
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan industri merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang

pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat

meningkatkan taraf hidup akan tetapi kegiatan industri selain dapat berdampak

positif juga dapat berdampak negatif. Dampak positifnya menghasilkan barang

dan jasa, meningkatkan lapangan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan

kualitas hidup, sedangkan dampak negatifnya menghasilkan limbah dan

pencemaran lingkungan serta dapat menimbulkan kerusakan sumber daya alam

dan menurunkan kualitas hidup karena lingkungan hidup menjadi kotor dan

tercemar (Hamid dan Pramudyanto, 2007).

Pencemaran atau perusakan lingkungan hidup di sektor dunia usaha

merupakan akibat dari penerapan teknologi modern hasil rekayasa manusia yang

terlalu eksploitatif tanpa memperhatikan keseimbangan dengan alam lingkungan.

Bagi pelaku dunia usaha hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menghasilkan

keuntungan materi yang sebesar-besarnya, mengingat modal yang ditanamkan

pelaku usaha juga sangat besar.

Indonesia melalui Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 14 disebutkan

bahwa yang dimaksud pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau

dimasukkannya mahkluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain  ke dalam
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lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu

lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan dalam bentuk pembuangan sisa hasil industri

saat ini benar-benar menuntut perhatian banyak pihak baik pemerintah, pelaku

dunia usaha, dan masyarakat. Pembuangan limbah industri merupakan satu

masalah yang perlu ditanggulanggi dengan tepat dan cepat, terutama bila limbah

yang mengandung senyawa kimia tertentu sebagai bahan berbahaya dan beracun

yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan seperti

mengganggu kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang

dibuang ke lingkungan merupakan sumber pencemaran dan perusakan

lingkungan. Intensitas atau perbandingan antara limbah bahan berbahaya yang

ditimbulkan dengan unit hasil industri secara mencolok juga meningkat, terutama

di daerah industrialisasi yang berkembang dengan cepat seperti negara-negara

ASEAN dan China. Pelepasan bahan berbahaya pada tahun 1990-an di Indonesia,

Filipina, dan Thailand diperkirakan telah meningkat menjadi sekitar 4,8 dan 10

kali lipat. Industri di Indonesia sendiri menghasil limbah berbahaya dan beracun

diperkirakan lebih dari 85% industri di Pulau Jawa, 70% industri berlokasi di

kawasan perkotaan dan sekitarnya (Jakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang)

sangat berpotensi menghasilkan limbah berbahaya, yang diperkirakan akan

meningkatkan kurang dari 200.000 ton pada tahun 1990 menjadi sekitar 1 juta ton

pada tahun 2010 (Damanhuri, 2010).

Melihat banyaknya hasil limbah B3 di industri yang cukup besar dapat

berdampak negatif bagi lingkungan sehingga untuk menghindari terjadinya
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dampak akibat limbah B3 diperlukan suatu sistem pengelolaan yang terintegrasi

dan berkesinambungan. Upaya pengelolaan limbah B3 tersebut merupakan salah

satu usaha dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup. Agar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik dibuat dan

diterapkan suatu sistem pengelolaan, terutama pada sektor-sektor kegiatan yang

sangat berpotensi menghaasilkan limbah B3, seperti industri, rumah sakit, dan

pertambangan. Hal ini dapat dilakasanakan dengan memberlakukan peraturan

perundang-undangan lingkungan hidup sebagai dasar dalam pelaksanaannya.

PT. INKA (Persero) Madiun sebagai Badan Usaha Milik Negara

merupakan industri di bidang transportasi perkeretaapian di Indonesia yang setiap

proses produksinya tidak luput pula dengan hasil limbah yang dapat berpotensi

mencemari lingkungan, limbah yang dihasilkan dapat berupa bahan berbahaya

dan beracun (B3). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2011) yang

berjudul Sistem Penyimpanan  dan Pengumpulan Minyak  Pelumas Bekas sebagai

Limbah Bahan Berbahaya  dan Beracun (B3)  di PT. INKA (Persero)  Madiun

Jawa Timur, menyebutkan bahwa sistem penyimpanan dan pengumpulan minyak

pelumas bekas sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di PT. INKA

(Persero) Madiun belum sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan (Bapedal) No. KEP-225/BAPEDAL/08/1996  tentang  “Tata

Cara  Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas”.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diperlukan evaluasi dalam

pengendalian limbah di perusahaan. Mengingat begitu pentingnya pengelola

limbah berbahaya dan beracun (B3) di perusahaan jika tidak ditangani dengan

baik dan benar dapat mencemari lingkungan seperti mencemari lingkungan air,
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udara, tanah dan dampak kesehatan karyawan. oleh karena itu, perlu di lakukan

suatu penelitian tentang “Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 kaitannya dengan

Keluhan Kesehatan Pekerja di PT. INKA (Persero) Madiun”.

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah

PT. Industri Kereta API (INKA) terletak di Kota Madiun, merupakan

perusahaan yang bergerak dalam produksi kereta api, dalam proses produksinya

menghasilkan limbah dengan karakteristik yaitu limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3). Berdasarkan data tahun 2013 PT. INKA (Persero) perkiraan jumlah

limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan yaitu oli bekas (± 20 drum/

tahun), majun bekas terkontaminasi cat, thiner, oli (± 30 kg / tahun),  accu Bekas

(± 30 kg / tahun), kaleng/ drum Bekas terkontaminasi cat, thiner (± 200 kaleng/

tahun), lampu bekas (± 50 kaleng/ tahun), pasir ex-blasting (± 20 kaleng/ tahun),

lelehan ex-pemotongan baja atau sisa hasil pemotongan baja (± 20 drum/ tahun).

Melihat dari banyaknya hasil dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh

PT. INKA (Persero) Madiun diperlukan sistem pengelolaan yang baik. PT. INKA

(Persero) Madiun selama ini telah melakukan pengelolaan limbah B3. Namun

ketika melakukan peninjauan awal di PT. INKA (Persero) masih menemukan

kesalahan penanganan limbah di perusahaan antara lain petugas belum

menggunakan APD yang sesuai dengan persyaratan, ditempat pembuangan

sementara masih ditemukan limbah B3 yang belum dikelola dengan baik.

Pengelolaan Limbah B3 seperti penyimpanan kaleng sisa cat, thiner, oli yang

masih belum dikelola dengan baik karena tempat pembuangan dicampur dengan

sampah non B3 dan ada yang dibiarkan sehingga terkena panas dan hujan dan
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menyebabkan korosi, lelehan potongan baja atau sisa hasil pemotongan baja, pasir

ex-blasting dan sisa oli yang masih banyak tercecer dilantai belum dikendalikan

secara baik dan benar. Padahal berbagai limbah tersebut termasuk golongan

sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dan mengandung berbagai logam berat

seperti timbal (Pb), Besi (Fe), Tembaga (Cu), dan merkuri yang berbahaya bagi

lingkungan dan kesehatan manusia. Dampak tersebut bisa terjadi bila limbah

tersebut mencemari tanah, air tanah dan akhirnya mencemari air yang biasanya

dipakai untuk mengairi sawah, mandi, dan minum.

Berdasarkan data poliklinik di PT. INKA (Persero) tahun 2013

banyaknya kasus penyakit tertinggi yang sering dialami oleh pekerja cleaning

service (CS) antara lain ISPA sebanyak 6 kasus dan cephalgia sebanyak 2 kasus.

Sedangkan kasus penyakit penyakit tertinggi yang sering dialami oleh pekerja

bagian Pemeliharaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup

(K3LH) antara lain  ISPA sebanyak 2 kasus dan cephalgia 3 kasus. Berdasarkan

keterangan penyakit ISPA yang sering dialami adalah sesak nafas dan sakit pada

tenggorokan. Melihat keadaan tersebut penelitian ini akan dilakukan untuk

mengevaluasi pengelolaan limbah padat B3 dan limbah cair B3 kaitannya dengan

keluhan kesehatan pekerja di PT. INKA (Persero) Madiun.

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah

1.3.1 Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka masalah

penelitian hanya dibatasi pada evaluasi pengelolaan limbah padat B3 dan limbah
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cair B3 kaitannya dengan keluhan kesehatan pekerja di PT. INKA (Persero)

Madiun.

1.3.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah

sebagai berikut “Bagaimanakah Pengelolaan Limbah B3 kaitannya dengan

Keluhan Kesehatan Pekerja di PT.INKA (Persero) Madiun?”.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan

pengelolaan limbah padat B3, limbah cair B3, dan kaitannya dengan keluhan

kesehatan pekerja di PT. INKA (Persero) Madiun.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi aspek masukan (input) limbah B3 sebelum diproses

(karakteristik limbah meliputi sumber, jenis, dan jumlah limbah) dalam

pengelolaan limbah B3 di PT. INKA (Persero) Madiun.

2. Mengidentifikasi aspek proses (process) yaitu: (pemilahan, penyimpanan,

pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan)

dalam pengelolaan limbah B3 di PT. INKA (Persero) Madiun.

3. Mengidentifikasi aspek keluaran (output) yaitu: (hasil pengelolaan limbah

setelah diproses) dalam pengelolaan limbah B3 di PT. INKA (Persero).

4. Mengidentifikasi aspek efek atau (outcome) yaitu: (Pemajanan limbah B3

pada pekerja) di PT. INKA (Persero)
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5. Mengidentifikasi aspek dampak atau (impact) yaitu: (keluhan kesehatan

pekerja, dan kualitas badan air) di PT. INKA (Persero).

1.4.3 Manfaat

1. Bagi Peneliti

Sebagai upaya peningkatan pengetahuan, pengamatan, dan memperluas

wawasan serta ketrampilan dalam bidang kesehatan lingkungan tentang

pengelolaan limbah B3 serta dapat mengaplikasikan teori yang telah didapat

selama kuliah tentang pengelolaan limbah B3 di perusahaan.

2. Bagi PT. INKA (Persero)

Skripi ini diharapkan dapat sebagai masukan yang bermanfaat, dan

evaluasi terhadap  kondisi pengelolaan limbah B3 PT. INKA (Persero) Madiun

agar lebih baik lagi dalam perencanaan upaya perbaikan dengan meningkatkan

kualitas lingkungan.

3. Bagi Universitas

Menambah referensi kepustakaan yang bermanfaat dan dapat dijadikan

sebagai data dasar dalam penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan

peningkatan program belajar mengajar khususnya tentang evaluasi pengelolaan

limbah padat B3 dan limbah cair B3 di PT. INKA (Persero) Madiun.
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