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                                                 BAB 1 

 

                                         PENDAHULUAN  

 

 

1.1 Latar Belakang 

          

       Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum serta memaksimalkan 

kesejahteraan sosial karena negara juga pasti mempunyai itikad atau keinginan 

untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dalam hal mensejahterakan masyarakat 

terbagi pada beberapa bagian serta fokusnya pun terbagi dalam banyak bidang atau 

hal. Didalam kesempatan kali ini peneliti akan memfokuskan pada kesejahteraan 

masyarakat atau kesejahteraan umum dalam bidang kesehatan atau pengelolaan 

limbah rumah sakit. Kesejahteraan merupakan suatu aspek yang penting untuk 

mempersatukan serta menjaga stabilitas umum dalam pembinaan kebersamaan 

masyarakat.  

      Negara Indonesia pasti mempunyai tujuan dalam mensejahterakan 

masyarakatnya tersebut, dan tujuan itu dapat dikenal dalam sebutan tujuan NKRI 

(Negara Kesatuan Republik Indonesia) yaitu antara lain adalah melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan 

kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Hal tersebut juga terlansir pada 
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pembukaan Undang-Undang dasar 1945 pada alinea keempat yang di dalamnya 

juga berisi tentang kesejahteraan umum dan kesejahteraan masyarakat.  

        Kesejahteraan masyarakat itu merupakan konsep pemerintahan ketika negara 

mengambil peranan penting dalam perlindungan dan juga pengutamaan 

kesejahteraan sosial bagi warga negaranya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu 

kegiatan yang teroganisir dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara 

individu dengan lingkungan sosial mereka tersendiri yang terjadi di setiap Negara. 

Di dalam kesejahteraan masyarakat mempunyai arti lain yaitu merupakan 

kepentingan umum yang memang diperlukan dan dibutuhkan atas tujuan bersama 

dalam banyak pihak dan bersifat umum dan tidak ada batasnya. Jadi dalam 

kesejahteraan masyarakat itu berkaitan dan ada di dalamnya yaitu kehidupan 

bersama yang mementingkan tujuan bersama atau kepentingan umum.    

           Kepentingan umum merupakan kepentingan yang berbangsa dan bernegara 

serta juga merupakan kepentingan dari masyarakatnya tersebut, dengan 

memperhatikan berbagai hal yang termasuk didalamnya yaitu hal sosial. Hal sosial 

yang ada dalam kesejahteraan yang saya maksud didalam pembahasan pada 

kesempatan ini adalah menyangkut bagaimana peranan penting rumah sakit dalam 

proses pengelolaan limbah dengan baik dan benar yang mana sesuai dengan aturan 

yang sudah ditetapkan oleh pihak setempat. Karena apabila limbah rumah sakit 

tersebut dapat dikelola dengan baik dan benar dan sesuai dengan prosedur maka 

sangatlah berpenngaruh baik bagi kesehatan masyarakat sekitar rumah sakit 

tersebut.  
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           Bicara mengenai kesehatan maka perlu diketahui terlebih dahulu arti dari 

kesehatan tersebut. Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur 

keberhasilan pembangunan manusia. 1 Tanpa kesehatan maka manusia tidak akan 

bisa produktif dalam menjalankan hidupnya didalam hal apapun. esehatan adalah 

“sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup Kesehatan adalah 

konsep positif menekankan sumber daya sosial dan pribadi, serta kemampuan 

fisik.2 Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan 

yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.3 

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. 4 Selanjutnya apabila dikaitan dengan pembahasan pada kesempatan ini 

adalah yaitu dengan mengetahui pentingnya hukum yang mengatur akan kesehatan. 

Karena masyarakat hukum belum mengenal dan begitu memahami tentang hukum 

kesehatan, karena sangat teknis dan spesifik. 

           Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan 

langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya serta 

hak dan kewajiban baik perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai 

 
1 Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta :  Rajawali Pers, 2015), hlm 2 
2 Khairul Fadli, Pengertian Kesehatan, (kesehatan masyarakat Al-Insyirah Pekan Baru), diakses 

pada 03 maret 2019 
3 Sri Siswati, op.cit hlm 3  
4 http://www.depkes.go.id, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan  

http://www.depkes.go.id/
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penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan 

kesehatan dalam segala aspek organisasi. 5 Hukum kesehatan adalah semua 

ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan 

kesehatan dan penerapannya.6 Maka dari itu hukum kesehatan ini berarti mengatur 

hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima atau 

masyarakat baik perorangan atau kelompok masyarakat.  

          Apabila hukum kesehatan tersebut telah diterapkan oleh masyarakat maka 

dengan itu ada yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan, karena pasti dapat 

berkaitan dengan perilaku masyarakatnya tersebut. Pembahasan mengenai 

pengelolaan limbah ini sangatlah berkaitan dengan kesehatan lingkungan tersebut, 

yaitu bahwa upaya kesehatan ditunjukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan 

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

orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.  

           Lingkungan sebagai faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap 

kesehatan. Lingkungan yang sehat itu adalah lingkungan yang sangat terjaga 

kebersihannya dan ketertiban masyarakatnya. Terkait dengan hal tersebut kesehatan 

juga berpengaruh terhadap lingkungan hidup, dan sebelumnya harus mengetahui 

terlebih dahulu apa itu lingkungan hidup serta aspek-aspek didalamnya dan hukum 

lingkungan hidup tersebut yang pasti berkaitan dengan kesehatan dalam hal 

pengelolaan limbah rumah sakit.  

 
5 Sri Siswati, op.cit, hlm 11 
6 Notoatmodjo Soekidjo, Etika dan Hukum Kesehatan, ( Jakarta : PT Rineka Citra, 2010), hlm 44    
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           Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

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

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain.7 Lingkungan hidup di Indonesia adalah 

lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas wilayah, baik wilayah negara maupun 

wilayah administratif.8  Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik 

antara makhluk hidup dengan unsur alam terdiri dari bermacam-macam proses 

ekologi yang merupakan suatu kesatuan yang mantap.9    

            Pembahasan mengenai lingkungan hidup dan juga berkaitan dengan 

permasalahan pengelolaan limbah rumah sakit, maka juga perlu ditekankan tentang 

pembahasan mengenai pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Karena masalah 

pengelolaan lingkungan hidup yang timbul biasanya itu karena masalah 

keterbelakangannya pembangunan yang perlu segera diatasi. Pengelolaan 

lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas 

berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.10  

 
7 Gaffa Edila, Putra, Lingkungan Hidup dan Amdal, Permata Pers, hlm 3  
8 Gatot P Soemartono, Hukum lingkungan Indonesia, ( Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2004), hlm 

19  
9 Niniek Suparni, Hukum Lingkungan, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm 35 
10 Machmud Syahrul, penegakan hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta : Mandar Maju, 2007), 

hlm 25 
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           Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah 

dampak negatif lingkungan melalui pemilihan atas alternatif, tata letak lokasi, dan 

rancangan bangun proyek. Pengelolaan lingkungan yang bersifat meningkatkan 

dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih 

besar baik kepada pemrakarsa maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut 

menikmati dampak positif tersebut. 11 disamping itu perlu diketahui bahwa rencana 

pengelolaan lingkungan yang tertuang dalam kaitan dengan AMDAL (Analisis 

Dampak Lingkungan). Karena rencana pengelolaan lingkungan dapat berupa 

pencegahan dan penanggulangan dampak negatif serta peningkatan dampat positif 

yang bersifat strategis.  

           Pengelolaan lingkungan juga berkaitan dengan pengelolaan limbah, salah 

satunya adalah pengelolaan limbah rumah sakit. Dimana ketika pengelolaan 

lingkungannya terjalani dengan baik dan benar ataupun sesuai dengan prosedur 

maka pengelolaan limbahnya pun akan baik serta benar dan juga berdasarkan 

prosedurnya. Namun ketika tidak dilakukan semestinya maka akan menghasilkan 

dampak yang sangat buruk bagi kesehatan serta merta bagi lingkungan tersebut. 

Yang akan terjadi apabila limbah tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan 

menghasikan bau tidak sedap dan menghasilkan tumbuhnya bakteri serta virus yang 

mengakibatkan penyakit. Sebelum membahas mengenai bagian dalam limbah 

rumah sakit dan pengelolaannya maka perlu di ketahui hal lainnya yaitu tentang 

pengertian limbah dan rumah sakit tersebut.  

 
11 Gatot P Soemartono, 2004, op.cit, hlm 175  
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               Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan dan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan 

dan rawat darurat. Hakikat dasar rumah sakit adalah pemenuhan kebutuhan dan 

tuntutan pasien yang mengharapkan penyelesaian masalah kesehatannya pada 

rumah sakit.12 Setelah mengetahui arti rumah sakit bahwa dapat dikatakan rumah 

sakit itu merupakan sarana yang menyediakan jasa atau pelayanan yang didalamnya 

terdapat banyak instansi bagiannya yang dilakukan untuk pengobatan atau 

penyembuhan segala macam penyakit. 

               Tentunya saja berarti rumah sakit tersebut mempunyai limbah-limbah 

medis yang dibuang yang pada tahap selanjutnya akan dikelola, dan apakah akan 

dikelola dengan baik atau tidak dan sesuai dengan prosedur atau tidak. Sebelum itu 

maka kita ketahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan limbah. Limbah adalah 

hasil akhir buangan dari suatu produksi baik industri ataupun domestik atau rumah 

tangga. Limbah rumah sakit adalah hasil akhir buangan yang dihasilkan pada sisa-

sisa kegiatan rumah sakit tersebut yang bentuknya beragam yaitu limbah padat dan 

cair, serta limbah B3 (bahan berbahaya beracun). Seperti yang sudah dikatakan 

bahwa limbah rumah sakit ini bentuknya adalah limbah B3 (bahan berbahaya 

beracun) yang mana kalau saja dikelola dengan tidak baik dan benar maka akan 

sangat merugikan banyak pihak khusunya masyarakat sekitar rumah sakit tersebut.  

 
12 Rizky Agustian Listiyono, studi deskriptif tentang kualitas pelayanan di Rumah sakit umum, 

(Mahasiswa program studi ilmu administrasi negara : UNAIR) diakses pada 03 maret 2019 
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               Limbah yang dikelola tidak benar akan menjadi pencemaran lingkungan 

dan penyebab penyakit, dan yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah 

masuk atau dimasukkannya makhlakuk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain 

ke dalam lingkungan dan/ atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan 

manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai 

ketingkatan tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak 

berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.13 Pencemaran lingkungan yang 

diakibatkan oleh limbah rumah sakit ini juga dapat berbentuk limbah cair, yang 

mempunyai hal yang membahayakan yaitu air yang tercemar yang karena senyawa 

organik ataupun anorganik yang akan dengan mudahnya menjadi media 

berkembangnya penyakit. Selanjutnya limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit 

yaitu limbah B3 (bahan berbahaya beracun) karena limbah tersebut tergolong 

limbah yang sangat berpengaruh jika tidak dikelola dengan baik dan benar.  

              Yang dimaksud dengan limbah B3 adalah “setiap limbah yang 

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

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

dapat merusak dan /atau mencemarkan lingkungan hidup dan /atau 

membahayakan.” Dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 yang dibuang 

langsung ke lingkungan sangat besar dan dapat bersifat akumulatif, sehingga 

dampak tersebut akan berantai mengikuti proses pengangkutan (sirkulasi) bahan 

 
13 Niniek Suparni, op.cit, hlm 125 
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dan jaring- jaring rantai makanan. Mengingat besarnya resiko yang ditimbulkan 

tersebut maka pemerintah telah berusaha untuk mengelola limbah B3 secara 

menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. 

                Mengurangi dan mencegah semaksimal mungkin ditimbulkannya limbah 

B3 dan mengolah limbah B3 dengan tepat sehingga tidak menyebabkan terjadinya 

pencemaran lingkungan dan terganggunya kesehatan manusia. Pengelolaan limbah 

B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, 

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

pengelolaan limbah tidak baik dan juga dalam hal mengurangi atau mencegah 

timbulnya semaksimal mungkin dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 tersebut 

ini tentunya berkaitan dengan AMDAL.  

                 Maka yang dimaksud dengan amdal adalah kajian mengenai dampak 

besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada 

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.14  

                 Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha 

dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.15   

                  Amdal difungsikan sebagai dasar penyusunan baik kegiatan tunggal 

ataupun kegiatan terpadu atau multisektor maupun kegiatan dalam kawasan.  Dan 

 
14 Gaffa Edila, Putra, op.cit, hlm 203 
15 Pengertian Amdal, mahasiswa universitas Indonesia, diakses pada 2 april 2019 
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selain pada amdal maka cara menganalisisnya dapat dengan upaya pengelolaan 

lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya 

disebut dengan UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha 

dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang 

tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.16  

        Karena UKL-UPL mempunyai fungsi diantaranya adalah sebagai berikut :17 

a. acuan dalam penyusunan pedoman teknis upaya pengelolaan lingkungan dan 

upaya pemantauan lingkungan bagi departemen/lembaga pemerintah non-

departemen sektoral.  

b. acuan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan 

lingkungan bagi pemrakarsa apabila pedoman teknis UKL dan UPL dari sektoral 

belum diterbitkan.  

c. instrument pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan 

dam pemantauan lingkungan.          

          Dalam pengelolaan limbah rumah sakit tersebut ataupun berdirinya suatu 

instansi rumah sakit yang juga didalamnya terdapat pengelolaan limbah maka 

sebelum itu terdapat adanya izin lingkungan. Dan izin lingkungan adalah izin yang 

diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib 

 
16 Gaffa Edila, Putra, op.cit, hlm 4 
17 Soemartono, Gatot P, op.cit, hlm 180 
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amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.18  

         Dalam hal pengelolaan limbah ada banyak peraturan yang berkaitan. Namun, 

dalam skripsi ini peneliti akan memfokuskan pada Undang-Undang no.44 tahun 

2009 tentang rumah sakit, Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014 

tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Keputusan menkes 

no. 1204 tahun 2004 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dan Peraturan 

Menkes No. 56 tahun 2014 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dalam 

sebuah skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pengelolaan 

Limbah Rumah Sakit khususnya Limbah B3.  

1.2 Rumusan Masalah  

      Dikarenakan masyarakat membutuhkan kesejahteraan umum yang dikaitan 

dengan pengelolaan limbah rumah sakit yang harus dengan benar dan baik 

dikelolanya maka tidaklah dapat kemungkinan pengelolaan tersebut terjadi tidak 

sesuai dengan aturannya. Dan akan menyebabkan kerugian akan masyarakat sekitar 

lingkungan rumah sakit tersebut. Dengan itu yang menjadi pokok permasalahan 

adalah : 

 
18 Gaffa Edila, Putra, op.cit, hlm 6 
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1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab rumah sakit dalam 

pengelolaan limbah  B3 berdasarkan peraturann perundang-undangan di 

Indonesia? 

2. Bagaimana upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh rumah sakit 

terkait dengan pengelolaan dan pembuangan limbah B3?      

1.3 Tujuan Penelitian  

      Tujuan dari penelitian ini adalah :  

           a. Untuk memahami dan mengetahui pengaturan tanggung jawab rumah  

sakit dalam pengelolaan limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-

undangan di Indonesia. 

           b. Untuk memahami dan mengetahui upaya-upaya yang seharusnya 

dilakukan oleh rumah sakit terkait dengan pengelolaan dan pembuangan 

limbah B3.  

1.4 Manfaat Penelitian  

      Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan 

praktis, yaitu: 

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata dan hukum kesehatan.  

             2.  Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan 

pemikiran bagi pembuat kebijakan pihak-pihak pengelola rumah sakit bagi 
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masyarakat agar mendapatkan tambahan informasi tentang pengelolaan 

limbah dari sisi pengaturan dan praktiknya dimasyarakat.  

1.5 Sistematika Penulisan  

      Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi penelitian 

ini maka :  

1. Penulis akan menguraikan secara singkat bagian per bab demi guna 

memberikan suatu 

2. Gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. Sistematika 

penulisan pada suatu 

3. Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut : 

 

           BAB I              PENDAHULUAN 

                                   Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi lima bagian      

yaitu Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat pada Penelittian dan sistematika penelitian. 

            BAB II            TINJAUAN PUSTAKA 

Didalam tinjauan pustaka ini maka penulis Didalam tinjauan 

pustaka ini maka penulis akan membagi sub bahasan yaitu 

landasan teori yang diuraikan secara garis besar mengenai 

peraturan pertanggung jawaban rumah sakit dalam 

pengelolaan limbah di Indonesia, pengertian akan 
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pengelolaan limbah rumah sakit, upaya apa yang dilakukan 

rumah sakit ketika terjadi kesalahan pengelolaan pada 

limbah rumah sakit, serta akreditasi dan izin lingkungan dari 

bagian rumah sakit tersebut. Serta juga penulis akan 

melengkapi dengan keterkaitan kepada lingkungan sekitar 

rumah sakit dalam izin lingkungan serta amdal.  

       BAB III                METODE PENELTIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan 

yang menjadi landasan penulisan yaitu metode pendekatan, 

jenis penelitian, tipe penelitian, sumber dan jenis data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data.  

                                     

        BAB IV              HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab hasil penelitian, penulis akan menguraikan dua 

hal penting yang relevan dengan permasalahan yaitu 

menganalisis mengenai pertanggung jawaban rumah sakit 

dalam pengelolaan limbah tersebut secara baik dan benar 

sesuai peraturan dan serta upaya yang akan dilakukan rumah 

sakit dalam pengelolaan limbah.         
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 BAB V                       PENUTUP 

Isi bab ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas mulai dari Bab I. selain itu, penulis juga akan 

memberikan saran yang relevan dengan permasalahan  
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