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ABSTRAK 
 

. Limbah B3 merupakan hasil dari kegiatan produksi bila mana tidak 

dilakukan pengelolahan yang baik akan membahayakan dan merusak lingkungan 

sekitar (Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah 

B3). Maka dari itu evaluasi pengelolaan limbah B3 merupakan kegiatan penting 

guna memstikan pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan baik. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan pengelolaan limbah B3 di PT.X 

Plant 1 Pasuruan 

Penelitian ini berjenis observasionl deskritif dengan objek yaitu kegiatan 

pengurangan, pengemasan, pelabelan dan simbol, penyimpanan, pengumpulan dan 

pengangkutan limbah B3 yang ada di PT. X Plant 1 Pasuruan. Pengambilan data 

dilakukan di pada bulan Maret - Mei 2019,  objek penelitian adalah kegaiatan 

evaluasi berdasarkan peraturan yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 

Hasil penelitian menunjukan bahwa PT.X Plant 1 Pasuruan telah melakukan 

kegiatan pengurangan 50% kesesuaian, 85% kesesuaian pengemasan limbah B3, 

33,3% kesesuaian pelabelan dan simbol limbah B3, 54% untuk penyimpanan 

limbah B3, 100% kesesuaian pengumpulan, 100% kesesuaian pengangkutan 

Dapat disimpulkan bahwa PT.X Plant 1 Pasuruan telah menerapkan 

sebagian besar ketentuan pengelolaan limbah B3. Perusahaan direkomendasikan 

melengkapi semua kemasan dengan simbol dan label sesuai dengan Permen 

Lingkungan Hidup No 14 Tahun 2013 sesuai dengan karekteristik limbah B3 yang 

disimpan dan Perusahaan sebaiknya memperbesar tempat penyimpan limbah B3 

agar dapat menampung secara keseluruhan limbah B3 yang dihasilkan dan 

melengkapi fasilitas yang harus ada pada bagunan TPS limbah B3 dan 

menggunakan sistem blok dan memisahkan kemasan limbah B3 yang tidak saling 

cocok sesuai dengan Keputusan Kepala BAPEDAL No. 1 Tahun 1995 
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