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KATA PENGANTAR 

 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun secara berkelanjutan dan 

ramah lingkungan merupakan  suatu target yang harus diwujudkan untuk 

menyediakan lingkungan yang baik dan sehat berdasarkan amanat peraturan 

perundang-undangan dan pemenuhan hak asasi manusia.  

 

Salah satu aspek non teknis yang penting dan harus dipenuhi untuk 

mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat tersebut adalah penyediaan 

regulasi pengelolaan limbah B3 di tingkat Kabupaten. Salah satu langkah 

dalam penyiapan regulasi pengelolaan limbah B3 tersebut adalah  penyusunan 

Naskah Akademik yang dibutuhkan sebagai rujukan untuk penyusunan 

materi Rancangan Peraturan Daerah  Kabupaten Bandung tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.  

 

Naskah Akademik sebagaimana dimaksud meliputi materi substansi 1) 

Tinjauan Teoritik dan Empirik, 2) Peraturan perundang-undangan terkait, 3) 

Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, dan 4) Jangkauan, arah 

pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Masing-

masing materi substansi tersebut telah memberikan penguatan kepada 

pentingnya penetapan suatu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah 

B3 di Kabupaten Bandung sebagai suatu langkah strategis bagi Pemerintah 

Kabupaten Bandung dalam untuk memberikan kepastian hukum dalam 

penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 di wilayahnya serta menyediakan 

lingkungan yang baik dan sehat bagi warganya. 

 

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan 

Naskah Akademik ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga apa yang 

diberikan dapat bermanfaat. 

       Bandung,   Juli 2017 

Tim Penyusun, 
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BAB I  PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah semua bahan/senyawa baik padat, 

cair, maupun gas memiliki potensi mengakibatkan kerusakan pada kesehatan 

manusia dan lingkungan akibat beberapa karakter yang dipunyai senyawa itu. 

Efek Limbah B3 terhadap kesehatan manusia berupa efek akut dan efek 

kronis. Efek Akut dapat meliputi: 1) Kerusakan Saraf, 2) Kerusakan Sistem 

Pencernaan, 3) Kerusakan sistem kardio vaskuler, 4) Kerusakan sistem 

pernafasan, 50 Penyakit kulit, dan  6) Kematian. Sedangkan Efek Kronis dapat 

meliputi: 1) Efek karsinogenik( pendorong terjadinya kanker), 2) Efek 

mutagenik (pendorong mutasi sel tubuh), 3)  Efek teratogenic (pendorong 

terjadinya cacat bawaan), dan 4) Kerusakan sistem reproduksi. 

 

Menurut Setiyono (2005) Limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan 

dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar dan bersifat akumulatif 

sehingga kadarnya makin lama akan makin meningkat. Karena sifat persistant 

dari bahan B3, maka dampak yang timbul dapat berantai mengikuti proses 

pengangkutan (sirkulasi) bahan dan daring-jaring rantai makanan. 

 

Pencemaran limbah B3 di Indonesia sudah sangat memprihatikan. Kasus 

tersebut dikarenakan industri tidak mengelola limbah dengan baik sebelum 

dibuang sehingga mencemari ekosistem sungai dan lahan pertanian di sekitar 

industri. Dua diantara kasus pencemaran limbah B3 di Indonesia yakni kasus 

di Jawa Timur dan di Jawa Barat. Pencemaran limbah B3 di Jawa Barat 

menurut penelitian beberapa organisasi seperti Walhi Jawa Barat, LBH 

Bandung, Pawapeliing dan Greenpeace sangat mengkhawatirkan. Menurut  

laporan mereka bahwa kawasan Rancaekek mengalami kerugian ekonomi 

dengan jumlah lebih dari 11 Triliun rupiah akibat pencemaran limbah B3 di 

Sungai Citarum. Kerugian tersebut meliputi berbagai bidang, diantaranya 

bidang pertanian, perikanan, peternakan dan kesehatan. Setidaknya 900 

hektar lahan pertanian tercemar oleh limbah (Greenpeace Indonesia, 2016). 

 

Mengingat risiko yang diakibatkan, maka pengelolaan limbah B3 perlu 

dikendalikan secara berkelanjutan dan terpadu agar tidak menimbulkan 
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kerugian terhadap kesehatan manusia, mahluk hidup lainnya dan lingkungan 

hidup. 

 

Pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Bandung sebenarnya sudah memiliki 

landasan hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 06 

Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun. Namun demikian seiring dengan perkembangan peraturan 

perundang-undangan pengelolaan limbah B3 saat ini,  yaitu yang ditandai 

dengan penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014  

Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Selain peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud bahwa pengelolaan limbah B3 

sudah secara tegas disebutkan dalam Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional 

untuk Pembangunan Berkelanjutan dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 

ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 

Atas dasar beberapa hal tersebut adalah menjadi penting untuk mengevaluasi 

dan selanjutnya menyediakan naskah akademik serta rancangan peraturan 

daerah yang baru tentang Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Bandung yang 

merupakan repleksi terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan 

limbah B3 yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah 

kabupaten, progresif  dan mampu menjawab kebutuhan pengaturan 

pengelolaan limbah B3 dan dukungan pengaturan pada pengendalian dan 

pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan.  

 

1.2. Identifikasi Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disampaikan di atas maka 

identifikasi permasalahan hukum yang terkait dengan penyusunan Naskah 

Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, meliputi: 

1. Apakah pengelolaan limbah B3 perlu dilakukan mengingat beberapa 

dampak negatif  yang ditimbulkannya? 

2. Apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan 

limbah B3? 
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3. Apakah Naskah Akadaemik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

memiliki landasan  hukum yang kuat sehingga harus ditindaklanjuti 

dengan penetapan Peraturan Daerah? 

4. Apakah pengelolaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selain 

memiliki landasan yuridis juga memiliki landasan filosofis dan  sosiologis? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik  

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang  dikemukakan di atas, 

tujuan penyusunan Naskah Akademik  adalahsebagai berikut:  

1.3.1. Tujuan  

1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Limbah B3.  

2) Mengindentifikasi peraturan perundang-undangan sebagai  dasar hukum 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah 

B3.  

3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah 

B3.  

4) Merumuskan ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah 

pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

Limbah B3.   

 

1.3.2. Kegunaan   

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi 

penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Limbah B3. 

 

1.4. Metode  

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik meliputi  

metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris 

dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan 

melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa 

peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil 

penelitian dan pengkajian, serta referensi lainnya yang dibutuhkan.  
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1.4.1. Alur Pikir 

Alur pikir penyusunan Naskah Akademik ini dengan sasaran  akhir adalah 

tersusunnya Raperda Kabupaten Bandung tentang Pengelolaan Limbah B3  

dimulai dari mengidentifikasi isu strategis perlunya peraturan daerah yang 

baru tentang pengelolaan Limbah B3  yang mengacu pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang baru.  Sebagaimana Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran K 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 

kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan B3, dan Limbah 

Bahan B3, adalah:  

a) Penyimpanan sementara limbah B3 dan  

b) Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah  kabupaten/kota.  

 

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 pada Lampiran 

H. menyebutkan bahwa  Pemerintah memiliki kewenangannya dalam hal 

pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3, pelaksanaan pemulihan 

akibat pencemaran limbah B3, pelaksanaan sistem tanggap darurat, 

penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 dan penerbitan izin, yang 

meliputi:  

1) Izin pengumpulan limbah B3,  

2) Izin lokasi pengolahan limbah B3, dan  

3) Izin penyimpanan sementara limbah B3.  

 

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014  menyebutkan 

bahwa Bupati/Walikota memiliki kewenangan melakukan pengawasan 

pengelolaan Limbah B3, kewenangan tersebut membawa konsekuensi 

diperlukannya peraturan daerah tentang pengelolaan Limbah B3 sebagai 

perangkat pengaturan atas pengelolaan Limbah B3. 

 

1.4.2.Teknik Pengumpulan Data dan Analisis 

Sebagai langkah pertama penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan 

Limbah B3 adalah menyusun Naskah Akademik yang akan dimulai dengan 

studi komprehensif dengan metode Desk study melalui indentifikasi pada isu-

isu strategis pengelolaan Limbah B3 untuk mempertegas justifikasi perlunya 

peraturan daerah tentang pengelolaan Limbah B3 yang baru. Dengan 
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didukung landasan teori dan konsep yang diperoleh dari kajian 

pustaka/referensi-referensi dan peraturan perundang-undangan maka akan 

dirumuskan beberapa landasan yang menjadi dasar penyusunan peraturan 

daerah tentang pengelolaan Limbah B3 yang baru. Beberapa landasan 

dimaksud adalah landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Untuk 

memperkuat landasan sosiologis maka akan dilakukan observasi lapangan 

pada kondisi eksisting teknis pengelolaan Limbah B3, Serta rangkaian 

kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, 

pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil 

pengolahan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung tentang Pengelolaan Limbah B3 

 

Hasil desk study dan observasi serta survey lapangan selanjutnya dikaji dan 

analisis  secara deskriptif untuk memberikan gambaran/tampilan kondisi 
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pengendalian dan pengelolaan Limbah B3 Kabupaten Bandung yang 

selanjutnya dituangkan ke dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung tentang Pengendalian dan Pengelolaan Limbah 

B3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naskah Akademik| 7  

 

 

 

BAB II  KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS  

2.1. Kajian Teoritis 

2.1.1. Limbah B3 

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari 

suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, 

pertambangan dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan 

debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat 

beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah B3.  

 

Terkait dengan Limbah B3 terdapat beberapa definisi yang perlu diperhatikan, 

yaitu: 

a. Definisi dari limbah B3 berdasarkan BAPEDAL (1995) adalah setiap 

bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung 

bahan berbahaya dan beracun (B3) karena sifat (toxicity, flammability, 

reactivity, dan corrosivity) serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik 

secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan 

lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Contoh limbah B3 

ialah logam berat seperti Al, Cr, Cd, Cu, Fe, Pb, Mn, Hg, dan Zn serta zat 

kimia seperti pestisida, sianida, sulfide, fenol dan sebagainya. 

b. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, terdapat 

beberapa definisi lagi ydng perlu diperhatikan, yaitu: 

(1) Bahan Berbahaya dan Beracun adalah zat, energi, dan/atau 

komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau 

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat 

mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat 

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup 

manusia serta makhluk hidup lainnya. 

(2) Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 

(3) Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut 

Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

mengandung B3. 

(4) Limbah bahan berbahaya dan beracun dari sumber spesifik 

khusus, yang selanjutnya disebut Limbah Khusus, adalah sisa 
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suatu usaha dan/atau kegiatan dan mengandung B3 yang 

memiliki toksisitas rendah. 

 

 

Limbah Beracun terdiri atas: 

(1) Limbah mudah meledak (explosive) adalah limbah yang melalui reaksi 

kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang 

dengan cepat dapat merusak lingkungan. 

Pada suhu dan tekanan standar (25 derajat Celcius, 760 mmHg) dapat 

meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan 

gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak 

lingkungan sekitarnya. Limbah ini berbahaya selama penanganannya, 

baik pada saat pengangkutannya maupun saat pembuangannya, karena 

limbah jenis ini dapat menimbulkan rekasi hebat dan dapat melukai 

manusia serta dapat merusak lingkungan. Limbah mudah meledak dapat 

didefinisikan sebagai : Limbah yang melalui reaksi kimia dapat 

menghasilkan gas dengan cepat, suhu dan tekanan yang tinggi yang 

mampu merusak lingkungan sekitarnya.Contoh: 

a. Limbah dari pabrik yang menghasilkan bahan eksplosif. 

b. Limbah kimia khusus dari laboratorium seperti asam prikat (picric 

acid). 

 

(2) Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, 

percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau 

terbakar dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu 

lama. 

Suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Dapat menjadi panas atau meningkat suhunya dan terbakar karena 

kontak dengan udara pada temperatur ambien; 

b. Padatan yang mudah terbakar karena kontak dengan sumber nyala 

api; 

c. Gas yang mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal; 

d. Mengeluarkan gas yang sangat mudah terbakar dalam jumlah yang 

berbahaya, jika bercampur atau kontak dengan air atau udara 

lembab; 
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b. Mudah menyala (flammable). 

 

Limbah ini berbahaya apabila terjadi kontak dengan buangan (gas) yang 

panas dari kendaraan, rokok atau sumber api lain karena dapat 

menimbulkan kebakaran yang tidak terkendalikan baik didalam 

kendaraan pengangkut maupun dilokasi penanaman limbah (landfill). 

Limbah mudah menyala/terbakar ini didefinisikan sebagai: Limbah yang 

apabila didekatkan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala 

lain akan mudah menyala/terbakar dan apabila telah menyala akan terus 

terbakar hebat dalam waktu yang lama. Contoh umum dari limbah ini 

adalah: pelarut seperti benzena, toluena atau aseton. Limbah-limbah ini 

berasal dari pabrik cat, pabrik tinta dan kegiatan lain yang menggunakan 

pelarut tersebut; antara lain pembersihan metal dari lemak/minyak, serta 

laboratorium kimia. Contoh lainyang bisa mudah kita ketahui adal;ah 

bensin. 

 

(3) Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena  

melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang 

tidak  stabil dalam suhu tinggi. 

 

(4) Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya 

bagi  manusia dan lingkungan. Suatu bahan yang memiliki karakteristik 

seperti, sifat racun bagi manusia, yang dapat menyebabkan keracunan 

atau sakit yang cukup serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui 

pernafasan, kulit atau mulut. Serta sifat bahaya toksisitas akut. 

Contonya misalkan pestisida. 

 

(5) Limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah laboratorium yang 

terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, 

seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh 

manusia yang terkena infeksi. 

 

Limbah B3  tidak dapat begitu saja ditimbun, dibakar atau dibuang ke 

lingkungan, karena mengandung bahan yang dapat membahayakan manusia 

dan makhluk hidup lain. Limbah ini memerlukan cara penanganan yang lebih 
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khusus dibanding limbah yang bukan B3. Limbah B3 perlu diolah, baik secara 

fisik, biologi, maupun kimia sehingga menjadi tidak berbahaya atau berkurang 

daya racunnya. Setelah diolah limbah B3 masih memerlukan metode 

pembuangan yang khusus untuk mencegah resiko terjadi pencemaran. 

Beberapa metode penanganan limbah B3 yang umumnya diterapkan adalah 

sebagai berikut: 

 

(1) Metode pengolahan secara kimia, fisik dan biologi 

Proses pengolahan limbah B3  dapat dilakukan secara kimia, fisik, atau 

biologi. Proses pengolahan limbah B3 secara kimia atau fisik yang 

umumnya dilakukan adalah stabilisasi/solidifikasi. Stabilisasi/solidifikasi 

adalah proses pengubahan bentuk fisik dan sifat kimia dengan 

menambahkan bahan peningkat atau senyawa pereaksi tertentu untuk 

memperkecil atau membatasi pelarutan, pergerakan, atau penyebaran 

daya racun limbah, sebelum dibuang. Contoh bahan yang dapat 

digunakan untuk proses stabilisasi/solidifikasi adalah semen, kapur 

(CaOH2), dan bahan termoplastik. 

 

Metode insinerasi (pembakaran) dapat diterapkan untuk memperkecil 

volume B3 namun saat melakukan pembakaran perlu dilakukan 

pengontrolan ketat agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari 

udara. 

 

Proses pengolahan limbah B3 secara biologi yang telah cukup 

berkembang saat ini dikenal dengan istilah bioremediasi dan 

viktoremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan bakteri dan 

mikroorganisme lain untuk mendegradasi/ mengurai limbah B3, 

sedangkan Vitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk 

mengabsorbsi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. 

Kedua proses ini sangat bermanfaat dalam mengatasi pencemaran oleh 

limbah B3 dan biaya yang diperlukan lebih muran dibandingkan dengan 

metode Kimia atau Fisik. Namun, proses ini juga masih memiliki 

kelemahan. Proses Bioremediasi dan Vitoremediasi merupakan proses 

alami sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk 

membersihkan limbah B3, terutama dalam skala besar. Selain itu, karena 
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menggunakan makhluk hidup, proses ini dikhawatirkan dapat membawa 

senyawa-senyawa beracun ke dalam rantai makanan di ekosistem. 

(2) Metode Pembuangan Limbah B3 

a. Sumur dalam/ Sumur Injeksi (deep well injection) 

Salah satu cara membuang limbah B3 agar tidak membahayakan 

manusia adalah dengan cara memompakan limbah tersebut melalui 

pipa kelapisan batuan yang dalam, di bawah lapisan-lapisan air tanah 

dangkal maupun air tanah dalam. Secara teori, limbah B3 ini akan 

terperangkap di lapisan itu sehingga tidak akan mencemari tanah 

maupun air. Namun, sebenarnya tetap ada kemungkinan terjadinya 

kebocoran atau korosi pipa atau pecahnya lapisan batuan akibat 

gempa sehingga limbah merembes kelapisan tanah. 

 

b. Kolam penyimpanan (surface impoundments) 

Limbah B3 cair dapat ditampung pada kolam-kolam yang memang 

dibuat untuk limbah B3. Kolam-kolam ini dilapisi lapisan pelindung 

yang dapat mencegah perembesan limbah. Ketika air limbah menguap, 

senyawa B3 akan terkosentrasi dan mengendap di dasar. Kelemahan 

metode ini adalah memakan lahan karena limbah akan semakin 

tertimbun dalam kolam, ada kemungkinan kebocoran lapisan 

pelindung, dan ikut menguapnya senyawa B3 bersama  air limbah 

sehingga mencemari udara. 

 

c. Landfill untuk limbah B3 (secure landfils) 

Teknologi secure landfill dilaksanakan dengan mengurung 

("encapsule") limbah B3 dalam suatu lahan penimbunan (landfill). 

Limbah B3 dapat ditimbun pada landfill, namun harus pengamanan 

tinggi. Pada metode pembuangan secure landfills, limbah B3 

ditempatkan dalam drum atau tong-tong, kemudian dikubur dalam 

landfill yang didesain khusus untuk mencegah pencemaran limbah 

B3. Atau dilakukan dengan metode bagian dasar dari landfill tersebut 

dilapisi berbagai tingkatan lapisan pengaman yang berfungsi untuk 

mengurung limbah B3, agar polutan tidak terdistribusi ke lingkungan 

sekitarnya melalui proses perembesan ke dalam air tanah.  
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Gambar 2. Penampang Melintang Fasilitas Penimbusan Akhir (Landfill) 

 

Jenis limbah B3 yang dapat langsung ditimbun dan landfill sangat 

sedikit (misalnya : limbah asbes). Sebagian besar limbah B3 anorganik 

harus diproses terlebih dahulu dengan cara stabilisasi/solidifikasi 

untuk mengurangi /menghilangkan sifat racun limbah B3. 

 

Landffill ini harus dilengkapi peralatan moditoring yang lengkap untuk 

mengontrol kondisi limbah B3 dan harus selalu dipantau. Metode ini 

jika diterapkan dengan benar dapat menjadi cara penanganan limbah 

B3 yang efektif. Namun, metode secure landfill merupakan metode 

yang memliki biaya operasi tinggi, masih ada kemungkinan terjadi 

kebocoran, dan tidak memberikan solusi jangka panjang karena 

limbah akan semakin menumpuk.    

 

Berikut ini hierarki pengelolaan limbah B3 : 

(1) Reduksi pada Sumber 

Upaya mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas dan tingkat bahaya 

limbah yang akan menyebar ke lingkungan secara preventif langsung 

pada sumber pencemar. Salah satu keuntungan reduksi limbah pada 

sumbernya adalah meningkatkan efisiensi produksi serta mengurangi 

biaya pengolahan limbah dan pelaksanaannya relatif murah. Upaya ini 

bersifat preventif, oleh karena itu dalam melaksanakan pengelolaan 

limbah, hal ini harus dilakukan untuk pertama kali. 
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Reduksi Limbah pada Sumbernya dapat dilakukan dengan berbagai cara 

yaitu : 

a. House Keeping yang baik 

House keeping merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan dalam menjaga kebersihan lingkungan pabrik dengan 

mencegah terjadinya ceceran, tumpahan atau kebocoran bahan, 

serta menangani limbah yang terjadi dengan sebaik mungkin. 

 

b. Segregasi Aliran Limbah 

Segregasi aliran limbah adalah pemisahan berbagai jenis aliran 

limbah menurut jenis komponen, konsentrasi atau keadaannya, 

sehingga dapat mempermudah, mengurangi volume, atau 

mengurangi biaya pengolahan limbah. Dengan segregasi limbah 

akan memudahkan dan memungkinkan pemanfaatan salah satu 

aliran. 

 

Contoh : Pemisahan limbah dari proses produksi dengan limbah dari 

sanitasi. 

 

c. Pelaksanaan “Preventive Maintenance” 

Preventive Maintenace adalah pemeliharaan/penggantian alat atau 

bagian alat menurut waktu yang telah dijadualkan, berdasarkan 

waktu kerusakan alat. Pelaksanaan yang ketat dari program ini 

dapat menghindari kerusakan alat, yang pada akhirnya dapat 

mengurangi jumlah limbah yang terjadi. 

 

d. Pengelolaan Bahan (Material Inventory) 

Pengelolaan bahan adalah suatu upaya agar persediaan bahan selalu 

cukup untuk menjamin kelancaran produksi, tetapi tidak 

berlebihan, sehingga tidak menimbulkan gangguan lingkungan. 

Penyimpanan diusahakan agar tetap rapi dan selalu terkontrol, 

sehingga tidak terjadi ceceran atau kerusakan bahan. Jika hal ini 

berarti mengurangi limbah terjadi. 
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e. Pengaturan Kondisi Proses dan Operasi yang Baik 

Efisiensi yang terlihat dari meningkatnya hasil dapat dicapai dengan 

pengoperasian proses produksi pada kondisi optimum dan 

pengoperasian alat sesuai dengan petunjuk pengoperasian/ 

penggunaan alat. Kondisi proses yang demikian dapat juga 

mengurangi kehilangan bahan akibat kebocoran dan tumpahan, 

sehingga mengurangi terjadinya limbah. 

 

(2) Pemanfaatan limbah B3 

Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang 

menghasilkan Limbah B3. Dalam hal setiap orang tidak mampu 

melakukan sendiri, Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada 

Pemanfaat Limbah B3. Pemanfaatan Limbah B3 meliputi:  

a) Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;  

b) Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;  

c) Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan  

d) Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 

Pemanfaatan Limbah B3 dilakukan dengan mempertimbangkan: 

ketersediaan teknologi; standar produk apabila hasil Pemanfaatan 

Limbah B3 berupa produk; dan  baku mutu atau standar lingkungan 

hidup. 

 

Pemanfaat limbah B3 adalah bagian dari kegiatan pengelolaan limbah B3 

yang bertujuan memproses limbah B3 menjadi suatu produk melalui 

daur ulang (recycling), perolehan kembali (recovery) dan penggunaan 

kembali (reuse) (3R). 

a. Recycle 

Recycle atau daur ulang adalah proses peningkatan kemurnian 

refrigeran bekas dengan peralatan khusus, melalui proses fisika 

dengan jalan penyaringan dan pemisahan minyak pelumas dan gas 

yang tidak dapat mengembun (non-condensable gas) untuk digunakan 
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kembali. Refrigeran adalah zat yang digunakan sebagai fluida kerja 

dalam proses penyerapan panas. Beberapa contoh recycle: 

 

(1) Memilah antara sampah organik dan non organik 

(2) Mendaur ulang segala yang dapat didaur ulang: plastik, kupasan 

buah segar dan sayur mayur, kertas dan kardus, gelas dan 

kaleng. 

 

b. Recovery 

Recovery adalah proses pemindahan refrigeran dari dalam suatu 

sistem refrigerasi ke dalam suatu tabung/tangki penampung. 

Beberapa contohnya: 

1) Memakai listrik seperlunya. 

2) Menanam pohon untuk menyerap gas karbon dioksida yang ada 

di udara. 

3) Hemat dalam menggunakan air. 

4) Menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk jarak yang tidak 

begitu jauh <5 km. 

5) Mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak dapat didaur 

ulang. 

c. Reuse 

Pemanfaatan limbah langsung tanpa proses daur ulang disebut 

pemanfaatan ulang (reuse). Jenis limbah seperti ini biasanya dapat 

dimanfaatkan secara langsung atau dikonversikan dengan produk lain 

seperti pangan, pakan, pupuk organik, dan sumber energi. Beberapa 

contohnya : 

1) Memilih alat rumah tangga atau elektronik yang hemat energy. 

2) Mencari merk yang memperhatikan lingkungan. 

3) Menggunakan tas belanja yang mudah didaur ulang. 

4) Menggunakan kendaraan umum untuk bepergian. 

5) Mulai menggunakan energi bahan bakar alternatif yang tidak 

hanya dari bahan energi fosil, diantaranya biogas, biodisel, surya 

sel. 
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6) Mengurangi emisi CFC dan emisi pengganti CFC dengan tidak 

menggunakan aerosol dan menggunakan energi efisien. 

7) Memilih peralatan yang mempunyai usia pakai lebih lama. 

 

Limbah B3 yang akan dimanfaatkan harus di Uji coba pemanfaatan.  Uji coba 

diwajibkan untuk Pemanfaatan Limbah B3: 1) sebagai substitusi bahan baku 

yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia; dan 2) sebagai substitusi 

sumber energi. Uji coba pemanfaatan atau pengolahan dilakukan untuk: uji 

coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan atau 

Pengolahan Limbah B3. 

 

Kegiatan pengelolaan limbah B3 meliputi pengumpulan limbah, pemindahan, 

penyimpanan, pengolahan, pengurangan limbah, daur ulang dan pembakaran. 

Operasi Pengelolaan limbah meliputi sejumlah kegiatan, antara lain; 

1. Sistem pengangkutan yang aman dan dioperasikan oleh staf yang dilatih 

secara khusus. 

2. Pemeriksaaan awal dan pemerikasan ulang limbah yang memungkinkan 

untuk mengetahui jenis limbahnya dan bagaimana mengolahnya. 

3. Sistem pencatatan yang akan menyimpan data tentang pengiriman, 

pengolahan dan proses pembuangan limbah yang dilakukan. 

4. Sistem pengawasan yang akan memastikan bahwa operasinya tidak 

merusak lingkungan maupun kesehatan karyawan. 

 

Penyimpanan Limbah B3 seperti disebutkan di atas dibatasi pada waktu yeng 

ditetapkan pada volume dan kategori Limbah B3. Adapun ketentuan waktu 

penyimpanan Limbah B3, seperti pada table berikut ini. 

 

LIMBAH B3 YANG DISIMPAN WAKTU PENYIMPANAN (MAKSIMUM) 

Limbah B3 yang dihasilkan 50 (lima puluh) 

kilogram per hari atau lebih; 

90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 

dihasilkan 

Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 

(lima puluh) kilogram per hari untuk Limbah 

B3 kategori 1; 

180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah 

B3 dihasilkan 

Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 

(lima puluh) kilogram per hari untuk Limbah 

B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan 

dari sumber spesifik umum; 

365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak 

Limbah B3 dihasilkan 

Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak 
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khusus. Limbah B3 dihasilkan 

Catatan:  

 Jumlah 50 (lima puluh) kilogram per hari merupakan jumlah kumulatif dari 1 (satu) atau 
lebih nama limbah B3  

 Jika melebihi jangka waktu penyimpanan, lakukan pemanfaatan dan/atau pengolahan 

dan/atau penimbunan dan/atau menyerahkan kepada pengumpul dan/atau pemanfaat 
dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3. 

 

Prinsip-prinsip pengumpulan limbah B3, meliputi: 

a. Pengumpul limbah B3 dilarang melakukan pemanfaatan dan/atau 

pengolahan Limbah B3 yang dikumpulkannya sebagaian atau seluruhnya.  

b. Pengumpul limbah B3 dilarang menyerahkan limbah B3 yang 

dikumpulkannya kepada pengumpul limbah B3 lainnya.  

c. Pengumpul dilarang melakukan pre-treatment (pengolahan awal) limbah B3 

yang dikumpulkannya. 

 

Standar pelaksanaan Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan dengan cara 

termal meliputi standar:  

a. emisi udara;  

b. efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% 

(sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan per seratus); dan  

c. efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa Principle Organic 

Hazardous Constituents (POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 

99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan per 

seratus).  

 

Standar efisiensi pembakaran tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 

dengan menggunakan kiln pada industri semen. Standar efisiensi 

penghancuran dan penghilangan senyawa Principle Organic Hazardous 

Constituents tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan karakteristik 

infeksius.  

 

Standar efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa POHCs tidak 

berlaku untuk pengolahan limbah B3:  

 berupa Polychlorinated Biphenyls; dan  

 yang berpotensi menghasillkan:  Polychlorinated Dibenzofurans; dan  

Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins. 
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Standar pelaksanaan pengolahan limbah B3, meliputi beberapa ketentuan, 

yaitu: 

LIMBAH B3 
STANDAR EFISIENSI PENGHANCURAN DAN 

PENGHILANGAN 

Polychlorinated Biphenyls (PCBs) > 99,9999% 

berpotensi menghasilkan Polychlorinated 

Dibenzofurans 
> 99,9999% 

berpotensi menghasilkan Polychlorinated 

Dibenzo-pdioxins 
> 99,9999% 

 

Jenis teknologi proses  yang umum digunakan dan disesuaikan dengan 

kebutuhan setempat. Teknologi proses  yang umum digunakan yaitu: 1) 

Secure landfill (lahan penimbunan terkendali); 2) Stabilisasi/Solidifikasi; dan 

3) Destruksi Termal. 

 

a. Secure landfill (lahan penimbunan terkendali) 

Sistem pelapisan landfill mengacu pada Standar yang digunakan oleh 

pemerintah Indonesia melalui Keputusan Kepala BAPEDAL 

No.04/BAPEDAL/1995. 

 

1) Sistem pelapisan dasar   

 Sub-base untuk landfill terbuat dari tanah liat yang dipadatkan 

dengan konduktivitas hidrolika jenuh maksimum 1 x 10-9 m/det. 

Ketebalan lapisan ini paling kurang 1 m 

 Secondary Geomembrane adalah berupa lapisan High Density 

Polyethylene (HDPE) dengan ketebalan 1,5 mm . Lapisan ini 

dirancang untuk menahan segala instalasi, operasi dan penutupan 

akhir landfill. 

 Primary Soil Liner adalah terdiri dari lapisaan tanah liat geosintesis 

(geosynthetic clay liner, GCL). GCL ini tebuat dari lempung bentonit 

yang diapit oleh lapisan geotekstil. Dalam keadaan basah jika terjadi 

kebocoran, lempung ini mengembag dan kemudian menyumbat 

kebocoran lapisan atasnya.  
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 Primary Geomembrane adalah lapisan yang mempunyai ketebalan 

1,5 mm. Hal ini dirancang untuk menahan segala tekanan sewaktu 

instalasi, konstruksi,operasi dan penutupan akhir landfill. 

 

 

2) Sistem pelapisan penutup akhir landfill 

 Dilaksanakan sebagai berikut:  

 Intermediate Soil Cover akan ditempatkan diatas timbunan limbah 

setelah lapisan terakhir limbah terbentuk. Lapisan ini terbuat dari 

tanah setempat dengan ketebalan paling sedikit 25 cm.  

 Cap soil Barrier adalah lapisan yang ternbentuk dari lempung yang 

dipadatkan seperti yang terpasang pada pelapisan dasar landfill.  

 Cap geomembrane adalah lapisan HDPE dengan ketebalan 1,0 mm.  

 Cap drainage layer ditempatkan diatas cap geomembrane. Cap 

drainage ini terbuat dari HDPE geonet dengan transmissivitas planar 

paling rendah 30 cm, dan granular soil dengan konduktivitas 

hidrolika minimum 1 x 10-4 m/det. Komponen paling atas  dari cap 

geomembrane adalah geotekstil yang dirancang untuk meminimisasi 

penyumbatan.  

 Vegetative layer adalah lapisan tanah setempat dengan ketebalan 60 

cm yang ditempatkan diatas cap drainege layer.  

 Vegetation adalah lapisan penutup landfill  

 

 

3) Sistem pengendalian dan pemantauan air lindi (leachate)  

Lindi adalah air hujan yang jatuh ke area landfill, yang kontak dengan 

limbah B3 baik lansung maupun tidak lansung dikumpulkan dan 

dipompa. Tahap pemeliharaan dan pemantauan akhir sampai 30 tahun 

kemudian.  

 

b. Stabilisasi/Solidifikasi  

Proses stabilisasi dilakukan untuk menjamin bahwa sifat-sifat kimia dan 

fisika limbah B3 yang diolah adalah sesuai dengan kriteria landfill limbah 

B3. Jika sesuatu hal terjadi terhadap landfill, limbah B3 yang telah 
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distabilisasi ini akan menjamin tidak adanya mobilisasi komponen-

komponen limbah B3 ke lingkungan. 

 

Inti dari proses stabilisasi ini adalah adanya pencampuran antara limbah 

B3 dengan bahan-bahan kimia (stabilization reagents). Proses stabilisasi 

menghasilkan suatu campuran yang aman  

 

c. Destruksi Termal  

 Destruksi termal atau insinerasi adalah suatu proses penghancuran 

polutan organik yang terkandung dalam limbah B3 (misalnya oil sludge, 

PCB, dll.) dengan cara pembakaran atau insenerasi pada suhu dan 

waktu tinggal yang tepat. Umumnya suhu yang aman untuk proses 

insenarasi ini adalah di atas 1250oC dan waktu tinggal gas/uap 

minimum 2 detik.   

 Dua tahap dalam pengolahan limbah B3 secara destruksi termal ini 

yaitu tahap pencampuran (blending) dan tahap insenerasi 

(pembakaran).  

Parameter-parameter fisika dan kimia yang dikendalikan dalam 

pencampuran meliputi: 

 Berat jenis  

 viskositas  

 nilai kalori  

 Kandungan sulfur 

 Kandungan senyawa halida (Cl, Br dan F) 

 Kandungan abu  

 Kandungan logam-logam berat (As, Cd, Cr, Pb, Hg, Tl dan Zn) 

 

2.1.2. Limbah Medis (Rumah Sakit) 

Sampah dan limbah rumah sakit adalah semua sampah dan limbah yang 

dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya. Secara 

umum sampah dan limbah rumah sakit dibagi dalam dua kelompok besar, 

yaitu sampah atau limbah klinis dan non klinis baik padat maupun cair. 

Bentuk limbah klinis bermacam-macam dan berdasarkan potensi yang 

terkandung di dalamnya dapat dikelompokkan sebagai berikut : 
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(1) Limbah benda tajam adalah obyek atau alat yang memiliki sudut tajam, 

sisi, ujung atau bagian menonjol yang dapat memotong atau menusuk 

kulit seperti jarum hipodermik, perlengkapan intravena, pipet pasteur, 

pecahan gelas, pisau bedah. Semua benda tajam ini memiliki potensi 

bahaya dan dapat menyebabkan cedera melalui sobekan atau tusukan. 

Benda-benda tajam yang terbuang mungkin terkontaminasi oleh darah, 

cairan tubuh, bahan mikrobiologi, bahan beracun atau radio aktif. 

(2) Limbah infeksius mencakup pengertian sebagai berikut: Limbah yang 

berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular 

(perawatan intensif). Limbah laboratorium yang berkaitan dengan 

pemeriksaan mikrobiologi dari poliklinik dan ruang perawatan/isolasi 

penyakit menular. Limbah jaringan tubuh meliputi organ, anggota badan, 

darah dan cairan tubuh, biasanya dihasilkan pada saat pembedahan atau 

otopsi. Limbah sitotoksik adalah bahan yang terkontaminasi atau 

mungkin terkontaminasi dengan obat sitotoksik selama peracikan, 

pengangkutan atau tindakan terapi sitotoksik.Limbah farmasi ini dapat 

berasal dari obat-obat kadaluwarsa, obat-obat yang terbuang karena 

batch yang tidak memenuhi spesifikasi atau kemasan yang 

terkontaminasi, obat- obat yang dibuang oleh pasien atau dibuang oleh 

masyarakat, obat-obat yang tidak lagi diperlukan oleh institusi 

bersangkutan dan limbah yang dihasilkan selama produksi obat- obatan. 

(3) Limbah kimia adalah limbah yang dihasilkan dari penggunaan bahan 

kimia dalam tindakan medis, veterinari, laboratorium, proses sterilisasi, 

dan riset. 

(4) Limbah radioaktif adalah bahan yang terkontaminasi dengan radio isotop 

yang berasal dari penggunaan medis atau riset radio nukleida. 

 

Selain sampah klinis, dari kegiatan penunjang rumah sakit juga menghasilkan 

sampah non klinis atau dapat disebut juga sampah non medis. Sampah non 

medis ini bisa berasal dari kantor / administrasi kertas, unit pelayanan 

(berupa karton, kaleng, botol), sampah dari ruang pasien, sisa makanan 

buangan; sampah dapur (sisa pembungkus, sisa makanan/bahan makanan, 

sayur dan lain-lain). Limbah cair yang dihasilkan rumah sakit mempunyai 

karakteristik tertentu baik fisik, kimia dan biologi. Limbah rumah sakit bisa 

mengandung bermacam-macam mikroorganisme, tergantung pada jenis rumah 
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sakit, tingkat pengolahan yang dilakukan sebelum dibuang dan jenis sarana 

yang ada (laboratorium, klinik dll). Tentu saja dari jenis-jenis mikroorganisme 

tersebut ada yang bersifat patogen. Limbah rumah sakit seperti halnya limbah 

lain akan mengandung bahan-bahan organik dan anorganik, yang tingkat 

kandungannya dapat ditentukan dengan uji air kotor pada umumnya seperti 

BOD, COD, pH, mikrobiologik, dan lain-lain.  

 

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

(1) Limbah klinik 

Limbah dihasilkan selama pelayanan pasien secara rutin pembedahan 

dan di unit-unit resiko tinggi. Limbah ini mungkin berbahaya dan 

mengakibatkan resiko tinggi infeksi kuman dan populasi umum dan staf 

Rumah Sakit. Oleh karena itu perlu diberi label yang jelas sebagai resiko 

tinggi. Contoh limbah jenis tersebut ialah perban atau pembungkusyang 

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

semprit bekas, kantung urine dan produk darah. 

(2) Limbah patologi 

Limbah ini juga dianggap beresiko tinggi dan sebaiknya diautoclaf 

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 tersebut cukup merepotkan karena memerlukan 

tempat yang besar untuk mengangkut dan menbuangnya. 

(4) Limbah dapur 

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

seperti kecoa, kutu dan hewan pengerat seperti tikus merupakan 

gangguan bagi staf maupun pasien di Rumah Sakit. 

(5) Limbah radioaktif 

Walaupun limbah ini tidak  menimbulkan persoalan pengendalian infeksi 

di rumah sakit, pembuangan secara aman perlu diatur dengan baik. 

Pemberian kode warna yang berbeda untuk masing-masing sangat 

membantu pengelolaan limbah tersebut 
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Pengelolaan limbah medis dapat dilakukan sbb; 

1. Insinerator khusus adalah untuk limbah berbahaya dan cytostatica  

2. Daur ulang adalah untuk limbah kimia dan limbah cytostatic  

3. Instalasi pengolah limbah. 

 

 

Gambar 3. Penanganan limbah Medis (infeksius) 

 

Pengelolaan limbah Rumah Sakit dilakukan dengan berbagai cara. Yang 

diutamakan adalah sterilisasi, yakni berupa pengurangan (reduce) dalam 

volume, penggunaan kembali (reuse) dengan sterilisasi lebih dulu, daur ulang 

(recycle), dan pengolahan (treatment) (Slamet Riyadi, 2000). 

 

Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan 

kebijakan kodifikasi dengan warna yang menyangkut hal-hal berikut: 

a.  Pemisahan Limbah 

o Limbah harus dipisahkan dari sumbernya 

o Semua limbah beresiko tinggi hendaknya diberi label jelas 

o Perlu digunakan kantung plastik dengan warna-warna yang berbeda 

yang menunjukkan kemana kantong plastik harus diangkut untuk 

insinerasi atau dibuang (Koesno Putranto. H, 1995). 

 

b. Penyimpanan Limbah 
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Dibeberapa Negara kantung plastik cukup mahal sehingga sebagai gantinya 

dapat digunkanan kantung kertas yang tahan bocor (dibuat secara lokal 

sehingga dapat diperloleh dengan mudah) kantung kertas ini dapat 

ditempeli dengan strip berwarna, kemudian ditempatkan ditong dengan 

kode warna dibangsal dan unit-unit lain. 

 

Faslitas penyimpanan menurut Peraturan Pemerintah Nomor  101 Tahun 

2014 ditetapkan berdasarkan Kategori limbah B3 yang dapat disimpan, 

fasilitas penyimpanan tergantung pada Kategori tersebut. Fasilitas dapat 

berupa bangunan, tangka dan/atau container, silo, penumpukan limbah 

(waste pilet), dan bentuk lalinnya yang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bangunan Penyimpanan Limbah 

B3  

Gambar 5. Silo Penyimpanan 

Limbah B3 
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Gambar 6. Penampang Melintang Fasilitas Penumpukan Limbah (waste pile) 

 

Gambar 7. Penampang Melintang Impoundment di Permukaan 

 

c. Penanganan Limbah B3 

o Kantung-kantung dengan warna harus dibuang jika telah terisi 2/3 

bagian. Kemudian diikiat bagian atasnya dan diberik label yang jelas 

o Kantung harus diangkut dengan memegang lehernya, sehingga  jika 

dibawa mengayun menjauhi badan, dan diletakkan ditempat-tempat  

tertentu untuk dikumpulkan 

o Petugas pengumpul limbah harus memastikan kantung-kantung 

dengan  warna yang sama telah dijadikan satu dan dikirimkan ketempat 

yang sesuai 

o Kantung harus disimpan pada kotak-kotak yang kedap terhadap kutu 

dan hewan perusak sebelum diangkut ketempat pembuangan. 

 

d. Pengangkutan limbah 

Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat 

angkut yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1. Pengangkutan Limbah 

B3 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk 

Limbah B3 kategori 2. Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki: 1) 
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rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan 2) izin Pengangkutan Limbah 

B3.  

 

Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 menjadi dasar diterbitkannya izin 

Pengangkutan Limbah B3 oleh Menteri Perhubungan. Rekomendasi 

Pengangkutan Limbah B3 diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 

 

Pengangkutan Limbah B3 wajib disertai dengan manifes Pengangkutan 

Limbah B3. Pengangkut Limbah B3 wajib dilakukan oleh badan usaha 

berbadan hukum (PT, Koperasi, Yayasan) yang  terdaftar sebagai badan 

hukum di Kementerian Hukum dan HAM. 

 

 

Gambar 8. Pola Pengangkutan Vs Rekomendasi dan Manifes 

 

Kantung limbah dipisahkan dan sekaligus dipisahkan menurut kode 

warnanya. Limbah bagian bukan klinik misalnya dibawa kekompaktor, 

limbah bagian Klinik dibawa keinsenerator. Pengangkutan dengan 

kendaraan khusus (mungkin ada kerjasama dengan dinas pekerja umum) 

kendaraan yang digunakan untuk mengangkut limbah tersebut sebaiknya 

dikosongkan dan dibersihkan setiap hari, jika perlu (misalnya bila ada  

kebocoran kantung limbah) dibersihkan dengan menggunakan larutan 

klorin. 

 

e. Pembuangan limbah 

Setelah dimanfaatkan dengan konpaktor, limbah bukan klinik dapat 

dibuang ditempat penimbunan sampah (Land-fill site), limbah klinik harus 



Naskah Akademik| 27  

 

dibakar (insenerasi), jika tidak mungkin harus ditimbun dengan kapur dan 

ditanam limbah dapur sebaiknya dibuang pada hari yang sama sehingga 

tidak sampai membusuk. 

 

 

 

 

 

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan 

Norma 

2.2.1. Kedudukan Peraturan Daerah 

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan 

bahwa pembentukan Peraturan Daerah dimaksudkan untuk melaksanakan 

tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab serta atas dasar 

melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan 

oleh karena itu, ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan 

kepentingan umum serta Peraturan Daerah lainnya. Peraturan Daerah 

memiliki kedudukan yang sangat strategis karena diatur  dalam ketentuan 

Pasal 18 ayat (6) landasan konstitusional UUD 1945. Undang-undang No.  12 

Tahun 2011 menyebutkan bahwa  Peraturan Daerah merupakan salah satu 

jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem 

hukum nasional.  

 

2.2.2. Fungsi Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah mempunyai fungsi sebagai instrumen kebijakan untuk 

melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Karena kedudukannya 

sebagai Peraturan Daerah maka Peraturan Daerah merupakan peraturan 

pelaksana dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. Peraturan Daerah juga memiliki fungsi sebagai penampung 

kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di 

daerah yang dalam ketentuannya harus berada pada koridor Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

(UUD) 1945. Dalam hal lain fungsi Peraturan Daerah adalah sebagai alat 

pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.  
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2.2.3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 

Hierarki sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang secara tegas 

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.  

Kedudukan peraturan daerah pada hierarki peraturan perundang-undangan 

adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  

4) Peraturan Pemerintah;  

5) Peraturan Presiden;  

6) Peraturan Daerah Provinsi; 

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 

2.2.4. Materi Muatan Peraturan Daerah 

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa “Materi muatan Peraturan 

Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan 

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta 

penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi (Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011). Selain itu  menurut 

Pasal 4 Permendagri No.  80 Tahun 2014, materi muatan Peraturan Daerah 

dapat memuat materi muatan lokal/kearifan lokal sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.     

 

Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (medebewind), 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang 

lebih   tinggi   dengan   memperhatikan   ciri   khas   masing-masing   daerah. 

Selain itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 

umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.   

 

Materi muatan Peraturan daerah tidak boleh meregulasi hal ikhwal yang 

menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Betapapun luasnya cakupan otonomi daerah, otonomi daerah tidak boleh 

meretak-retakkan bingkai NKRI. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan 

bahwa peraturan daerah tidak boleh memuat hal urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, seperti tentang: 

1. politik luar negeri; 

2. pertahanan; 

3. keamanan; 

4. yustisi; 

5. moneter dan fiskal nasional; dan; 

6. agama 

 

Materi muatan peraturan daerah dapat memuat asas sesuai dengan substansi 

peraturan daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan 

pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi: 

a. kejelasan tujuan; 

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 

c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 

d. dapat dilaksanakan; 

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. kejelasan rumusan; dan 

g. keterbukaan 

 

Peraturan daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah 

setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi 

derajatnya (Bagir Manan, 2002). Oleh karena itu materi peraturan daerah 

secara umum memuat antara lain:  

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang 

berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;  

2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (Mendebewindl). 

Dengan demikian peraturan daerah merupakan produk hukum dari 

pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu 

melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga merupakan legalitas untuk 

mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom (Rosjidi 

Ranggawidjaja, 1998). 
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Selanjutnya mengenai materi muatan Perda dapat berasal dari beberapa sisi, 

antara lain:  

a. berasal dari delegasi Undang-undang  

b. karena inisiatif daerah  

c. penjabaran dari adat  

d. penjabaran dari agama  

 

Memeperhatikan materi muatan Perda tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa 

apabila dalam pembuatan peraturan daerah tersebut benar-benar merupakan 

atau mengimplementasikan hal-hal tersebut, maka diharapkan peraturan 

daerah tersebut benar-benar dapat memberikan makna bagi masyarakat, 

terutama dalam mengakomodir kearifan lokal. Pembuatan peraturan daerah 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut diatas akan menghindari adanya 

Peraturan Daerah yang bermasalah (Suharjono, 2014). 

 

2.2.5. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah 

Dalam pembentukan peraturan daerah paling sedikit harus memuat 3 (tiga) 

landasan yaitu: 

1) Landasan Filosofis, adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau 

ideologi Negara. Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain 

berisi nilai- nilai moral atau etika yang pada dasarnya berisi nilai-nilai yang 

baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita 

yang dijunjung tinggi tinggi dari suatu daerah tertentu. Di dalamnya ada 

nilai kebenaran, keadilan,  kesusilaan,  dan  berbagai  nilai  lainnya  yang  

dianggap  baik. Peraturan daerah yang baik harus berdasarkan pada 

semua itu. Semua nilai yang ada di Indonesia terakumulasi dalam 

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Peraturan daerah dikatakan 

mempunyai landasan filosofis (filosofishe grondslang) apabila rumusannya 

atau normanya mendapat pembenaran (rechtsvaardiging) dikaji secara 

filosofis. Jadi, ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila sejalan 

dengan nilai-nilai yang baik. Misalnya, menganiaya hewan sebelum 

disembelih untuk keperluan suatu pesta adat (paham yang berakar dari 

living law). Jika larangan ini dikuatkan melalui Peraturan daerah, maka ia 

memperoleh landasan filosofis. 
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2) Landasan Sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau 

kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan 

atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan 

harapan masyarakat Suatu peraturan daerah dikatakan  mempunyai  

landasan  sosiologis apabila  ketentuannya  sesuai  dengan  keyakinan  

umum  atau  kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar Peraturan 

Daerah yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf mati 

belaka. Hal ini berarti bahwa Peraturan daerah yang dibuat harus 

dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat 

yang bersangkutan. Pada prinsipnya hukum yang dibentuk harus sesuai 

dengan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat, dan jika tidak 

sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran   masyarakat   tidak   

akan ada   artinya,   tidak   mungkin   dapat diterapkan karena tidak 

dipatuhi dan ditaati, misalnya Peraturan Daerah Perizinan tentang 

Prostitusi. 

3) Landasan Yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan 

untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara 

atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan 

hukum yang menjadi dasar kewenangan (bevoegdheid,   competentie) 

pembuatan peraturan daerah. Apakah  kewenangan  seseorang  pejabat  

atau  badan  mempunyai  dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk 

peraturan daerah sangat diperlukan. Menurut Bagir Manan (2002), dasar 

yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan karena akan 

menunjukkan, adanya kewenangan dari pembuat peraturan, adanya 

kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur, untuk menghindari 

peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan dengan   

peraturan   perundangan   yang   lebih   tinggi.   Dengan   demikian, 

landasan yuridis merupakan dasar hukum ataupun legalitas landasan 

yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. 

 

Selain ketiga landasan tersebut perlu dipertimbangkan juga adalah kebijakan 

politis. Kebijakan politis adalah garis Kebijakan politik yang menjadi dasar 

selanjutnya bagi Kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan 
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Negara. Kebijakan tersebut  dapat berpengaruh terhadap substansi peraturan 

daerah karena peraturan daerah adalah merupakan kebijakan daerah yang 

bersifat politis dan oleh karena itu, dengan adanya kebijakan politis tersebut 

diharapkan tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. 

 

2.2.6. Naskah Akademik 

Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau 

keterangan dan/atau Naskah Akademik. Pasal 81 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa  Rancangan Peraturan Daerah yang 

berasal dari DPRD atau Kepala Daerah pada prinsipnya disertai penjelasan 

atau keterangan dan/atau naskah akademik, tetapi beberapa rancangan 

peraturan seperti Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang hanya terbatas 

mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah sebelumnya, dapat 

disertai atau tidak disertai Naskah Akademik. 

 

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 

tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden dinyatakan bahwa Naskah 

Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran 

yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan 

Rancangan Undang-Undang. Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan 

Presiden tersebut dinyatakan bahwa Pemrakarsa dalam menyusun 

Rancangan Undang-Undang dapat terlebih dahulu menyusun Naskah 

Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-

Undang. Kata “dapat“ berarti tidak merupakan keharusan. Sejalan dengan 

ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut maka untuk penyusunan peraturan 

daerah untuk substansi tertentu dapat juga terlebih dahulu dibuatkan 

Naskah Akademik. Dan menurut Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden tersebut 
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dinyatakan bahwa ”Naskah Akademik paling sedikit memuat dasar filosofis, 

sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur”. 

 

2.3. Kajian Empirik 

Inspeksi oleh PHLT Kabupaten Bandung di 15 industri di lima zona pada 21 

Juni 2016, ditemukan dugaan pelanggaran pencemaran lingkungan berupa 

penyimpangan pembuangan limbah cair katagori B3. Penelusuran pada  aliran 

Sungai Citarum dan anak-anaknya dimana di sekitarnya terdapat sebanyak 

280 industri besar dan menengah, di mana 66% nya diduga masih melakukan 

penyimpangan terhadap pengelolaan limbah B3 nya, terutama pada 

pengelolaan limbah cair katagori B3. Industri ini, membuang limbah cair B3 

tanpa melalui Instalasi Pengeloaan Air Limbah (IPAL). Industri-industri 

tersebut, sebelumnya pun telah diduga melakukan pelanggaran yang sama 

walaupun sudah peringati dan diberikan sanksi administrasi. Hingga 

Desember 2015 lalu, terdapat 154 industri telah ditindak dan diberikan 

sanksi. Penindakan pada 2015 ini, mengalami peningkatan 40% dari tahun 

sebelumnya (Rd Dani Rahmat Nugraha, 2016). 

 

Donny Iqbal  (2015) menyatakan bahwa masih maraknya industri di 

Kabupaten Bandung yang membuang limbah secara masif ke aliran-aliran 

sungai akhir-akhir ini, sangat  memprihatinkan. Tercatat sebanyak 132 

industri dengan rincian industri yang pembuangan air limbahnya  ke Sungai 

Citarik sebanyak 17 industri, Sungai Cirasea sebanyak 35 industri, 

Cisangkuy  sebanyak 22 industri, Sungai Cipalasari sebanyak 3 industri dan 

Sungai Cisirung sebanyak 21 industri.  

 

Gambar 9, Korban Pencemaran Limbah 

(Lahan pertanian rusak, tanaman pun 
mati) 

 

Meningkatnya pertumbuhan 

penduduk  serta perkembangan 

perekonomian di Kabupaten Bandung 

telah berdampak pada kerusakan 

lingkungan. Sungai-sungai di wilayah 

Kabupaten Bandung terindikasi tercemar kegiatan domestik, industri, 
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pertanian, peternakan, dan sebagainya. Tercatat ada 11 kawasan industri yang 

tersebar di Kawasan Kab Bandung, yaitu kawasan industrI Rancaekek, Bojong 

Soang, Marga Asih, Dayeuh Kolot, Katapang, Pameungpeuk, Baleendah, 

Cikancung, Solokan Jeruk dan Cicalengka. Yang kontribusi limbah terbanyak 

terjadi di daerah Rancaekek dan Majalaya. 

 

 

 

Gambar 10. Air sungai di Dusun 
Jelegong, Rancaekek, Bandung (Foto: 

Indra Nugraha) 

 

Sumber penghasil limbah cair di 

dalam suatu industri diantaranya 

proses produksi, misalnya 

pengecatan, pencucian bahan baku, 

pencampuran bahan kimia, 

kemudian sumber perlengkapan utilitas, misalnya menara pendingin (cooling 

tower), ketel uap (boiler), dan terakhir sumber kegiatan domestik, misalnya 

kantin industri dan pembersihan lantai. 

 

Hasil penelitian Sunardi, dkk. (2015),  yang dirilis oleh Greenpeace Indonesia 

(2016)  menyebutkan beberapa kondisi sebagai kaibat kegiatan industry dan 

pencemaran yang disebabkannya, sebagai berikut: 

 

a. Biaya Kerugian Karena Abai Baku Mutu 

Besaran nilai kerugian karena abai baku mutu yang ditampilkan pada 

bagian ini sepenuhnya diperoleh dari „Laporan Verifikasi Sengketa 

Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Limbah ke Sungai Cikijing‟ yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2013. 

Tabel 1. Rincian Biaya Kerugian Karena Abai 

Baku Mutu 

 

b. Biaya Remediasi  

Biaya remediasi tergantung pada 

sensitivitas penduduk dan potensi 
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dampak yang akan dirasakan berdasarkan jenis dan besar dampak dari 

kegiatan di masyarakat. Menurut Guidance on Dereliction, Demolition and 

Remediation Costs (2015), pencemaran di wilayah Rancaekek masuk dalam 

kategori sensitivitas yang tinggi dan kategori B (Guidance on dereliction, 

demolition and remediation costs, 2015) untuk potensi yang diberikan, 

sehingga biaya remediasi berkisar antara 410.000£ -1.050.000£ per hektar, 

dengan rata-rata 730.000£. Jumlah lahan yang tercemar di wilayah 

Rancaekek berdasarkan studi yang dilakukan adalah seluas 933,805 Ha. 

Maka biaya yang dibutuhkan untuk remediasi lahan tercemar adalah 

sekitar Rp 8.045.421.090.700 (kurs per tanggal 30 November 2015, Rp 

21.014). 

 

c. Biaya Kerugian Masyarakat di Sektor Pertanian 

Berdasakan hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa desa-desa 

ini dahulu merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Barat dengan 

produktivitas gabah per hektarnya 75 kuintal (7,5 ton) dengan intensitas 

panen 2-3 kali setahun. Namun, setelah pabrik berdiri, diketahui bahwa 

intensitas panen di lokasi studi mengalami penurunan menjadi 1-2 kali 

setahun dengan penurunan produktivitas hingga 97%. Kondisi ini 

diperparah dengan jebolnya tanggul sungai Cikijing di Blok Cipasir Desa 

Linggar padaTahun 2013, sehingga air sungai Cikijing yang telah 

bercampur dengan limbah mengairi areal pertanian. Hal tersebut 

mengakibatkan lahan sawah tidak dapat ditanami padi dan sebagian 

arealnya ditumbuhi oleh tanaman “Walini” yang tidak memiliki nilai 

ekonomi seperti gabah. 

Tabel 2. Nilai Ekonomi Produksi 

Tanaman Setiap Zona Sebelum dan 
Setelah Terjadinya Pencemaran 
Keterangan : 

* Harga GKP (Gabah Kering Panen) yang digunakan mengacu 

pada Harga GKP Bulan September 2015 di Jawa Barat 
menurut BPS yaitu Rp. 5116/kg 

** Nilai negatif disebabkan jumlah keuntungan yang semestinya 
diperoleh lebih kecil dibandingkan biaya input yang 
dikeluarkan 

 

 Zona 2 (Desa Jelegong) merupakan desa yang mengalami kerugian 

finansial paling besar. Nilai ekonomi ini selain melibatkan harga gabah 

juga melibatkan biaya-biaya yang dikeluarkan petani (sebagai added 

cost) seperti input berupa biaya pupuk, biaya irigasi serta biaya untuk 
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mempertahankan sawah seperti misalnya biaya pembuatan tanggul 

untuk pencegahan banjir. 

 Zona 2 merupakan daerah dengan topografi yang lebih rendah 

dibandingkan dengan zona 1 yaitu dengan ketingian 662 mdpl, sehingga 

jika terjadi luapan (banjir) berupa air sungai yang telah tercemar 

limbah, sawah yang berada di zona 2 tidak dapat memproduksi gabah 

karena sebagian besar sawahnya terendam. Selain itu, sawah di zonasi 

1 terutama yang berada di sebelah timur sumber pengairannya berasal 

dari Sungai Cimande sebelum pertemuan dengan Sungai Cikijing 

sehingga masih bisa memproduksi gabah. 

Tabel 3. Nilai Kerugian Total 

Sawah di Lokasi Penelitian 
Setiap Tahun 

 

 

*Hasil analisis data primer, 2015 

 

Tabel 4. Analisis Valuasi Sawah 
di Lokasi Penelitian Sebagai 

Feeding Ground 
 

 

Sumber: 
* Kecamatan Rancaekek Dalam Angka, BPS 2014 

** Hasil analisis data primer, 2015 

 

Nilai ekonomi total dari sawah dihitung dengan menjumlahkan nilai 

guna langsung (direct use) dan nilai guna tak langsung (indirect use 

value). Total nilai guna langsung yang berupa nilai ekonomi produksi 

tanaman per tahunnya adalah sebesar Rp 69.989.942.600 sedangkan 

nilai guna tidak langsung yang berupa Willingness to Pay untuk 

melestarikan keberadaan burung kuntul adalah sebesar Rp 

155.215.250. Sehingga nilai ekonomi total (NET) sawah di lokasi 

penelitian adalah Rp 70.145.157.750/tahun. Total Kerugian di Sektor 

Pertanian selama 12 Tahun: Rp 841.741.893.000 

 

d. Kerugian Masyarakat Sektor Kesehatan 

Tabel 5. Kerugian Masyarakat Di Sektor 

Kesehatan Untuk Biaya Perawatan 
Karena Sakit 
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Kondisi sakit yang diderita penduduk akibat keadaan lingkungan yang 

buruk menyebabkan warga harus berkorban untuk mengeluarkan biaya 

pengobatan untuk kembali sehat. Dasar perhitungan nominalnya adalah 

jumlah yang telah dikeluarkan untuk biaya pengobatan karena sakit oleh 

setiap responden dan dirata-ratakan. Jumlah rata-rata tersebut dikalikan 

dengan total penduduk setiap desa untuk di extrapolasikan pada masing-

masing desa yang menjadi wilayah studi.Total Kerugian di Sektor 

Kesehatan selama 12 Tahun: Rp 815.070.500.400 

 

e. Kerugian Masyarakat Akibat Kehilangan Jasa Air 

Diketahui bahwa beberapa pabrik memiliki outlet yang mengarah ke 

Sungai Cikijing. Hasil pemantauan secara visual menunjukkan bahwa 

Sungai Cikijing yang mengaliri Desa Sukamulya, Linggar, Jelegong dan 

Bojongloa berwarna hitam metalik dan mengeluarkan busa. Sedangkan 

hasil wawancara dengan masyarakat di lokasi penelitian diketahui bahwa 

air sumur (air tanah dangkal) yang dimiliki menjadiberwarna dan 

mengeluarkan bau sejak pabrik berdiri dan membuang limbahnya ke 

Sungai Cikijing. Analisis kualitas air Sungai Cikijing setelah pembuangan 

limbah cair (Sunardi, dkk. 2015) yang menunjukkan sejumlah paramenter 

kualitas air telah melebihi baku mutu yang dipersyaratkan, beberapa 

diantaranya termasuk logam Krom Heksavalen (Cr6+), Tembaga (Cu), 

Timbal (Pb), Seng (Zn) serta kandungan Fenol. Total kerugian kehilangan 

jasa air selama 12 tahun Rp 288.929.984.400,- 

 

Tabel 6. Jumlah Biaya Untuk Memperoleh Air di Lokasi Penelitian 

 

 

f. Kerugian Masyarakat Akibat Kehilangan Pendapatan 

Sejumlah 74.76% dari responden menyatakan bahwa keberadaan industri 

membawa kerugian bagi masyarakyat. Salah satu kerugian darikeberadaan 
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industri adalah menurunnya kualitas lingkungan, contohnya udara yang 

diakibatkan oleh asap pabrik. Kualitas udara yang tergolong tidak sehat 

secara berkepanjangan dapat menimbulkan dampak negatif pada 

kesehatan masyarakat. Sebanyak 56 (54.37%) responden pernah 

mengalami tidak masuk kerja karena sakit. Lama tidak masuk kerja 

bervariasi dari <1minggu (43.7%) sampai 1-2 minggu (13.6%). Untuk 

sampai ke kalkulasi akhir kehilangan pendapatan akibat sakit, metode 

perhitungan nominal yang dipakai adalah yang sesuai dengan salah satu 

kriteria Akutansi Sosial yaitu dengan menggunakan Opportunity Cost 

Approach dengan pengisian kuesioner (Harahap, 2003: 369). Kemudian 

dijadikan ekstrapolasi kalkulasi berdasarkan proporsi responden yang tidak 

masuk kerja karena sakit (43.7%) dan total penduduk yang bekerja di 4 

desa (8.054 jiwa) yaitu sebanyak 3.543. Angka ini kemudian dikalian oleh 

rata-rata nominal yang hilang karena sakit dari 4 desa yaitu Rp 172.680. 

Jadi total kerugian dari pencemaran lingkungan karena kehilangan 

pendapatan sebesar Rp 611.806.170 / tahun. Total Kerugian Akibat 

Kehilangan Pendapatan Selama 12 Tahun: Rp 7.341.674.036 

 

g. Kualitas Air  

Warga berpendapat 

terjadipenurunan 

kualitas air yang 

drastisdari 87.38% 

air berkondisi baik 

kemudian turun 

hingga 22.33% 

semenjak adanya 

pabrik. 

 

h. Kuantitas Air 

Warga berpendapat 

kuantitas air bersih 

yang tadinya sebesar 

95.15% turun menjadi 



Naskah Akademik| 39  

 

49.5% setelah adanya pabrik. 

 

 

 

 

i. Sumber Air Minum 

Kondisi sumber air yang kurang baik di wilayah studi menyebabkan 

sumber air minum yang digunakan pada umumnya (88.35%) berasal dari 

membeli dari penjual air bersih. 

 

 

j. Kondisi Udara di Lingkungan 

Kondisi udara yang terjadi di wilayah studi menunjukkan telah terjadi 

berbagai bentuk pencemaran lingkungan yaitu: bau asap, bau busuk dari 

limbah pabrik, bau busuk lainnya. 

 

 

k. Banjir yang Dialami 

Sebanyak 70.87% 

responden mengatakan 

bahwa di wilayah studi 

terjadi banjir. Ketinggian 

banjir bisa mencapai 

antara 1-2 meter (74.8%), 
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dan lebih dari 2 meter (2.9%). Kondisi air banjir menunjukan bahwa luapan 

dari sungai Cikijing dan Cimande tersebut tercemar, di mana dari hasil 

wawancara disampaikan bahwa terkadang air bisa berwarna merah, biru, 

atau warna lainnya tergantung warna celupan dari pabrik tekstil. 

l. Penyakit yang Dikeluhkan Warga 

Akibat faktor lingkungan, 

kesehatan masyarakat bisa 

menurun. Berdasarkan 

hasil survey, diketahui 

berbagai penyakit yang 

diderita oleh masyarakat 

diantaranya: sesak napas, penyakit kulit/gatal-gatal, batuk/pilek, demam 

dan penyakit lainnya. 
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BAB III  EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN 

TERKAIT  

3.1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 

Substansi Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kembali di dalam 

Penjelasan Pasal 2 huruf (a) dan (b) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan 

asas tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup adalah: 

a. 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. 

b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. 

 

Pengelolaan limbah B3 sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan hidup 

memiliki tujuan yang sama yaitu menjamin keselamatan, kesehatan, dan 

kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan 

kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan 

mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.  

 

Latar belakang perlu ditetapkannya peraturan perundang-undangan  yang 

mengatur Pengelolaan Limbah B3 adalah sebagai perwujudan pelaksanaan   

Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan 

serta sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009, bahwa Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib 

melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. 

 

3.2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa  

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan 

yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945. Hal yang menyebabkan 

terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan 
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menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi 

pembangunan negara dan dengan kesehatan yang terjamin  memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

 

Gambar 11. Kerangka Pikir Landasan yang Digunakan dalam 

Pembentukan Peraturan Daerah Pengelolaan Limbah B3 

 

Pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu upaya yang memiliki tujuan 

akhir yaitu membangun kesehatan masyarakat. Selaras dengan tujuan 

dimaksud, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menetapkan 

bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar 

terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai 

investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara 

sosial dan ekonomis. 

 

3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi 

berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan 

kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan 

hukum nasional dan kepentingan umum. Pada hakikatnya Otonomi Daerah 
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diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan 

yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh 

Perangkat Daerah. 

 

Sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut 

dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren 

terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan 

yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah 

kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan 

Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan 

Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.  

 

Urusan pemerintahan lingkungan hidup yang di dalamnya termasuk urusan 

pengelolaan Limbah B3 merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak 

berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 12 ayat (2) huruf e). Uraian 

kewenangan/urusan pemerintahan pengelolaan Limbah B3 terdapat pada 

Lampiran K tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan 

Hidup, sebagaimana disampaikan pada table di bawah ini. 

 

Tabel 7. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (UU 23/2014) 

SUB BIDANG 

URUSAN 

PEMERINTAH 

PUSAT 

DAERAH PROVINSI DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Bahan Berbahaya 

dan Beracun (B3), 

dan Limbah Bahan  

Berbahaya dan 

Beracun (Limbah 

B3) 

a. Pengelolaan 

B3.  

b. Pengelolaan 

limbah B3. 

Pengumpulan limbah 

B3 lintas Daerah 

kabupaten/ kota 

dalam 1 (satu) Daerah 

provinsi. 

a. Penyimpanan 

sementara limbah B3.  

b. Pengumpulan limbah 

B3 dalam 1 (satu) 

Daerah  kabupaten/ 
kota. 

 

Menurut Pasal 236 bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan 

Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Perda sebagaimana dimaksud 
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dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Perda 

memuat materi muatan:  

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan  

b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi.  

 

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud Perda dapat memuat materi 

muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

3.4. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 

Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
 

Kewenangan Kabupaten Bandung dalam pengelolaan Limbah B3 dapat dirujuk 

pada Lampiran H Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. 

Adapun kewenangannya meliputi: 

1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten/kota. 

2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten/kota kecuali minyak 

pelumas/oli bekas. 

3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada 

skala kabupaten/kota. 

4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten/kota.  

5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 

kabupaten/kota.  

6. Izin lokasi pengolahan limbah B3.  

7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu 

kegiatan. 

 

Tabel 8. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (PP 38/2007) 

SUB BIDANG 
SUB SUB 

BIDANG 
PEMERINTAH 

PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/ 

KOTA 

1. Pengendalian  

Dampak  

Lingkungan 

1. Pengelolaan  

Limbah Bahan  

Berbahaya dan  

Beracun (B3) 

1. Menetapkan 

kebijakan mengenai 

pengelolaan Limbah 

B3 yang antara lain  

mencakup:  

a. Penetapan Limbah 

B3 berdasarkan 

sumber spesifik, 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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SUB BIDANG 
SUB SUB 

BIDANG 
PEMERINTAH 

PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/ 

KOTA 

karakteristik, Lethal 

Dose Fifty (LD50),  

Toxicity 

Characteristic  

Leaching Procedure  

(TCLP), kronis, dan 

list (daftar).  

 

b. Penetapan status 

B3.  

 

c. Tempat 

penyimpanan 

sementara, 

pengumpulan, 

pengangkutan, 

pemanfaatan, 

pengolahan, dan 

penimbunan limbah 

B3. 

 

d. Notifikasi B3 dan 

limbah B3.  

 

e. Pengawasan 

pengelolaan limbah 

B3.  

 

f. Pengawasan 

pelaksanaan sistem 

tanggap darurat  

skala nasional.  

 

g. Pengawasan 

penanggulangan 

kecelakaan 

pengelolaan  

limbah B3 skala 

nasional. 

 

2. Pengawasan 

pelaksanaan 

pengelolaan limbah 

B3.  

 

 

  

 

3. Menyelenggarakan 

registrasi B3.  

 

4. Pengawasan 

pengelolaan (B3). 

 

5. Memberikan 

rekomendasi 

pengangkutan limbah 

B3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2. Pengawasan 

pelaksanaan  

pengelolaan limbah 

B3 skala provinsi. 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2. Pengawasan 

pelaksanaan  

pengelolaan 

Limbah B3  

skala 

kabupaten/kota. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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SUB BIDANG 
SUB SUB 

BIDANG 
PEMERINTAH 

PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/ 

KOTA 

 

6. Izin pengumpulan 

limbah  

B3 skala nasional.  

 

 

  

 

  

 

7. Izin pemanfaatan 

limbah  

B3.  

 

8. Izin pengolahan 

limbah B3.  

 

9. Izin operasi 

peralatan  

pengolahan limbah 

B3.  

 

10. Izin operasi 

penimbunan  

limbah B3.  

 

11. Pengawasan 

pelaksanaan  

pemulihan akibat  

pencemaran limbah 

B3 skala nasional. 

 

 

 

 

12. Rekomendasi izin  

pengumpulan limbah 

B3 skala  

nasional.  

 

13. Pengawasan 

pelaksanaan  

sistem tanggap 

darurat skala  

provinsi.  

 

14. Pengawasan 

penanggulangan  

kecelakaan 

pengelolaan  

limbah B3 skala 

provinsi. 

 

6. Izin pengumpulan 

limbah B3 skala 

provinsi ( sumber 

limbah lintas 

kabupaten/kota) 

kecuali minyak 

pelumas/oli bekas. 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

11. Pengawasan 

pelaksanaan  

pemulihan akibat 

pencemaran  

limbah B3 pada skala  

provinsi. 

 

 

 

12. Rekomendasi izin  

pengumpulan limbah 

B3 skala  

nasional.  

 

 

13. Pengawasan 

pelaksanaan  

sistem tanggap 

darurat skala  

provinsi.  

 

14. Pengawasan 

penanggulangan  

kecelakaan 

pengelolaan  

limbah B3 skala 

provinsi. 

 

6. Izin 

pengumpulan  

limbah B3 pada 

skala 

kabupaten/kota 

kecuali minyak 

pelumas/oli  

bekas. 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

11. Pengawasan  

pelaksanaan 

pemulihan  

akibat 

pencemaran  

limbah B3 pada 

skala  

kabupaten/kota. 

 

- 

 

 

 

 

 

13. Pengawasan  

pelaksanaan 

sistem tanggap 

darurat skala  

kabupaten/kota.  

 

14. Pengawasan  

penanggulangan  

kecelakaan 

pengelolaan  

limbah B3  

kabupaten/kota.  

 

15. Izin lokasi 

pengolahan  

limbah B3.  
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SUB BIDANG 
SUB SUB 

BIDANG 
PEMERINTAH 

PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/ 

KOTA 

16. Izin 

penyimpanan  

sementara limbah 

B3 di  

industri atau 

usaha  

suatu kegiatan. 

 

3.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 

Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 
 

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun yang 

selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau 

konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau 

dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup 

manusia serta makhluk hidup lainnya. Pasal 1 angka 2 menyebutkan  

Pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, 

mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang B3; 

 

Menurut Pasal 5 ayat (1) B3 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

 Klasifikasi B3  Klasifikasi B3 

a. mudah meledak (explosive) i. berbahaya (harmful) 

b. pengoksidasi (oxidizing) j. korosif (corrosive) 

c. sangat mudah sekali menyala 
(extremely flammable) 

k. bersifat iritasi (irritant) 

d. sangat mudah menyala (highly 
flammable) 

l. berbahaya bagi lingkungan 
(dangerous to the environment) 

e. mudah menyala (flammable) m. karsinogenik (carcinogenic) 

f. amat sangat beracun (extremely 
toxic) 

n. teratogenik (teratogenic) 

g. sangat beracun (highly toxic) o. mutagenik (mutagenic) 

h. beracun (moderately toxic) p.  

 

Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Klasifikasi B3 sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) terdiri dari :  

a. B3 yang dapat dipergunakan;  

b. B3 yang dilarang dipergunakan; dan  

c. B3 yang terbatas dipergunakan.  
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Menurut Pasal 6 ayat  (1) Setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil dan 

atau pengimpor. 

 

3.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 
Tentang Izin Lingkungan 

 
Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa  Izin Lingkungan adalah izin yang 

diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang 

wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau 

Kegiatan. 

 

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang 

wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.  Izin 

Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan 

kegiatan yang meliputi:  

a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;  

b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan  

c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.  

 

Kemudian pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)  disebutkan bahwa Setiap Usaha 

dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib 

memiliki Amdal. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam 

kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-

UPL. 

 

3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014  Tentang Pengelolaan 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014  tentang Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

58 ayat (2), Pasal 59 ayat (7), dan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014  ini merupakan pengganti 

Peraturan Pemerintah yang lama tentang Pengelolaan Limbah B3 yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 

85 Tahun 1999. 
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014  tentang Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun didefinisikan bahwa B3, adalah zat, 

energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau 

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat 

mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan 

lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk 

hidup lainnya. 

 

Selain itu ditetapkan juga beberapa definisi, yaitu: 

a. Pengurangan limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk 

mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun 

dari limbah B3 tersebut, sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau 

kegiatan. 

b. Penyimpanan limbah B3 adalah suatu kegiatan menyimpan limbah B3 

yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau 

penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara. 

c. Pengumpulan limbah B3 adalah suatu kegiatan mengumpulkan limbah B3 

dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum 

diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3. 

 

Cahyadi (2015) menyatakan bahwa ringkasan perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor  85 Tahun 

1999 Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor  101 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Limbah B3, meliputi beberapa hal, yaitu: 

PP Lama (PP 18 dan 85 Tahun 1999) PP Baru (PP 101 Tahun 2014) 

1. Tidak ada pembagian LB3 
berdasarkan tingkat bahaya. 

1. Ada limbah B3 dengan kategori 1 dan 
kategori 2 

2. Tata cara penetapan limbah B3 2. Tata cara penetapan limbah B3 

3. Tidak ada limbah B3 dari sumber 
spesifik khusus 

3. Ada pengaturan limbah B3 kategori 
bahaya B dari sumber spesifik khusus 

(slag, kapur, dll) 

4. Penyimpanan limbah B3 < 50 kg/hari 

adalah 180 hari 

4. Penyimpanan limbah B3 < 50 kg/hari 

adalah 365 hari 

5. Tidak ada uji coba 5. Ada uji coba (pemanfaatan & 

pengolahan limbah B3) 

6. Tidak ada pendaftaran limbah B3 6. Ada pendaftaran limbah B3 (berguna 
untukdelisting) 

7. Kodifikasi karakteristik limbah B3 

belum rinci 

7. Kodifikasi karakteristik limbah B3 lebih 

rinci 
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PP Lama (PP 18 dan 85 Tahun 1999) PP Baru (PP 101 Tahun 2014) 

8. Tidak ada pengaturan produk 
samping (by-product) 

8. Ada pengaturan produk samping (by-
product) 

9. Tidak ada ketentuan dana jaminan 

lingkungan 

9. Ada ketentuan mengenai dana jaminan 

lingkungan 

10. Belum ada rincian perpindahan lintas 
batas 

10. Ada rincian perpindahan lintas batas 

11. Tidak ada pengaturan dumping 11. Ada pengaturan dumping 

12. Belum ada rincian pengaturan 
tanggap darurat 

12. Ada rincian pengaturan tanggap 
darurat 

 

Dalam  Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dijelaskan 

bahwa: 

Ayat (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan 

Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.  

Ayat (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori 

bahayanya terdiri atas:  

a. Limbah B3 kategori 1; dan  

b. Limbah B3 kategori 2.  

 

Berdasarkan lampiran 1 terlihat bahaya limbah B3 kategori 1 lebih berbahaya 

dibandingkan dengan limbah B3 kategori 2. Limbah B3 kategori 2 hanya 

dilakukan pengujian tingkat racun (TCLP) dan memiliki nilai LD50 > dari 50 

mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji, sedangkan 

pengujian limbah B3 kategori 1 diidentiifikasi berdasarkan karakteristik 

mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif sesuai 

dengan parameter uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, kemudian 

dilakukan uji tingkat racun (TCLP), dan memiliki nilai LD50 < 50 mg/kg (lima 

puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji.  

 

Ayat (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan 

sumbernya terdiri atas:  

a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;  

b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak 

memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas 

kemasan B3; dan  

c. Limbah B3 dari sumber spesifik.  
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Ayat (4)  Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf c meliputi:  

a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan  

b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.  

 

Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa proses suatu 

industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. Limbah B3 dari 

sumber spesifik khusus adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (delayed 

effect), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, 

memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang 

besar per satuan waktu.  

 

Ketentuan lain dalam penetapan Limbah B3, yaitusebagaimana diatur pada 

Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: karakteristik Limbah B3 di luar 

daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini di luar daftar Limbah 

B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi:  

a. mudah meledak;  

b. mudah menyala;  

c. reaktif;  

d. infeksius;  

e. korosif; dan/atau  

f. beracun.  

 

Dalam hal pengurangan Limbah B3 Pasal 10 menyebutkan bahwa: 

Ayat (1): Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan 

Pengurangan Limbah B3.  

Ayat 2):  Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui:  

a. substitusi bahan;  

b. modifikasi proses; dan/atau  

c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.  
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Ayat (3): Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat 

dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong 

yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku 

dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.  

Ayat (4): Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang 

lebih efisien.  

 

Kemudian ketentuan tentang penyimpanan Limbah B3 yang merupakan 

kewenangan Pemerintah Kabupaten, sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 

bahwa 

Ayat (1): Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan 

Penyimpanan Limbah B3.  

Ayat (2): Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang 

disimpannya.  

Ayat (3): Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan 

Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.  

Ayat (4): Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan 

Limbah B3:  

 

Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 mengatur 

lamanya masa simpan limbah B3: 

a. masa simpan 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk 

Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari 

atau lebih; 

b. masa simpan 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, 

untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kg) per 

hari untuk Limbah B3 kategori 1; 

c. masa simpan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 

dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima 

puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak 

spesifik dan sumber spesifik umum; atau 
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d. masa simpan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 

dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, 

 

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal Penyimpanan 

Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

ayat (1) huruf b, pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Penyimpanan Limbah B3 wajib:  

a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau 

Penimbunan Limbah B3; dan/atau  

b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.  

 

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:  

a. Pengumpul Limbah B3;  

b. Pemanfaat Limbah B3;  

c. Pengolah Limbah B3; dan/atau  

d. Penimbun Limbah B3.  

 

Dalam hal pengumpulan Limbah B3, Pasal 31 menetapkan bahwa: 

Ayat 1): Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan 

Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.  

Ayat (2):  Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilarang:  

a. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; 

dan  

b. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.  

Ayat (3): Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:  

a. segregasi Limbah B3; dan  

b. Penyimpanan Limbah B3.  

 

Ayat (4):  Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

dilakukan sesuai dengan:  

a. nama Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah 

ini; dan  
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b. karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2).  

 

Pasal 32 ayat (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak 

mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, 

Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.  

 

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, 

Pemanfaat Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pengolah Limbah B3, 

dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat. 

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas: 

a. penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; 

b. pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan 

c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3. 

 

SISTEM TANGGAP DARURAT DALAM 

PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 
KEDARURATAN 

a. penyusunan program kedaruratan 

pengelolaan B3 dan limbah B3;  

b. pelatihan dan geladi kedaruratan 

pengelolaan B3 dan limbah B3; dan 

c. penanggulangan kedaruratan 

pengelolaan B3 dan limbah B3 

a. keadaan darurat pada kegiatan 

pengelolaan B3 dan limbah B3; 

b. keadaan darurat pengelolaan B3 dan 

limbah B3 skala kabupaten/kota; 

c. keadaan darurat pengelolaan B3 dan 

limbah B3 skala provinsi; dan 

d. keadaan darurat pengelolaan B3 dan 

limbah B3 skala nasional. 

 

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, 

Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, 

dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi 

kedaruratan untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan 

Limbah B3 dapat dilaksanakan. 

Tabel 9. Kewenangan Penyusunan Program Kedaruratan 
KEWENANGAN PENYUSUNAN PROGRAM KEDARURATAN 

KEPALA BPBD 

KABUPATEN/KOTA 
KEPALA BPBD PROVINSI KEPALA BNPB 

menyusun program 

kedaruratan pengelolaan B3 

dan limbah B3 skala 
kabupaten/kota 

menyusun program 

kedaruratan pengelolaan B3 

dan limbah B3 skala provinsi 

menyusun program 

kedaruratan pengelolaan B3 

dan limbah B3 skala nasional 

Berkoordinasi dengan: Berkoordinasi dengan: Berkoordinasi dengan: 
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1) setiap orang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 

242; 

2) Menteri; 

3) gubernur; 

4) instansi lingkungan hidup 
kabupaten/kota; dan 

5) instansi terkait lainnya di 

kabupaten/kota. 

1) setiap orang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 

242; 

2) Menteri; 

3) instansi lingkungan hidup 

provinsi; dan 
4) instansi terkait lainnya di 

provinsi. 

 

1) setiap orang sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 242; 

2) Menteri; 

3) kementerian dan/atau 

lembaga pemerintah 

nonkementerian terkait 

 

Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, 

memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 yang 

melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib 

melaksanakan: 

a. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan 

b. pemulihan fungsi lingkungan hidup. 

 

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul, pemanfaat, 

pengangkut, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang melakukan 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melaksanakan: 

a. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan 

b. pemulihan fungsi lingkungan hidup. 

 

Setiap orang yang melakukan dumping yang melakukan pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melaksanakan: 

a. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan 

b. pemulihan fungsi lingkungan hidup. 

 

Penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah 

cara atau proses untuk mengatasi pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup. 

 

Pemulihan fungsi lingkungan hidup adalah cara atau proses mengembalikan 

seperti semula fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup. 
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Kewenangan pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3 berada pada Menteri 

dan Instansi Lingkungan Hidup Provinsi. Sedangkan Kewenangan Pengawasan 

berada pada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. 

 
Tabel 12. Kewenangan dalam Pembinaan dan Pengawasan  

dalam Pengelolaan B3 dan  Limbah B3 
KEWENANGAN PEMBINAAN PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 

MENTERI INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI 

Melakukan pembinaan terhadap:  

1) instansi lingkungan hidup provinsi; dan  
2) instansi lingkungan hidup 

kabupaten/kota.  

4. Melakukan pembinaan terhadap instansi 

lingkungan hidup kabupaten/kota 

Pembinaan dilakukan sekurang-kurangnya 
melalui:  

1) pendidikan dan pelatihan pengelolaan B3 

dan limbah B3;  

2) bimbingan teknis pengelolaan B3 dan 

limbah B3; dan  
3) penetapan norma, standar, prosedur, 

dan/atau kriteria pengelolaan B3 dan 

limbah B3.  

5. - 

KEWENANGAN PENGAWASAN 

MENTERI GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA 

Melakukan pengawasan terhadap ketaatan: 

1) setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, 

mengolah, dan/atau menimbun B3; 

2) setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan pengumpul, pengangkut, pemanfaat, dan 

penimbun limbah B3; dan 

3) setiap orang yang melakukan dumping limbah B3; 

4) atas ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini. 

1) untuk pengelolaan B3; 

2) untuk izin pengelolaan 

limbah B3 yang 

diterbitkan oleh Menteri 

dan dumping;  

 

untuk izin pengumpulan 

limbah B3 skala provinsi 

untuk izin penyimpanan 

limbah B3 dan pengumpulan 

limbah B3 skala 

kabupaten/kota 

 

Dalam melaksanakan pengawasan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota 

menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat 

fungsional. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) adalah pejabat 

fungsional yang pembinaannya berada pada instansi yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan 

pengawasan. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) adalah 

pegawai negeri sipil yang pembinaannya berada pada instansi yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan 
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pengelolaan lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten/kota yang diberi 

tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. 

 

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menjatuhkan sanksi administratif 

kepada: 

1) setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, 

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

B3; 

2) setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan pengumpul, pengangkut, 

pemanfaat, dan penimbun limbah B3; dan 

3) setiap orang yang melakukan dumping, apabila ditemukan pelanggaran 

terhadap pengelolaan B3, pengelolaan limbah B3, dan dumping. 

 

Sanksi administratif terdiri atas: 

1) teguran tertulis; 

2) paksaan pemerintah;  

3) pembekuan izin pengelolaan limbah B3 dan izin dumping limbah B3; atau 

4) pencabutan izin pengelolaan limbah B3 dan izin dumping limbah B3. 

 

3.6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun 

 

Pasal 2 ayat (1)  menyebutkan bahwa jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 

yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan: 

a. pengangkutan; 

b. penyimpanan sementara; 

c. pengumpulan; 

d. pemanfaatan; 

e. pengolahan; dan 

f. penimbunan. 

 

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3)  menyebutkan bahwa Penghasil 

limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. Kegiatan pengumpulan 



Naskah Akademik| 58  

 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan izin 

apabila: 

a. telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan/atau 

b. telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pengolah dan/atau 

penimbun limbah B3. 

 

3.7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  

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

Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

 

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan 

fasilitas yang wajib terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang 

kesehatan, yaitu meliputi:  

a. pusat kesehatan masyarakat;  

b. klinik pelayanan kesehatan atau sejenis; dan  

c. rumah sakit.  

 

Pasal 4 ayat  (1) Limbah B3 yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi 

Limbah:  

a. dengan karakteristik infeksius;  

b. benda tajam;  

c. patologis;  

d. bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;  

e. radioaktif;  

f. farmasi;  

g. sitotoksik;  

h. peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan  

i. tabung gas atau kontainer bertekanan.  

 

Menurut Pasal 5 Pengelolaan Limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan 

kesehatan meliputi tahapan:  

a. Pengurangan dan pemilahan Limbah B3;  

b. Penyimpanan Limbah B3;  

c. Pengangkutan Limbah B3;  

d. Pengolahan Limbah B3;  
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e. penguburan Limbah B3; dan/atau  

f. Penimbunan Limbah B3. 

 

1) Pengurangan dan Pemilahan Limbah B3  

Pasal 6 menyebutkan bahwa pengurangan dan pemilahan Limbah B3 wajib 

dilakukan oleh Penghasil Limbah B3. Pengurangan Limbah B3  dilakukan 

dengan cara antara lain:   

a. menghindari penggunaan material yang mengandung Bahan Berbahaya 

dan Beracun jika terdapat pilihan yang lain;  

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

berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau pencemaran 

terhadap lingkungan;  

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

farmasi untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kedaluwarsa; dan  

d. melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan sesuai 

jadwal.  

 

Pemilahan Limbah B3 dilakukan dengan cara antara lain:  

a. memisahkan Limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau 

karakteristik Limbah B3; dan  

b. mewadahi Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3.  

 

2) Penyimpanan Limbah B3  

 

Pasal 7 ayat (1) Penyimpanan Limbah B3 wajib dilakukan oleh Penghasil 

Limbah B3. Penyimpanan Limbah B3  dilakukan dengan cara antara lain:  

a. menyimpan Limbah B3 di fasilitas Penyimpanan Limbah B3;  

b. menyimpan Limbah B3 menggunakan wadah Limbah B3 sesuai kelompok 

Limbah B3;  

c. penggunaan warna pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah sesuai 

karakteristik Limbah B3;  

WARNA PERUNTUKAN 

a. merah  Limbah radioaktif 

b. kuning  Limbah infeksius dan Limbah patologis 

c. ungu Limbah sitotoksik 

d. cokelat  Limbah bahan kimia kedaluwarsa, 

tumpahan, atau sisa kemasan, dan Limbah 
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farmasi 

 

d. pemberian simbol dan label Limbah B3 pada setiap kemasan dan/atau 

wadah Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3. Simbol pada kemasan 

dan/atau wadah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 

berupa simbol: 

1) radioaktif, untuk Limbah radioaktif;  

2) infeksius, untuk Limbah infeksius; dan 

3) sitotoksik, untuk Limbah sitotoksik.  

 

Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa terhadap Limbah B3 yang telah 

dilakukan Pengurangan dan Pemilahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6, wajib dilakukan Penyimpanan Limbah B3.  Pasal 9 Dalam hal 

Penghasil Limbah B3 tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3, Limbah B3 

yang dihasilkan wajib diserahkan paling lama 2 (dua) hari sejak Limbah B3 

dihasilkan kepada pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Penyimpanan Limbah B3 yang tempat penyimpanan Limbah B3nya digunakan 

sebagai depo pemindahan.  

 

Menurut Pasal 10 ayat (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang tempat penyimpanan Limbah B3nya 

digunakan sebagai depo pemindahan, wajib memiliki:  

a. fasilitas pendingin yang memiliki temperatur sama dengan atau lebih kecil 

dari 00C (nol derajat celsius), apabila Limbah B3 disimpan lebih dari 2 (dua) 

hari sejak Limbah B3 dihasilkan;  

b. fasilitas Pengolahan Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 

untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan/atau kerjasama dengan 

Pengolah Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.  

 

Ketentuan mengenai penggunaan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai 

depo pemindahan (1) harus dicantumkan dalam Izin Pengelolaan Limbah B3 

untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3. 
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4) Pengangkutan Limbah B3  

Pasal 12 ayat (1) Pengangkutan Limbah B3 dilakukan oleh:  

a. Penghasil Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya dari lokasi 

Penghasil Limbah B3 ke:  

1) tempat Penyimpanan Limbah B3 yang digunakan sebagai depo 

pemindahan; atau  

2) pengolah Limbah B3 yang memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

kegiatan Pengolahan Limbah B3; atau  

 

b. Pengangkut Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

Kegiatan Pengangkutan Limbah B3, jika Pengangkutan Limbah B3 

dilakukan di luar wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan. 

Pengangkutan Limbah B3 dilakukan dengan menggunakan kendaraan 

bermotor: roda 4 (empat) atau lebih; dan/atau b. roda 3 (tiga). 

 

Pasal 14 ayat (1) Pengangkutan Limbah B3 harus mendapatkan persetujuan 

Pengangkutan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan 

Hidup:  

a. provinsi, jika Pengangkutan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota 

dalam wilayah provinsi; atau  

b. kabupaten/kota, jika Pengangkutan Limbah B3 dilakukan dalam wilayah 

kabupaten/kota. 

 

Pasal 15 ayat  (1) menyebutkan bahwa pengangkutan Limbah B3 wajib:  

a. menggunakan alat angkut Limbah B3 yang telah mendapatkan Izin 

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 

dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);  

b. menggunakan simbol Limbah B3; dan  

c. dilengkapi manifes Limbah B3. 

 

3) Pengolahan Limbah B3  

Menurut Pasal 17 ayat (1) bahwa pengolahan Limbah B3 dilakukan secara 

termal oleh:  

a. Penghasil Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

kegiatan Pengolahan Limbah B3; atau  



Naskah Akademik| 62  

 

b. Pengolah Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

kegiatan Pengolahan Limbah B3.  

 

Pengolahan Limbah B3 secara termal dilakukan menggunakan peralatan:  

a. autoklaf tipe alir gravitasi dan/atau tipe vakum;  

b. gelombang mikro;  

c. iradiasi frekwensi radio; dan/atau  

d. insinerator.  

 

Pengolahan Limbah B3 secara termal oleh Pengolah Limbah B3 hanya dapat 

dilakukan menggunakan peralatan insinerator.  

 

Pengolah Limbah B3 yang melakukan Pengolahan Limbah B3 secara termal 

harus memiliki kerjasama dengan Penghasil Limbah B3.  

 

Menurut Pasal 18 bahwa Pengolahan Limbah B3 secara termal harus 

memenuhi persyaratan:  

a. lokasi; dan  

b. peralatan dan teknis pengoperasian peralatan Pengolahan Limbah B3 

secara termal.  

 

Pasal 19 ayat (1) menetapkan persyaratan lokasi Pengelolaan Limbah B3 

untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3 meliputi:  

a. merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, atau dapat 

direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; dan  

b. jarak antara lokasi Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan 

Limbah B3 dengan lokasi fasilitas umum diatur dalam Izin Lingkungan. 

 

Pasal 19 ayat (2) menetapkan bahwa Persyaratan lokasi Pengelolaan Limbah 

B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 oleh Pengolah Limbah B3 yang 

memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 

dan memiliki kerjasama dengan Penghasil Limbah B3 meliputi: 
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a. merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, atau dapat 

direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup;  

b. berada pada jarak paling dekat 30 (tiga puluh) meter dari:  

1. jalan umum dan/atau jalan tol;  

2. daerah pemukiman, perdagangan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan 

dan pendidikan;  

3. garis pasang naik laut, sungai, daerah pasang surut, kolam, danau, 

rawa, mata air dan sumur penduduk; dan  

4. daerah cagar alam, hutan lindung, dan/atau daerah lainnya yang 

dilindungi. 

 

4) Penguburan Limbah B3  

Menurut Pasal 25 ayat (1) Penguburan Limbah B3 dilakukan oleh Penghasil 

Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya. Penguburan Limbah B3 

hanya dapat dilakukan untuk Limbah B3:  

a. patologis; dan/atau  

b. benda tajam.  

 

Penguburan Limbah B3 patologis dilakukan antara lain dengan cara:  

a. menguburkan Limbah B3 di fasilitas penguburan Limbah B3 yang 

memenuhi persyaratan lokasi dan persyaratan teknis penguburan Limbah 

B3;  

b. mengisi kuburan Limbah B3 dengan Limbah B3 paling tinggi setengah dari 

jumlah volume total, dan ditutup dengan kapur dengan ketebalan paling 

rendah 50 cm (lima puluh sentimeter) sebelum ditutup dengan tanah;  

c. memberikan sekat tanah dengan ketebalan paling rendah 10 cm (sepuluh 

sentimeter) pada setiap lapisan Limbah B3 yang dikubur;  

d. melakukan pencatatan Limbah B3 yang dikubur; dan  

e. melakukan perawatan, pengamanan, dan pengawasan kuburan Limbah B3.  

 

Penguburan Limbah B3 benda tajam dilakukan antara lain dengan cara:  

a. menguburkan Limbah B3 di fasilitas penguburan Limbah B3 yang 

memenuhi persyaratan lokasi dan persyaratan teknis penguburan Limbah 

B3;  
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b. melakukan pencatatan Limbah B3 yang dikubur; dan  

c. melakukan perawatan, pengamanan, dan pengawasan kuburan Limbah B3.  

 

Penguburan Limbah B3 hanya dapat dilakukan jika pada lokasi dihasilkannya 

Limbah patologis dan/atau Limbah benda tajam tidak terdapat fasilitas 

Pengolahan Limbah B3 menggunakan peralatan insinerator Limbah B3. 

 

Menurut Pasal 26 Lokasi dan fasilitas penguburan Limbah B3 harus 

memenuhi persyaratan teknis, meliputi:  

a. bebas banjir;  

b. berjarak paling rendah 20 m (dua puluh meter) dari sumur dan/atau 

perumahan;  

c. kedalaman kuburan paling rendah 1,8 m (satu koma delapan meter); dan  

d. diberikan pagar pengaman dan papan penanda kuburan Limbah B3.  

 

Pasal 27 ayat (1) menetapkan bahwa penguburan Limbah B3 harus 

memperoleh persetujuan penguburan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala 

Instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan 

instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. 

 

5) Penimbunan Limbah B3  

Menurut Pasal 29 Penimbunan Limbah B3 dilakukan oleh Penghasil Limbah 

B3 terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya. Penimbunan Limbah B3 

dilakukan terhadap Limbah B3 berupa:  

a. Abu terbang insinerator; dan  

b. slag atau abu dasar insinerator.  

 

Penimbunan Limbah B3 hanya dapat dilakukan di fasilitas:  

a. penimbunan saniter;  

b. penimbunan terkendali; dan/atau  

c. Penimbusan akhir Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 

untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.  

 

Sebelum dilakukan penimbunan di fasilitas penimbunan, Limbah B3 wajib 

dilakukan:  
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a. enkapsulasi; dan/atau  

b. inertisasi.  

 

Menurut Pasal 30 ayat (1) Lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3 harus 

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundangundangan mengenai penyelenggaraan prasarana dan sarana 

persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

sampah rumah tangga.  

 

Lokasi dan/atau fasilitas Penimbusan akhir Limbah B3 harus memenuhi 

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 

mengenai Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.  

 

Pasal 31 (1) Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan di fasilitas penimbunan 

harus mendapatkan persetujuan Penimbunan Limbah B3 yang diterbitkan 

oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup:  

a. provinsi, jika Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota 

dalam wilayah provinsi; atau  

b. kabupaten/kota, jika Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam wilayah 

kabupaten/kota.  

 

3.8. Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 

2010 tentang Pengendalian Limbah B3 

 

a. Dasar Hukum 

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan penetapan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2010 beberapa diantaranya sudah tidak 

berlaku. Hal yang paling mendasar yaitu dicabutnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 1999 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 

Tahun 2014. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengalami 

perubahan sabagaimana pada table berikut ini. 

Peraturan Lama Peraturan Baru 

 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan 

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan 

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah  

 Undang-Undang Nomor  23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah 
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sebagaimana telah diubah beberapa 
kali  terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015   

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 1999 tentang Pengelolaan 
Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun 

 Peraturan Pemerintah Nomor 101 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun 

 

Perizinan 

Dalam hal perizinan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 

2010 mengenal 2 (dua) jenis perizinan, yaitu: 

a. izin penyimpanan sementara limbah B3;  

b. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten. 

 

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 mengenal 2 (dua) 

jenis perizinan, yaitu: 

a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 

b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3 

 

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dalam hal istilah perizinan kedua 

peraturan masing-masing menggunakan istilah yang berbeda. 

 

Perda No.  6 Tahun 2010 PP No.  101 Tahun 2014 

Pasal 15: 

Ayat (1): Setiap orang yang 

melaksanakan kegiatan 

penyimpanan limbah B3 dan 

atau pengumpulan limbah B3 

wajib memiliki izin dari Bupati.  

Ayat (2): Izin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari: a. izin 

penyimpanan sementara limbah 

B3; b. izin pengumpulan limbah 

B3 skala kabupaten.  

 

Pasal 12: 

Ayat (3): Untuk dapat melakukan 
Penyimpanan Limbah B3, 

Setiap Orang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib 
memiliki izin Pengelolaan 

Limbah B3 untuk kegiatan 

Penyimpanan Limbah B3.  
 

Pasal 33  

Ayat (1): Untuk dapat melakukan 

Pengumpulan Limbah B3, 
Pengumpul Limbah B3 wajib 

memiliki izin Pengelolaan 

Limbah B3 untuk Pengumpulan 
Limbah B3.  

 

Permohonan Perizinan 

 

Dalam hal permohonan Izin Pengumpulan persyaratan yang diperlukan untuk 

terbitnya izin masing-masing peraturan menetapkan berbeda. Persyaratan 
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yang paling penting yang diwajibkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 

2014 adalah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (4) huruf a bahwa untuk 

dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah 

B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3: wajib memiliki Izin Lingkungan. 

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2010 tidak 

mewajibkan memiliki Izin Lingkungan bagi permohonan izin penyimpanan 

sementara. 

 

 

Perda No.  6 Tahun 2010 PP No.  101 Tahun 2014 

Pasal 17 ayat (2) Permohonan izin 

penyimpanan sementara harus dilengkapi 

dengan:  

a. foto kopi akte pendirian perusahaan bagi 

badan usaha;  

b. foto kopi Izin Gangguan;  

c. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan;  

d. foto kopi Kartu Tanda Penduduk 

penanggung jawab usaha dan atau 

kegiatan;  

e. foto kopi persetujuan Dokumen 

Pengelolaan Lingkungan Hidup;  

f. denah lokasi pengelolaan limbah B3;  

g. uraian tentang bahan baku dan proses 

kegiatan;  

h. uraian tentang desain konstruksi tempat 

penyimpanan sementara limbah B3;  

i. uraian tentang jumlah dan karakteristik 

limbah B3;  

j. formulir isian yang disediakan;  

k. formulir surat pernyataan yang telah 

disediakan.  

 

Pasal 12  

Ayat (4) huruf a: 

Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan 

Limbah B3 untuk kegiatan 
Penyimpanan Limbah B3, Setiap 

Orang yang menghasilkan Limbah 

B3: wajib memiliki Izin Lingkungan; 

dan  

Ayat (6): Persyaratan izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b 

meliputi:  

a. identitas pemohon;  

b. akta pendirian badan usaha;  

c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah 

Limbah B3 yang akan disimpan;  
d. dokumen yang menjelaskan tentang 

tempat Penyimpanan Limbah B3;  

e. dokumen yang menjelaskan tentang 

pengemasan Limbah B3; dan  

f. dokumen lain sesuai peraturan 
perundang-undangan.  

 

 

Dari ketentuan persyaratan permohonan izin pengumpulan Limbah B3 

sebagaimana tersebut di atas terdapat hal lain yang berbeda antara 

ketentuan permohonan izin penyimpanan Limbah B3 yang diatur 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2010. Secara implisit Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2010 membolehkan izin penyimpanan 

Limbah B3 diusulkan oleh pribadi/orang perorangan, sedangkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 secara eksplisit menyebutkan bahwa 

permohonan izin penyimpanan Limbah B3 hanya boleh diusulkan oleh Badan 

Usaha. 

 

 

(3) Permohonan izin pengumpulan harus 

dilengkapi dengan: a. foto kopi akte 

pendirian perusahaan yang di dalamnya 
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memuat bidang atau sub bidang 

pengumpulan limbah B3; b. foto kopi 

Izin Gangguan; c. foto kopi Izin 

Mendirikan Bangunan; d. foto kopi Kartu 

Tanda Penduduk penanggung jawab 

usaha dan atau kegiatan; e. foto kopi 

persetujuan Dokumen Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

 

 

 

  

  

Pasal 10  

(1) Setiap orang dapat melakukan kegiatan 

penyimpanan limbah B3 yang ditempatkan 

pada TPS limbah B3 untuk jangka waktu 

paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum 

menyerahkannya kepada pengangkut dan 

atau pengumpul dan atau pemanfaat dan 

atau pengolah dan atau penimbun limbah 

B3. 

(2) Apabila limbah B3 yang dihasilkan kurang 

dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, 

penghasil limbah B3 dapat menyimpan 

limbah B3 yang dihasilkannya selama-

lamanya 180 (seratus delapan puluh) hari 

sebelum menyerahkannya kepada 

pengangkut dan atau pengumpul dan atau 

pemanfaat dan atau pengolah dan atau 

penimbun limbah B3. 

Pasal 28 ayat (1) 
Penyimpanan Limbah B3 sebagimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. 90 (sembilan puluh) hari sejak 

Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah 
B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg 
(lima puluh kilogram) per hari atau 
lebih;  

b. 180 (seratus delapan puluh) hari 
sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk 
Limbah B3 yang dihasilkan kurang 
dari 50 kg (lima puluh kilogram) per 
hari untuk Limbah B3 kategori 1;  

c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari 
sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk 
Limbah B3 yang dihasilkan kurang 
dari 50 kg (lima puluh kilogram) per 
hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari 
sumber tidak spesifik dan sumber 
spesifik umum; atau  

d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari 
sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk 
Limbah B3 kategori 2 dari sumber 
spesifik khusus.  

 

 

Pasal 15 (1) Setiap orang yang melaksanakan 

kegiatan penyimpanan limbah B3 dan atau 

pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin 

dari Bupati. (2) Izin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari: a. izin penyimpanan 

sementara limbah B3; b. izin pengumpulan 

Pasal 33  
(1) Untuk dapat melakukan 
Pengumpulan Limbah B3, 
Pengumpul Limbah B3 wajib 
memiliki izin Pengelolaan Limbah 
B3 untuk Pengumpulan Limbah 
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limbah B3 skala kabupaten. Pasal 15 (1) 

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan 

penyimpanan limbah B3 dan atau 

pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin 

dari Bupati. (2) Izin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari: a. izin penyimpanan 

sementara limbah B3; b. izin pengumpulan 

limbah B3 skala kabupaten. 

B3.  

 
(3) Sebelum memperoleh izin 
Pengelolaan Limbah B3 untuk 
kegiatan Pengumpulan Limbah B3, 
Pengumpul Limbah B3 wajib 
memiliki Izin Lingkungan.  
Pasal 34  
(1) Pengumpul Limbah B3 untuk 
memperoleh izin Pengelolaan 
Limbah B3 untuk kegiatan 
Pengumpulan Limbah B3 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 ayat (1) harus mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada:  

a. bupati/wali kota, untuk 
Pengumpulan Limbah B3 skala 
kabupaten/kota;  

  

Pasal 17 (1) Permohonan izin disampaikan 

secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala 

Instansi Perizinan, yang ditandatangani oleh 

pemohon. (2) Permohonan izin penyimpanan 

sementara harus dilengkapi dengan: a. foto 

kopi akte pendirian perusahaan bagi badan 

usaha; b. foto kopi Izin Gangguan; c. foto 

kopi Izin Mendirikan Bangunan; d. foto kopi 

Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab 

usaha dan atau kegiatan; e. foto kopi 

persetujuan Dokumen Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; f. denah lokasi 

pengelolaan limbah B3; g. uraian tentang 

bahan baku dan proses kegiatan; h. uraian 

tentang desain konstruksi tempat 

penyimpanan sementara limbah B3; i. uraian 

tentang jumlah dan karakteristik limbah B3; j. 

formulir isian yang disediakan; k. formulir 

surat pernyataan yang telah disediakan. 

 

(3) Permohonan izin pengumpulan harus 

dilengkapi dengan: a. foto kopi akte 

pendirian perusahaan yang di dalamnya 

memuat bidang atau sub bidang 

pengumpulan limbah B3; b. foto kopi Izin 

Gangguan; c. foto kopi Izin Mendirikan 

Pasa 34 
(2) Permohonan izin Pengelolaan 
Limbah B3 untuk kegiatan 
Pengumpulan Limbah B3 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilengkapi dengan persyaratan 
yang meliputi:  
a. identitas pemohon;  

b. akta pendirian badan usaha;  

 
c. nama, sumber, dan karakteristik 
Limbah B3 yang akan 
dikumpulkan;  

d. dokumen yang menjelaskan 
tentang tempat Penyimpanan 
Limbah B3 sesuai dengan 
persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 sampai 
dengan Pasal 18;  

e. dokumen yang menjelaskan 
tentang pengemasan Limbah B3 
sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19;  

f. prosedur Pengumpulan Limbah 
B3;  
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Bangunan; d. foto kopi Kartu Tanda 

Penduduk penanggung jawab usaha dan atau 

kegiatan; e. foto kopi persetujuan Dokumen 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

g. bukti kepemilikan atas dana 
Penanggulangan Pencemaran 
Lingkungan Hidup dan/atau 
Kerusakan Lingkungan Hidup dan 
dana penjaminan Pemulihan 
Fungsi Lingkungan Hidup; dan  

h. dokumen lain sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
 

  

  

  

 

 

 

BAB IV  LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS  

4.1. Landasan Filosofis 

Pancasila dalam aspek pembangunan berwawasan lingkungan merupakan 

kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan 

bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan 

atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan 

manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, 

manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai 

kemajuan lahir dan kemajuan batin.  

 

Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal 

balik, yang harus selalu dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam 

keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis (Koesnadi 

Hardjasoemantri, 2000 : 575). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 

dari Sila ke I sampai Sila Sila ke V yang harus diaplikasikan atau dijabarkan 

dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut 

(Soejadi, 1999 : 88- 90). 

 

Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai religius Ketakwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah- NYA dan 

menjauhi larangan-larangannya. Dalam memanfaatkan semua potensi yang 
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diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah manusia harus menyadari, bahwa 

setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat 

Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya; harus dirawat agar tidak 

rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk-

makhluk Tuhan yang lain.  

 

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengaplikasikan Sila ini dalam 

kehidupan sehari-hari, diantaranya adalah melalui pengendalian tingkat 

lingkungan rumah melalui pengelolaan limbah B3 dan sanitasi lingkungan. 

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa 

kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-NYA 

yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat 

menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta 

makhluk hidup lainya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas Hidup itu 

sendiri.  

 

Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab terkandung nilai-nilai 

perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam hal ini antara lain sebagai berikut: 

(1) Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan sehala hak dan 

kewajiban asasinya; 

(2) Perlakuan yang adil terhdap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam 

sekitar dan terhadap Tuhan; 

(3) Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya 

cipta, rasa, karsa dan keyakinan.  

 

Penerapan, pengamalan/aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari hari dapat 

diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk 

memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak setiap orang untuk 

mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam 

pengelolaan lingkungan hidup; hak setiap orang untuk berperan dalam rangka 

pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuanketentuan 

hukum yang berlaku dan sebagainya (Koesnadi Hardjasoemantri, 2000 : 558).  
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Dalam hal ini banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk 

mengamalkan Sila ini, misalnya mengadakan pengendalian  tingkat 

pencemaran sumber air (air permukaan dan air tanah) oleh limbah B3,  limbah 

cair tumah tangga, pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup 

bisa tetap nyaman; menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di 

lingkungan sekitar; mengadakan gerakan penghijauan dan sebagainya.  

 

Dalam Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa, dalam arti 

dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-

aspek sebagai berikut: 

(1) Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah 

Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi (patriotisme); 

(2) Pengakuan terhadap kebhinekatunggalikaan suku bangsa (etnis) dan 

kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan 

arah dalam pembinaan kesatuan bangsa; 

(3) Cinta dan bangga akan bangsa dan Negara Indonesia (nasionalisme). 

 

Aplikasi atau pengamalan sila ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara 

lain dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu 

diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian 

pembangunan lingkungan di daerah dan mengembangkannya melalui 

pendidikan dan latihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan 

tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia 

untuk melindungi sumber daya dan lingkungan (Salladien dalam Burhan 

Bungin dan Laely Widjajati , 1992 : 156-158).  

 

Di beberapa daerah tidak sedikit yang mempunyai ajaran turun temurun 

mewarisi nilai-nilai leluhur agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 

dilarang oleh ketentuan-ketentuan adat di daerah yang bersangkutan, 

misalnya ada larangan untuk menebang pohon-pohon tertentu tanpa ijin 

sesepuh adat; ada juga yang dilarang memakan binatang-bintang tertentu 

yang sangat dihormati pada kehidupan masyarakat yang bersangkutan dan 

sebagainya. Secara tidak langsung sebenarnya ajaran-ajaran nenek leluhur ini 

ikut secara aktif melindungi kelestarian alam dan kelestarian lingkungan di 

daerah itu.  
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Dalam Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan Perwakilan terkandung nilainilai kerakyatan. Dalam hal ini 

ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni: 

(1) Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat; 

(2) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal 

sehat; 

(3) Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat 

mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama; 

(4) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-

wakil rakyat. 

 

Penerapan sila ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain 

(Koesnadi Hardjasoemantri, 2000 : 560 ) : 

(1) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan 

kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup; 

(2) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan 

kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan hidup; 

(3) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan 

kemitraan  masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya 

pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

 

Dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkandung nilai 

keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek berikut, 

antara lain : 

(1) Perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang 

politik, ekonomi dan sosial budaya; 

(2) Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia; 

(3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban; 

(4) Menghormati hak milik orang lain; 

(5) Cita-cita masyarakat yang adil dan makmur yang merata material 

spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia; 

(6) Cinta akan kemajuan dan pembangunan. 
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Pengamalan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang 

mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam Ketetapan MPR 

RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), 

Bagian H yang mengatur aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan 

pemanfaatan sumber daya alam. Dalam ketetapan MPR ini hal itu diatur 

sebagai berikut (Penabur Ilmu, 1999 : 40). 

(1) Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar 

bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke 

generasi; 

(2) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan pengunaan 

dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan; 

(3) Mendelegasikan secara betahap wewenang pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam 

secara selektif dan pemeliharaan ling-kungan hidup, sehingga kualitas 

ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undangundang; 

(4) Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan 

keseim-bangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, 

kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang 

yang pengaturannya diatur dengan undang-undang; 

(5) Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian 

kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang 

dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.  

 

4.2. Landasan Konstitusional 

Secara konstitusional pengelolaan limbah B3 dapat dilihat dari apa yang 

diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke IV yang berbunyi: 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara 

Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan .....”. Dari alenia ke IV tersebut tersurat bahwa salah satu cara 

untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 
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adalah dengan memberikan hak kepada setiap warga negara Indonesia untuk 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.  

 

Negara Indonesia, yang diselenggarakan oleh pemerintahannya, berkewajiban 

“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan 

dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 merupakan kaedah 

konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi 

segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna 

kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap ummat manusia. Makna 

dari Alinea Keempat UUD 1945 tersebut menyatakan bahwa lingkungan hidup 

yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap 

warga negara Indonesia.  

 

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. 

 

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dituangkan di dalam 

Pasal 28 Piagam Hak Asasi Manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari 

ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang 

menyatakan :  

 

“Setiap Orang Berhak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat”. 

 

Pemberian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut telah 

secara tegas diatur di dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 amandemen ke IV 

yang menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat, negara berkewajiban untuk 

menyediakan lingkungan yang baik dan sehat. Dengan demikian pengakuan 

hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga 

Negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara. Oleh 

karena itu Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan 
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berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.  

 

Penempatan Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti 

penting dan hakaki sebagai hak warga Negara, dalam hal ini Negara sebagai 

penguasa harus menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan. Hak 

atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagai hak subyektif seperti 

dikemukakan Heinhard Steiger C.S, bahwa Hak subyektif (Subjective rights) 

adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Sehingga dalam 

hal ini hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik , sebagai hak dasar 

seseorang yang harus dilindungi untuk mendapatkan lingkungan yang dapat 

mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya yang 

terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan secara sehat dan baik. 

 

Oleh karena itu hak atas lingkungan sehat dan baik sebagaimana tertera 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti bahwa lingkungan 

hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat 

digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan 

untuk generasi-generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan 

sumber daya alamnya. Dengan demikian mempunyai tujuan ganda, yaitu 

memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhannya dan memenuhi 

kepentingan individu-individu. 

 

4.3. Landasan Sosiologis 

Penggunaan kimia dalam kebudayaan manusia sudah dimulai sejak zaman 

dahulu. Kimia merupakan salah satu ilmu pengetahuan alam, yang berkaitan 

dengan komposisi materi, termasuk juga perubahan yang terjadi di dalamnya, 

baik secara alamiah maupun sintetis. Senyawa-senyawa kimia sintetis inilah 

yang banyak dihasilkan oleh peradaban modern, namun materi ini pulalah 

yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang berbahaya. Dengan 

mengetahui komposisi dan memahami bagaimana perubahan terjadi, manusia 

dapat mengontrol dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan manusia.  
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Penggunaan bahan-bahan kimia di dunia telah berkembang pesat, yang 

sebagian besar merupakan bahan berbahaya. Ini ditunjukkan oleh hampir 11 

juta jenis bahan kimia telah diidentifikasi pada tahun 1995, baik yang 

terdapat di alam maupun yang dibuat oleh manusia, dan hampir setiap tahun 

1.000 jenis bahan kimia baru masuk ke perdagangan. Bahan kimia yang telah 

digunakan dan diperdagangkan secara umum sekitar 63.000 jenis, 50.000 

jenis diantaranya digunakan sehari-hari, 1.500 jenis merupakan bahan aktif 

pestisida, sekitar 4.000 jenis sebagai bahan aktif obat-obatan, dan 2.500 jenis 

digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Dari sekian banyak bahan 

kimia tersebut, baru beberapa ratus jenis saja yang telah dievaluasi 

dampaknya tehadap kesehatan dan lingkungan. Perdagangan bahan kimia 

dunia pada tahun 1991 mencapai nilai 1,2 M US$, 40% berkaitan dengan 

petrokimia. Pemakaian bahan kimia di Indonesia (1991) sekitar 0,46% dari 

nilai perdagangan dunia. Proses penggunaan bahan yang berbahaya dalam 

kegiatan sehari-hari, terutama dari kegiatan industri khususnya penggunaan 

bahan kimia, akan menghasilkan limbah berbahaya. 

 

 

 

b. Pengaruh Limbah B3 terhadap Kesehatan dan Lingkungan 

Dengan karakteistik yang dimilikinya, B3 mempengaruhi kesehatan dengan 

mencelakakan manusia secara langsung (akibat ledakan, kebakaran, 

reaktif dan korosif) dan maupun tidak langsung (toksik akut dan kronis) 

bagi manusia. Zat toksik yang dihasilkan oleh limbah B3 masuk ke tubuh 

manusia melalui: 

1) Oral yaitu melalui mulut dan kemudian saluran pencernaan, sulit 

mencapai peredaran darah; 

2) Inhalasi yaitu melalui saluran pernapasan, bersifat cepat memasuki 

peredaran darah; 

3) Dermal yaitu melalui kulit sehingga mudah masuk ke dalam peredaran 

darah; 

4) Peritonial yaitu melalui suntikan, langsung memasuki peredaran darah. 

 

Ada 4 (empat) proses yang dialami bahan beracun di dalam organisme, 

yaitu absorbsi, distribusi, metabolisme dan sekresi. Untuk mengetahui efek 
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negatif bahan toksikan tersebut di dalam tubuh, perlu diketahui perihal zat 

toksik dan sistem biologis manusia serta interaksi antara keduanya. Zat 

toksik akan dibawa oleh darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh dan 

kemudian mengganggu organ tubuh antara lain: 

1) keracunan neurotaksik, zat toksik akan dibawa menuju otak, atau 

2) zat toksik akan ditimbun dan diproses pada jaringan lemak, otot, 

tulang, syaraf, liver, pankreas, usus dan kemudian setelah melalui 

proses- sisanya akan disekresikan ke luar tubuh. 

 

Pengaruh limbah B3 terhadap mahluk hidup, khususnya manusia terdiri 

atas 2 kategori yaitu: (1) efek akut, dan (2) efek kronis. Efek akut dapat 

menimbulkan akibat berupa kerusakan susunan syaraf, kerusakan sistem 

pencernaan, kerusakan sistem kardio vasculer, kerusakan sistem 

pernafasan, kerusakan pada kulit, dan kematian. Sementara itu, efek 

kronis dapat menimbulkan efek karsinogenik (pendorong terjadinya 

kanker), efek mutagenik (pendorong mutasi sel tubuh), efek teratogenik 

(pendorong terjadinya cacat bawaan), dan kerusakan sistem 

reproduksi.Bagian organ tubuh yang terkena pengaruh adalah:Ginjal 

(umumnya disebabkan zat toksik Cadmium); – Tulang (umumnya 

disebabkan zat toksik Benzene); – Otak (umumnya disebabkan zat toksik 

Methyl Mercury); – Liver (umumnya disebabkan zat toksik Carbon – 

Tetrachlorida);Paru-paru (umumnya disebabkan zat toksik Paraquat); – 

Mata (umumnya disebabkan zat toksik Khloroquin), dan  juga efek yang 

mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi.. 

 

c. Dampak Pencemaran Limbah B3 Di Lingkungan Terhadap Kesehatan 

Manusia 

1) Kadmium (Cd 

Sebagian Cd yang diabsorbsi tubuh akan mengumpul di dalam ginjal, hati 

dan sebagian dibuang keluar melalui saluran pencernaan. Keracunan Cd 

dapat mempengaruhi otot polos pembuluh darah. Akibatnya, tekanan 

darah menjadi tinggi yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya gagal 

jantung dan ginjal. 
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Contoh Kasus. Keracunan Cd pernah terjadi di Toyama, Jepang. Beras 

yang dimakan penduduk di daerah tersebut berasal dari tanaman padi 

yang selama bertahun-tahun mendapat air yang tercemar Cd. Endapan Cd 

yang terakumulasi di dalam padi kemudian mengalami biomagnification 

(pembesaran biologi) dalam tubuh penduduk setempat. Logam Cd yang ada 

dalam air pengairan ternyata berasal dari limbah industri seng dan timah 

hitam yang berada di sebelah hulu. Kandungan Cd dalam padi tercatat 

hanya 1,6 ppm namun setelah mengalami pembesaran biologi (berdasarkan 

analisis pada tulang rusuk) menjadi 11.472 ppm. Warga yang terserang 

mengeluh sakit pinggang selama bertahun-tahun dan semakin lama 

semakin parah yang diikuti sakit pada tulang punggungnya. Hasil 

pengamatan menunjukkan bahwa tulang-tulang mengalami pelunakan dan 

kemudian menjadi rapuh. Kematian yang terjadi di antara mereka terutama 

disebabkan gagal ginjal. 

 

2) Timbal,Timah Hitam (Pb) 

Timbal terdapat di air, tanah, tanaman, hewan dan udara. Zat ini terbentuk 

akibat aktifitas manusia seperti pembakaran batu bara, sampah, 

penyemprotan pestisida, asap pabrik dan akibat pembakaran bensin di 

kendaraan. Timbal dan senyawanya mempengaruhi sistem pusat syaraf 

dengan ciri-ciri keracunan, yaitu pusing, anemia, lemah dan yang paling 

berbahaya adalah pengaruhnya terhadap sel darah merah. Timbal dapat 

mengubah ukuran dan bentuk sel darah merah. 

 

3) Merkuri (Hg) 

Gejala keracunan merkuri ditandai dengan sakit kepala, sukar menelan, 

penglihatan menjadi kabur dan daya pendengaran menurun. Selain itu 

orang yang keracunan merkuri merasa tebal di bagian kaki dan tangannya, 

mulut tersumbat oleh logam, gusi membengkak dan diare. Kematian dapat 

terjadi pada kondisi tubuh yang makin melemah. Wanita yang hamil akan 

melahirkan bayi yang cacat. 

 

Lingkungan yang telah tercemar dan rusak, akan menimbulkan dan 

meningkatkan biaya eksternalitas yang harus ditanggung oleh 

masyarakat. Kondisi demikian rawan sekali terhadap resiko timbulnya 
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konflik sosial, yang pada akhirnya akan mengancam kelestarian dari 

industri itu sendiri. 

 

c. Pencemaran Limbah B3 oleh Industri 

Industri di Kabupaten Bandung, mayoritas merupakan jenis industri tekstil, 

yaitu 127 buah atau 76,5%. Sementara industri lain dalam jumlah yang 

sedikit meliputi industri garment, washing, makanan, kimia tekstil, kertas, 

elektroplating, kancing, IPAL gabungan, kondom, sepatu, cat, jaring dan 

farmasi.  Industri di Kabupaten Bandung tersebar pada beberapa kecamatan, 

seperti Kecamatan Majalaya, Dayeuhkolot, Rancaekek, Katapang, Banjaran, 

Cikancung.  

  

 

 

 

 

 

Gambar 12. Jumlah Tiap Industri 

di Kab. Bandung 

Sumber: BPLH, 2012 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Gambar 13. Jumlah Industri 

Menengah-Besar Berdasarkan 

Kecamatan 
Sumber: BPLH, 2012 

 

Selain industri skala menengah-besar, di Kabupaten Bandung juga terdapat 

beraneka macam industri skala kecil. Industri skala kecil yang terdata di 

Kabupaten Bandung berjumlah 625 buah dengan jenis kegiatan berupa, 

percetakan, kerajinan, pertenunan, minuman ringan, industri makanan 

seperti tahu, tempe dan lain-lain. Dari aktifitasnya baik untuk proses produksi 



Naskah Akademik| 81  

 

maupun operasional karyawan sehari-hari, industri akan menghasilkan 

limbah B3.  Dari kegiatan industri ini sangat berpotensi mencemari 

lingkungan terutama badan air bila limbah cair industri yang dibuang ke 

lingkungan belum memenuhi baku mutu yang ada.  Kondisi di atas 

menyebabkan industri wajib melakukan pengolahan limbahnya. 

 

Dari kegiatan industri kecil pun sangat berpotensi mencemari lingkungan. 

Biasanya industri kecil memiliki modal yang tidak besar, sehingga dalam 

melakukan pengolahan limbah B3 pun mengalami kesulitan. 

 

d. Penduduk dan Limbah B3 yang Dihasilkan 

Seiring meningkatnya kebutuhan hidup manusia karena pertambahan 

jumlah penduduk serta meningkatnya kesejahteraan hidup yang disertai 

meningkatnya kebutuhan hidup manusia. di satu pihak, dan kemapuan 

teknologi modern yang mempermudah manusia mengolah sumberdaya 

alam yang terbatas, seringkali kearifan lingkungan yang mereka 

kembangkan sebagai kendali terlupakan. Pengolahan sumberdaya alam 

dan pengelolaan lingkungan yang sehat diabaikan demi terpenuhinya 

kebutuhan hidup manusia yang cenderung terus meningkat dalam jumlah, 

ragam dan mutunya.  

 

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola hidup masyarakat, 

kecepatan teknologi dalam menyediakan barang secara melimpah ternyata 

telah menimbulkan masalah-masalah baru yang sangat serius yaitu 

adanya barang yang sudah terpakai dan sudah tidak digunakan lagi 

mengakibatkan timbulnya limbah. Limbah yang berasal dari rumah tangga. 

terdiri dari bermacant-macam jenis. ada yang dapat digunakan kembali 

dan ada yang tidak. Lebih dari itu. ada limbah yang tergolong sebagai 

bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti sisa obat-obatan, sisa pembasmi 

hama dan baterai kering bekas. 

 

Kaus di DKI Jakarta, setiap rumah tangga rata-rata mengkonsumsi 10 

buah baterai kering ukuran besar (UM1), 5 buah baterai berukuran sedang 

(UM2) dan 10 buah baterai berukuran kecil (UM3) dalam satu tahun. 

Diperkirakan setiap tahun. puluhan juta buah baterai kering digunakan 
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untuk berbagai keperluan. Dengan demikian setiap tahun terdapat 

puluhan juta baterai kering bekas yang dapat mencemari lingkungan, 

karena sampai saat ini belum ada sistem pengelolaan pembuangannya.  

 

Namun, penghasil limbah dalam skala kecil seperti limbah baterai rumah 

tangga tersebut nyaris luput dari perhatian. Regulasi yang ada menjadi 

sekedar wacana dan tidak ada sanksi yang tegas bagi pelakunya. Padahal, 

jumlah limbah baterai tidak sedikit. PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, 

produsen baterai nasional, menyatakan bahwa kapasitas produksi 

perusahaannya pada bulan Mei 2010 meningkat menjadi 2 juta unit per 

tahun baik untuk baterai kering berbasis mangan dan lithium. Satu 

perusahaan baterai saja telah meproduksi 2 juta unit, belum termasuk 

perusahaan lainnya. Dapat diperkirakan lebih dari dua juta limbah baterai 

menanti di tahun-tahun berikutnya. Limbah baterai akan bertambah dari 

tahun ke tahun seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi (M. 

Kusyuniarti, dkk. 2011) 

Tabel. Tren Penduduk Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa barat, 2010-2015. 

Provinsi/Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jawa Barat (Jiwa) 43.413.973 60.199.040 46.029.668 45.509.147 46.183.642 46.709.569 

Kab. Bandung       

 Jiwa 3.174.499 3.235.615 3.351.048 3.405.475 3.470.393 3.534.114 

 %           7.31            5.37            7.28            7.48            7.51   7.57  

Sumber : BPS Provinsi Jabar, BPS Kabupaten/ Kota di Jawa Barat 

 Salah satu indikasi tersebut dapat direpleksikan pada jumlah penduduk 

Kabupaten Bandung yang terus bertambah. Dengan jumlah penduduk 

sebanyak 3,5 juta jiwa dapat diasumsikan jika 1 rumah tangga terdiri atas 4 

jiwa maka akan terdapat limbah baterai  kering sebanyak 875.000 buah per 

tahun. 

 

4.4. Landasan Yuridis 

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

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan asas tanggung jawab 

negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah 

menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Sebagai bagian dari pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, 
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pengelolaan limbah B3  bertujuan untuk  menjamin keselamatan, 

kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan 

makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi 

lingkungan hidup; dan mencapai keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan lingkungan hidup. 

 

Latar belakang perlu ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan  

yang mengatur Pengelolaan Limbah B3 adalah sebagai Strategi Nasional 

Untuk Pembangunan Berkelanjutan serta sebagai pelaksanaan dari Pasal 

59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa Setiap orang 

yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 

yang dihasilkannya. 

 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945. 

Hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat 

Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, 

dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti 

investasi bagi pembangunan negara dan dengan kesehatan yang terjamin  

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. 

 

Pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki tujuan akhir membangun 

kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan 

ekonomis. 

 

3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
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Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membagi 

kewenangan Pemerintah Pusat,  Daerah Provinsi, Daerah 

Kabupaten/Kota  salah satunya adalah Pembagian Urusan Pemerintahan 

Bidang Lingkungan Hidup. Kewenangan Pemerintah Pusat,  Daerah 

Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota Pada Sub Bidang Bahan Berbahaya 

dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah 

B3), sebagai berikut: 

SUB BIDANG 
PEMERINTAH 

PUSAT 

DAERAH 

PROVINSI 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Bahan Berbahaya 
dan Beracun (B3), 

dan Limbah B3 

 

a. Pengelolaan 
B3. 

b. Pengelolaan 

limbah B3. 

Pengumpulan 
limbah B3 lintas 

Daerah 

kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah provinsi. 

a. Penyimpanan 
sementara limbah 

B3. 

b. Pengumpulan 

limbah B3 dalam 1 

(satu) Daerah 
kabupaten/kota. 

 

4) Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

 

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung 

memiliki kewenangan pengelolaan Limbah B3 yaitu kewenangan untuk 

melakukan pengawasan: 

a. pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 kabupaten. 

b. pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala 

kabupaten. 

c. pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten.  

d. penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten.  

 

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki kewenangan yaitu 

untuk pemberian izin: 

a. izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak 

pelumas/oli bekas. 

b. izin lokasi pengolahan limbah B3.  

c. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu 

kegiatan. 
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5) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

Untuk memastikan bahwa setiap mata rantai Pengelolaan Limbah B3 

dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan 

Pengelolaan Limbah B3 maka Pengelolaan Limbah B3 wajib dilengkapi 

dengan izin yang terdiri atas:  

a. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;  

b. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;  

c. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;  

d. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;  

e. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan  

f. Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.  

 

Izin Pengelolaan Limbah B3 merupakan instrumen administratif preventif 

yang penerbitannya dapat dilakukan dalam 1 (satu) izin yang terintegrasi 

oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan pengajuan pemohon izin, kecuali izin 

pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.  

 

Pasal 12  Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 menyebutkan 

bahwa Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan 

Penyimpanan Limbah B3 dan dilarang melakukan pencampuran Limbah 

B3 yang disimpannya. Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, 

Setiap Orang wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Penyimpanan Limbah B3.  

 

Ketentuan lainnya yaitu Pasal 31 dan Pasal 34 menyebutkan bahwa setiap 

Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan 

Limbah B3 yang dihasilkannya. Pengumpul Limbah B3 untuk memperoleh 

izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 

harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada:  

a. bupati/wali kota, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala 

kabupaten/kota;  

b. gubernur, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; atau  

c. Menteri, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala nasional.  
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6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor : P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

 

Dalam hal pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan, 

menurut Peraturan Menteri Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015, 

Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki kewenangan menerbitkan 

persetujuan pengangkutan Limbah B3 yang dilakukan dalam wilayah 

kabupaten/kota. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan 

persetujuan Penguburan Limbah B3 setelah berkoordinasi dengan instansi 

yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan menerbitkan persetujuan 

Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan dalam wilayah kabupaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V  JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI 

MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH  

 

5.4. Jangkauan  Peraturan Daerah 

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, 

Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, 

dan/atau Penimbun Limbah B3. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun yang dimaksud dengan:  

1. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau 

kegiatannya menghasilkan Limbah B3.  
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2. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah 

B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.  

3. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

Pengangkutan Limbah B3.  

4. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

Pemanfaatan Limbah B3.  

5. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

Pengolahan Limbah B3.  

6. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

Penimbunan Limbah B3.  

7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.  

8. Pemerintah Daerah adalah  Bupati dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  

 

5.5. Arahan Pengaturan 

Arahan pengaturan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan lingkungan 

yang baik dan sehat, melalui pengelolaan Limbah B3 sesuai amanat peraturan 

perundang-undangan, dengan tujuan adalah: 

a. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup;  

b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 

c. melindungi kualitas lingkungan dari pencemaran limbah B3; 

d. mendorong penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah B3; 

e. mengendalikan pengelolaan limbah B3. 

 

Tujuan sebagaimana dimaksud akan dicapai melalui bebarapa kegiatan 

pengelolaan limbah B3 yang meliputi kegiatan: 

a. Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya 

b. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

c. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

d. Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

e. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

f. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

g. Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
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h. Dumping (Pembuangan) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

i. Pengecualian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

j. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup 

k. Pelaksanaan Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun 

 

5.6. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah 

Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah ini meliputi: 

1. Wewenang Pemerintah Daerah 

2. Penetapan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  

3. Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya 

4. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

5. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

6. Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

7. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

8. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

9. Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

10. Dumping (Pembuangan) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

11. Pengecualian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

12. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup 

13. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun 

14. Pembinaan 

15. Pengawasan 

16. Pembiayaan 

17. Sanksi Administratif 

18. Ketentuan Penyidikan 

19. Ketentuan Pidana 

20. Ketentuan Peralihan 

21. Ketentuan Penutup. 

 

5.6.1. Wewenang Pemerintah Daerah 
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Beberapa ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, 

menyebutkan bahwa dalam pengelolaan Limbah B3, Pemerintah Daerah 

berwenang: 

a. menerbitkan izin pengelolaan limbah B3 skala kabupaten yang yang 

menjadi  kewenangannya; 

b. melakukan pembinaan pengelolaan Limbah B3; 

c. melakukan pengawasan pengelolaan Limbah B3; 

d. melaksanakan Sistem Tanggap Darurat pengelolaan Limbah B3; 

 

5.6.2. Penetapan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori 

bahayanya terdiri atas:  

a. limbah B3 kategori 1; dan  

b. limbah B3 kategori 2.  

 

Jenis Limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri atas: 

a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik; 

b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak 

memenuhi spesifikasi  produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan 

B3; dan  

c. Limbah B3 dari sumber spesifik. 

 

Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:  

a. limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan  

b. limbah B3 dari sumber spesifik khusus.  

 

Perincian dari masing-masing jenis limbah B3 sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. 

 

Kemudian bilamana terdapat Limbah di  luar  perincian daftar  Limbah B3 

sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 adalah 

Limbah B3 yang terindikasi memiliki karakteristik,  meliputi:  

a. mudah meledak;;  

b. mudah menyala;  
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c. reaktif;  

d. infeksius;  

e. korosif; dan/atau  

f. beracun.  

 

5.6.3. Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya 

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan 

Limbah B3 yang  dilakukan melalui:  

a. substitusi bahan;  

b. modifikasi proses; dan/atau  

c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.  

 

Substitusi bahan dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau 

bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku 

dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3. Modifikasi proses dapat 

dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih 

efisien.  

 

5.6.4. Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan 

Limbah B3 dan dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang 

disimpannya. Penyimpanan Limbah dilakukan pada Tempat Penyimpanan 

Limbah B3 yang memenuhi persyaratan. Untuk dapat melakukan 

Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang wajib memiliki izin Pengelolaan 

Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.  Untuk dapat 

memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah 

B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3:  

a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan  

b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dan 

melampirkan persyaratan izin.  

 

Penyimpanan Limbah B3 dilakukan dengan pengemasan yang dilakukan 

dengan menggunakan kemasan yang:  
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a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan 

karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;  

b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;  

c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat 

dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan  

d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.  

 

Tata cara pengemasan Limbah B3, pelabelan Limbah B3, dan pemberian 

simbol Limbah B3 ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang 

diterbitkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 berlaku 

selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Izin Pengelolaan Limbah B3 

untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling sedikit memuat:  

a. identitas pemegang izin;  

b. tanggal penerbitan izin;  

c. masa berlaku izin;  

d. persyaratan lingkungan hidup; dan  

e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Penyimpanan Limbah B3.  

 

Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Penyimpanan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 

60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir. Permohonan 

perpanjangan izin dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:  

a. identitas pemohon;  

b. akta pendirian badan usaha;  

c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;  

d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10; dan  

f. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.  
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Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan 

dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada 

huruf e.  Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, penerbitan 

perpanjangan izin oleh Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

penerbitan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah 

B3.  Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen pada huruf a, huruf b, 

huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Bupati melakukan evaluasi paling lama 10 

(sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. Dalam hal hasil evaluasi 

menunjukkan:  

a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Bupati 

menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil 

evaluasi diketahui; atau  

b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati 

menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.  

 

Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah 

B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap 

persyaratan yang meliputi:  

a. identitas pemegang izin;  

b. akta pendirian badan usaha;  

c. nama Limbah B3 yang disimpan;  

d. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau  

e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.  

 

Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati paling 

lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan. Permohonan 

perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan 

terhadap persyaratan. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b, Bupati melakukan 

evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin 

diterima.  Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana 
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dimaksud pada huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Bupati melakukan 

evaluasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan 

izin diterima.  

 

Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:  

a. kesesuaian data, Bupati menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah 

B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau  

b. ketidaksesuaian data, Bupati menolak permohonan perubahan izin 

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai 

dengan alasan penolakan.  

 

Jangka waktu verifikasi dan evaluasi tidak termasuk waktu yang 

diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen. 

 

Persyaratan lingkungan hidup paling sedikit meliputi:  

a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat 

Penyimpanan Limbah B3;  

b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan 

Limbah B3;  

c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah 

B3; dan  

d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan 

Limbah B3.  

 

Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf 

d dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.  

 

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan 

Limbah B3 paling sedikit meliputi:  

a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;  

b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;  

c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  
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d. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau 

Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan 

kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah 

B3, dan/atau Penimbun Limbah B3; dan  

e. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.  

 

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 berakhir 

jika:  

a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;  

b. dicabut oleh Bupati;  

c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau  

d. Izin Lingkungan dicabut.  

 

Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 

terbit, pemegang izin wajib: 

a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana 

tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Penyimpanan Limbah B3;  

b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:  

1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah 

B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari 

atau lebih;  

2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk 

Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) 

per hari untuk Limbah B3 kategori 1;  

3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, 

untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh 

kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak 

spesifik dan sumber spesifik umum; atau  

4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, 

untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,  

 

c. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3yang 

paling sedikit memuat:  

a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;  



Naskah Akademik| 95  

 

b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan  

c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau 

Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin 

dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, 

Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun 

Limbah B3.  

 

Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud disampaikan 

kepada Bupati dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan. 

  

Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu, pemegang izin 

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:  

a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau 

Penimbunan Limbah B3; dan/atau  

b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.  

 

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:  

a. Pengumpul Limbah B3;  

b. Pemanfaat Limbah B3;  

c. Pengolah Limbah B3; dan/atau  

d. Penimbun Limbah B3.  

 

Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, pihak lain sebagaimana 

dimaksud wajib memiliki:  

a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, 

untuk Pengumpul Limbah B3;  

b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, 

untuk Pemanfaat Limbah B3;  

c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, 

untuk Pengolah Limbah B3; dan  

d. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, 

untuk Penimbun Limbah B3.  
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Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin 

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib 

memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:  

a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau  

b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas 

Penyimpanan Limbah B3.  

 

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang:  

a. wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan  

b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri. 

  

Permohonan sebagaimana dimaksud huruf b dilengkapi dengan:  

a. identitas pemohon;  

b. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan  

c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.  

 

Bupati mengawasi pelaksanaan penghentian kegiatan penyimpanan limbah B3 

di lingkup Kabupaten. 

 

5.6.5. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan 

Limbah B3 yang dihasilkannya dan dilarang:  

a. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan  

b. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.  

 

Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:  

a. segregasi Limbah B3; dan  

b. Penyimpanan Limbah B3.  

 

Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan 

sesuai dengan: a) nama Limbah B3 yang ditetapkan peraturan perundang-

undangan; dan b) karakteristik Limbah B3. Penyimpanan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  
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Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu 

melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, 

Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3. 

Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 disertai dengan bukti 

penyerahan Limbah B3. Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan 

oleh Setiap Orang kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 

(tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.  

 

Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 

wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3. 

Pengumpul Limbah B3 dilarang:  

a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 

terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;  

b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah 

B3 yang lain; dan  

c. melakukan pencampuran Limbah B3.  

 

Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin 

Lingkungan.  

 

Pengumpul Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten harus mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada Bupati;  Permohonan izin Pengelolaan 

Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dilengkapi dengan 

persyaratan yang meliputi:  

a. identitas pemohon;  

b. akta pendirian badan usaha;  

c. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;  

d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;  

e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;  

f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;  

g. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan 

Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan 

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan  
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h. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan 

Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari 

persyaratan permohonan (2) huruf c harus dapat dimanfaatkan dan/atau 

diolah.  

 

Bupati setelah menerima permohonan izin memberikan pernyataan tertulis 

mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari 

kerja sejak permohonan diterima. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, 

Bupati melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja. 

Dalam hal hasil verifikasi menunjukkan:  

a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan izin 

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling 

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau  

b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak 

permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan 

Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.  

 

Penerbitan izin diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik 

paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan. 

  

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berlaku 

selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan izin 

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 diajukan 

secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum 

jangka waktu izin berakhir. Permohonan perpanjangan izin dilengkapi dengan 

persyaratan yang meliputi:  

a. identitas pemohon;  

b. akta pendirian badan usaha;  

c. nama, sumber, karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;  

d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;  

e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;  

f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;  
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g. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan 

Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan 

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan  

h. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3.  

 

Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan 

dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf e. Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f 

penerbitan perpanjangan izin oleh Bupati dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan pemberian izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten 

 

Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, Bupati 

melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan 

diterima. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

menunjukkan:  

a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Bupati 

menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil 

evaluasi diketahui; atau  

b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati 

menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.  

 

Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah 

B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap 

persyaratan yang meliputi:  

a. identitas pemegang izin;  

b. akta pendirian badan usaha; dan/atau  

c. nama Limbah B3 yang dikumpulkan.  

 



Naskah Akademik| 100  

 

Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati paling 

lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan. Permohonan perubahan 

izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap 

persyaratan. Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan, Bupati 

melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 

(tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima. Dalam hal terjadi 

perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati 

melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima. Dalam hal hasil 

evaluasi menunjukkan:  

a. kesesuaian data, Bupati menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah 

B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau  

b. ketidaksesuaian data, Bupati menolak permohonan perubahan izin 

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai 

dengan alasan penolakan. 

  

Dalam hal pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:  

a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;  

b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau  

c. skala Pengumpulan Limbah B3,   

pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati.  

 

Jangka waktu verifikasi dan evaluasi tidak termasuk waktu yang diperlukan 

pemohon untuk memperbaiki dokumen.  

 

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling 

sedikit memuat:  

a. identitas pemegang izin;  

b. tanggal penerbitan izin;  

c. masa berlaku izin;  

d. persyaratan lingkungan hidup; dan  

e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Pengumpulan Limbah B3.  
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Persyaratan lingkungan hidup paling sedikit meliputi:  

a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik 

Limbah B3;  

b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat 

Penyimpanan Limbah B3;  

c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan 

Limbah B3;  

d. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah 

B3; dan  

e. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan 

Limbah B3. 

  

Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf 

e dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus. 

  

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Pengumpulan Limbah B3 paling sedikit meliputi:  

a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;  

b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

c. melakukan segregasi Limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

d. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah 

B3 yang dikumpulkan; dan  

e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.  

 

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berakhir 

jika: 

a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan;  

b. dicabut oleh Bupati;  

c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau  

d. Izin Lingkungan dicabut.  
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Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 

terbit, pemegang izin wajib:  

a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban 

sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

kegiatan Pengumpulan Limbah B3;  

b. melakukan segregasi Limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) 

hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan 

Limbah B3; dan  

d. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.  

 

Laporan Pengumpulan Limbah B3 paling sedikit memuat:  

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;  

b. salinan bukti penyerahan Limbah B3;  

c. identitas Pengangkut Limbah B3;  

d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan  

e. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah 

B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.  

 

Laporan Pengumpulan Limbah B3 disampaikan kepada Bupati sesuai dengan 

izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.  

 

Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui 90 (sembilan puluh) hari, 

Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya 

kepada pihak lain yang meliputi:  

a. Pemanfaat Limbah B3;  

b. Pengolah Limbah B3; dan/atau  

c. Penimbun Limbah B3.  

 

Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain wajib memiliki:  

a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, 

untuk Pemanfaat Limbah B3;  
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b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, 

untuk Pengolah Limbah B3; dan  

c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, 

untuk Penimbun Limbah B3.  

 

Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 

untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan 

penghentian kegiatan jika bermaksud:  

a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;  

b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah 

B3; atau  

c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3. 

  

Penetapan penghentian kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur yang 

ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pengumpul Limbah B3 yang 

memperoleh penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup. 

 

Bupati mengawasi pelaksanaan penghentian kegiatan pengumpulan limbah B3 

di lingkup Kabupaten. 

 

5.6.6. Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut 

yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1. Pengangkutan Limbah B3 dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk Limbah B3 

kategori 2.  

 

Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki:  

a. rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan  

b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.  

 

Pemberian rekomendasi dan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Pengangkutan Limbah B3 ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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5.6.7. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang 

menghasilkan Limbah B3. Dalam hal Setiap Orang tidak mampu melakukan 

sendiri, Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3.  

 

Pemanfaatan Limbah B3 meliputi:  

a. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;  

b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;  

c. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan  

d. Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

 

Pemanfaatan Limbah B3 dilakukan dengan mempertimbangkan:  

a. ketersediaan teknologi;  

b. standar produk jika hasil Pemanfaatan Limbah B3 berupa produk; dan  

c. standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.  

 

Rincian masing-masing Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana ditetapkan 

peraturan perudang-undangan.  

 

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dilarang melakukan Pemanfaatan 

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki 

tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm2 

(satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar: 

a) 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret 

uranium dan thorium; atau b) 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk 

kalium.  

 

Larangan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dikecualikan jika tingkat 

radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif 

dan/atau konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 wajib 

memiliki izin.  
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Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh 

persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki 

penetapan penghentian kegiatan jika:  

a. uji coba gagal;  

b. bermaksud menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau  

c. bermaksud mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau 

fasilitas uji coba.  

 

Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang wajib 

melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dan harus mengajukan 

permohonan penetapan penghentian kegiatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perudang-undangan.  

 

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh 

persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 dilarang 

melakukan Pemanfaatan Limbah B3 hingga memperoleh izin Pengelolaan 

Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3. 

 

Pemanfaat Limbah B3 untuk dapat melakukan Pemanfaatan Limbah B3 yang 

diserahkan oleh Setiap Orang wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 

untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3. Pemanfaatan Limbah B3 oleh 

Pemanfaat Limbah B3 meliputi:  

a. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;  

b. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;  

c. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan  

d. Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

 

Limbah B3 yang dimanfaatkan berasal dari Limbah B3 yang dihasilkan oleh 1 

(satu) atau beberapa Penghasil Limbah B3. Sebelum memperoleh izin 

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, Pemanfaat 

Limbah B3 wajib memiliki:  

a. Izin Lingkungan; dan  

b. persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3.  
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Pemanfaat Limbah B3 dilarang melakukan Pemanfaatan Limbah B3 terhadap 

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki 

tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm2 

(satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar: 

a) 1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret 

uranium dan thorium; atau b) 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk 

kalium.  

 

Larangan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dikecualikan jika tingkat 

radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif 

dan/atau konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 

5.6.8. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang 

menghasilkan Limbah B3. Dalam hal Setiap Orang tidak mampu melakukan 

sendiri, Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengolah Limbah B3.  

Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) 

dilakukan dengan cara:  

a. termal;  

b. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau  

c. cara lain sesuai perkembangan teknologi.  

 

Pengolahan Limbah B3 dilakukan dengan mempertimbangkan:  

a. ketersediaan teknologi; dan  

b. standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.  

 

Rincian masing-masing Pengolahan Limbah B3 sebagaimana ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan.  

 

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan 

Pengolahan Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

kegiatan Pengolahan Limbah B3. Sebelum memperoleh izin Pengelolaan 

Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, Setiap Orang yang 

menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki:  
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a. Izin Lingkungan; dan  

b. persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3.  

 

5.6.9. Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melaksanakan Penimbunan 

Limbah B3. Dalam hal Setiap Orang tidak mampu melakukan sendiri, 

Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3. 

Penimbunan Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

kegiatan Penimbunan Limbah B3. Pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

5.6.10. Dumping (Pembuangan) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke 

media lingkungan hidup tanpa izin. Pemberian izin dan tata cara 

pelaksanaan dumping dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

 

5.6.11. Pengecualian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah 

B3. Untuk dapat dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3, Setiap Orang yang 

menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik wajib melaksanakan uji 

karakteristik Limbah B3. Uji karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan secara berurutan berdasarkan  ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

5.6.12. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan 

Hidup 

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, 

Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, 

dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan 

Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan: 

a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup; dan  



Naskah Akademik| 108  

 

b. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.  

 

Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 yang 

melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan 

Hidup wajib melaksanakan:  

a. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 

dan  

b. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.  

 

Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup dilakukan dengan:  

a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran 

Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada 

masyarakat;  

b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup;  

c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau  

d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan 

Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui media cetak 

dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak 

Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

diketahui.  

 

Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk 

melakukan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup atas beban biaya:  

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, 

Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, 

dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50; 

dan  

b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3,  
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jika penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup 

dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.  

 

Biaya dapat berasal dari:  

a. dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup; atau  

b. dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.  

 

Biaya diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Penanggulangan 

Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak 

dilakukan oleh:  

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, 

Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, 

dan/atau Penimbun Limbah B3; dan  

b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.  

 

Besaran kerugian ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan 

pihak ketiga.  

 

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dilakukan dengan tahapan:  

a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;  

b. remediasi;  

c. rehabilitasi;  

d. restorasi; dan/atau  

e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk 

melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya:  
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a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, 

Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, 

dan/atau Penimbun Limbah B3; dan  

b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3,  

 

jika Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup tidak mulai dilakukan dalam jangka 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggulangan Pencemaran 

Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.  

 

Biaya dapat berasal dari:  

a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup; atau  

b. dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.  

 

Biaya diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Pemulihan Fungsi 

Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh:  

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, 

Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, 

dan/atau Penimbun Limbah B3; dan  

b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.  

 

Besaran kerugian lingkungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 

Bupati dengan pihak ketiga.  

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan Pemulihan Fungsi 

Lingkungan Hidup jika:  

a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau  

b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.  

 

Tata cara Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

5.6.13. Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun 
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Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, 

Pemanfaat Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pengolah Limbah B3, 

dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat. 

Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:  

a. penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;  

b. pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan  

c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.  

 

Dalam penyusunan Sistem Tanggap Darurat, Setiap Orang  berkoordinasi 

dengan:  

a. instansi lingkungan hidup kabupaten; dan  

b. instansi terkait lainnya di kabupaten.  

 

Penyusunan Sistem Tanggap Darurat B3 berdasarkan ketentuan yang 

ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. 

 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Sistem 

Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 Kabupaten. Sistem Tanggap Darurat 

sebagaimana dimaksud terdiri atas:  

a. penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3;  

b. pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3; dan  

c. penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3.  

 

Dalam penyusunan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 skala 

kabupaten, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah 

berkoordinasi dengan:  

a. setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, 

Pemanfaat Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pengolah Limbah B3, 

dan/atau Penimbun Limbah B3;  

b. Kementerian Lingkungan Hidup;  

c. instansi lingkungan hidup provinsi;  

d. instansi lingkungan hidup kabupaten; dan  

e. instansi terkait lainnya di kabupaten.  
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Sistem Tanggap Darurat B3 disusun berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3, 

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, 

Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, 

dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib mengutamakan keselamatan jiwa 

manusia. Penanggulangan dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan 

Limbah B3.  

 

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, 

Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 

berdasarkan program kedaruratan sesuai dengan kegiatan Pengelolaan Limbah 

B3 yang dilakukannya wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan 

kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang 

dilakukannya. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib 

dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Bupati melalui 

instansi lingkungan hidup.  

 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah menginisiasi dan 

memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan jika terjadi kedaruratan 

skala kabupaten. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut 

Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun 

Limbah B3 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan.  

 

5.6.14. Pembinaan 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah melakukan 

pembinaan terhadap Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut 

Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun 

Limbah B3. Pembinaan dilakukan paling sedikit melalui:  

a. pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Limbah B3;  

b. bimbingan teknis Pengelolaan Limbah B3; dan  

c. penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Pengelolaan 

Limbah B3.  
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5.6.15. Pengawasan 

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap 

ketaatan:  

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, 

Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, 

dan/atau Penimbun Limbah B3; dan  

b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.  

 

Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan PPLHD yang 

merupakan pejabat fungsional. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan 

oleh: Bupati, untuk izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan 

Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten.  Pengawasan 

dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:  

a. verifikasi terhadap laporan Pengelolaan Limbah B3 dan/atau Dumping 

(Pembuangan) Limbah B3; dan/atau  

b. inspeksi.  

 

5.6.16. Pembiayaan 

Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 dibiayai oleh Setiap Orang yang 

menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, 

Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan Penimbun Limbah B3. 

Permohonan izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 dibiayai oleh Setiap 

Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3.  

 

Biaya untuk:  

a. pembinaan dan pengawasan;  

b. pelatihan dan geladi kedaruratan; dan  

c. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup,  

 

dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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5.6.17. Sanksi Administratif 

Bupati memberikan memberikan sanksi administratif terhadap Setiap Orang, 

Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, 

Pengolah Limbah B3 dan Penimbun Limbah B3. yang menghasilkan Limbah 

B3 yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini. Sanksi 

administratif berupa:  

a. teguran tertulis;  

b. paksaan pemerintah; atau  

c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan 

Limbah B3.  

 

Tata laksana pelaksanaan sanksi administratif diselenggarakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

 

5.6.18. Ketentuan Penyidikan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi 

wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan atas  

tindak pidana pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil 

berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tata cara 

penyidikan oleh  Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

 

5.6.19. Ketentuan Pidana 

Setiap  Orang yang  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan dalam Peraturan 

Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 

paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana 

sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran ringan. Dalam hal tindak pidana 

yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana 

dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana yang lebih tinggi, sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Denda sebagaimana dimaksud 

merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah. 
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5.6.20. Ketentuan Peralihan 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh izin Pengelolaan 

Limbah B3 yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah  ini 

yang memiliki masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun, dinyatakan tetap 

berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. Pada saat Peraturan 

Daerah ini mulai berlaku, seluruh izin Pengelolaan Limbah B3 atau 

rekomendasi yang terkait dengan Pengelolaan Limbah B3 yang tidak 

dicantumkan masa berlakunya dan terbit sebelum berlakunya Peraturan 

Daerah ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini 

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lama 6 (enam) 

bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.  

 

5.6.21. Ketentuan Penutup 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 06  

Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (Lembaran Daerah Tahun 2010  Nomor 6) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku.  
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BAB VI  PENUTUP  

6.3. Simpulan 

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan 

dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut 

dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan 

yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem 

tersebut salah satunya perangkat hukum dan perundangan.  

 

Pengelolaan Limbah B3 perlu dilakukan dengan benar dan sesuai tata cara 

dan persyaratan teknis yang  ditetapkan pemerintah, karena jika tidak 

demikian maka dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, 

mahluk hidup lainnya, dan lingkungan hidup.  

 

Pencemaran limbah B3 di Jawa Barat sudah sangat mengkhawatirkan dan  

memberikan  kerugian ekonomi berbagai bidang pertanian, perikanan, 

peternakan dan kesehatan yang sangat besar akibat pencemaran limbah B3 di 

Sungai Citarum.  

 

6.4. Saran 

Pengaturan Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Bandung dirasakan sebagai 

kebutuhan mendesak, karena  selain sebagai amanat peraturan perundang-

undangan, pengelolaan limbah B3 merupakan dan sebagai langkah strategis 

untuk pemenuhan atas hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan 

sehat. Oleh karenanya naskah akademik dan darf Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung tentang Pengelolaan Limbah B3 sudah seharusnya 

ditindaklanjuti dalam program legislasi daerah dan kemudian ditetapkan 

sebagai Peraturan Daerah.  
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