ini bermakna bahwa dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang 

berlaku. 

n. Tata kelola pemerintahan yang baik 

Asas ini menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, efisien dan 

keadilan 

o. Otonomi daerah  

Asas otonomi daerah ini bermakna bahwa pemerintah dan 

pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di 

bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan 

mempehatikan keragaman daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 3 

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 bertujuan untuk :
21

 

a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; 

c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dankelestarian 

ekosistem; 

d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbanganingkungan hidup; 
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f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kinidan generasi masa 

depan; 

g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkunganhidup sebagai 

bagian dari hak asasi manusia; 

h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secarabijaksana; 

i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 

j. Mengantisipasi isu lingkungan global. 

 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, secara filosofi dari undang-undang ini adalah, bahwa Negara menjamin 

hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang diamanatkan dalam Pasal 28 H 

UUD 1945, bagi warganya. Dengan adanya perubahan UU Perlindungan dan  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 3 Pengelolaan 

Lingkungan Hidup ini diharapkan masalah lingkungan yang berupa pencemaran, 

kerusakan, perusakan, dan lain-lain. 

Ruang lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut 

Pasal 4 Undang-undang No 32 Tahun 2009 meliputi:
22

 

a. Perencanaan;  

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan 

wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH. 
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b. Pemanfaatan;  

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. 

Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan 

proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan 

hidup serta keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.. 

c. Pengendalian;  

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 dalam Pasal 13 

tercantum bahwa pengedalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan 

hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

Pengedalian pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 

3 hal yaitu pencegahan, perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup 

dengan menerapkan berbagai instrument-instrument yaitu : Kajian 

lingkungan hidup straegis (KLHS); Tata ruang; Baku mutu lingkungan 

hidup; Kreteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup; Amdal; UKL-UPL; 

perizinan; instrument ekonomi.  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 4 

lingkungan hidup; peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan 

hidup; anggaran berbasis lingkungan hidup; Analisis resiko lingkungan 

hidup; audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dnagan kebutuhan 

dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. 
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d. Pemeliharaan; 

Pemeliharaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk 

menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 

penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh 

perbuatan manusia. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui 

upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, 

dan/atau pelestarian fungsi atmosfer. 

e. Pengawasan;  

Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

f.  Penegakan hukum;  

Bila terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup maka 

pasti akan menibulkan sengketa lingkungan hidup, penyelesaiansengketa 

lingkungan hidup ini bias dilakukan melalui jalur pengadilan maupun diluar 

pengadilan pada dasarnya isi dari sengketa lingkungan hidup adalah bentuk 

dan besaran ganti kerugian,tindakan pemulihan akibat dan/atau perusakan,n 

pencemaran; tindakan tertentu untuk menjamin tindak akan 

terulangnyapencemaran dan/atau perusakan; tindakan dampak untuk 

negative mencegahterhadap timbulnya lingkungan hidup. 
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Penegakan hukum pidana adalah semua tidakan pencemaran atau 

perusakan lingkungan hidup yang telah di kriminalisasi dalam ketentuan 

Pasal 97 sampai dengan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009. Pasal 84 UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa 

penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan 

atau diluar pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup 

dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa dan gugatan 

melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah 

satu atau para pihak yang bersengketa.
23

 

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 

putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk 

menjamin kepastian hukum. Pengelolaan lingkungan menurut Otto 

Soemarwoto mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang 

beraneka pula. Pertama, ialah pengelolaan lingkungan secara rutin.Kedua, 

ialah perencanaan dini pengelolan lingkungan suatu daerah yang menjadi 

dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan. Ketiga, ialah 

perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak 

lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan 

suatu proyek pembangunan sedang direncanakan. Keempat, ialah 

perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang 
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mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan 

manusia.
24

  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 70 menyatakan bahwa 

masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk 

berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
25

. 

Berdasarkan peraturan tersebut, penulis menilai bahwa peran aktif yang dilakukan 

oleh masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hanya 

sebagian kecil dan menurut penulis, hanya yang mengetahui peraturan tentang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berperan aktif. 

Berdasarkan Pasal 70 tersebut, peran masyarkat dapat berupa pengawasan 

sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau 

penyampaian informasi (laporan). Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan 

ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal. Peran masyarakat dilakukan 

untuk: 

1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, 

dan kemitraan   

2. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. 

3. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan 

pengawasan sosial 

                                                           

24
Otto Sumarwoto, Op.Cit.,Hlm.95 

25
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4. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka 

pelestarian fungsi lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagaimana yang 

disebutkan oleh undang-undang di atas merupakan suatu sistem yang 

meliputi lingkungan alam hayati maupun non hayati yang kesemua 

komponen-komponen di dalamnya tersebut memiliki pengaruh bagi 

kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 

Keberadaan hukum lingkungan merupakan sarana penting untuk mengatur 

prilaku- prilaku manusia terhadap lingkungan dan segala aspeknya, supaya tidak 

terjadi pengrusakan, gangguan dan kemerosotan nilai-nilai lingkungan itu karena 

secara empiris pembangunan menjadikan alam sebagai alat pemuas mencapai 

pertumbuhan dan kesejahteraan. Disatu pihak, ada manusia yang saling 

bersengketa dengan sesamanya karena memperebutkan suatu sumber daya, 

mungkin karena keterbatasan atau kesamaan kepentingannya atas suatu obyek 

lingkungan tertentu, dan mungkin juga karena interaksi manusia terhadap 

lingkungan tidak lagi terkendali sehingga mengakibatkan lingkungan merosot atau 

rusak. 

2.2.2.2 Pengertian Hukum Lingkungan 

Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan 

pengertian lingkungan. Hukum lingkungan itu terbagi dalam dua bagian, yakni 

hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan 
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klasik , berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use oriented sedangkan 

hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan.
26

 

Dalam hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang 

meliputi:
27

 

a. Berwawasan lingkungan (Environmental oriented law),  

b. Metodenya comprehenship-integral (utuh-menyeluruh), dan  

c. Sifatnya sangat luas (fleksibel) karena terpengaruh oleh kenyataan, bahwa 

lingkungan sebagai “ekosistem” itu selalu berada dalam dinamika. Dalam 

hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk 

mengembangkan peraturan pelaksanaannya.  

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran 

dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya 

yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan 

lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan 

global. 

Drusteen,
28

 menyatakan bahwa hukum lingkungan (milieurecht) adalah 

hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijkmilieu) dalam arti 

seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum 

pemerintahan (bestuursrecht). Hukum lingkungan pemerintahan meliputi 

beberapa bidang, yakni hukum kesehatan lingkungan (milieuhygiene), hukum 
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. St.Munadjat Danusaputra. 1985. Hukum Lingkungan Buku 11. Bandung:  Nasional Binacita.  
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perlindungan lingkungan (milieubeshermingsrecht), dan hukum tata ruang 

(ruimtelijkordenings-recht). 

Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, 

yaitu “Environmental Law” dalam Bahasa Inggris, “Millieeurecht” dalam Bahasa 

Belanda, “Lenvironnement” dalam Bahasa Perancis, “Umweltrecht” dalam 

Bahasa Jerman, “Hukum Alam Seputar” dalam Bahasa Malaysia, “Batas Nan 

Kapaligiran” dalam Bahasa Tagalog, “Sin-ved-lom Kwahm” dalam Bahasa 

Thailand, dan “Qomum al-Biah” dalam Bahasa Arab.
29

 Sebagai disiplin ilmu 

hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan 

merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan 

mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan 

penataan ruang. 

Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (hinderrecht) 

yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun 

perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan 

peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai 

segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.
30

 

Dengan memerhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi 

Hardjasoemantri berpendapat bahwa, hukum lingkungan dapat meliputi aspek-

aspek sebagai berikut:
31
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a. Hukum Tata Lingkungan,  

b. Hukum Perlindungan Lingkungan,  

c. Hukum Kesehatan Lingkungan,  

d. Hukum Pencemaran Lingkungan,  

e. Hukum Lingkungan Internasional, dan  

f. Hukum Perselisihan Lingkungan.  

 Hukum tata lingkungan merupakan hukum tata penyelenggaraan tugas (hak 

dan kewajiban) kekuasaan negara berikut alat kelengkapannya dalam mengatur 

pengelolaan lingkungan hidup. Hukum perlindungan lingkungan tidak mengenal 

satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari peraturan 

perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan 

dengan lingkungan biotik sampai batas tertentu juga dengan lingkungan 

antropogen. Sedangkan kalau wujud struktural hukum perlindungan lingkungan 

meliputi perlindungan hayati, non hayati, buatan termasuk cagar budaya. 

Hukum kesehatan lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan 

kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan dan wujud strukturalnya meliputi 

pemeliharaan kondisi air, tanah, dan udara. Hukum pencemaran lingkungan 

merupakan hukum yang memiliki pengaturan terhadap pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran. Wujud pola hukum pencemaran lingkungan ini 

meliputi pencemaran air, udara, dan tanah. 

Hukum lingkungan internasional merupakan instrumen yuridis dalam 

pengaturan hubungan hukum mengenai sengketa lingkungan yang sifatnya 

melintasi batas negara. Lapangan hukumnya meliputi hukum lingkungan perdata 

internasional dan hukum lingkungan pidana internasional. 

Hukum perselisihan lingkungan merupakan hukum yang mengatur prosedur 

pelaksanaan hak dan kewajiban karena adanya perkara lingkungan. Menurut 
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Mella Ismelina Farma Rahayu
32

 yang penting dari hukum lingkungan adalah 

bekerjanya hukum lingkungan di dalam menyelamatkan, melindungi, 

melestarikan lingkungan hidup dan melindungi kehidupan umat manusia dari 

kemungkinan kerusakan lingkungan hidup. Hukum lingkungan (environmental 

law) sebagai bagian hukum fungsional (milieurecht als functioneel vak) telah 

memberikan kerangka hukum (legal framework) pengelolaan lingkungan dari 

aspek: legislasi, institusi, instrumentasi, dan penegakan hukum.
33

 

2.2.2.3 Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  

Pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 ayat (14) adalah masuk 

atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke 

dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu 

lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
34

 Undang- undang Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 menyatakan 

bahwa setiap orang dilarang: 
35

 

a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dan/atau perusakan lingkungan 

hidup. 

b. Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan 

kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

d. Memasukan limbah B3 Ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup 

f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkugan hidup 

g. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan 

h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar 

i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal 

dan/atau 

j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan menghilangkan informasi , 

merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar. 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 68 menyatakan bahwa setiap orang yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang 

terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, 

akurat, terbuka, dan tepat waktu.
36

  

Salah seorang staf di Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pada rumah 

sakit, Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, 

memberikan keterangan yang tidak benar. Informasi yang diberikan oleh staf 
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tersebut pada penulis terkesan ditutup-tutupi dan tidak akurat. Secara teknis 

informasi yang benar dan akurat mengenai kegiatan pengelolaan rumah sakit akan 

mencakup :
37

 

1. Informasi Kegiatan yang terdiri dari : 

a. Uraian tiap jenis kegiatan pelayanan seperti kegiatan medis dan non 

medis, laboratorium, farmasi serta kegiatan pendukung lainnya 

b. Kebutuhan/penggunaan material untuk kegiatan medis dan non medis 

c. Peralatan yang digunakan serta bahan bantu yang dibutuhkan untuk 

operasional 

d. Standar operasi dan prosedur tiap kegiatan 

e. Lokasi dan luas lahan yang dipergunakan. 

2. Informasi Lingkungan yang terdiri dari : 

a. Catatan penggunaan material B3 

b. Catatan emisi yang dikeluarkan 

c. Kebutuhan dan penggunaan air 

d. Laporan pengelolaan B3 dan non B3 

e. Hasil audit lingkungan 

f. Perizinan yang telah dimiliki dan sedang dalam pengurusan. 

3. Bahan/material; pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang 

terdiri dari : 

a. Permintaan dan pemakaian bahan baku 
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b. Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja 

c. Catatan karyawan dan keahlian 

d. Catatan pembelian material dan perusahaan pengangkutannya 

4. Informasi lainnya yang terdiri dari : 

a. Pernyataan ketaatan terhadap lingkungan dan dokumen pendukungnya 

b. Struktur organisasi perusahaan, khususnya pengelola lingkungan dan 

c. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta rekomendasi 

hasil pemantauan mencakup efektivitas pengurangan limbah, risiko 

teknis yang dihadapi dan diselesaikan, penggunaan peralatan pengelolaan 

limbah, kejadian spesifik yang menimbulkan dampak terhadap 

penurunan lingkungan, biaya pengelolaan lingkungan dan jadwal 

pelaksanaan.  

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 

merupakan salah satu usaha pemerintah dan pemerintah daerah.Program ini 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, baik didarat, 

perairan tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh 

kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 

 

 

2.2.3 Tinjauan Tentang Rumah  Sakit 

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang kompleks, menggunakan 

gabungan alat ilmiah khusus dan rumit, dan difungsikan oleh berbagai kesatuan 

personal terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik 
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modern, yang semuanya terikat bersama-sama dalam maksud yang sama, untuk 

pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.
38

  

Rumah Sakit (RS) adalah salah satu industri jasa yang member pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat dan berfungsi sosial sertamenyelenggarakan kegiatan 

yang meliputi preventif (pencegahan), promotif (peningkatan) dan rehabilitative 

(pemulihan). Dalam pemberian pelayanankesehatan kepada masyarakat, institusi 

RS secara langsung menghasilkan limbahbuangan berbentuk padat, cair dan gas 

yang berasal dari pelayanan medis (rawatinap, rawat jalan/poliklinik, rawat 

intensif, rawat darurat, haemodialisa, kamarjenazah dan bedah sentral). Dari 

penunjang medis (dapur pusat, laundry, laboratorium klinik, laboratorium patologi 

anatomi dan radiologi) dan dari perkantoran serta fasilitas sosial (perkantoran dan 

administrasi, asrama pegawai,rumah dinas, dan lain-lain).  

Rumah sakit adalah suatu sarana kesehatan yang menyelenggarakan sarana 

kesehatan yang menyertakan upaya kesehatan rujukan, dan dalam ruang lingkup 

ilmu kesehatan masyarakat, termasuk didalamnya upaya pencegahan penyakit 

mulai dari diagnosis dini dan pengobatan yang tepat, perawatan intensif dan 

rehabilitasi orang sakit sampai tingkat penyembuhan optimal.
39

 

Diantara limbah-limbah tersebut terdapat limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3) yang merupakansisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau 

                                                           

38
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konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat 

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta 

makhluk hidup lain.
40

 

Bahan limbah Berbahaya dan Beracuin tersebut menghasilkan limbah yang 

merupakan limbah B3, yaitu sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
41

 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) harus ditangani dengan rangkaian 

kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, 

pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan,
42

 perlakuan khusus ini mengingat 

bahaya dan resiko yang ditimbulkan apabila limbah ini menyebar kelingkungan. 

Hal tersebut termasuk proses pengemasan. Pengemasan limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun (B3) dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah yang 

bersangkutan.  

Limbah Rumah sakit adalah buangan hasil proses kegiatan dimana sebagian 

limbah tersebut merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang 

mengandung mikroorganisme pathogen, infeksius dan radioaktif. Limbah tersebut 

sebagian dapat dimanfaatkan ulang dengan teknologi tertentu dansebagian lainnya 

sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali. Dengan demikian limbah rumah sakit 

adalah semua limbah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatanrumah sakit. Menurut 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 200 tentang Rumah Sakit 
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menyebutkan, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna.  

Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, rumah sakit 

mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan 

kesehatan sesuai dengan standar pelayananrumah sakit. Fungsi Rumah Sakit 

adalah merupakan tempat praktekpelaksanaan profesi tenaga medik dan kesehatan 

lainnya merupakan,”...an institution providing medical care and other services 

for sick and injured persons”.
43

  

Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis, 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka 

peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan dan 

penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang 

kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan 

etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Dalam undang-undang kesehatan 

menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah 

masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan 

menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.
44

Oleh karena itu rumah sakit 

mempunyai tanggung jawab untuk mengelola limbah yang dihasilkan secara 

komprehensif dan tersistematis sesuai dengan prinsip-prinsip dan peraturan yang 

telah ditetapkan. 
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Perlu adanya pengelolaan limbah medis padat secara benar dan aman, 

penanganan limbah medis padat harus segera dibenahi demi menjamin kesehatan 

dan keselamatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada di lingkungan 

rumah sakit. Sehingga di perlukan kebijakan sesuai menejemen kesehatan dan 

keselamatan kerja dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan mentoring 

limbah rumah sakit sebagai salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan.
45

  

Pengelolaan limbah rumah sakit yang tersistematis maka akan dapat 

memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan ataupun kesehatan dan 

keselamatan kerja internal. Untuk mengoptimalkan upaya penyehatan lingkungan 

Rumah Sakit dari pencemaran limbah yang dihasilkannya maka Rumah Sakit 

harus mempunyai fasilitas pengelolaan limbah sendiri yang ditetapkan oleh 

Keputusan Menteri Kesehatan (KepMenkes) RI Nomor1204/Menkes/SK/X/2004 

tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
46

 

Pengelolaan limbah medis yang tidak benar dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan seperti menimbulkan bau, meningkatkan pertambahan 

serangga, tikus dan cacing, serta menyebabkan penularan penyakit tipus, kolera, 

dan hepatitis, bahaya radiasi (kanker, kelainan organ genetik) dan resiko bahaya 

kimia. Oleh karena itulah, diperlukan pengelolaan limbah medis rumah sakit 

khusus yang benar atau sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan 

(KepMenkes) Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004. 
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2.2.4   Tinjauan Tentang Limbah Rumah Sakit 

2.2.4.1 Pengertian Limbah Rumah Sakit 

Limbah menurut kamus hukum ialah sisa proses produksi; air buangan 

pabrik. Limbah/perlimbahan ialah tempat rendah atau lubang yang sengaja digali 

untuk tempat membuang air kotor; tempat rendah/lubang untuk membuang air 

limbah.
47

 

Menurut Pasal 1 ayat (20) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, limbah 

adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah merupakan buangan yang 

dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah 

tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah) atau juga dapat dihasilkan oleh alam 

yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki 

lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis.  

Pada umumnya sesuatu yang ada di bumi ini memiliki suatu karakteristik 

yang berbeda. Termasuk juga limbah yang mempunyai karakteristik sebagai 

berikut:
48

 

1. Berukuran mikro 

Karekteristik ini merupakan karakterisik pada besar kecilnya limbah/ 

volumenya. Contoh dari limbah yang berukuran mikro atau kecil atau bahkan 

tidak biasa terlihat adalah limbah industri berupa bahan kimia yang tidak 

terpakai yang di buang tidak sesuai dengan prosedur pembuangan yang 

dianjurkan. 
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2. Dinamis 

Mungkin yang dimaksud dinamis disini adalah tentang cara 

pencemarannya yang tidak dalam waktu singkat menyebar dan 

mengakibatkan pencermaran. Biasanya limbah dalam menyerbar di perlukan 

waktu yang cukup lama dan tidak diketahui dengan hanya melihat saja. Hal 

ini dikarenakan ukuran limbah yang tidak dapat dilihat 

3. Berdampak luas (penyebarannya) 

Luasnya dampak yang di timbulkan oleh limbah ini merupakan efek 

dari karakteristik limbah yang berukuran mikro yang tak dapat dilihat dengan 

mata telanjang. Contoh dari besarnya dampak yang ditimbulkan yaitu adanya 

istilah “Minamata disease” atau keracunan raksa di Jepang yang 

mengakibatkan nelayannelayan mengidap paralis (hilangnya kemampuan 

untuk bergerak karena kerusakan pada saraf). Kejadian ini terjadi di Teluk 

Minamata dan Sungai Jintsu karena pencemaran oleh raksa. 

4.  Berdampak jangka panjang (antar generasi) 

Dampak yang ditimbulkan limbah terutama limbah kimia biasanya 

tidak sekedar berdampak pada orang yang terkena tetapi dapat mengakibatkan 

turunannya mengalami hal serupa. Dari karakteristik limbah di atas 

pencemaran limbah juga didukung oleh adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi pencemaran limbah terhadap lingkungan diantaranya :
49
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5.  Volume Limbah 

Tentunya semakin banyak limbah yang dihasilkan oleh manusia 

dampak yang akan ditimbulkan semakin besar pula terasa. 

6.  Kandungan Bahan Pencemar 

Kandungan yang terdapat di limbah ini mengakibatkan pencemaran 

lingkungan apabila kandunganya berbahaya dapat mengakibatkan 

pencemaran yang fatal bahkan dapat membunuh manusia serta mahluk hidup 

sekitar. 

7.  Frekuensi Pembuangan Limbah 

Pada saat sekarang ini pembuangan limbah semakin naik frekuensinya 

di karenakan banyaknya industri yang berdiri. Dengan semakin banyak 

frekuensi limbah tentunya pembuanganlimbah menjadi tidak terkandali dan 

usaha untuk mengolahnya tidak dapat maksimal dikarenakan pengolahan 

limbah yang masih jauh dari harapan kita semua.  

Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan 

rumah sakit yang terdiri dari limbah medis dan non-medis. 
50

 Limbah medis 

adalah limbah yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda 

tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, 

limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang 

tinggi. Beberapa pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan limbah rumah sakit, 

khususnya terhadap penurunan kualitas lingkungan dan terhadap kesehatan antara 

lain, terhadap gangguan kenyamanan dan estetika, terutama disebabkan karena 
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warna yang berasal dari sedimen, larutan, bau phenol, bau feses, urin dan 

muntahan yang tidak ditempatkan dengan baik dan rasa dari bahan kimia organik. 

Penampilan rumah sakit dapat memberikan efek psikologis bagi pemakai 

jasa, karena adanya kesan kurang baik akibat limbah yang tidak ditangani dengan 

baik.Limbah rumah sakit pada dasarnya adalah semua limbah yang dihasilkan 

oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya.
51

 Limbah rumah sakit 

dapat berbentuk padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari kegiatan diagnosis 

pasien, pencegahan penyakit, perawatan, penelitian, imunisasi terhadap manusia 

dan laboratorium yang mana dapat dibedakan antara limbah medis maupun non 

medis yang merupakan sumber bahaya bagi kesehatan manusia maupun 

penyebaran penyakit di lingkungan masyarakat.  

Pengelolaan limbah rumah sakit adalah bagian dari kegiatan penyehatan 

lingkungan di rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari 

bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah sakit. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan 

menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh derajat 

kesehatan yang setinggi-tingginya.
52

Oleh karena itu Pemerintah 

menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan pencegahan dan pemberantasan 

penyakit pencegahan dan penanggulangan pencemaran, pemulihan kesehatan, 

penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat dan lain sebagainya.  
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Usaha peningkatan dan pemeliharaan kesehatan harus dilakukan secara 

terus menerus, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang 

kesehatan, maka usaha pencegahan dan penanggulangan pencemaran diharapkan 

mengalami kemajuan. Adapun cara-cara pencegahan dan penanggulangan 

pencemaran limbah rumah sakit antara lain adalah melalui proses pengelolaan 

limbah rumah sakit dan proses mencegah pencemaran makanan di rumah sakit. 

2.2.4.2 Sumber dan Jenis Limbah 

Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan 

rumah sakit dalam bentuk padat, cair dan gas. Berdasarkan wujudnya, limbah 

dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:
53

   

1) Limbah padat adalah limbah yang berwujud padat. Limbah padat bersifat 

kering, tidak dapat berpindah kecuali ada yang memindahkan. Limbah padat 

ini misalnya sisa makanan, sayuran, potongan kayu, sobekan kertas, sampah 

plastik dan logam.  

2) Limbah cair adalah gabungan atau campuran dari air dan bahan-bahan 

pecemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun 

tersuspensi yang terbuang dari sumber domestik (perkantoran, perumahan 

dan perdagangan), sumber industri, dan pada saat tertentu tercampur dengan 

air tanah, air permukaan, atau air hujan.
54

 Contoh limbah cair adalah berasal 

dari dapur, laundry, laboratorium dan rembesan tangki septic tank.  
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3) Limbah gas adalah limbah (zat buangan) yang berwujud gas. Limbah gas 

dapat dilihat dalam bentuk asap limbah gas selalu bergerak, sehingga 

penyebarannya sangat luas. Contoh limbah gas adalah asap dari hasil 

pembakaran limbah di incinerator. 

Sumber adanya limbah sebenarnya banyak sekali tetapi pada 

pengelompokannya sumber limbah terdiri dari: 

1. Aktivitas manusia 

Saat manusia melakukan aktivitas untuk menghasikan sesuatu barang 

produksi maka akan timbul suatu limbah karena tidak mampunya pengolahan 

yang dilakukan oleh manusia menggunkan mesin dan juga sulitnya untuk 

mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang bisa dimanfaatkan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 untuk keperluan manusia. Berikut 

adalah limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia misalnya : 

a. Hasil pembakaran bahan bakar pada industry dan juga kendaran 

bermotor 

b. Pengolahan bahan tambang dan minyak bumi 

c. Pembakaran hutan untuk membuka lahan pertanian ataupun 

perumahan 

2. Aktivitas alam  

Aktivitas diatas, selain dari pencemaran limbah di bumi juga di 

timbulkan oleh aktivitas alam walaupun jumlahnya sangat sedikit 

pengaruhnya terhadap lingkungan karena lokasinya yang biasanya bersifat 

lokal. Berikut ini contoh dari aktivitas alam yang menghasilkan limbah yaitu 
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pembusukan bahan organik alami, adanya aktifitas gunung berapi, banjir, 

longsor serta aktivitas alam yang lain. Karena kedua aktivitas ini 

menimbulkan limbah yang mencemari lingkungan, manusia di bumi terus 

mengembangkan teknologi untuk mencegah dampak pencemaran lingkungan. 

Walaupun dilain pihak limbah terus meningkat terutama diakibatkan oleh 

aktivitas manusia hal ini didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut : 

b. Perkembangan industri 

Perkembangan industri yang sangat cepat baik pertambangan, 

transportasi dan manufakur atau pabrik yang mengahsilkan limbah 

dalam jumlah yang relative besar sehingga terjadi pembuangan limbah 

yang kurang terkontrol karena kurannya teknologi untuk membuat 

limbah menjadi barang yang terurai atau ramah lingkungan. 

c. Modernisasi 

Pada saat sekarang perkembangan teknologi untuk menghasilkan 

barang semakin marak digunakan dikalangan orang yang mengeluti 

bidang industry. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan barang dengan 

cepat tetapi di lain hal perkembangan teknologi berakibat pada semakin 

banyaknya limbah yang dihasilkan oleh teknologi itu sendiri. 

d. Pertambahan penduduk 

Semakin banyaknya penduduk di bumi ini mengakibatkan 

bertambah meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal serta 

meningkatnya jumlah kebutuhan akan barang. Hal ini dapat 

menimbulkan beberapa macam masalah seperti pembukaan lahan untuk 
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pemukiman dan saran transportasi. Pembukaan lahan untuk pemukiman 

dan saran transportasi berdampak terhadap semakin berkurangnya hutan 

untuk mengurangi kadar pencemaran lingkungan. 

e. Penimbunan sampah  

Semakin hari kita melihat banyaknya sampah yang menumpuk 

karena pembuangannya yang sembarangan dan mungkin juga karena 

kurang mampunya tempat pembuangan sampah untuk menampung 

sampah atau yang biasa disebut TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 

dalam menampung sampah sehingga sampah menumpuk di suatu 

tempat yang berdampak menurunnya kualitas lingkungan sekitar. 

Jenis-jenis limbah rumah sakit meliputi bagian berikut ini :
55

 

1. Limbah Klinik 

Limbah dihasilkan selama pelayanan pasien secara rutin, pembedahan 

dan di unitunit resiko tinggi. Limbah ini mungkin berbahaya dan 

mengakibatkan resiko tinggi infeksi kuman dan populasi umum dan staff 

rumah sakit. Oleh karena itu perlu diberi label yang jelas sebagai resiko 

tinggi. Contoh limbah jenis tersebut ialah perban atau pembungkus yang 

kotor, cairan badan, anggota badan yang diamputasi, jarum-jarum dan semprit 

bekas, kantung urin dan produk darah. 
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2. Limbah Patologi 

Limbah ini juga dianggap beresiko tinggi dan sebaiknya diotoklaf 

sebelum keluar dari unit patologi. Limbah tersebut harus diberi label 

biohazard. 

3. Limbah Bukan Klinik 

Limbah ini meliputi kertas-kertas pembungkus atau kantong dan plastik 

yang tidak berkontak dengan cairan badan. Meskipun tidak menimbulkan 

resiko sakit,limbah tersebu cukup merepotkan karena memerlukan tempat 

yang besar untuk mengangkut dan mambuangnya. 

4. Limbah Dapur 

Limbah ini mencakup sisa-sisa makanan dan air kotor.Berbagai 

serangga seperti kecoa, kutu dan hewan mengerat seperti tikus merupakan 

gangguan bagi staff maupun pasien di rumah sakit. 

5. Limbah Radioaktif  

Walaupun limbah ini tidak menimbulkan persoalan pengendalian 

infeksi di rumah sakit, pembuangannya secara aman perlu diatur dengan baik.  

Berdasarkan penelitian, penulis melihat bahwa dari keseluruhan limbah 

diatas juga merupakan jenis limbah yang dihasilkan oleh RSUD dr.Soewondo 

Kendal. Pengolahan limbah pada dasarnya merupakan upaya mengurangi volume, 

konsentrasi atau bahaya limbah, setelah proses produksi atau kegiatan, melalui 

proses fisika, kimia atau hayati.  

Dalam pelaksanaan pengelolaan limbah, upaya pertama yang harus 

dilakukan adalah upaya preventif yaitu mengurangi volume bahaya limbah yang 
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dikeluarkan ke lingkungan yang meliputi upaya mengunangi limbah pada 

sumbernya, serta upaya pemanfaatan limbah. Program minimisasi limbah di 

Indonesia baru mulai digalakkan, bagi rumah sakit masih merupakan hal baru, 

yang tujuannya untuk mengurangi jumlah limbah dan pengolahan limbah yang 

masih mempunyai nilai ekonomi.  

Bermacam-macam limbah mungkin akan kita temui di sekitar kita seperti 

sampah plastik, kaleng, pecahan kaca, kotoran hewan dan lain sebagainya. Dari 

sekian banyaknya limbah ini dapat dikelompokan berdasar sumber dari limbah. 

Pada saat ini salah satu penyebab masalah lingkungan hidup adalah limbah, tetapi 

timbulnya limbah tersebut tidak dapat dihindarkan, karena limbah adalah salah 

satu hasil dari kegiatan. Masalah lingkungan itu timbul akibat pembuangan 

limbah yang sembarangan yang akan mengganggu kesehatan, merusak 

lingkungan hidup serta kenyamanan hidup kita, oleh karena itu kita harus segera 

menanganinya.  

Semakin meningkat kegiatan manusia, semakin banyak pula limbah yang 

dihasilkan. Oleh karena itu perlu peraturan yang mengikat secara hukum terkait 

dengan limbah dan pengelolaannya. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sudah 

memuat aturan segala sesuatu yang terkait limbah tersebut. Aturan itu 

menyangkut apa yang diperbolehkan, dilarang dan sanksi hukumnya.  

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini merupakan penyempurnaan dari 

Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No 4 Tahun 1982 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
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Ditinjau secara kimiawi atau dari zat pembentuknya limbah terdiri dari 

limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik dapat terurai secara alami 

contohnya sisa organisme hewan dan tumbuhan, sedangkan limbah anorganik 

sangat sulit atau tidak mudah untuk bisa terurai secara alami contohnya plastik, 

botol, dan kaleng. Jenis limbah dapat pula dilihat dari bentuk fisiknya yang terdiri 

dari : 

1. Limbah padat atau yang lebih dikenal sebagai sampah. Bentuk fisik dari 

sampah yaitu padat. 

2. Limbah cair yaitu limbah tersebut mempunyai bentuk fisik cair. Contohnya 

air buangan industri dan air buangan rumah tangga. 

3. Limbah gas dan partikel. Bentuk fisiknya yaitu berupa gas atau patikel halus 

(debu). Contohnya gas buangan kenderaan dan buangan pembakaran 

industri. Berdasarkan penelitian, penulis melihat bahwa dari keseluruhan 

jenis limbah di atas, juga merupakan jenis limbah yang dihasilkan pada 

RSUD dr.Soewondo Kendal. 

Disamping pembagian berdasarkan zat pembentuk dan bentuk fisiknya, ada 

yang disebut Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), limbah ini 

dapat berbentuk padat, cair dan gas. Limbah B3 ialah setiap bahan sisa (limbah) 

suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun 

(B3) karena: Mudah meledak, maksudnya ialah limbah yang melalui reaksi kimia 

dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat 

merusak lingkungan sekitarnya. 
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1. Mudah terbakar, maksudnya ialah limbah yang apabila berdekatan dengan 

api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan 

apabila telah nyala akan terus terbakar dalam waktu yang lama. 

2. Bersifat reaktif, maksudnya ialah limbah yang dapat menyebabkan 

kebakaran karena melapaskan atau menerima oksigen. 

3. Beracun, maksudnya ialah limbah yang mengandung racun yang berbahaya 

bagi manusia dan lingkungan. 

4. Menyebabkan infeksi, maksudnya ialah limbah yang dapat menyebabkan 

infeksi sangat berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti 

hepatitis dan kolera yang pada pekerja dan masyarakat di sekitar lokasi 

pembuangan limbah. 

Bersifat korosif, maksudnya ialah limbah yang dapat menyebabkan iritasi 

(terbakar) pada kulit.Bahan berbahaya dan beracun mungkin dapat kita jumpai di 

rumah kita, seperti buangan produk yang tidak memenuhi standar yang aman bagi 

lingkungan atau sisa bahan maupun tumpahan bahan kimia yang kadaluarsa.Pada 

umumnya, produk yang mengandung B3 bersifat mudah meledak dan terbakar, 

reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan menyebabkan karat (korosif).  

Berikut ini adalah contoh produk yang mengandung B3 antara lain 

pengharum ruangan, pemutih pakaian, diterjen pakaian, pembersih kamar mandi, 

pembesih kaca/jendela, pembersih lantai, pengkilat kayu, pembasmi serangga, lem 

perekat, hair spray, batu baterai, baterai dan oli bekas dan lain-lain. 

Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat B3 

berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah sisa suatu 
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usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Bahan berbahaya dan beracun 

(B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, 

dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat 

mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan 

lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk 

hidup lain. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, 

penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau 

penimbunan.
56

 

Pengaturan hukum mengenai limbah B3 meliputi keseluruhan peraturan 

tentang apa yang harus / boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan 

dalam kaitannya dengan limbah B3, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat 

dipaksakan. Dalam kaitan ini telah dikeluarkan Undang-Undang No 32 tahun 

2009 yakni Pasal 58 mengenai Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, 

menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib 

melakukan pengelolaan B3.”
57

 

Larangan yang perlu mendapat perhatian bagi setiap orang atau badan usaha 

adalah larangan untuk membuang limbah B3 secara langsung ke dalam air, tanah 

atau udara. Dengan demikian, penghasil limbah B3 wajib melakukan pengolahan 

B3, dimana pengolahan limbah B3 bertujuan untuk menghilangkan atau 
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mengurangi sifat bahaya dan beracun limbah B3 agar tidak membahayakan 

kesehatan manusia dan untuk mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan 

lingkungan.
58

 

Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkan 

selama 90 hari sebelum diserahkan kepada pengolah limbah B3, dan wajib 

bertanggung jawab terhadap limbah B3 yang dikumpulkan dan disimpannya. 

Pengumpul limbah B3 yang dimiliki oleh pihak RSUD dr.Soewondo Kendal  

hanya sebanyak 1 orang dan hal ini akan menyebabkan terlalu banyak limbah 

yang tersimpan di dalam suatu ruangan. Pengolah limbah B3 wajib membuat 

analisis mengenai dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan 

rencana pemantauan lingkungan untuk menyelenggarakan kegiatannya baik secara 

sendiri maupun secara terintegritas dengan kegiatan utamanya. 

Ketentuan atau peraturan mengenai persyaratan teknis pengolahan limbah 

B3 ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, sedangkan izin 

lokasi pengolahan limbah B3 diberikan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan kabupaten/Kotamadya sesuai rencana tata ruang.
59

Penulis melalui 

penelitian ini menjelaskan bahwa pada RSUD dr.Soewondo Kendal.hanya 

mempunyai Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UPL).Sementara itu, Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan dan Izin Lingkungan pada RSUD tersebut tidak mempunyai atau 

memilikinya. 
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2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa 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. 

Salah satu lingkungan yang memiliki potensi cukup besar untuk tercemar 

oleh unsur-unsur yang dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan 

masyarakat adalah lingkungan rumah sakit. Rumah sakit dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung menghasilkan limbah. 

Salah satu limbah rumah sakit yang memiliki dampak potensial adalah limbah 

cair. Limbah cair yang berasal dari rumah sakit mengandung senyawa organik dan 

anorganik yang cukup tinggi, senyawa kimia, mikroorganisme pathogen yang 

dapat menyebabkan penyakit terhadap kesehatan masyarakat. 

Pengolahan limbah layanan kesehatan baik di dalam maupun di luar 

fasilitas layanan kesehatan, vektor seperti tikus, lalat dan kecoak yang makan 

maupun bertelur pada sampah organik, disebut sebagai carrier pasif mikroba 

patogen, jumlahnya akan meningkat tajam jika terjadi kekeliruan dalam 

pengolahan limbah. Sangat sedikit data yang ada mengenai dampak pajanan 

limbah layanan kesehatan, terutama di negaranegara berkembang. Sistem 

pengkajian yang lebih baik untuk risiko maupun dampak pajanan akan 

memberikan suatu perbaikan di dalam sistem pengolahan limbah layanan 

kesehatan dan dalam perencanaan tindakan perlindungan yang adekuat. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Berpikir Penelitian 

Lingkungan hidup yang tidak tercemar 

 

Penerapan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Umum 
Dampak Negatif akibat pengelolaan 

limbah yang tidak efektif 

Rumah Sakit dr. Soewondo Kendal 

Pengelolaan Limbah 

(Masyarakat) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

 Dalam Pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Daerah  dr. Soewondo  

Kendal  mengacu pada peraturan di bawahnya yakni Peraturan Daerah Propinsi 

Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004 tentang baku mutu air limbah,  pada tahun 2015-

2016  pengelolaan Limbah di Rumah Sakit Umum Daerah  dr. Soewondo  Kendal 

berada di ambang batas,. Untuk itu sesuai Pasal 12 dan 13 Perda Nomor 10 Tahun 

2004 Rumah Sakit Umum Daerah  dr. Soewondo  Kendal  dapat terkena sanksi 

administrasi. dilakukan pencabutan ijin usaha, melainkan Gubernur berwenang 

Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha untuk melakukan audit 

lingkungan hidup sesuai UUPLH yakni Pasal 28 dan 29. 

Dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan limbah yang tidak efektif di  

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soewondo yaitu pada kesehatan manusia, 

keseimbangan lingkungan, keindahan lingkungan, dan gangguan terhadap 

kerusakan benda. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai 

berikut: 
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1. Saran Untuk Rumah Umum Daerah dr. Soewondo kususnya dalam 

pengelolaan limbah: 

a. Melakukan pengelolaan secara tepat sebelum limbah tersebut dibuang ke 

lingkungan dimana hal ini diperlukan untuk mengurangi sifat bahaya dari 

limbah tersebut. 

b. Perlu adanya kerjasama yang terkoordinasi antar semua pihak yangada di 

Rumah sakit, baik kerja sama antar instalasi di rumah sakit maupun juga 

dengan tenaga medis, pasien, maupun pengunjung rumah sakit. 

c. Diperlukan tenaga-tenaga yang berkompeten dan berkualitas dibidang 

tersebut untuk instalasi yang menangani pengelolaan limbah tersebut. 

d. Perlunya pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana penunjang dalam  

pengelolaan limbah. 

2. Saran untuk Kantor BLH kota Kendal adalah : 

a. Seharusnya diadakanya penyuluhan bagi masyarakat tentang perlunya 

cara hidup yang sehat dan bersih demi menjaga kesehatan lingkungan, 

baikmasyarakat sekitar maupaun masyarakat pengguna jasa rumah sakit. 

b. Menambahkan anggaran pada bagian sanitasi untuk membiayai 

operasional pemeliharaan dan perbaikan instalasi pengelolaan limbah. 

c. Kantor BLH Kota Kendal Belum punya peralatan untuk uji Kualitas 

Limbah maka dari itu di anjurkan wajib memiliki alat uji kualitas limbah 

tersebut. 
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