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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  

DAN PERTAURAN DAERAH PEKANBARU 

 

A. Konsep penelitian Kebijakan Dan Otonomi Daerah 

1. Pengertian penelitian  kebijakan  

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang berlandaskan hukum dan di 

buat oleh badan yang berwenang, secara sederhana penelitian kebijakan 

dapat didefenisika sebagai kegiatan penelitian yang di lakukan untuk 

mendukung kebijakan.oleh karna itu sifatnya mendukung kebijakan, maka 

penelitian ini bersifat khas, namun tidak berarti mengada-ada. Penelitian 

kebijakan sebagai proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung 

kebijkana atau menganalisa terhadap masalah-masalah sosial yang bersifat 

fundamental secara teratur untuk memebantu pengambilan kebijakan. 

Maka yang perlu di hasilkan oleh peneliti kebijakan adalah bukan terletak 

pada hingga mana bobot ilmiah hasil penelitian, namun hingga mana hasil 

penelitian mempunyai aplikabilitas atau kememputerapan dalam rangka 

memecahkan masalah sosial
30

. 

Seperti halnya penelitian-penelitian sosial atau penelitian terapan, 

penelitian kebijakan di berikan untuk memebrikan efek terhadap tindakan 

raktis, yaitu pemecahan masalah saosial. Kekhasan penelitian kebijakan 

terletak pada fokusnya, yaitu berorientasi kepada pemecahan masalah yang 
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unik, yang jika tidak dapat di pecahkan maka akan menimbulkan efek 

negative yang sangat luas. Tidak ada ukuran pasti luas atau sempitnya 

suatu masalah sosial. 

Dari sekian banyak factor penentu rendahnya efektifitas usaha 

pembuatan kebijakan untuk memecahkan masalah sosial yang bersifat 

fundamental, tidak tersedianya informasi yang cukup dalam menentukan 

alternatife tindakan kebijkan bagi pemecahan masalah dasar. Garis-garis 

kebijakan untuk memecahka masalah sosial yang akan dan sedang di 

implementasikan oleh para pembuat kebijakan  beserta pragkat lai yang 

terkait lebih banyak bertumpu dari format dari atas, bukan di aplikasikan 

dari kejadian nyata. 

2. Latar Belakang Penelitian Kebijakan  

Penelitian kebijakan, sebagaimana penelitian pada umumnya, 

selalau bersifat berorientasi kepada tujuan. Meskipun demekian,tidak 

semua penelitian berorientasi pada masalah-masalah fundamental, 

sedangkan penelitian kebijakan selalu fundamental issues oriented. Untuk 

dapat melaksankan penelitian kebijakan yang berdaya guan dan berhasil 

guna, perlu keterlibatan pengetahuan subtansif dan pengetahuan 

metodologi penelititian. Penelitian kebijkan juga melibatkan lebih dari 

hanya sekedar keahlian dalam aplikasi metodologi dan alat-alat analisis, 

oleh karna penelitian ini mensyaratkan pengetahuan, keprigelan dan kiat 

tertentu yang harus dimiliki secara seksama oleh penelitinya bagi peneliti 

kebijakan yang paling di pentingkan adalah di perolehnya hasil 
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rekomendasi yang dapat di implementasikan yang di perlukan oleh 

pembuat kebijakan. 

Keseluruhan proses penyelenggaraan penelitian kebijakan 

mengharuskan peneliti secara menyeluruh terhadap arena pembuatan 

kebijakan  (policymaking arena)  dimana hasil studi itu akan di gunakan 

atau siapa saja yang menggunakannya. Pada tahap ini, aspek-aspek yang 

relefan dari arean pembuat kebijakan perlu di pahami oleh peneliti 

kebijakan  dan karenanya di pandang perlu menyajikannya secara rinci. 

Ada 3 latar belakang penelitian yang harus di perhatikan oleh penelitian 

kebijakan : 

a) Penemuan yang di peroleh dalam penelitian kebijakan hanyalah salah 

satu dari banyak masukan yang di perlukan bagi pembuat kebijakan. 

b) Kebijakan itu tidak di buat, bahwa kebijkan itu merupakan akumulasi. 

c) Kompleksitas kebijkan pada hakikatnya sama dengan kompleksitas 

masalah sosial
31

. 

Kebijakan yang relevan bagi peneliti kebijakan adalah bahwa 

penemuan-penemuan penelitian hanyalah salah satu dari banyak masukan 

yang di perlukan bagi pembuatan kebijakan (policy decision). Masukan- 

masukan lain yang menjujung keputusan kebijakan adalah: 

a) Pandangan-pandangan dan kearifan-kearifan dari konstituensi-

konstituensi dan testimonial-testimonial. 

b)  Sisi memberi dan menerima antara staf dan atasan pendapat staf serta 

kesaksian kebijkan. 
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c) Sikap-sikap yang konsepsikan sebelumnya 

d) Masukan lain yang relevan
32

. 

3. Otonomi daerah dan pertanggung jawaban kepala daerah 

a) Pengertian otonomi daerah 

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan myasarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Secara harafiah, otonomi daerah 

berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa yunani, otonomi 

berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos 

berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat di artikan sebagai 

kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan yang membuat 

aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah 

adalaha kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah. 

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan acuan hukum, 

juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus di 

berdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih 

luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, 

memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di 

daerah masnng-masing.  

Penyesuaiaan  kewenangan dan fungsi penyediaaan pelayanan 

antara pemerintah pusat ,propinsi dan kabupaten kota/kota dan sudah 
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memuat tujuan politis, desentralisasi kewenangan pada masing-masing 

daerah menjadi perwujudan dari suatu tuntutan reformasi seperti di 

refleksikan dalam garis-garis besar haluan Negara. Secara teknis maish 

terdapat sejumlah persiapan yang harus di lakukan untuk menjamin 

penyesuaian kewenangan dan fungsi-fungsi tersebut secara efektif. 

b) Penataan kelembagaaan  

Sesaui dengan ketentuan pasal 68 undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999 telah di tetapkan bahwa susunan Organisasi Prangkat 

Daerah di tetapkan dengan PERDA sesuai dengan pedoman yang di 

tetapkan pemerintah (PP NO. 84 Tahun 2000). 

Prangkat daerah merupakan Organisasi/lembaga pada 

pemerintah Derah yang bertanggung jawab kepada kepala Daerah dan 

membantu kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dalam 

penyelenggaraan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang terdiri atas: 

a) Sekretaris daerah 

b) Sekretaris DPRD 

c) inspektorat 

d) Dinas  

e) Badan,dan 

f) Kecematan
33
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Organisasi prangkat Derah di tetapkan dengan peraturan Derah 

(PERDA) Dengan menetapkan pembentuk, kedudukan, tugas pokok, 

fungsi dan struktur organisasi prangkat Derah sebagaimana di tetapkan 

dengan keputusan Kepala Dearah. Konstelansi dengan penataan 

kelembagaan di Daerah tentunya hal ini harus di pertimbangkan 

mengingat kemampuan Daerah. Berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 

2000, nomenklatur, jenis dan jumlah unit organisasi limgkungan 

pemerintahan Daerah di  tetapkan oleh masing-masing pemerintahan 

Daerah berdasarkan kemampuan, keburtuhan dan beban kerja
34

. 

c) Tata cara pertanggungjawaban kepala daerah  

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah 

Gubernur, Bupati dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD 

dalam menjalankan Tugasnya sebagai wakil pemerintahan. 

Pertanggungjawaban kepala daerah terdiri dari: 

1) Pertanggungjawaban akhir Tahun 

2) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan 

3) Pertanggungjawaban untuk hal tertentu 

Sesaui dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, 

kebijakan otonomi daerah di laksanakan dengan memberikan 

kewenangan yang luas nyata dan bertanmggung jawab kepada kepala 

Daerah di samping prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat 

serta pengembangan dan fungsi DPRD. Pada dasarnya 
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pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan 

kewajiban pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja 

penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat
35

. 

 

B. Metode peraturan Daerah efektifitas Hukum 

1. Pengertian Efektifitas Hukum 

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, 

dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa 

norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai 

dengan yang diharuskan oleh norma norma hukum., bahwa orang harus 

mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum
36

. Efektifitas hukum 

berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma 

hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu  

benar-benar diterapkan dan dipatuhi 

2. Pengertian sanksi pidana 

Sanksi pidana atau sering disebut pidana saja (yang selanjutnya 

disebut pidana) merupakan istilah yang lebih khusus dari istilah hukuman. 

Maka, perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat 

menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Agar memberikan 

gambaran yang lebih luas, berikut dikemukakan beberapa difinisi atau 

pendapat dari para sarjana sebagai berikut : 
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a) Roeslan Saleh menyatakan, “Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini 

berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada 

pembuat delik itu”
37

. 

b) Sudarto mengemukakan, “Yang dimaksud dengan pidana ialah 

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
38

. 

Menurut kedua definisi di atas dapatlah dinyatakan, bahwa pidana 

mengandung unsur-unsur atau cirri-ciri sebagai berikut : 

a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan 

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 

b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 

mempunyai kekuasaan (yang berwenang); dan 

c) Pidana itu dikenakan kepada sesorang yang telah melakukan tindak 

pidana menurut undang-undang 

Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya 

adalah suatu penderitaan atau nestapa. Hakekat pidana adalah menyerukan 

untuk tertib (tot de orde roepen). Pidana pada hakekatnya mempunyai dua 

tujuan, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) 

dan penyelesaian konflik atau perbaikan hubungan yang dirusak antar 

sesama manusia
39

.Ada yang menyatakan tidak setuju dengan pendapat 

bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (censure) atau suatu penjeraan 

(discouragement) atau merupakan suatu penderitaan (suffering). Ketidak 
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setujuan ini bertolak pada pengertian yang luas, bahwa sanksi dalam 

hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang 

telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan 

tersangka oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Sebab, keseluruhan proses 

pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) 

merupakan suatu pidana. 

3. Peraturan Daerah 

Reformasi di bidang peraturan perundang-undangan adalah 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan 

perundang-undangan (selanjutnya disingkat TAP MPR No.III/MPR/2000) 

sebagai pengganti TAP MPRS No.XX/MPRS/1966. TAP MPR 

No.III/MPR/2000 tersebut sangat strategis dan urgen sebagai jawaban dari 

berbagai pertanyaan akademis maupun praktis berkaitan dengan eksistensi 

dan isi (khususnya lampiran II) TAP MPRS No.XX/MPRS/1966. Secara 

lengkap penulis kutipkan isi Pasal 2 TAP MPR No.III/MPR/2000 yang 

menentukan Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan 

pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan 

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah: 

a) Undang-undang Dasar 1945 

b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

c) Undang-undang 

d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) 
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e) Peraturan Pemerintah 

f) Keputusan Presiden 

g) Peraturan Daerah 

Salah satu yang menarik dari ketentuan Pasal 2 TAP MPR 

No.III/MPR/2000 adalah Peraturan Daerah (Perda) yang dimuat secara 

eksplisit sebagai tata urutan yang paling bawah dari peraturan perundang-

undangan Republik Indonesia. Perda yang dalam TAP MPRS 

No.XX/MPRS1966 tidak dimuat secara eksplisit, tetapi dalam TAP MPR 

No.III/MPR/2000 dimuat secara eksplisit. Hal ini menandakan suatu era 

baru di mana otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung 

jawab diakui eksistensinya dalam berbagai peraturan perundangundangan, 

baik dalam Perubahan Kedua UUD 1945 maupun TAP MPR 

No.III/MPR/2000. Perlu diketahui dahulu persepsi mengenai Perda, 

sebelum diuraikan lebih lanjut: 

“Perda sebagai salah satu bentuk/jenis peraturan perundang-

undangan yang merupakan subsistem peraturan perundang-undangan 

(hukum) nasional. Artinya, suatu Perda tidak lepas dari asas dan sistem 

hukum (peraturan perundang-undangan) nasional. Walaupun Perda hanya 

berlaku untuk daerah tertentu di wilayah Republik Indonesia, namun Perda 

tersebut baik secara asas hukum maupun hirarki, tunduk kepada asas-asas 

hukum yang berlaku umum di Indonesia. Dengan demikian bangsa 

Indonesia khususnya penyelenggara Pemerintah Daerah harus membuang 

jauh-jauh pikiran bahwa Perda itu lepas dari konteks atau koridor system 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”
40

. 

Tinjauan mengenai Perda sebagaimana dikemukakan diatas 

membawa konsekuensi, bahwa penyusunan dan perancangan (suncang) 

Perda harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, antara lain: 

a) Pembentukan Perda harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak 

di capai 

b) Setiap Perda harus dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang 

membentuk Perda, Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan, “Perda 

ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama 

DPRD” 

c) Pembentukan Perda harus benar-benar memperhatikan materi muatan 

yang tepat dengan jenis Perda. 

d) Setiap pembentukan Perda harus memperhitungakan efektifitas Perda 

tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun 

sosiologis. 

e) Pembuatan Perda harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan 

kemanfaatan bagi pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Artinya, jika ada atau tidaknya Perda tidak ada pengaruhnya 
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bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka 

pembuatan Perda tidak diperlukan 

f) Setiap perda harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan 

perundang-undangan, sistematika, pilihan kata/terminologi, dan bahasa 

hukumnya jelas dan mudah dimengerti, agar tidak menimbulkan 

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

g) Proses pembentukan Perda mulai dari perencanaan, persiapan, 

penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Artinya, 

semua lapisan masyarakat berkesempatan seluas-luasnya member 

masukan dalam proses pembuatan Perda. 

Selain harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-

undangan, penyusunan dan perancangan (suncang) Perda juga harus 

mengikuti dan memenuhi ketentuanketentuan yang terdapat dalam 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

antara lain ketentuan Pasal 136 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, menentukan : 

a) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah   

provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembentukan 

b) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran 

lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah 

c) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertetangan 

dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi  
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d) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah di 

undangkan dalam lembaran daerah. 

4. Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah 

Perumusan ketentuan pidana dalam perda sebagaimana ditentukan 

dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, huruf C.3 diatas dikaitkan 

dengan pendapat Muladi yang menyatakan, bahwa “Hukum pidana materil 

(subtantive criminal law) yang berisi 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu: 

(1) perumusan perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang 

dikriminalisasikan; (2) pertanggungjawaban pidana atau pelaku perbuatan 

yang dapat dipidana; dan (3) sanksi atau pidana”, menunjukan, bahwa 

ketentuan pidana di samping memuat secara tegas pidana yang 

diancamkan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang (perbuatan pidana), 

juga mengandung ketentuan yang mengkriminalisasi suatu perbuatan 

sekaligus menetapkan seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang 

dilarang sebagai pelaku tindak pidana. 

Pernyataan di atas mengandung konsekuensi, bahwa suatu 

perbuatan yang dilarang tidak akan menjadi tindak pidana, kecuali jika ada 

ketentuan pidananya atau diancam pidana. Demikian  juga halnya dengan 

pelaku perbuatan yang dilarang tidak akan menjadi pelaku tindak pidana, 

kecuali ada ketentuan pidana yang mengancam pelaku tersebut dengan 

pidana dengan demikian, ketentuan pidana dalam perda pada hakikatnya 

merupakan ketentuan yang mengkriminalisasi suatu perbuatan yang 

dilarang atau diperintahkan oleh perda. 
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Pemuatan ketentuan pidana dalam perda dilihat dari sisi aparat 

berarti memberikan kewenagan kepada aparatur Pemerintah Daerah untuk 

memaksa setiap orang dalam daerah tersebut mematuhi larangan dan 

perintah yang ditentukan dalam perda. Dilihat dari sudut kebijakan,  

perumusan ketentuan  pidana dalam perda merupakan kebijakan yang 

strategis sekaligus krusial dalam mewujudkan kepatuhan hukum 

masyarakat. Berkaitan dengan perumusan ketentuan pidana sebagai suatu 

kebijakan bahwa Dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan harus 

diperhatikan hal-hal yang pada initinya sebagai berikut: 

a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan nasional, yaitu 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan 

spritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan itu, maka 

penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan 

dan mengadakan peneguran terhadap tindakan penanggulangan itu 

sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 

b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan 

hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dihendaki, yaitu 

perbuatan yang mendatangkan kerugian baik material maupun spritual 

atas warga. 

c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan biaya dan 

hasil (costbenefed principle). 

d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau 

kemampuan daya kerja dari badan-badan  penegak hukum, yaitu 

jangan sampai melampaui beban tugas (overbelasting)
41

. 
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Keputusan untuk melakukan kriminalisasi  harus didasarkan pada 

faktor-faktor kebijakan tertentu yang memperhatikan dan 

mempertimbangkan berbagai macam faktor termasuk : 

a) keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan 

hasil yang dicari atau yang ingin dicapai (the proportionallity of the 

means used in relationship to the out come obtained) ; 

b) analisis biaya terhadap  hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya 

dengan tujuan yang dicari the cost analysis of thr out come in 

(relationship to the objectives sought) 

c) penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam 

kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian 

sumber-sumber tenaga manusia (the appraisal of objectives sought i n 

relationship to other priorities in the allocation or resourches on human 

power) 

d) pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan 

dengan (dipandang dari segi) pengaruh-pengaruhnya yang sekunder  

(the social impact of criminalization in terms of its scondary effects
42

. 

Tinjauan dari kebijakan terhadap perumusan ketentuan pidana 

dalam perda sebagaimana diuraikan di atas memberikan beberapa 

pemahaman, bahwa perumusan ketentuan pidana dalam perda merupakan 

kebijakan dalam rangka menegakkan atau mengfungsionalisasikan/ 

mengoperasionalisasikan perda tersebut. Ini berarti, bahwa perumusan 
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ketentuan pidana dalam perda bukanlah keharusan, melainkan merupakan 

pilihan yang ada pada hakikatnya sama dengan pilihan penggunaan hukum 

pidana dalam penanggulangan kejahatan. Oleh karena tersebut. Ini berarti, 

bahwa perumusan ketentuan pidana dalam perda bukanlah keharusan, 

melainkan merupakan pilihan yang pada hakikatnya sama dengan pilihan 

penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. 

5. Teory efektifitas Hukum 

Secara istilah, evektifitas berasal dari kata effectiveness yang 

artinya berhasil. Efektifitas merngandung arti keefektifitasaan dalam aspek 

keberhasilan dan kemanjuran
43

. Kefektifitasaan Hukum akan di lihat 

melalui sejauh mana aturan Hukum yang di taati atupun tidak di taati. Jika 

suatu aturan di taati oleh sebagian objek yang menjadi sasaran ketaatannya 

maka akan di katakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif
44

. 

Dalam menentukan sebuah sistim hukum itu efektif atau tidak, di 

tentukan dengan lima syarat, yaitu
45

 : 

a) Mudah-tidaknya makna atau isi aturan hukum itu di pahami 

b) Luas-tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan 

hukum yang bersangkutan 

c) Efesien dan tidak efesiennya mobilisasi atur5an hukum yang di capai 

dengan bantuan administrasi dan warga masyarakat yang harus 

berpartisispasi dalam memobilisasi hukum 
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d) Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah di hubungi 

dan di masuki warga masyarakat serta efektif dalam penyelesaian 

sengketa itu 

e) Adanya anggapan dan pengakuan di anggota masyarakat bahwa aturan 

dan pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif 

Menurut Soerjono soekanto, efektifitas hukum di tentukan dari 

taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk penegak 

hukumnya. Sehingga, di kenal asumsi taraf kepatuhan yang tinggi 

merupakan  sebuah indicator dari fungsi sebuah hukum. Fungsi hukum 

yang di maksud Soerjono soekanto merupakan tanda hukum tersebut 

mencapai tujuan hukum yaitu berusaha mempertahankan dan melindungi 

masyarakat dalam kehidupan masyarakat
46

. 

Menurut Soerjono soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi 

sebuah peraturan itu efektif apa tidak. Faktor-faktor tersebut sebagai 

berikut
47

: 

1. Faktor hukum itu sendiri  

Soerjono menjelaskan dengan menggunakan  dengan Undang-

Undang, dimana Undang-Undang dapat di artikan sebagai materil, 

artinya peraturan tertulis yang berlaku umum dan di buat oleh 

penguasa pusat maupun  

Daerah  
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Berlaku sebuah peraturan Soerjono menjelaskan adanya 

beberapa asa yang tujuannya adalah  agar Undang-Undang tersebut 

mempunyai dampak positif, maksudnya agar peraturan tersebut 

mencapai tujuannya dan menjadi efektif. Asas-asas tersebut antara 

lain: 

a) Peraturan tidak berlaku surut; artinya peraturan hanya boleh di 

terapkan terhadap peristiwa yang di sebut dalam undang-undang 

itu dinyatakan berlaku. 

b) Undang-undang yang di buat oleh penguasa yang lebih tinggi, 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula 

c) Undang-Undang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang 

yang bersifat umum 

d) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-

Undang yang berlaku terdahulu. 

e) Undang-Undang tidak dapat di ganggu gugat. 

f) Undang-Undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahterahan 

spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui 

pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi) 

2. Factor penegak hukum 

Penegakan hukum di sini bukan membahas tentang bagaimana 

ketentuan pidana atau administrative. Ruang lingkup dan istilah 

“penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karna itu mencakup instansi 

yang berkecimpung secara langsung atau tidak dalam bidang penegak 

hukum. Soerjono membatasi penegak hukum pada kalangan yang 
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secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang 

tidak hanya mencakup law enforcement.  

3. Factor sarana atau fasilitas  

Sarana dan fasilitas yang di maksud Soerjono mempunyai 

peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya 

sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum 

menyerasikan peran yang seharusnya peran yangh seharusnya dengan 

peran aktual. Khusus sarana dan fasilitas tersebut, ada beberapa jalan 

fikiran sebagai berikut:  

a) Yang tidak ada - di adakan yang baru betul 

b) Yang rusak atau salah – di perbaiki atau di betulkan  

c) Yang kurang – di tambahkan  

d) Yang macet – di lancarkan  

e) Yang mundur atau merost – di majukan atau di tingkatkan. 

4. Factor masyarakat 

Penegakan hukum berdasarkan dari masyarakat, dan tujuan 

untuk mencapai kedamainan di dalam masyarakat. Oleh karna itu, di 

pandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi 

penegakan hukum tersebut. 

5. Factor krbudayaan  

Sebenarnya factor kebudayaan dengan factor masyarakat tidak 

dapat di bedakan, tapi menurut Soerjono, factor masyarakat dengan 

factor kebudayaan di bedakan karena untuk membahas masalah system 

nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materil. 

Sebagai suatu system, maka hukum mencakup struktur, subtansi, dan 

kebudayaan 
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Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak 

mengenai apa yang di anggap baik dan apa yang di anggap buruk. Nilai 

tersebut lain merupakan pasangan nlai-nilai yang mencerminkan dua keadaan 

ekstrim yang baru di serasikan. Hal itulah yang menjadi pokok pembicaraan di 

dalam bagian mengenai factor kebudayaan ini. 

 

C. Tinjaun umum tentang Sampah 

1. Pengertian Sampah 

Permasalahan lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. 

Permasalahan itu menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, 

udara dan suara. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia. 

Pencemaran tanah misalnya, banyaknya sampah yang tertimbun di tempat 

sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat 

kesehatan masyarakat. 

Berdasarkan SK SNI Tahun 1990, sampah adalah limbah yang 

bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap 

tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan 

lingkungan dan melindungi investasi pembangunan
48

. 

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk 

menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami 

perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, 
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atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang 

ditinjau dari segi social ekonimis tidak ada harganya dan dari segi 

lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap 

lingkungan hidup
49

. 

Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil 

aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai 

ekonomi. Menurut kamus istilah lingkungan hidup, sampah mempunyai 

definisi sebagai bahan yang tidak mempunyai nilai, bahan yang tidak 

berharga untuk maksud biasa, pemakaian bahan rusak, barang yang cacat 

dalam pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, atau bahan yang 

ditolak. 

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah 

padat, dari bahan organik atau anorganik, baik benda logam maupun benda 

bukan logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Bentuk 

fisik benda-benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya 

atau cara pengolahannya. 

Sampah padat adalah semua barang sisa yang ditimbulkan dari 

aktivitas manusia dan binatang yang secara normal padat dan dibuang 

ketika tidak dikehendaki atau sia-sia. Sedangkan yang dimaksud dengan 

sampah perkotaan adalah sampah yang timbul di kota (tidak termasuk 

sampah yang berbahaya dan beracun). Definisi mengenai sampah, hal ini 

perlu diketahui terlebih dahulu sebelum mengenal sampah lebih dekat. 
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Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak 

berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau 

pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau 

materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Sampah merupakan bahan 

yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun 

proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Dari pengertian di atas 

dapat disimpulkan bahwa sampah sesuatu yang tidak berguna lagi, 

dibuang oleh pemiliknya dari pemakai semula, atau sampah adalah 

sumberdaya yang tidak siap pakai
50

. 

2. Sumber Sampah 

Sampah berasal dari kegiatan penghasil sampah seperti pasar, 

rumah tangga, perkotaan (kegiatan komersial/ perdagangan), penyapuan 

jalan, taman, atau tempat umum lainnya, dan kegiatan lain seperti dari 

industri dengan limbah yang sejenis sampah.6 Sumber dari sampah di 

masyarakat pada umumnya, berkaitan erat dengan penggunaan lahan dan 

penempatan.7 Beberapa sumber sampah dapat diklasifikasikan menjadi 

antara lain: 1) perumahan, 2) komersil, 3) institusi, 4) konstruksi dan 

pembongkaran, 5) pelayanan perkotaan, 6) unit pengolahan, 7) industri, 

dan 8) pertanian. Klasifikasi di atas dapat dilihat lebih jelas pada tabel 

berikut: 
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Sumber 

 

Fasilitas, aktifitas, 

lokasi sampah 

dihasilkan 

 

Tipe Sampah 

Perumahan Keluarga kecil atau 

beberapa keluarga 

tinggal bersama, 

apartemen kecil, 

menengah, dan tingkat 

tinggi 

Sampah makanan, kertas, 

kardus, plastik, tekstil, kulit, 

sampah kebun, kayu, kaca, 

kaleng timah, aluminium, 

logam lainnya, debu daun dari 

jalan, sampah khusus 

(termasuk barang-barang besar, 

elektronik, barang elektronik 

besar, sampah kebun yang 

dikumpulkan terpisah; batere, 

oli dan ban), sampah rumah 

tangga berbahaya 

 

 

 

Komersil 

Toko, restoran, pasar, 

bangunan kantor, hotel, 

motel, percekatan unit 

pelayanan, bengke, dan 

lain-lain 

Kertas, kardus, plastik, kayu, 

sampah makanan, kaca, logam, 

sampah khusus (lihat di atas) 

sampah berbahaya, dan lain-

lain. 

 

 

 

Institusi 

Sekolah, rumah sakit, 

penjara, pusat 

pemerintahan 

Kertas, kardus, plastik, kayu, 

sampah makanan, kaca, logam, 

sampah khusus (lihat di atas) 

sampah berbahaya, dan lain-

lain. 

 

 

Konstruksi dan 

pembongkaran 

Area konstruksi baru, 

area renovasi/ 

perbaikan jalan, 

peruntuhan bangunan 

perkerasan yang rusak 

 

 

Kayu, baja, beton, tanah 

 

Pelayanan 

perkotaan (tidak 

termasuk fasilitas 

pengolahan) 

Pembersihan jalan, 

pertamanan, 

pembersihan cekungan, 

area parkir dan pantai, 

tempat rekreasi lainnya 

Sampah khusus, kotoran, hasil 

penyapuan jalan, sisa 

penghiasan pohon dan 

pertamanan, pusing dari 

cekungan, sampah umum dari 

area parkir, pantai dan  tempat 

rekreasi. 
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Unit pengolahan; 

insinerator kota 

 

 

Proses pengolahan air, 

air limbah, indusir, dan 

lain-lain 

 

Limbah unit pengolahan, pada 

dasarnya terdiri dari residu 

lumpur 

 

 

Sampah perkotaan 

 

 

(Seluruh sampah di 

atas) 

 

 

(Seluruh sampah di atas) 

 

 

Industri 

Konstruksi, fabrikasi, 

produksi ringan dan 

berat, perpipaan, unit 

kimia, pembangkit 

energi, pembongkaran 

dan lain-lain 

Limbah proses industri, 

potongan material, dan lainlain. 

Sampah nonindustri meliputi 

sampah makanan, debu, 

pembongkaran dan konstruksi, 

sampah khusus, sampah 

berbahaya. 

 

 

Pertanian 

Tanaman baris, kebun 

buahbuahan, kebun 

anggur, produksi susu, 

penggemukan, 

peternakan, dan lain-

lain. 

 

Sampah makanan yang rusak, 

sampah pertanian, kotoran, 

sampah berbahaya. 

Sumber Sampah di Masyarakat 

Sampah dapat digolongkan dalam beberapa kategori, 

penggolongan sampah didasarkan pada sumber sampah, sifat sampah, dan 

bentuk sampah. Penggolongan jenis sampah ini akan memudahkan bagi 

kita dalam proses daur ulang atau proses pemanfaatan sampah, karena dari 

sinilah kita mengenali karakteristik serta kandungan yang terdapat dalam 

sampah yang akan kita olah atau daur ulang. Berdasarkan sumbernya 

sampah dibagi menjadi
51

: 

a) Sampah alam adalah sampah yang diproduksi di kehidupan liar 

diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun 
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kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, 

sampah-sampah ini dapat menjadi msalah, misalnya daun-daun kering 

di lingkungan pemukiman. 

b) Sampah alam adalah sampah yang diproduksi di kehidupan liar 

diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun 

kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, 

sampah-sampah ini dapat menjadi msalah, misalnya daun-daun kering 

di lingkungan pemukiman. 

Menurut Gelbert dkk, sumber-sumber sampah adalah sebagai berikut
52

: 

a) Sampah permukiman, yaitu sampah rumah tangga berupa sisa 

pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, 

kardus, gelas, kain, sampah kebun/ halaman, dan lain-lain. 

b) Sampah pertanian dan perkebunan, sampah kegiatan pertanian 

tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar 

sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau 

dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti 

pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak 

mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran 

plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk 

mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, namun 

plastik ini bisa di daur ulang. 

c) Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung. Sampah yang 

berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa 

                                                             
52

  M. Gelbert, dkk., Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan “Wall Chart”. Buku 

Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, (Malang: PPPGT/VEDC, 1996). 



 

 
51 

berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik, misalnya: 

kayu, bambu, triplek. Sampah anorganik, misalnya: semen, pasir, 

spesi, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca dan kaleng. 

d) Sampah dari perdagangan dan perkantoran. Sampah yang berasal dari 

daerah perdagangan seperti: toko, pasar tradisional, warung, pasar 

swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan 

organik termasuk sampah makanan dan restoran.  Sampah yang berasal 

dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya 

terdiri dari kertas, alat tulis menulis (bolpoint, pensil, spidol dan lain-

lain), toner foto copy, pita printer, kotak printer, baterai, bahan kimia 

dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan 

lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia haurs dikumpulkan 

secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena 

berbahaya dan beracun. 

e) Sampah industri, yaitiu sampah yang berasal dari seluruh rangkaian 

proses produksi berupa bahan-bahan kimia serpihan atau potongan 

bahan, serta perlakuan dan pengemasan produk berupa kertas, kayu, 

plastik, atau lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan. 

Sedangkan berdasarkan tingkat penguraian, sampah pada 

umumnya dibagi menjadi dua macam
53

 : 

a) Sampah organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa-senyawa 

organik, karena tersusun dari unsur-unsur seperti C, H, O, N dan 

sebagainya. Sampah organik umumnya dapat terurai secara alami oleh 
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mikroorganisme, contohnya sisa makanan, karton, kain, karet, kulit, 

sampah halamann. 

b) Sampah anorganik, yaitu sampah yang bahan kandungannya bersifat 

anorganik dan umumnya sulit terurai oleh mikroorganisme. 

Contohnya: kaca, kaleng, alumunium, debu, dan logam lainnya. 

3. Dampak Negatif Sampah yang Tidak Dikelola 

Apabila pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara 

sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan maka akan dapat 

menimbulkan berbagai dampak negatif. Dampak-dampak tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a) Dampak terhadap kesehatan: tempat berkembang biak organisme yang 

dapat menimbulkan berbagai penyakit, meracuni hewan dan tumbuhan 

yang dikonsumsi oleh manusia. 

b) Dampak terhadap lingkungan: mati atau punahnya flora dan fauna 

serta menyebabkan kerusakan pada unsur-unsur alam seperti terumbu 

karang, tanah, perairan hingga lapisan ozon. 

c) Dampak terhadap sosial ekonomi: menyebabkan bau busuk, 

pemandangan buruk yang sekaligus berdampak negatif pada pariwisata 

secara bencana seperti banjir. 

 

D. Tinjauan Peraturan Daerah kota Pekanbaru No 8 Tahun 2014 tentang 

pengelolaan sampah 

Dinamika pembangunan Kota Pekanbaru yang cukup pesat serta 

diiringi oleh pertumbuhan penduduk yang demikian cepat telah membawa 
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konsekuensi pada peningkatan volume sampah oleh masyarakat. Pertumbuhan 

penduduk, industry, investasi dan perdagangan yang pesat di kota Pekanbaru 

menghasilkan sampah domestik lebih kurang 1.100 ton per hari. Dengan 

jumlah timbulan sampah demikian, maka kondisi lingkungan kota Pekanbaru, 

khususnya permukiman masyarakat, masuk dalam kategori permasalahan 

kebersihan yang kompleks. Artinya perlu penanganan yang cepat, tepat, 

cermat, maju dan terarah dari pemerintahan Daerah melalui kebijakan terkait, 

sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang  baik dan 

sehat dapat diwujudkan. 

Ketentuan pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib 

memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa 

konsekuensi hukum pemerintahan merupakan pihak yang bertanggung jawan 

di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya 

dapat bermitra dengan badan usaha, organisasi yang bergerak di bidang 

lingkungan hidup atau pengelolaan dan kelompok masyarakat lainnya. 

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu 

dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta 

pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah Daerah untuk melaksanakan 

pelayanan publik, diperlukan paying hukum dalam bentuk peraturan Daerah. 

Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan 

sampah, peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang pengeolaan 

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah Rumah tangga dan pasal  
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44 ayat (1) peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang 

pedoman pengelolaan sampah menyebutkan bahwa pemerintah Daerah perlu 

segera menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan 

sampah
54

. 
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 Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan 

sampah 


