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ABSTRAK 

 

Pencemaran lingkungan akibat sampah yang belum dikelola dengan baik 

menimbulkan permasalahan sampah di Kabupaten Badung, Hal ini terjadi akibat kurang 

adanya rasa tanggung jawab serta pemahaman masyarakat di Kabupaten Badung yang 

masih sangat rendah terhadap manfaat kebersihan. Oleh sebab itulah pengaturan 

hukum pengelolaan sampah menjadi sangat penting untuk menciptakan perlindungan 

lingkungan akibat dari permasalahan sampah. 

Kondisi tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka 

mengetahui (1) Bagaimanakah penataan lingkungan dan dampak pencemaran dari 

permasalahan sampah di Kabupaten Badung? dan (2) Upaya apa yang ditempuh dalam 

mengatasi dampak permasalahan sampah di Kabupaten Badung? 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris. 

Pendekatan penelitian ini  terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

analisis konsep dan pendekaran fakta. Jenis dan sumber data penelitian hukum empiris 

berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh di 

lapangan melalui wawancara. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

yang berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif 

berdasarkan pemikiran logis atas berbagai data yang diperoleh sebagai jawaban atas 

permasalahan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penataan lingkungan dan dampak 

pencemaran dari permasalahan sampah di Kabupaten Badung diatur dalam Perda 

Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Meskipun sudah 

diatur dalam Perda, kenyataannya pengelolaan sampah masih belum berjalan efektif 

sampai saat ini yang ditunjukan dengan adanya dugaan pencemaran oleh sampah 

seperti kotornya kawasan pantai kuta yang disebabkan wisatawan lokal maupun 

mancanegara karena membuang sampah sembarangan dan di depan hotel Pullman 

lebih jelasnya di wilayah kuta utara masih terdapat beberapa timbunan sampah yang 

mengeluarkan bau tidak sedap dan merusak pemandangan. Upaya hukum yang 

dilakukan pemerintah Kabupaten Badung untuk mengatasi permasalahan dalam 

pengelolaan sampah diantaranya melalui pogram Gotik sebagai bagian dari quick service 

pengelolaan dan pemungutan sampah, Pemberian uang tunai terkait dengan pembelian 



 

 

 

 

 

 

sampah daur ulang dari bank sampah, SMS Hotline service, dan pogram Gelatik, 

sementara itu sanksi administratif maupun ketentuan pidana sampai saat ini masih 

belum terlaksana. Selanjutnya hambatan yang dijumpai dalam mengatasi dampak 

sampah antara lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat yang disebabkan kurangnya 

pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah, terbatasnya  anggaran kabupaten 

badung dalam memenuhi kebutuhan biaya pengelolaan sampah, dan terbatasnya sarana 

prasarana pengelolaan sampah. 

 

 

Kata Kunci: Sampah, Pencemaran, Pengelolaan, Pengaturan. 

 

 

ABSTRACT 

 

Environmental pollution caused by garbage which has not been managed 

properly raises the problems of garbage in Badung Regency. This happens due to the lack 

of a sense of responsibility as well as the public's understanding in Badung which is still 

very low towards the benefits of cleanliness. Therefore the regulation of garbage 

management becomes very important to provide environmental protection towards of 

the garbage problem. 

The above mentioned condition serves as background of this research in frame of 

disclosing (1) How is environmental management and the impact of pollution from 

garbage problem in Badung Regency? and (2) What efforts are taken to overcome the 

impact of garbage problems in Badung Regency? 

The type of research used is an empirical legal research. The research approach 

consists of statute approach, analytical conceptual approach and fact approach. Types 

and sources of empirical legal research data form the primary data and secondary data. 

Primary data is data obtained in the field through interviews. Secondary data were 

obtained through library research in the form of legal materials consisting of primary 

legal materials, secondary and tertiary. The analysis technique used in this research is a 



 

 

 

 

 

 

qualitative descriptive analysis based on logical thinking on various data obtained in 

answering the research problems. 

The results showed that the environmental arrangement and pollution impact of 

garbage problem in Badung regency is regulated in Badung regulation No. 7 of 2013 on 

Waste Management. Although it is regulated in the local regulation, the fact that waste 

management has not run effectively until now is indicated by the suspicion of pollution 

by garbage such as the dirty on kuta beach area caused by local and foreign tourists for 

littering and in front of Pullman hotel more clearly in north kuta region there are still 

some garbage dumps that give off unpleasant odors and spoil the landscape. Legal 

efforts conducted by the government of Badung regency to overcome the problems in 

waste management such as through Gotik pogram as part of the quick service of waste 

management and collection, cash provision related to the purchase of recycled waste 

from garbage bank, SMS Hotline service and Pogram Gelatik, meanwhile Administrative 

sanctions and criminal provisions due to date have not been implemented. Further 

obstacles encountered in overcoming the impact of waste, among others, is the lack of 

public awareness caused by lack of knowledge of society in waste management, limited 

budget badung district in meeting the needs of waste management costs, and the 

limited infrastructure facilities on garbage management. 

 

Keywords: Garbage, Pollution, Management, Regulation. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pulau Bali terkenal akan beragam pariwisata kebudayaannya dan 

lingkungannya yang indah dan asri. Untuk menjaga Pulau Bali agar tetap sebagai 

tujuan wisata manca negara maupun lokal maka pemerintah daerah Bali harus 

tetap menjaga citranya sebagai pulau wisata. Untuk itu pemerintah daerah Bali 

harus bisa menanggulangi kemungkinan masalah-masalah yang akan terjadi 

ataupun yang sudah terjadi yang mengakibatkan pariwisata Bali menurun. Salah 

satu permasalahan yang harus ditangani pemerintah daerah Bali tersebut adalah 

mengenai sampah. 

Pemerintah Daerah berwenang dan berkewajiban mengurus 

pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi daerah. Hal ini diatur dalam  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut kemudian ditetapkan 

bahwa Pemerintah Daerah yang harus mengatur dan mengurus sendiri 

pemerintahannya menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini 

dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, 

meningkatkan daya saing daerah dengan mempertahankan prinsip demokrasi, 



 

 

 

 

 

 

keadilan dan kekhususan suatu daerah yang masih dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Salah satu dari kewenangan mengatur dan mengurus 

pemerintahan sendiri adalah dalam hal pengelolaan sampah. 

Disadari atau tidak sampah sudah menjadi masalah bagi pelestarian 

lingkungan pariwisata provinsi Bali. Oleh karena itu sudah menjadi tanggung 

jawab pemerintah daerah Bali dan kesadaran masyarakat untuk melestarikan 

lingkungan serta diperlukannya upaya pemecahan masalah sampah yang ramah 

lingkungan dan berkelanjutan berupa pengolahan sampah sehingga bermanfaat 

positif bagi lingkungan. 

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang dapat diperlukan 

untuk mensejahterakan masyarakat.
1
 Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 

(3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan 

sangatlah penting terutama masalah sampah yang sedang menjadi permasalahan 

yang tidak ada habisnya. 

Bertambahnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat 

dan gaya hidup masyarakat menjadi beberapa faktor meningkatnya timbulan 

sampah, jenis dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli 

                                                           

1
 Supriadi, 2005, Hukum lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h. 4.   



 

 

 

 

 

 

masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta 

meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah 

yang dihasilkan. 

Pertambahan jumlah penduduk provinsi Bali pada umumnya kian 

meningkat, khususnya di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung merupakan 

salah satu tempat wisata di Bali yang sering dikunjungi wisatawan manca negara 

dan lokal. Selain itu Kabupaten Badung sebagai tempat perekonomian di Bali 

yang sudah barang tentu menjadi pusat mengadu nasib dan banyak yang menetap 

di Kabupaten Badung. Dengan meningkatnya jumlah penduduk meningkat pula 

timbulan sampah yang sedang menjadi kendala di Kabupaten Badung saat ini. 

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten 

Badung menunjukan dari tahun 2012-2015 perkembangan penduduk Kabupaten 

Badung kian meningkat dari tahun ketahunnya. Tahun 2012 jumlah penduduk 

mencapai 397.720 jiwa, tahun 2013 jumlah penduduk mencapai 401.872 jiwa, 

tahun 2014 jumlah penduduk mencapai 406.373 jiwa dan di tahun 2015 jumlah 

penduduk mencapai 410.925 jiwa.  Dilihat dari data perkembangan penduduk 

yang kian bertambah serta kualitas hidup masyarakat yang kian maju maka 

menghasilkan pula pergeseran pola hidup masyarakat yang cendrung konsumtif 

yang menyebabkan timbulnya sampah juga kian meningkat. 

Dalam pengelolaan sampah, Provinsi Bali memiliki peraturan khusus 

dalam pengelolaan sampah yaitu diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali 



 

 

 

 

 

 

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk lingkup Kabupaten 

Badung peraturan pengelolaan sampah ini diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Kedua 

peraturan daerah ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Badung untuk memberikan perlindungan terhadap hak 

masyarakat di daerahnya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki 

peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, 

termasuk manusia.
2
 Oleh karena itu, manusia sebagai subjek lingkungan hidup 

memiliki pula peran yang sangat penting atas kelangsungan lingkungan hidup.
3
 

Tapi pada kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat belum tinggi. Perlunya 

kesadaran dimulai dari diri sendiri untuk menciptakan lingkungan yang asri, 

bersih, sehat terhindar dari timbulan sampah yang kian meningkat. 

Meskipun kabupaten Badung sudah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Pengelolaan Sampah, namun upaya-upaya dalam pengelolaan sampah di 

Kabupaten Badung belum berjalan dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan 

                                                           

2
 Otto Soemarwoto, 2001, Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 18. 

 
3
 Takdir Rahmadi, 2014, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. h. 22  



 

 

 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Badung tidak didukung penuh oleh peran masyarakat. 

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan sampah menjadi 

hambatan terbesar di Kabupaten Badung. Padahal jika sampah dikelola bersama-

sama dengan baik akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. 

Tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Badung dalam hal pengelolaan 

sampah masih sangat kurang, masih banyak masyarakat yang membuang sampah 

sembarangan dijalan terutama sampah non organik, ini dikarenakan kurangnya 

sosialisasi dan strategi penyadaran dari pemerintah daerah. Melihat permasalahan 

ini dibutuhkan kelompok swadaya masyarakat yang peduli dalam pengelolaan 

sampah seperti lembaga desa adat, namun sayangnya lembaga adat itu sendiri 

tidak diatur di dalam Perda Badung Nomor 7 Tahun 2013. Dengan demikian 

Pemda Kabupaten Badung membuat inovasi yang berbasis masyarakat dimana 

peranan masyarakat akan lebih dominan dan membantu pemerintah daerah 

badung dalam proses pengelolaan sampah.Inovasi berbasis masyarakat tersebut 

baru diluncurkan oleh Kabupaten Badung yang di sebut dengan Inovasi Satu Desa 

Satu Bumdes ( SDSB ) diluncurkan pada Tanggal 25 Mei 2015 Guna 

meningkatkan kinerjaritas dari pada inovasi tersebut sangat diperlukan peran 

masyarakat agar seluruh inovasi dan pogram Kabupaten Badung Sukses dan 

berkelanjutan. 



 

 

 

 

 

 

Sedangkan pengertian Bumdes sendiri adalah badan usaha milik desa,baik 

itu desa adat,desa dinas, yang terfokus khusus mengelola sampah di desanya 

masing-masing.keberadaan bumdes sendiri amat sangat strategis baik dalam 

jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang mengingat sampah akan menjadi 

masalah yang serius jika tidak dikelola secara terintegritas.Bumdes sendiri fokus 

dalam manajemen tata kelola sampah satu atap dengan prinsip manajemen 

wirausaha,seperti pembentukan jasa pengangkutan sampah,membuat tempat 

pengelolahan sampah terpadu ( TPST ),membuat bank sampah,mengelola 

kebersihan kawasan seperti pantai atau pasar tradisional. 

Guna Mengoptimal kan Bumdes sampah tersebut,desa dinas atau desa adat 

wajib membuat aturan tertulis yang dijadikan pedoman dalam melangkah agar 

pelaksanaanya berkelanjutan dan akuntabel.Dalam Perda Kabupaten Badung 

Nomor 1 Tahun 2015 Tertuang Mengenai Badan usaha milik desa sebagaimana 

dimaksud dalam Perda Badung Nomor 1 Tahun 2015 menjadi Dasar Hukum Bagi 

Badan Usaha milik Desa yang Tertuang pada : 

- Pasal 2 Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung 

seluruh kegiatan perekonomian dan/atau pelayanan umum yang dikelola 

oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa, yang ditujukan untuk 

peningkatan pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonomian yang 

berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, 



 

 

 

 

 

 

maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh 

masyarakat melalui program pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

- Pasal 3 Asas Pembentukan BUM Desa sebagai berikut : a. musyawarah; b. 

Kebersamaan,  c. kegotongroyongan; d. Kekeluargaan, e. Demokrasi, f. 

Kemandirian, g. Partisipasi, h. Pemberdayaan, dan i. berkelanjutan. 

 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2013 sudah  

secara jelas tidak mengatur kewenangan dan peran serta Desa Adat. Pasal 40 

Perda Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2013 hanya mengatur peran masyarakat 

yang berbunyi:  

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.  

(2) Bentuk peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

melalui:  

a. menjaga kebersihan lingkungan;  

b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, 

pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan  

c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam 

upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.  

 

Secara substansial, pengelolaan sampah di Kabupaten Badung memang 

merupakan kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten Badung. Secara 

operasional pengelolaannya juga dapat bermitra dengan pihak ketiga seperti desa 

pakraman/desa adat, orang perorangan, kelompok orang maupun badan usaha. 

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyelenggarakan 



 

 

 

 

 

 

urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah yang menjadi wewenangnya 

diarahkan untuk dapat mewujudkan adanya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas yang dilakukan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten tersebut akan berpengaruh 

terhadap meningkatnya volume sampah Kabupaten Badung. Apabila masalah ini 

tidak dilakukan perubahan dalam penanganannya, baik teknis maupun kebijakan 

politis, dalam waktu dekat diprediksi dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran 

lingkungan yang cukup signifikan di seluruh wilayah, baik langsung maupun 

secara tidak langsung. 

 Hal ini terjadi akibat belum dimilikinya rasa tanggung jawab serta masih 

sangat rendahnya pemahaman masyarakat Kabupaten Badung terhadap manfaat 

kebersihan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat tergantung 

kepada pemahaman dan kemauan masyarakat untuk menjaga dan menciptakan 

lingkungan bersih. Di samping itu, kemampuan masyarakat berkontribusi dalam 

pengelolaan sampah juga akan sangat tergantung kepada pendapatan masyarakat, 

khususnya masyarakat di Kabupaten Badung. Oleh karena itu pengaturan 

pengelolaan sampah menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan 

lingkungan dari permasalahan sampah tersebut. 



 

 

 

 

 

 

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam dengan judul “Pengaturan dan Perlindungan Lingkungan Terhadap 

Dampak Pencemaran Permasalahan Sampah di Kabupaten Badung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penataan lingkungan dan dampak pencemaran dari 

permasalahan sampah di Kabupaten Badung ? 

2. Upaya hukum apakah yang ditempuh dalam mengatasi dampak 

permasalahan sampah di Kabupaten Badung ? 

 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Agar suatu objek penelitian tidak terlalu luas dan untuk menghindari 

kekaburan permsalahan, hal pertama yang dibahas adalah masalah penataan 

lingkungan dan dampak pencemaran dari permasalahan sampah di Kabupaten 

Badung dan yang ke dua dibahas adalah upaya hukum apa yang ditempuh dalam 

mengatasi dampak permasalahan sampah di Kabupaten Badung.  

 

1.4 Originalitas Penelitian 



 

 

 

 

 

 

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap hasil-hasil 

penelitian, hingga saat ini belum ada hasil penelitian dalam bentuk skripsi ataupun 

penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Badung. 

Adapun dari penelusuran kepustakaan yang cukup dekat dengan topik penelitian 

ini yaitu : 

No Judul Skripi Penulis Rumusan Masalah 

1 Peningkatan Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga 

Cahyo Ismoyo, 

Fakultas Administrasi 

Negara Universitas 

Brawijaya 2015 

1. Bagaimana peningkatan 

partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga? 

2. Kendala apa saja untuk 

dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga? 

2 Partisipasi Masyarakat 

dalam Pengelolaan 

Sampah di Kabupaten 

Badung 

Ida Ayu Nyoman 

Yuliastuti, Fakultas 

Ekonomi Universitas 

Udayana 2013 

1. Apakah pemahaman, 

kemauan, dan pendapatan 

masyarakat secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap partisipasi 

masyarakat dalam 

pengelolaan sampah di 

Kabupaten Badung?  

2. Bagaimanakah pengaruh 

pemahaman, kemauan, dan 

pendapatan masyarakat 

secara parsial terhadap 

partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan sampah 

di Kabupaten Badung? 
 

Dapat disimpulkan bahwa originalitas penelitian ini murni, belum diteliti 

oleh peneliti lain sehingga penulis dapat melanjutkan usulan proposal penelitian 



 

 

 

 

 

 

dengan judul pengaturan dan perlindungan lingkungan terhadap dampak 

pencemaran permasalahan sampah di Kabupaten Badung. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan suatu hasil. 

Demikian pula halnya dengan setiap penulisan karya ilmiah haruslah mewujudkan 

suatu tujuan yang dapat dipertanggung jawabkan. 

 

 

 

 

1.5.1 Tujuan Umum 

1. Untuk mengetahui sejauh mana Pengaturan dan perlindungan dari 

Pemerintah Daerah badung terhadap  Lingkungan yang di duga berdampak 

pencemaran akibat sampah di 

 kabupaten badung? 

2. Untuk mengetahui sejauh mana pernanan masyarakat dalam hal 

penanganan permasalahan sampah di kabupaten badung baik secara 

pengelolaan maupun penanggulangannya? 

3. Untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

hukum 



 

 

 

 

 

 

4. Untuk menjelaskan dan memahami bagaimana pengaturan dan 

perlindungan  lingkungan terhadap dampak pencemaran permasalahan 

sampah di Kabupaten Badung.. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pemerintah kabupaten badung 

melalukan usaha untuk menanggulani  permasalahan dugaan 

pencemaran lingkungan akibat sampah di kabupaten badung.  

 

2. Untuk mengetahui upaya dilakukan dalam mengatasi dampak 

permasalahan sampah serta sanksi yang di berlakukan pemerintah daerah 

badung dalam mengatasi dampak sampah di kabupaten badung. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya dan 

khususnya bidang hukum pemerintahan serta menambahkan literatur atau bahan-

bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dalam 

penelitian selanjutnya. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Memberikan sumbangan pemikiran pada Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kabupaten Badung untuk meningkatkan kinerjanya dalam 



 

 

 

 

 

 

melaksanakan segala prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam 

menanggulangi permasalahan sampah. 

2. Memberi masukan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten 

Badung agar melaksanakan segala prosedurnya sesuai dengan kebijakan 

yang telah ditentukan. 

3. Memberikan masukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut 

membantu pemerintahan di dalam menjaga lingkungan. 

 

1.7 Landasan Teoritis 

Teori negara hukum digunakan dalam penelitian ini karena dalam teori 

negara hukum dijelaskan mengenai kewenangan-kewenangan untuk mengatur 

termasuk di dalamnya mengatur masalah lingkungan. Dalam suatu negara hukum, 

hukum yang merupakan kekuasaan tertinggi dipakai untuk mengatur masyarakat. 

Hukum merupakan suatu sistem yang dapat berperan dengan baik dan tidak pasif 

dimana hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen 

pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang 

penegakan hukum. 

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia 

adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan belaka (machtsstaat). Negara 

hukum dalam pengertian rechtsstaat, dengan merujuk pada pemikiran yang 

dikemukakan oleh Julius Stahl, setidaknya terdapat empat pondasi yang harus 



 

 

 

 

 

 

dimiliki oleh sebuah negara hukum, yaitu: adanya perlindungan terhadap hak asasi 

manusia grondrechten, adanya pembagian kekuasaan (trias politica), 

pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan tata usaha 

negara.
4
 

Supremasi hukum berarti warga negara diatur oleh hukum, dan dengan 

hukum itu sendiri seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum, bukan 

dihukum karena sesuatau alasan yang lain. Tentang persamaan di depan hukum, 

Dicey menerangkan, semua kelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang 

sama di mata hukum umum negara, yang dijalankan oleh peradilan umum. The 

Rule of law tidak mengenal adanya pengecualian bagi pejabat pemerintah atau 

orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warga negara secara 

keseluruhan, seperti halnya pada pengadilan administratif. Kaitannya dengan 

supremasi hukum, Dicey menjelaskan bahwa jaminan atas hak-hak pribadi adalah 

hasil dari keputusan pengadilan, dan parlemen sebagai simbolisasi raja dan demos 

warga, khusus mengenai mekanisme pelaksanaan kekuasaan. Jadi konstitusi yang 

berisikan jaminan hak-hak pribadi warganegara merupakan hasil dari hukum 

umum negara.
5
 

                                                           

4
Jimly Ashiddiqie, 2003, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, 

Jakarta, h. 52. (selanjutnya disebut Jimly Ashiddiqie I). 

 
5
A.V Dicey, 2008, Introduction to the Study of the Law of the Constitutin (terj), 

Nusamedia, Bandung, h. 262-265. 



 

 

 

 

 

 

Hamid S. Attamimi menyebutkan bahwa prinsip negara hukum adalah 

untuk membatasi perluasan dan penggunaan kekuasaan secara totaliter dan 

sewenang-wenang. Prinsip-prinsip yang harus ditegakkan meliputi jaminan 

terhadap perlindungan hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan secara 

pasti dan jelas, penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar pada undang-

undang, dan adanya pengawasan judikial terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan.
6
 

Friedman, yang membagi gagasan negara hukum menjadi negara hukum 

formal dan negara hukum material, E. Utrecht juga membagi konsep negara 

hukum menjadi dua tipe, negara hukum dalam arti sempit atau formal atau 

disebutnya sebagai negara hukum klasik, dan negara hukum dalam arti luas atau 

materil, atau diistilahkannya sebagai negara hukum modern. Negara hukum klasik 

adalah negara yang kerjanya sekedar menjaga agar jangan sampaai terjadi 

pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum, sebagaimana telah 

ditentukan dalam undang-undang hukum tertulis. Sedangkan negara hukum 

modern ialah apa yang dikenal dengan negara kesejahteraan welfare state, yang 

memiliki tugas menjaga keamanan dalam arti luas, termasu k keamanan sosial dan 

menyelenggarakan kesejahteraan umum, dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip 

hukum, sehingga hak asasi manusia warganegara dapat dipenuhi penikmatannya
7
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6
 Hamid S. Attamimi, 1990, “Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan 

Peraturan Kebijakan,” Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, Jakarta, h.213. 
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E. Utrecht, 1962, Hukum Pidana I, Putaka Tinta Emas, Surabaya, h.19. 



 

 

 

 

 

 

Menurut Hans Kelsen-pelopor legis formalisme, sebuah rechtsstaat dalam 

pengertian khusus merupakan suatu tatanan hukum yang relative sentralistik, yang 

mengharuskan yurisdiksi dan administrasi terikat oleh norma-norma hukum 

umum. Norma hukum umum tersebut merupakan bentukan dari parlemen yang 

merepresentasikan seluruh warga negara. Prinsip yang harus ada dalam sebuah 

rechtsstaat adalah bahwa pemerintah bertanggungjawab atas tindakan mereka, 

pengadilan bersifat independen dan adanya kebebasan sipil tertentu bagi warga 

negara, khususnya jaminan kebebasan beragama dan berbicara.
8
 

 Konsep negara hukum Indonesia dipengaruhi juga oleh paham Eropa 

Kontinental (rechtsstaat) dan Anglo Saxon (the rule of law), pengaruh kedua 

konsep negara hukum tersebut dinyatakan Padmo Wahyono sebagai berikut :  

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, dengan rumusan 

rechtsstaat, dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang 

dari pengertian negara hukum pada umumnya (genusbegrip), disesuaikan 

dengan keadaan di Indonesia. Artinya digunakan dengan ukuran 

pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita. 

 

Berdasarkan uraian di atas, dalam negara hukum, hukum merupakan suatu 

sistem yang dapat berperan dengan baik dan tidak pasif dimana hukum mampu 

dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan 

kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. 

 

                                                           

8
 Jimly Asshiddigie, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pres, h. 63. 

(selanjutnya disebut Jimly Ashiddiqie II). 

 



 

 

 

 

 

 

1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah mengamati secara langsung atau menyelidiki dari 

dekat ke lapangan dengan mebanding-bandingkan antara teori dengan dan 

prakteknya.9 Penelitian merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan,baik dari segi teori maupun praktek. Penelitian ini merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi.Suatu penelitian 

harus ditunjang dengan peraturan-peraturan yang menjadi dasar penelitian 

tersebut, sehingga penelitian yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan,mengembangkan 

atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Mengembangkan berarti memperluas 

dan menggali lebih dalam suatu yang ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa 

yang sudah ada dirasa masih atau menjadi diragu-ragukan 

kebenarannya.Sehubungan dengan upaya ilmiah,maka metode penelitian adalah 

suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu 

pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan 

mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahai.
10

 

                                                           

9
 Winarmo Surachmad,1970,Metode Reseach ( Pengantar Penyelidikan 

Ilmiah),Tarsito,bandung,hal.56 

10
 Soerjono Soekanto,1986, Pengantar penelitian hukum,UI Press,Jakarta, hal.67. 



 

 

 

 

 

 

1.8.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 

penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian 

hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat 

diamati di dalam kehidupan yang nyata. Dalam konteks ini hukum tidak semata-

mata didasarkan pada buku-buku maupun literatur-literatur hukum lainnya, akan 

tetapi juga dapat dipelajari dari keadaan yang ditimbulkan oleh masyarakat 

sebagai suatu gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai efek dengan 

merumuskan kesenjangan antara teori dengan realita atau fakta hukum yang 

sebenarnya. 

 

1.8.2 Jenis Pendekatan 

Jenis-jenis pendekatan yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini 

adalah Pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Pendekatan 

perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua 

Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang telah 

ditangani. Berkaitan dengan penelitian ini yang dijadikan acuan adalah peraturan  

perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan dan perlindungan   

lingkungan terhadap dampak pencemaran permasalahan sampah. 

                                                                                                                                                               

 



 

 

 

 

 

 

Selain itu, dipergunakan juga pendekatan fakta (Fact Aproach) yang 

menekankan pada kenyataan atau implementasi peraturan hukum di lapangan dan 

Pendekatan analisis konsep (anayitical conceptual approach) yang merupakan 

pendekatan ditujukan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah 

yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional. 

 

1.8.3 Data dan Sumber Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 2 sumber 

data, yaitu:   

1. Data primer (data lapangan) adalah data yang diperoleh peneliti langsung 

dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.
11

 Data 

primer ini merupakan data yang diperoleh dari lapangan, yang dalam hal 

ini data dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kabupaten Badung. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan 

meneliti bahan-bahan hukum. Adapun bahan-bahan hukum yang 

dipergunakan adalah : 

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang dapat 

membantu dalam menganalisa dan memahami permasalahan dalam 

penelitian ini, yaitu : 
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Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta,  h. 168. 



 

 

 

 

 

 

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah. 

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Sampah. 

5) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Sampah. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu sebagai bahan hukum yang tidak 

mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang 

merupakan hasil olahan pendapat atau pikirian para ahli. Bahan hukum 

sekunder ini berupa jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, dan hasil 

karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.  

c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum 

tersier dalam penelitian ini bersumber dari Kamus besar Bahasa 

Indonesia dan Kamus Hukum.
12
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 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.13. 



 

 

 

 

 

 

 

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis 

alat pengumpul data yaitu bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan 

wawancara atau interview.
13

 Untuk teknik pengumpulan data dalam penulisan ini 

dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada pihak terkait 

pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung. Wawancara ini 

dilakukan dengan teknik berstruktur dengan harapan dapat berlangsung terarah 

agar nanti mendapat informasi yang berguna. Disamping itu dipergunakan proses 

tanya jawab yang terbuka dari responden, dengan harapan tanya jawab tersebut 

dikembangkan disekitar pokok permasalahan sehingga relevan dengan 

permasalahan yang akan dibahas. 

 

1.8.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Untuk mendapatkan hasil atau jawaban atas permasalahan yang diteliti, 

maka keseluruhan data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dari 

aspek praktek dan teorinya. Analisa data yang telah dilakukan adalah analisa 

kualitatif, dalam arti keseluruhan data yang terkumpul diklasifikasikan sedemikian 

rupa kemudian diambil yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan 
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dibahas. Setelah data tersebut semua diolah, selanjutnya pembahasan disajikan 

secara analisis deskriptif yaitu memaparkan secara lengkap dan mendetail aspek-

aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah, diberikan uraian-uraian dan 

disajikan secara berurutan sesuai dengan data yang pada akhirnya akan 

memperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah. 

 


