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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana 

A.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 

teorekenbaarddheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 

pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah 

seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu 

tindakan pidana terjadi atau tidak.
1
 Adapun unsur-unsur 

pertanggungjawaban pidana adalah sebgai berikut:
2
 

a. Kemampuan bertanggungjawab 

b. Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan 

culpa lata dalam dua coraknya, dan 

c. Tak adanya dasar pemaa 

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, 

jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu 

tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan 

dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu 

tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 

dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila 

tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut 

                                                           
1
 H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Greafika, Jakarta, 2010,  Hal 222 

2
 Ibid. Hal. 223 
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kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu 

bertangggung jawab yang dapat di pidana.
3
 

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:  

1. Mampu bertanggungjawab 

Menurut pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: tidak dapat 

dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang 

tidak dapat dipertanggunggkan kepadanya disebabkan oleh 

kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan 

akalnya. ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya 

cacat atau sakit dalam tumbuhnya.
4
 

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan 

bertanggungjawab harus ada: 

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan 

yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang 

melawan hukum. 

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut 

keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.
5
 

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara 

perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor 

perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya 

dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. 

Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu 

                                                           
3
 Ibid. Hal 399 

4
 Romli Atsasmita, Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 

2001, Hal 64 
5
 Meljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal 165  
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menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan 

buruknya perbuatan tadi, maka orang tersebut tidak mempunyai 

kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat 

dipertanggungjawabkan.
6
 

2. Kesalahan 

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau 

karena kelalain telah melakukan perbuatan yang menimbulkan 

keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan 

dengan mampu bertanggungjawab. 

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, 

jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat. 

Dengan demikan, menurutnya seseorang mendapatkan pidana 

tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur 

melawan hukum.jadi harus ada unsur Obejektif, dan terhadap 

pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau 

kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat 

di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi ada unsur subjektif.
7
 

Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang 

dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu 

bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 3 (tiga) 

unsur yaitu:
8
 

                                                           
6
 Ibid. Hal 167 

7
 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, 

Jakarta, 2004.  Hal 45. 
8
 Loebby Logman, Pidana dan Pemidanaan, Datacom, Jakarta, 2000. Hal 67 



 
 

18 
 

a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku atau si 

pembuat perbuatna tindak pidana; artinya keadaan atau 

situasi si pelaku harus mempunyai akal yang sehat. 

b) Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang 

mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 

(dolus) dan kelapaan/kelalaian (culpa); 

c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak 

ada alasan pemaaf. 

Secara teoritis unsur kesengajangan ini, dibedakan menjadi 3 

corak yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar 

kepastian, kesengajann dengan sadar kemungkinan (dolus 

eventualis).
9
 

a) Kesengajaan sebagai maksud  

Kengajaan yang bersifat tujuan ini, si pelaku benar-benar 

menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan adanya 

hukuman pidana (Constitutief gevolg). 

b) Kesengajaan dengan sadar kepastian 

Kesengajaan ini dilakukan oleh si pelaku dengan 

perbuatannya, tidak bertujuan untuk mecapai akibat yang 

menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat 

itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. kesengajaan 

sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan 

                                                           
9
 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003. 

Hal. 87 
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merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat 

mutlak sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai. 

c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan 

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya 

delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan 

merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/ pada 

saat/sesudah tujuan pelaku tercapai. 

3. Tidak Ada alasan pemaaf 

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh 

kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf 

menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat 

dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat 

dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan 

hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si 

pelaku, sehingga tidak dipidana.
10

 

Alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 44 KUHP tentang 

mampu bertanggungjawab, pasal 48 KUHP tentang Daya paksa 

(Overmacht), pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa 

yang melampaui batas. Kemudian padar ahli hukum memberikan 

pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tiada terdapat alasan 

pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak 

dengan sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada 

terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian 

                                                           
10

 H.A. Zainal Abidin Farid, Op.Cit. Hal 245 
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kesalahan (Schuld). Dalam teori Pompe mengatakan bahwa 

hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut 

kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari 

kehendak tersebut. asas yang timbul dari padanya ialah tiada 

pidana, tanpa kesalahan.
11

 

 A.2. Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana 

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini terdapat 

pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam 

pertanggungjawaban badan hukum (korporasi) khususnya untuk 

pertanggungjawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan yang 

mutlak berlaku. Terdapat beberapa jenis pertanggungjawaban pidana 

korporasi yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi 

antara lain identification Theory, strict liability dan vicarious liability.
12

 

1) Identification Theory/Direct Liability Doctrine 

Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau doktrin 

identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan sebagai 

pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana korporasi meski pun 

korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut 

doktrin ini perusahaan dapat melakukan tindak pidana secara 

langsung melalui “pejabat senior” (senior officer) dan 

diidentifikasi sebagai perbuatan perusahaan/korporasi itu sendiri, 

dengan demikian maka perbuatan dipandang sebagai perbuatan 

                                                           
11

 Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, 

Yarsif Watampne, Jakarta, 2010. Hal 94 
12

 Muladi dan Dwidja Priyatno., Op.cit. Hal 111 
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korporasi, sehingga pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat 

pertanggungjawaban pribadi.
13

 

Umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan 

perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, pengendali 

perusahaan adalah para direktur dan manajer. Korporasi pada 

asasnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi 

berdasarkan asas identifikasi. Misalnya dalam hal ini suatu 

korporasi yang melakukan tindak pidana persaingan usaha tidak 

sehat, suatu delik yang mensyaratkan adanya mens rea dan actus 

reus. Pengadilan dalam hal ini memandang atau menganggap, 

bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat teras tertentu yang 

dipandang sebagai perwujudan dari kedirian organisasi tersebut 

adalah perbuatan dan sikap batin dari korporasi.
14

 

Korporasi dalam hal ini bukannya dipandang bertanggung 

jawab atas dasar pertangunggjawaban dari perbuatan pejabatnya, 

melainkan korporasi itu seperti halnya dalam pelanggaran terhadap 

kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan delik itu 

secara pribadi. Bagi korporasi yang melakukan bentuk-bentuk 

tindak pidana persaingan usaha tidak sehat maka dengan adanya 

doktrin ini korporasi tersebutlah yang dimintakan 

pertanggungjawabannya secara langsung, bukan pengurus 

korporasi tersebut.  

                                                           
13

 Dwija Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggungjawban Pidana 

Korporasi Di Indonesia, CV Utomo, Bandung, 2004, Hal 228 
14

 Ibid. Hal 229 
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Menurut hukum Inggris terhadap kejahatan yang 

dilakukan korporasi dimintakan pembuktiannya, seperti 

maksud, kesembronoan, dan kelalaiannya. Tujuan 

pertanggungjawaban korporasi menurut teori ini pegawai 

korporasi dapat dibagi kepada siapa yang bertindak sebagai 

„pekerja‟ dan yang bertindak sebagai „otak dari korporasi‟.
15

 

2) Strict Liability 

Strict liability atau absolute liability atau yang disebut juga 

dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (no-fault liability or 

liability without fault) adalah prinsip tanggung jawab tanpa 

keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. 
16

 

Menurut Barda Nawawi Arief sering dipersoalkan, apakah 

strict liability itu sama dengan absolute liability. Mengenai hal ini 

ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan, bahwa strict 

liability merupakan absolute liability. Alasan atau dasar 

pemikirannya ialah, bahwa dalam perkara strict liability seseorang 

yang telah melakukan perbuatan terlarang (actus reus) 

sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat 

dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai 

kesalahan (mens rea) atau tidak. Jadi sesorang yang sudah 

melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang 

harus/mutlak dapat dipidana.
17

 

                                                           
15

 Ibid. Hal 230 
16

 Muladi dan Dwidja Priyatno., Op.Cit. Hal 112 
17

 Ibid. Hal 113 
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Menurut L.B Curson, doktrin strict liability ini didasarkan 

pada alasan-alasan sebagai berikut:
18

 

a. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan 

penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial  

b. Pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk 

pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial. 

c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh 

perbuatan yang bersangkutan. 

Argumentasi yang hampir serupa dikemukakan pula dalam 

bukunya Ted Honderich. Dikemukakan olehnya bahwa premisse 

(dalil/alasan) yang bisa dikemukakan untuk strict liability 

adalah:
19

 

a. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban sangat luas. untuk 

tindak pidana tertentu. 

b. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu 

untuk, menghindari adanya bahaya yang sangat luas. 

c. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari strict liability 

adalah ringan. 

Menurut Common law Strict Liability berlaku terhadap tiga 

macam delik:
20

 

a. Public nuisance (gangguan terhadap ketertiban umum, 

menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak). 

b. Criminal libel (fitnah, pencemaran nama). 
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 Ibid. Hal 111 
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 Ibid. 
20
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c. Contempt of court (pelanggaran tata tertib pengadilan). 

Tetapi kebanyakan strict liability terdapat pada delik-delik 

yang diatur dalam undang-undang (Sattuary Offeces Regulatory 

offeces; mala prohibita) yang pada umumnya merupakan delik-

delik terhadap kesejahteraan umum (public welfare offeces). 

Termasuk regulatory offeces misalnya, penjualan makanan dan 

minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan 

gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.
21

 

Kaitannya dengan pertanggungjawaban korporasi dalam 

tindak pidana usaha tidak sehat adalah apabila suatu korporasi 

melakukan bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat maka 

dengan adanya doktrin strict liability menegaskan bahwa korporasi 

itu dapat dibenarkan menjadi subjek hukum pidana dan dapat 

dimintai pertanggungajwabannya tanpa harus membuktikan 

adanya kesalahan pada diri korporasi yang melakukan bentuk 

persaingan usaha tidak sehat.
22

 

3) Doktrin Vicarious Liability 

Doktrin ini didasarkan pada “employment principle”. 

Bahwa majikan (“employer”) adalah penanggungjawab utama dari 

perbuatan para buruh/karyawan; jadi “the servant’s act is the 

master act in law”. Prinsip ini dikenal juga dengan istilah the 

agency principle (the company is liable for the wrongful acts of all 

                                                           
21

 Ibid.  
22

 Ibid. Hal 113 
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its employees).
23

 Vicarious Liability sering diartikan 

“pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan 

salah yang dilakukan oleh orang lain” (the legal responsibility of 

one person for the wrongful acts of another), Atau sering diartikan 

“pertanggungjawaban pengganti”.
24

 

Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal 

perbuatan yang dilakukan oleh orang lain adalah dalam ruang 

lingkup pekerjaan atau jabatan. Pada umumnya terbatas pada 

kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan 

buruh, pembantu atau bawahannya. Sehingga walau pun seseorang 

tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai 

kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih dapat 

dipertanggungjawabkan. Menurut hukum pidana inggris, vicarious 

liability hanya berlaku terhadap delik-delik sebagai berikut:
25

 

a. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas 

b. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh 

dan majikan. 

Jika dibandingkan antara Strict Liability dan Vicarious 

Liability, maka jelas bahwa persamaan dan perbedaannnya. 

Persamaan yang tampak bahwa baik Strict Liability crimes 

maupun Vicarious Liability tidak mensyaratkan adanya means 

area atau unsure kesalahan pada orang yang dituntut pidana. 
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 Sutan Remy Sjahdeni, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Press, 

Jakarta, 2006, Hal 123 
24

 Ibid. Hal 124 
25

 Muladi dan Dwidja Priyatn., Op.Cit. Hal 114 
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Perbedaanya pada Strict Liability crimes pertanggungjawaban 

pidana bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan 

pada vicarious liability pertanggungjawaban pidana bersifat tidak 

langung.
26

 

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus 

bertanggungjwab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin 

sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang 

bertanggungjawab yang dilakukan oleh korporasi menurut 

wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang 

dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan 

seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. 

sifat dari perbutan yang menjadikan tindak pidana ituadalah 

onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi 

bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tau ataukah tidak 

tentang dilakukannya perbuatan itu.
27

 

Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi atas 

tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang didasarkan pada 

syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat atau 

unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam hal dibebankanya 

pertanggungjawaban pidana korporasi atas seseorang yaitu:
28

 

1) Tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh 

personil korporasi yang didalam struktur organisasi korporasi 

                                                           
26

 Ibid.  
27

 Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Suatu 

Terobosan Hukum, Kepustakaan Populer Gramedia, 2008. Hal 45 
28

 Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggungjawaban Pidana 

Korporasi Di Indonesia, CV Utomo, Bandung, 2003. Hal 132 
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memiliki posisi sebagai directing mind dari korporasi, yaitu 

personil yang memiliki kewenangan sah untuk melakukan 

atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi 

tanpa harus mendapat persetujuan dari atasannya. 

Peretanggungjawaban korporasi hanya dapat diberlakukan 

dalam tindak pidana: 

a. dilakukan oleh pengurus, yaitu mereka yang menurut 

anggaran dasar secara formal menjalankan kepengurusan 

korporasi, dan/atau 

b. dilakukan oleh mereka yang menurut anggaran dasar 

bukan pengurus, tetapi secara resmi memiiki kewenangan 

untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi 

secara hukum. 

2) Tindak pidana yang dilakukan dalam rangka maksud dan 

tujuan korporasi. Kerugian tersebut berupa kerugian 

intravires yaitu kegiatan yang sesuai dengan maksud dan 

tujuan yang ditentukan dalam anggaran dasarnya. 

3) Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau atas pemberi 

perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi. Artinya 

apabila tindak pidana tersebut dilakukan tidak berkaitan 

dengan tugas pelaku atau tugas pemberi perintah didalam 

korporasi tersebut, sehingga karena out personil tidak 

berwenang melakukan perbuatan yang mengikat korporasi, 
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maka korporasi tidak dapat diharuskan untuk memikul 

pertanggungjawaban pidana. 

4) Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud 

memberikan manfaat bagi korporasi. Manfaat dapat berupa 

keuntungan finansial atau nono finansial atau dapat 

menghindarkan/mengurangi kerugian fiskal maupun non 

finansial bagi korporasi. 

5) Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alsan pembenar 

atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari 

pertanggungjawaban pidana. 

6) Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur 

perbuatan (actus reus) dan unsur kesalahan (mens rea), kedua 

unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang saja. 

Artinya orang yang melakukan actus reus tidak perlu harus 

memiliki sendiri mens rea yang mejadi dasar tujuan 

dilakukan actus reus tersebut, asalakan dalam hal orang itu 

melakukan actus reus yang dimaksud adalah menjalankan 

perintah atau suruhan orangn lain yang memiliki sikap kalbu 

yang mengkehendaki dilakukannya mens rea tersebut oleh 

orang yang disuruh. Dengan gabungan antara actus reus yang 

dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki mens rea (tidak 

memiliki sikap kalbu yang salah) dan mens rea yang dimiliki 

oleh orang yang memerintahkan atau menyuruh actus reus itu 

dilakukan, maka secara gabungan (agregasi) terpenuhi unsur-
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unsur (actus reus dan mens rea) yang diperlukan bagi 

pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. 

Korporasi tidak dapat melakukan perbuatan sendiri, tetapi melalui manusia 

yang memilki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atas nama 

korporasinya. 

A.3 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan 

suatu proses dilanjutkannya celaan (verwijtbaarheid) yang objektif 

terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai petindak pidana oleh 

hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap 

memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.
29

 

Perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, dapat 

dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. 

Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, 

terdapat bermacam-macam cara perumusannya yang diperoleh dari 

pembuat undang-undang. Berkenaan pembebanan pertanggungjawaban 

pidana kepada kepada korporasi terdapat 3 sistem yaitu: 
30

 

a) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang 

bertanggungjawab 

b) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab 

c) Korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab 

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah 

yang bertanggungjawab kepada pengurus korporasi dibebankan 
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kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan adalah 

kewajiban dari korporasi pengurus yang tidak memenuhi kewajiban 

tersebut diancam dengan pidana. Sehingga dalam system ini terdapat 

alsan yang menghapuskan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya 

adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan 

terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang 

melakukan delik tersebut. maka dari itu penguruslah yang diancam 

pidana dan dipidana.
31

 

Sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat 

pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat 

dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dipidana. 

Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin atau niat perbuatan 

yang dilarang tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada si 

pelaku.
32

 

Unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan 

salah satu unsure yang terpenting. Dalam kaitanya dengan unsure 

kesengajaan ini, maka didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat 

perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka 

unsur sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang 

ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.
33

 

Unsur sengaja berarti adanya „kehendak yang disadari yang 

ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu‟. Hal tersebut berkaitan 

dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut telah 
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dilakukan dengan sengaja. Akan tetapi pengertian „menghendaki dan 

mengetahui‟ atau biasa disebut dengan “willens en wetens” yang 

dimaksudkan adalah sesorang yang melakukan suatu perbuatan dengan 

sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah 

„menghendaki apa yang ia perbuat‟ dan memenuhi unsur wettens atau 

haruslah „mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat‟.
34

 

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa asas kesalahan merupakan 

asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, sebagai dasar untuk 

menjatuhkan pidana. Menurut suprapto bahwa korporasi dapat memiliki 

kesalahan, ia menyatakan bahwa badan-badan bisa didapat kesalahan, 

bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi 

alat-alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual karena terkait badan 

sebagai suatu kelompok. Kesalahan yang disebut kesalahan kolektif, 

yang dapat dibebankan kepada pengurusnya. Selain itu untuk 

menganggap badan mempunyai kesalahan dan harus menanggungnya 

dengan kekayaannya. Karena badan tersebut telah menerima 

keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Hukuman 

denda dan pencabutan keuntungan tidak tepat dijatuhkan pada 

seseorang, karena hal tersebut melampaui kemampuannya. 
35

 

 

 

B. Tinjauan Umum Rumah Sakit sebagai Korporasi 

B.1. Pengertian Korporasi 
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Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli 

hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang 

hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau 

dalam bahasa belanda disebut rechtpersoon atau dalam bahasa Inggris 

dengan istilah legal person atau legal body. Pengertian subjek hukum pada 

pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan 

kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak 

dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan 

hukum.
36

 

A.Z Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai 

realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang 

diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.
37

 Pengertian korporasi 

didalam hukum pidana sebagai ius constituendum dapat dijumpai dalam 

Konsep Rancangan KUHP Baru Buku I 2004-2005 Pasal 182 

menyatakan,”Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang 

dan/kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 

hukum.”
38

 

Pengertian korporasi menurut Loebby Loqman ada yang bersifat 

sempit dan ada yang bersifat luas. Korporasi dalam arti sempit adalah 

suatu kumpulan dagang yang sudah berbadan hukum. Korporasi dalam arti 

luas adalah korporasi tidak harus berbadan hukum, setiap kumpulan 
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manusia baik itu dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha 

lainnya dapat dipertanggungjawabkan.
39

 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, korporasi adalah suatu 

badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakan yang terdiri dari corpus, 

yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur animus 

yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena itu hukum 

merupakan ciptaan hukum, maka penciptaanya dan kematiannya 

ditentukan oleh hukum.
40

 

Terdapat jenis-jenis dari korporasi tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1. Korporasi Publik 

Sebuah korporasi yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan 

memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik, seperti: 

Pemerintah Kota/Pemerintah kabupaten.  

2. Korporasi Privat 

Sebuah korporasi yang didirikan untuk kepentingan pribadi yang 

bergerak di bidang keuangan, industry, dan perdagangan. 

3. Korporasi Publik Quasi 

Korporasi yang melayani kepentingan umum, seperti: PT.KAI, 

PERTAMINA, PDAM, Rumah Sakit Umum.
41

 

B.2. Pengertian Rumah Sakit 

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang unik dan kompleks 

karena merupakan institusi yang padat karya, mempunyai sifat-sifat dan 
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ciri serta fungsi-fungsi yang khusus dalam proses menghasilkan jasa 

medik dan mempunyai berbagai kelompok profesi dalam pelayanan 

penderita. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga 

medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang 

permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan 

yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang 

diderita oleh pasien.
42

 

Menurut American Hospital Associaton, batasan rumah sakit 

adalah suatu organisasi tenaga medis professional yang terorganisasi 

serta sarana kedokteran yang permanen dalam menyelenggarakan 

pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, 

diagnosis, serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. 

Sementara itu Wolper dan Pena, rumah sakit adalah tempat dimana orang 

sakit mencari dan menerima pelayanan kedokteran serta tempat dimana 

pendidikan klinik untuk mahasiswa kedokteran, perawat, dan berbagai 

profesi tenaga kesehatan lainnya diselenggarakan.
43

 

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang kompleks, menggunakan 

gabungan alat ilmiah khusus dan rumit oleh berbagai kesatuan personel 

terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik 

modern, yang semuanya terikat bersama-sama dengan maksud yang sama 

untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik.
44

 

Sekarang ini Rumah sakit adalah suatu lembaga komunitas yang 

merupakan instrumen masyarakat. Ia merupakan titik fokus untuk 
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menghantarkan penderita kepada komunitasnya. Berdasarkan hal tersebut, 

rumah sakit dapat dipandang sebagai suatu struktur organisasi yang 

menggabungkan bersama-sama semua profesi kesehatan, fasilitas diagnostik 

dan terapi serta fasilitas fisik kedalam suatu sistem terkoordinasi untuk 

penghantaran pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 

Menurut Milton Roemer dan Friedman dalam bukunya Doctors In 

Hostpitals fungsi rumah sakit adalah :
45

 

a. Harus ada pelayanan rawat inap dengan fasilitas diagnostik dan 

terapetiknya. 

b. Harus memiliki pelayanan rawat jalan. 

c. Rumah Sakit juga bertugas untuk melakukan pendidikan pelatihan. 

d. Rumah Sakit perlu melakukan penelitian dibidang kedokteran dan 

kesehatan. 

e. Bertanggung jawab untuk program pencegahan penyakit dan 

penyuluhan kesehatan bagi populasi di sekitarnya. 

Dalam pelaksanaan tugasnya rumah sakit mempunyai fungsi 

menyelenggarakan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis 

pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan 

pelatihan, penelitian dan pengembangan serta administrasi dan 

keuangan.
46

 

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit meliputi 

pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan 

medic, pelayanan penunjang medic dan pelayanan non medic. 
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Berdasarkan bentuk pelayananannya rumah sakit dapat dibedakan 

menjadi 2 yaitu sebagai berikut:
47

 

1. rumah sakit Umum (RSU): yaitu rumah sakit yang memberikan 

pelayanan kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar 

sampai dengan sub spesifik. 

2. rumah sakit khusus (RSK), yaitu Rumah sakit yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit 

tertentu atau disiplin ilmu. 

C. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Limbah 

C.1. Pengertian Limbah 

Limbah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu 

sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam atau belum 

mempunyai nilai ekonomi bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang 

positif termasuk limbah domestik.
48

 Limbah (waste) adalah sesuatu yang 

tidak dipakai, tidak digunakan, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, 

yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.  

Limbah domestik yang masuk ke perairan terbawa oleh air selokan 

atau air hujan. Bahan pencemar yang terbawa antara lain feses, urin, 

sampah dari dapur (plastik, kertas, lemak, minyak, sisa-sisa makanan), 

pencucian tanah dan mineral lainnya. Perairan yang telah tercemar berat 

oleh limbah domestik biasanya ditandai dengan jumlah bakteri yang tinggi 

dan adanya bau busuk, busa, air yang keruh dan BOD5 yang tinggi.
49
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Akibat yang ditimbulkan oleh limbah dapat bersifat langsung dan 

tidak langsung. Bersifat langsung misalnya, penurunan atau peningkatan 

“temperatur dan pH” akan menyebabkan terganggunya hewan binatang 

atau sifat fisika atau kimia daerah pembuangan, sedangkan akibat tidak 

langsung adalah defisiensi oksigen. Dalam proses perombakan limbah 

diperlukan oksigen yang ada di sekitarnya, akibatnya daerah pembuangan 

limbah kekurangan oksigen.
50

 

C.2. Macam-macam limbah 

Limbah terbagi pada 2 Klasifikasi, yaitu sebagai berikut:
51

 

1) Pengelompokan berdasarkan jenis senyawa 

a) Limbah Organik 

Limbah organik merupakan limbah yang memiliki unsur 

hidrokarbon) yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Contoh: 

Jasad Makhluk hidup, sisa makanan, kertas, kotoran hewan. 

b) Limbah Anorganik 

Limbah anorganik merupakan limbah yang tidak memiliki unsur 

hidrokarbon dan sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Contoh: 

plastik, karet, besi, kaleng bekas, pecahan kaca.  

2) Pengelompokan berdasarkan wujud 

a) Limbah Berwujud Cair 

.Limbah cair dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu: 

1. Limbah cair domestik (domestic wastewater), yaitu limbah cair 

hasil buangan darri perumahan (rumah tangga), bangunan, 
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perdagangan, perkantoran, dan sarana jenis. Contoh : Air 

detergen sisa cucian, air sabun, dan air tinja. 

2. Limbah cair industri (Industrial wastewater), yaitu limbah cair 

hasil buangan industri. Contoh: air sisa cucian daging, buah, 

atau sayur dari industri pengolahan makanan dan dari sisa 

pewarnaan kain/bahan dari industri tekstil. 

3. Rembesan dan luapan (infiltration and inflow), yaitu limbah cair 

yang berasal dari berbagai sumber yang memasukisaluran 

pembuangan limbah cair melalui rembesan kedalam tanah atau 

melalui luapan dari permukan. Contoh: halaman, Air buangan 

dri talng atap, pendingin ruangan (AC), halaman, bangunan 

perdagangan industri, serta pertanian atau perkebunan. 

4. Air Hujan (storm water), yaitu limbah cair yang berasal dari 

aliran air hujan diatas permukaan tanah. Aliran air hujan 

dipermukaan tanah dapat melewati dan membawa partikel-

partikel buangan padat atau cair sehingga dapat disebut limbah 

cair. 

b) Limbah Berwujud Padat 

Limbah padat di klasifikasikan menjadi 6 kelompok; Sampah 

organik, Sampah anorganik, Sampah Abu,  Sampah bangkai 

binatang, Sampah sapuan, dan Sampah Industri.  

c) Limbah Berwujud Gas 
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Limbah gas biasanya dibuang keudara. Di udara yang terkandung 

unsur-unsur kimia.Penambahan gas keudara yang melampaui 

kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. 

d) Limbah Suara 

Limbah suara dapat dihasilkan dari mesin kendaraan, mesin-mesin 

pabrik, peralatan elektronikdan sumber-sumber yang lainnya. 

3) Pengelompokan berdasarkan sumber 

a) Limbah Domestik Adalah limbah yang berasal dari kegiatan 

pemukiman penduduk (rumah tangga) dan kegiatan usaha seperti 

pasar, restoran, dan gedung  perkantoran. Contoh : sisa makanan, 

kertas, kaleng, plastik, air sabun, detergen, tinja. 

b) Limbah Industri Adalah limbah buangan hasil industri,jenis limbah 

yang di hasilkan tergantung pada jenis industri. 

Contoh: Limbah organik cair atau padat akan banyak dihasilkan 

oleh industri pengolahan makanan, sedangkan limbah anorganik 

seperti logam berat dihasilkan oleh industri tekstil, Industri yang 

melakukan proses pembakaran menghasilkan limbah gas. 

c) Limbah Pertanian Adalah limbah yang beraasal dari limbah 

pertanian, limbah ini biasanya berupa senyawa-senyawa anorganik 

dari bahan kimia yang digunakan untuk kegiatan pertanian. 

Contoh: Pupuk,  pestisida, sisa-sisa tumbuhan. 

d) Limbah Pertambangan Adalah limbah yang berasal dari kegi 

kegiatan pertambangan. Kandungan limbah ini terutama berupa 

material tambang. Contoh: Logam atau batuan. 
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4) Berdasarkan karakteristiknya 

a) Limbah cair 

Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak 

menggunakan air dalam sistem prosesnya. Di samping itu ada pula 

bahan baku mengandung air sehingga dalam proses pengolahannya 

air harus dibuang. Air terikut dalam proses pengolahan kemudian 

dibuang misalnya ketika dipergunakan untuk pencuci suatu bahan 

sebelum diproses lanjut. Air ditambah bahan kimia tertentu 

kemudian diproses dan setelah itu dibuang. Semua jenis perlakuan 

ini mengakibatkan buangan air. 

b) Limbah padat  

Limbah padat berasal dari kegiatan industri dan domestik. Limbah 

domestik pada umumnya berbentuk limbah padat rumah tangga, 

limbah padat kegiatan perdagangan, perkantoran, peternakan, 

pertanian serta dari tempat-tempat umum. Jenis-jenis limbah padat: 

kertas, kayu, kain, karet/kulit tiruan, plastik, metal, gelas/kaca, 

organik, bakteri, kulit telur, dll. 

c) Limbah gas dan partikel 

Polusi udara adalah tercemarnya udara oleh berberapa partikulat zat 

(limbah) yang mengandung partikel (asap dan jelaga), hidrokarbon, 

sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon (asap kabut fotokimiawi), 

karbon monoksida dan timah. Udara adalah media pencemar untuk 

limbah gas. Limbah gas atau asap yang diproduksi pabrik keluar 

bersamaan dengan udara. 
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d) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)  

Menurut PP RI No. 18/1999 tentang pengolahan limbah bahan 

berbahaya dan beracun adalah sisa suatu kegiatan yang 

mengandung bahan berrbahaya dan beracun, yang karena sifat dan 

atau konsentrasinya, baik secara langsung  maupun tak langsung 

merusak lingkungan hidup, kesehatan maupun manusia.  

Zat atau bahan tersebut diatas diklasifikasikan sebagai limbah B3 

karena memenuhi satau atau lebih karakteristik limbah B3 berikut: 

Limbah mudah meledak, yaitu limbah yang pada suhu dan tekanan 

standar dapat meledak dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan 

suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan 

sekitarnya; Limbah mudah terbakar, yaitu limbah yang mempunyai salah 

atu sifat berikut; Limbah beracun, yaitu limbah yang mengandung 

pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat 

menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk kedalam 

tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut; Limbah yang menyebabkan 

infeksi, yaitu limbah kedokteran, limbah dari laboratorium atau limbah 

lainnya yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular; Limbah 

bersifat korosif.
52

 

D. Tinjauan Umum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit 

D.1. Pengertian Limbah Rumah Sakit 

Limbah rumah sakit adalah semua sampah dan limbah yang dihasilkan 

oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya. Limbah rumah sakit 
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yaitu semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk 

padat, cair dan gas.
53

 Limbah cair adalah semua bahan buangan yang berbentuk 

cair yang kemungkinan mengandung mikroorganisme pathogen, bahan kimia 

beracun dan radioktivitas, keterpaparan air limbah dapat dibedakan sebagai 

berikut:
54

 

a) Keterpaparan kimiawi: hasil pembuangan limbah kimiawi dimanfaatkan 

oleh mikroba yang terdapat di lingkungan air sebagai makanannya. 

b) Keterpaparan Fisik: keterpaparan fisik air dapat dilihat dari bau, warna 

dari air limbah keabu-abuan dan mengandung kerosin. 

c) Keterpaparan Biologi: limbah berbahaya secara biologis jika terdapatnya 

mikroorganisme patogen yang endemik yang memberi dampak pada 

kesehatan masyarakat. 

D.2. Macam-macam Limbah Rumah Sakit 

Secara umum limbah rumah sakit dibagi dalam 2 (dua) kelompok 

besar, yaitu: 1) limbah klinis, 2) limbah non klinis baik padat maupun cair. 

Limbah klinis/medis padat adalah limbah yang terdiri dari limbah benda 

tajam, limbah infeksius, limbah laboratorium, limbah patologi atau jaringan 

tubuh, limbah sitotoksis, limbah farmasi, dan limbah kimiawi.
55

 

1. Limbah Benda Tajam 

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, 

                                                           
53

 Sarwanto setyo, Limbah Rumah Sakit Belum dikelola dengan baik, Afabeta, Jakarta, 

2009.  Hal 20 
54

 Wiku Adisasmito, Op.Cit. Hal 112 
55

 Sarwanto setyo, Op.Cit. Hal 22 



 
 

43 
 

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

bahaya dan dapat menyebabkan cedera melalui sobekan atau tusukan. 

Potensi untuk menularkan penyakit akan sangat besar bila benda tajam 

tadi digunakan untuk pengobatan pasien infeksi atau penyakit infeksi. 

2. Limbah infeksius 

Limbah infeksius mencakup pengertian sebagai berikut: 

a. Limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi 

penyakit menular (perawatan intensif). 

b. Limbah laboratorium yang berkaitan dengan mikrobiologi dari 

rumah sakit atau ruang perawatan/isolasi penyakit menular. 

Namun beberapa institusi memasukkan juga bangkai hewan percobaan 

yang terkontaminasi atau yang diduga terkontaminasi oleh organisme 

pathogen ke dalam kelompok limbah infeksius. 

3. Limbah laboratorium 

Limbah laboratorium yang berkaitan dengan pemeriksaan mikrobiologi 

dari poliklinik dan ruang perawatan/isolasi penyakit menular. 

4. Limbah jaringan tubuh 

Limbah jaringan tubuh meliputi organ, anggota badan, darah dan cairan 

tubuh, biasanya dihasilkan pada saat pembedahan atau otopsi. 

5. Limbah sitotoksik 

Limbah sitotoksis adalah bahan yang terkontaminasi atau mungkin 

terkontaminasi dengan obat sitotoksik selama peracikan, pengangkutan 

atau tindakan terapi sitotoksik dan harus dimusnahkan melalui 

Incenerator pada suhu lebih dari 1.000ºC.  
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6. Limbah farmasi 

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. 

7. Limbah kimia 

Limbah kimia adalah limbah yang dihasilkan dari penggunaan bahan 

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

dan riset. Pembuangan limbah kimia kedalam saluran air kotor dapat 

menimbulkan korosi pada saluran, sementara bahan kimia lainnya dapat 

menimbulkan ledakan.  

8. Limbah radioaktif 

Limbah radioaktif adalah bahan yang terkontaminasi dengan radio isotop 

yang berasal dari penggunaan medis atau riset radio nukleida. Limbah ini 

dapat berasal dari antara lain, Tindakan kedokteran nuklir, 

radioimmunoassay dan bacterilogis dapat berbentuk cair, padat atau gas. 

Pengelolaan limbah harus dilakukan dengan benar dan efektif untuk 

memenuhi persyaratan sanitasi. Sebagai sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak 

disenangi, dan harus dibuang maka limbah tentu harus dikelola dengan baik. 

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari 

udara, air, atau tanah, tidak menimbulkan bau tidak menimbulkan kebakaran. 

Pengelolaan limbah setiap rumah sakit harus melakukan reduksi limbah dimulai 
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dari sumber, harus mengelola dan mengawasi penggunaan bahan kimia yang 

berbahaya dan beracun, harus melakukan pengelolaan stok bahan kimia dan 

farmasi. Setiap peralatan yang digunakan dalam pengelolaan limbah medis mualai 

dari pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan harus melalui sertifikasi dari 

pihak yang berwenang. Maksud dari pengelolaan limbah rumah sakit sendiri 

adalah:
56

 

a) Melindungi petugas pembuangan sampah dan perlukaan 

b) Melindungi penyebaran infeksi terhadap para petugas kesehatan 

c) Mencegah penularan infeksi pada masyarakat apabila dibuang secara tidak 

tepat 

d) Membuang bahan-bahan berbahaya (bahan toksin dan radioaktif) dengan 

aman. 

Pengolahan limbah Rumah Sakit 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). Berikut 

adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan 

kodifikasi dengan warna yang menyangkut hal-hal berikut : 

2. Pemisahan Limbah 

Limbah harus dipisahkan dari sumbernya, Semua limbah beresiko tinggi 

hendaknya diberi label jelas. 

3. 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. 

4. Penanganan Limbah 

Petugas pengumpul limbah harus memastikan kantung-kantung dengan  warna 

yang sama telah dijadikan satu dan dikirimkan ketempat yang sesuai. Kantung 

harus disimpan pada kotak-kotak yang kedap terhadap kutu dan hewan perusak 

sebelum diangkut ketempat pembuangan. 

5. Pengangkutan limbah 

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. 

6. Pembuangan limbah 

Setelah dimanfaatkan dengan konpaktor, limbah bukan klinik dapat dibuang 

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

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

limbah dapur sebaiknya dibuang pada hari yang sama sehingga tidak sampai 

membusuk. 

Rumah sakit yang besar mungkin mampu memberi inserator sendiri, 

insinerator berukuran kecil atau menengah dapat membakar pada suhu yang telah 
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ditetapkan atau lebih tinggi dan mungkin dapat mendaur ulang sampai 60% panas 

yang dihasilkan untuk kebutuhan energi rumah sakit. Suatu rumah sakit dapat pula 

mempertoleh penghasilan tambahan dengan melayani insinerasi limbah rumah 

sakit yang berasal dari rumah sakit yang lain. Insinerator modern yang baik tentu 

saja memiliki beberapa keuntungan antara lain kemampuannya menampung 

limbah klinik maupun limbah bukan klinik, termasuk benda tajam dan produk 

farmasi yang tidak terpakai lagi. Jika fasilitas insinerasi tidak tersedia, limbah 

klinik dapat ditimbun dengan kapur dan ditanam.
57
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