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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemerintah sebagai lembaga suprastruktur, sesuai struktur yang telah 

ditentukan pada daerah otonom kabupaten dan kota adalah kabupaten dan kota 

adalah bupati dan walikota. Merakalah yang paling mempunyai kepentingan 

untuk mengimplementasikan kebijakan pelayanan dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah
1
. keputusan kepala daerah ditetapkan dalam dua hal, yaitu: 

melaksanakan Perda dan melaksanakan urusan tugas-tugas pembantuan
2
. 

 Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi 

daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi Pemerintah daerah
3
. 

peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah 

yang dimiliki oleh Masing-masing daerah. 

Pelaksanaan berbagai kegiatan dan program pembangunan yang 

dirancang secara baik oleh pemerintah ketika dilaksanakan ternyata 

pencapainnya tidak sesuai dengan rencana semula. Fakta yang  menunjukkan 

bahwa berbagai kondisi ideal yang tercantum didalam dokumen kebijakan 

ternyata ketika harus berhadapan dengan berbagai realitas dilapangan menjadi 

                                                             
1
 Paimin Napitupulu, Menakar Urgensi Otonomi Daerah, (Jakarta: P.T. Alumni, Cet.Ke-

2, 2012), h. 37-38  
2
 Abu Samah dan Peri Pirmansyah, Hukum Administrasi Indonesia, (Pekanbaru: STAI 

H.M. Lukman Edy Press, 2015) , h.  35  
3
 Maria Farida Indrati S,  Ilmu Perundang-undangan, Cet. Ke-7, ( Yogyakarta: Kanisius, 

2007) , h.202 
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sulit untuk dilaksanakan
4
. Oleh sebab itu, proses peralihan dari sistem 

sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan 

otonomi, yaitu penyerahan urusan pemerintah kepada daerah yang bersifat 

operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan
5
. Dalam undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang di maksud dengan 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang , dan kewajiban daerah dan otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
6
. 

Otonomi daerah pada dasarnya berkaitan erat dengan pola pembagian 

kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun tidak dapat 

di pungkiri bahwa dalam pelaksanaannya memberikan dampak baik yang 

cukup positif bagi daerah, maupun yang mungkin menyulitkan daerah bahkan 

pemerintah pusat sebagai konsekuensi maka diperlukan pengaturan yang 

sistimatis yang menggambarkan adanya hubungan berjenjang baik yang 

berkaitan dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan 
7
. 

Kerusakan lingkungan merupakan pengaruh sampingan dari tindakan 

manusia untuk mencapai suatu tujuan yang memepunyai konsekuensi terhadap 

lingkungan dan pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitsas 

tindakan manusia. Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai 

ekonomi dan dapat di manfaatkan. Pengelolaan sampah rumah tangga dan 

                                                             
4
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6
 Sakinah nadir,/otonomi daerah dan desentralisasi desa:menuju pemberdayaan 
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7
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sampah sejenis sampah rumah tangga di lakukan dengan pendekatan yang 

komrehensif dari hulu, sejak sebelum dihasailkan suatu produk yang 

berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yang kemudian di kembalikan ke 

media lingkungan secara aman
8
. 

Pekanbaru adalah salah satu kota yang membuat peraturan daerah 

mengenai pengelolaan sampah. Dimana ruang lingkup pengelolaan sampah 

dalam peraturan daerah ini terdiri dari : 

a. Sampah rumah tangga. 

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga 

c. Sampah spesifik 

Dimana dari semua jenis sampah tersebut pemerintah daerah kota      

Pekanbaru  telah melarang untuk membuang sampah  sembarangan di tempat 

umum, di Jalan raya dan pemukiman penduduk yang dapat mencemari 

lingkungan sekitar dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Berhubungan 

dengan hal ini di dalam peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 08 Tahun 

2014 tentang pengelolaan sampah telah mengatur tentang sanksi bagi 

pelanggar peraturan daerah ini dimana di cantumkan dalam pasal 71 ayat 1 

yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf l di kenakan 

sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2. 500.000, 00 ( dua juta lima ratus 

ribu rupiah
9
. 

                                                             
8
 Made surya diatmika.evektifitas peraturan daerah kabupaten tabanan no 6 tahun 2013 

tentang pengelolaan sampah rumah tangga di kabupaten tabanan,(hukum pemerintahan: fakultas 

hukum universitas udayana) , h. 2  
9
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Seiring dengan bertambahnya kebutuhan sandang dan pangan yang 

digunakan masyasarakat pekanbaru membuat tidak terkontrolnya sampah yang 

di kelola oleh pemerintahan setempat. Banyaknya tempat-tempat yang masih 

banyaknya sampah yang beserakan di sekitaran jalan subrantas pekanbaru 

kecematan Tampan tepatnya di lampu merah Tabek Gadang Pekanabaru. 

masyarakat tempatan khususnya pengguna jalan yang  menjadi gelisah dengan 

keberadaan sampah yang menumpuk di sekitaran jalan di kecematan tampan. 

Banyaknya tempat yang bertumpukan dengan sampah di sekitaran jalan 

tersebut perlunya penertiban dari Aparat yang berwenang untuk 

menidaklanjuti berdasarkan aturan yang telah berlaku. Hal ini membuat 

masyarakat khususnya pengguna Jalan raya di sekitaran Tampan merasakan 

ketidaknyamanan dalam berkendaraan dan menimbulkan bau yang tidak sedap 

kepada pengguna jalan dan mayasarakat sekitar Tampan. 

 Sehubungan dengan itu, masalah lingkungan hidup di Indonesia yang 

semula mendapat perhatian pemerintah, lambat laun sejalan dengan semakin 

meningkatnya pelaksanaan pembangunan, maka masalah  lingkungan pun 

menjadi bagian dari kebijaksanaan pembangunan
10

. di bidang lingkungan 

hidup, pemerintah telah menetapkan undang-undang pemerintah telah 

menetapkan undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 sebagai ketentuan payung 

hukum. Artinya undang-undang tersebut telah memuat ketentuan pokok di 

bidang pengelolaan lingkungan hidup, namun pengaturan yang bersifat 

                                                             
10
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sektoral tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan di 

dalam undang-undang tersebut
11

. 

Aturan telah ditetapkan, maka sudah pasti mempunyai kekuatan 

hukum yang kuat. Karena sesuai dengan asas legalitas pasal 1 ayat 1 dalam 

KUHP yang berbunyi : “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain 

berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang ada 

sebelumnya”
12

. Hukum pidana Indonesia bentuknya tertulis di kodifikasikan 

dalam kitab undang-undang. Dalam perkembangannya banyak yang tidak 

tertulis di kodifikasikan berupa undang-undang. Hukum pidana yang tertulis 

dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya di dalam undang-undang 

Hukum pidana (KUHP) yang berasal dari zanman penjajahan belanda
13

. 

Peraturan ini disahkan dan telah menjadi sebuah aturan di Kota 

Pekanbaru, seiring waktu berjalan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 

Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah ini tidak berjalan dengan efektif bisa 

dilihat dari masih banyaknya sampah yang bertumpukan di sekitaran jalan di 

tepi jalan Subrantas lampu merah Tabek gadang. Hal ini juga membuat 

beberapa tempat di kecematan Tampan yakni di tepian jalan Elang sakti, di 

sepanjangan Jalan subrantas Pekanbaru dan di Kubang raya dengan mudah 

nya sampah berserakan yang di buang oleh orang yang tidak bertanggung 

jawab, dan oleh sebab itu melemahkan efektivitas dari peraturan daerah 

Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan juga 
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Ke-5, h. 10. 
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melemahkan Aparat penegak Hukum yang seharusnya menindak secara tegas 

bagi pelaku pembuangan sampah semabarangan yang berdsarkan peraturan 

daerah yang telah di tetapkan dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana 

berdasarkan pasal 71 di dalam peraturan daerah pekanbaru Nomor 8 Tahun 

2014.  

Dari keterangan kepala bagian hukum Sekretaris daerah kota 

Pekanbaru dan kepala bagian Satpol PP Pekanbaru, selama berlakunya perda 

ini hingga saat ini telah melakukan penangkapan sebanyak 44 orang yang 

kedapatan tangan membuang sampah sembarangan. Dan semua nya adalah 

warga biasa sekitar dan masih banyaknya dari mereka yang tidak mengetahui 

berlakunya sanksi bagi pembuangan sampah sembarangan tersebut karna 

peraturan daerah ini masih tahap sosialisasi menurut keterangan dari kepala 

bagian hukum Walikota Kota Pekanbaru tersebut
14

. 

Dari ke 44 pelaku pembuangan sampah mengakui kesalahan karna 

sudah membuang sampah sembarang tempat dan berjanji tidak akan 

mengulanginya lagi, kemudian keterangan dari pelaku pembuangan sampah 

sembarang tempat tersebut di perkuat dengan masih banyaknya sampah 

berserakan dan dan warga juga banyak melakukan pembuangan sampah 

sembarangan tanpa ada aparat yang berwenang melakukan penindakan, 

sementara itu pengawasan dari badan yang berwenang juga masih lemah dan 

oleh sebeb itu warga di kota pekanbaru khususnya kecematan tampan tidak 

ambil pusing untuk membuang sampah sembarangan. 
                                                             

14 Wawancara dengan zulfikri (Kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan  kota 

Pekanbaru) pada 2 Januari 2019 pukul 08. 00 di gedung kantor dinas Lingkungan Hidup dan 

Kebersihan kota pekanbaru. 
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Sebagaimana telah di singgung di muka , bahwa sejak pemerintahan 

turut campur secara aktiv dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, masalah 

lingkungan hidup bukan lagi masalah perorangan, melainkan sudah menjadi 

sebagai kebijaksanaan pembangunan yang telah di laksanaan oleh pemerintah. 

Kerena sudah merupakan bagian dari kebijaksanaan pembangunan maka, 

pemerintah memepunyai wewenang untuk mengatur, menata, mengelola, 

memelihara, mengendalikan dan terutama mencegah terjadinya kerusakan atau 

pencemaran lingkungan
15

. 

Berdasarkan keterangan diatas  pemerintah daerah sudah selayaknya 

membersihkan tempat-tempat yang seharusanya di bersihkan agar kebersihan 

dan kenyamanan masyarakat tidak menjadi terganggu. Peraturan yang menjadi 

landasan Pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya sudah disahkan. 

Tidak ada lagi alasan yang membuat Pemerintah Daerah menjadi lemah dalam 

menegakkan kebenaran. Tetapi kenapa tempat-tempat yang sudah di petakan 

sebagai kota bersih lingkungan ini belum ditertibkan dari sampah yang 

berserakan. 

Berdasarkan keterangan diatas seharusnya pemerintahan daerah dan 

juga aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru 

melaksanakan pasal tersebut demi terciptanya keefektivitasan dari peraturan 

daerah yang telah di buat untuk mengurangi tingkat pembuangan sampah 

sembarangan di areal yang telah di petakan oleh pemerintah kota Pekanbaru 

sebagai tempat bersih dari sampah. 

                                                             
15

 SF Marbun, Hukum Administrasi Negara, (Yokyakarta: UII press,2002), Cet. Ke-2, h. 

314  
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Oleh sebab itu maka penulis berkeinginan untuk meneliti peraturan 

daerah Peraturan  Pemerintah kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan sampah untuk dijadikan proposal dengan judul : EFEKTIVITAS 

PENERAPAN SANKSI MENGENAI  LARANGAN PEMBUANGAN 

SAMPAH DI KECEMATAN TAMPAN BERDASARKAN PERATURAN 

DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG 

PENGELOLAAN SAMPAH. 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesimpang siuran yang tidak terarah terhadap hasil 

penelitian, maka dalam penelitian ini penulis fokuskan pembahasan pada 

efektivitas penerapan sanksi yang di berlakukan oleh pemerintahan bagi 

pelanggaran pembuangan sampah sembarangan di kecematan Tampan 

tepatnya di kelurahan simpang baru dan kelurahan tobek godang, berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Sampah. di karenakan dua kelurahan tersebut berada di pusat keramaian jalur 

lintas Sumatra Barat-Pekanbaru dan jumlah penduduk yang lebih banyak dari 

kelurahan lain  di kecematan Tampan. 

 

C. Rumusan Masalah : 

1. Bagaimana Efektivitas penerapan sanksi pembuangan sampah di 

Kecematan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 

8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah? 

2. Apa saja faktor penghambat  efektivitas penerapan sanksi pembuangan 

sampah di Kecematan Tampan berdasarkan peraturan daerah kota 

Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah? 



 9 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui Efektivitas penerapan sanksi pembuangan sampah di 

Kecematan Tampan  berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 

8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. 

2. Untuk mengetahui factor kendala dalam efektivitas penerapan sanksi 

pembuangan sampah di kecematan Tampan  berdasarkan peraturan daerah 

kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari hasil kegiatan penelitan ini yaitu terdapat dua 

manfaat yaitu sebagai  berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai salah satu tugas untuk melengkapi syarat-syarat dan 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah Dan 

Hukum Universitas Isalam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syari’ah Dan Hukum 

Universitas Isalam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menambah 

khazanah Hukum Tata Negara. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama dibangku 

perkuliahan dengan raelita yang ada dilapangan. 

b. Dengan adanya hasil penelitian ini penulis berharap dapat membantu 

para pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan nantinya. 
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F. Metode Penelitian 

Menjawab permasalahan yang telah di rumuskan dalam penelitian ini, 

di gunakan suatu metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian  sosiologis hukum, 

menurut Fred N. karlinger penelitian sosiologis hukum  adalah penelitian 

yang mempunyai kreateristik sistimatis, terkontrol, empiris, serta 

berdasarkan pada teori dan hipotesis, yaitu untuk memahami sesuatu yang 

harus melalui penyelidikan atau penelitian yang di lakukan langsung turun 

ke lapangan dan data-data yang di dapat bersumber dari studi 

keperpustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan 

berbagai isu dari beberapa aspek serta dengan melalui wawancara. 

Penelitian hukum yang sosiologis terdiri dari penelitian berlakunya hukum 

meliputi: penelitian evektivitas hukum, penelitian dampak hukum, dan 

penelitian identifikasi hukum tidak tertulis
16

. 

Melihat sejauh mana kecondongan pemerintah dalam menetapkan 

peraturan mengenai penerapan sanksi tentang larangan pembuangan 

sampah di sekitar jalan Subrantas kecematan Tampan berdasarkan 

peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan sampah.  

2. Lokasi Penelitian  

Adapun penelitian ini adalah peneltian lapangan yang berlokasi di 

kecematan Tampan pekanbaru ini didasarkan atas alasan bahwa guna 

                                                             
16

 Amirudin, Zainal Asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2010) , h. 30 
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memperoleh data dan informasi dari Aparat dan Pemerintahan  kota 

Pekanbaru. 

3. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek peneltian ini adalah sebagian perangkat kantor wali kota 

Pekanbaru dan Aparat penegak hukum , serta anggota masyarakat yang 

berada di kecamatan Tampan. Objek penelitian ini efektivitas penerapan 

sanksi mengenai larangan pembuangan sampah di sekitar jalan Subrantas 

kecematan Tampan. 

4. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari 

sumber asli tidak melalui perantara
17

. Data yang di peroleh dengan 

cara penelitian di lapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada 

perangkat kantor wali kota Pekanbaru dan Aparat penegak hukum, 

serta anggota masyarakat yang berada di kecamatan Tampan. 

b. Data skunder   

Data skunder yaitu data yang di peroleh dari tangan kedua atau 

dari berbagai sumber yang tersedia
18

. dalam kata skunder ini mengenal 

tiga (3) bahan hukum yaitu ; 

1) Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

dan terdiri dari : Norma atau kaidah dasar, peraruran dasar, 

                                                             
17

 Etta Mangang Sangadiji, Sopiah, Metode Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2010) , h. 171  
18

 Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2010), Cet. Ke -2, 

h.272  
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peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang di 

kodifikasikan, yurisprudensi
19

 

2) Bahan hukum Skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, 

hasil-hasil penelitian atau pendapat para Hukum. 

3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum skunder, seperti kamus (hukum) ensklopedia
20

. 

Dimana data yang di peroleh merupakan data pendukung, yang 

mencakup antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil 

penelitian yang berwujud laporan
21

.  yang ada hubungannya dengan 

masalah yang teliti. 

5. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga 

berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama
22

.  

Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi 

dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-

kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama
23

.  

Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang 

ada. Pengambilan sample adalah salah satu bagian yang sangat penting 

dalam penelitian ini, karena dari kesimpulan penelitian pada dasarnya ada 

                                                             
19

 Amiruddin, Zainal Asikin, Op.Cit , h.31 
20

 Ibid, h. 32 
21

 Ibid, h. 30 
22

  Ibid, h. 95 
23

 Bambang Sugono, Metodologi penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 118 
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generalisasi dari sample menuju populasi. sample orang terdiri dari 20 

orang Satuan tugas dinas lingkungan kehidupan dan kebersihan kota 

Pekanbaru , 5 orang Pegawai kecematan Tampan, 40 orang masyarakat 

sekitar kelurahan Simpang baru dan 35 orang kelurahan Tobek godang.  

Di dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik pengambilan sample 

yaitu random sampling yang di gunakan untuk Dinas lingkungan hidup 

dan kebersihan kota Pekanbaru, Kantor Kecematan Tampan dan purposive 

sampling di gunakan untuk masyarakat kelurahan Simpang Baru, 

Masyarakat kelurahan Tobek dimana tekhnik pengambilan sample dari 

anggota popolasi yang di lakukan secara acak dan tekhnik pengambilan 

sample dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan 

penelitian 

Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi responden 

penelitian/ sample dalam penelitian ini adalah : 

Responden Populasai Sampel Persentase 

Dinas lingkungan hidup dan 

kebersihan kota Pekanbaru 

68 20 30% 

Kantor Kecematan Tampan 25 5 20% 

Masyarakat kelurahan Simpang Baru 31.396 40 0,12% 

Masyarakat kelurahan Tobek Godang 31.196 35 0,11% 

 

G. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini di peroleh melalui cara 

dan tahapan berikut: 
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a) Observasi (pengamatan) 

Yakni mengamati gejala yang di teliti. Tujuan pengamatan 

terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai prilaku dalam 

kenyataan serta memahami prilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui 

frekuensi kejadiannya
24

 . 

b) Wawancara  

Yakni pengumpulan data dengan cara hubungan pribadi antara 

pewancara dengan sumber data, yang dapat di lakukan secara langsung 

maupun tidak langsung. Kegiatan wawancara tersebut di lakukan 

berdasarkan tipe wawancara terarah (directive interview)
25

. Wawancara di 

lakukan dengan kepala bagian hukum Sekretaris daerah kota Pekanbaru 

dan kepala bagian Satpol PP Pekanbaru. 

c) Angket (kuesioner) 

Yakni suatu daftar atau suatu pertanyaan tertulis yang harus di 

jawab oleh responden secara tertulis  

d) Studi pustaka 

Yakni memperoleh suatu data yang ada hubungannya dengan 

permasalahan penelitian dan memperoleh pemikiran-pemikiran secara 

teori yang mendukung penelitian 

 

H. Analisa Data 

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan 

kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir 

                                                             
24

 Rianto Adi,Metode Penelitian Sosial dan Hukum, edisi:1 (Jakarta: Granit, 2004), h.70 
25

 Amiruddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) , h. 100   
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secara optimal
26

. Analisa yang akan di gunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah kualitatif dikarenakan sifat data yang akan di kumpulkan 

menitibbertkan pada nilai mutu dan kualitas yang akan di peroleh nantinya. 

Setelah data berhasil di kumpulkan dari hasil observasi, wawancara, angket, 

maupun kajian pustaka, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan juga 

sistimatis untuk mendapatkan gambaran secara utuh sehingga dapat di pahami 

secara jelas pada kesimpulan akhirnya. 

Metode yang di gunakan dalam penlisan yaitu induktif, sedikit penulis 

gambarkan kesimpulkan induktif dari penelitian ini bahwa keefektivitasan dari 

peraturan daerah Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan 

sampah dengan adanya sanksi adminstratif dan sanksi pidana yang di jelaskan 

dalam peraturan daerah tersebut dan tidak ada nya penanganan dari Aparat 

untuk menindak para pelaku pembuangan sampah tersebut yang membuat 

sampah di buang sembarangan oleh masyarakat atau pun pendatang. 

 

I. Sistimatika Penulisan 

Dalam rangka untuk mempermudah penyajian dan penulisan dari 

skripsi ini, maka penulis melakukan pembagian ke dalam lima bab yang 

sistimatika atau susunan sebagai berikut: 

BAB  : PENDAHULUAN  

  Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, hipotesa penelitian, tujuan dan  

                                                             
26

 Bambang waluyo, penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) , 

h.77  
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manfaat, penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka 

teori dan konseptual, dan sistimatika penulisan  

BAB :  TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP,        

DAN DAERAH OTONOMI 

  Bab ini membahas tentang penjelasan mengenai lingkungan hidup, 

mengenai tata ruang serta bentuk dar penerapan otonomi dalam 

sistim pemerintah daerah. 

BAB :  TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH 

DAN PERTAURAN DAERAH PEKANBARU 

  Bab ini membahas tentang dampak dari pencemaran lingkungan 

hidup kerana sampah disekitaran Jalan subrantas Kecematan 

Tampan serta efektivitas penerapan sanksi dari pemerintahan kota 

pekanbaru 

BAB  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini di paparkan hasil penelitian serta pembahsannya 

yang berkaitan dengan belum terlaksananya peraturan daerah kota 

pekanabaru tentang penerapan sanksi administratife dan sanksi 

pidana kepada pelaku yang membuang sampah semabarangan di 

sekitaran Jalan subrantas Pekanbaru berdasarkan peraturan 

pemerintah kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan sampah di kota pekanbaru. 


