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ABSTRACT 

 

 Development is the efforts made in order to manage and utilize resources, 
which aims to improve the quality of life in the region, both central or regional 
scale. This also happens in Denpasar, which continued to do well in 
infrastructure development as well as the construction of municipality 
governance. But lately there are still just a phenomenon of society that performs 
an action by way of destroying the environment, to achieve a desired development 
goals. Such action in the form of felling trees of the city made by the related 
service without permission. Formulation of the problem in this research about 
how setting the logging mechanism tree in the city of Denpasar Municipality 
Government and community and what legal action taken by the 
MunicipalityGovernment in terms of the community cut down the shadtrees 
without goverment apporoval. 
 Thisresearchusesempiricallegalresearchmethodswithanalysis techniques 
for the qualitative data.Thedataof research collectedt hrough interviews and 
documentstudy. 
 The arrangements concerning the mechanism of shadetrees logging 
regulation in Denpasar governed on article 11 letter i Denpasar Municipality 
Regulatiom Number 1 of 2015 about public order, article 6 of the Mayor of 
Denpasar Regulation Number 3 of 2012 regarding the schedule and garbage 
disposal. On these regulation also goverment he procedures of logging shade 
trees in Denpasar Decision of the Mayor of Denpasar number: 685/2114/DKP 
about materializing Denpasar "GLOW" (Clean , Healthy, Lush and Beautiful). 
Has been described in the regulations, not that anyone has the right to conduct 
shadetrees logging in Denpasar city for any reason, unless it has been approved 
from the Mayor of Denpasar via Denpasar Landscape office. The absence of a 
clear explanation of the mechanism of such special regulations govern such 
issues, and the absence of the terms shade trees logging written in the regulations. 
Causing society still logging the shade trees, breach of deforestation due to 
misunderstood about regulation and the requirement.Legal action undertaken by 
the Government of the city of denpasar towards offender, are providing summon 
letter when logging conducted small-scale and provide sanctions or fines if done 
large-scale logging. The sanctions given by Government of Denpasar 
municipality to illegal shade trees logging offenders, in accordance with the 
existing regulations regarding sanction illegal logging shade tress, deatained not 
longer than three (3) monthsare not and a fine of minimum Rp 5,000,000 (five 
million rupiah) and a maximum of Rp 25,000,000 (twenty five million rupiah). 

Keywords: Action, Unlawful Logging, Shade Trees 
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ABSTRAK 

 Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mengelola 
dan memanfaatkan sumber daya, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
kehidupan pada wilayah tersebut, baik skala pusat maupun daerah. Hal ini juga 
terjadi pada Kota Denpasar, yang terus melakukan pembangunan baik dalam 
infrastruktur maupun pembangunan tata kelola kotanya. Namun akhir-akhir ini 
masih saja ada fenomena masyarakat yang melakukan suatu tindakan dengan cara 
merusak lingkungan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan yang 
diinginkan.Tindakan tersebut berupa, penebangan pohon perindang kota yang 
dilakukan dengan tanpa seiizin dinas yang terkait. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan mekanisme penebangan 
pohon perindang di kota denpasar yang dilakukan Pemerintah kota dan 
masyarakat dan tindakan hukum apa yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam 
hal masyarakat menebang pohon perindang secara liar. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan 
teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara dan studi dokumen. 
 Pengaturan mengenai mekanisme penebangan pohon perindang di Kota 
Denpasar  terdapat pada Pasal 11 huruf i Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 
tentang Ketertiban Umum, Pasal 6 Peraturan Walikota nomor 3 Tahun 2012 
tentang Penetapan Jadwal Waktu Pembuangan Dan Pengangkutan Sampah Serta 
Ketentuan Dan Tata Cara Pemotongan Pohon perindang di Kota Denpasar dan 
Keputusan Walikota Denpasar Nomor : 685/2114/DKP Tentang Mewujudkan 
Kota Denpasar “BERSERI” (Bersih, Sehat, Rindang dan Indah). Telah dijelaskan 
dalam peraturan-peraturan tersebut, bahwa siapapun tidak berhak melakukan 
penebangan pohon perindang di Kota Denpasar dengan alasan apapun, kecuali 
telah mendapatkan izin dari Walikota denpasar melalui dinas terkait yaitu Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar. Tidak adanya penjelasan mekanisme 
yang jelas seperti peraturan yang khusus mengatur permasalahan tersebut, dan 
tidak adanya syarat-syarat  penebangan pohon perindang yang ditulis pada 
peraturan-peraturan sudah ada. Hal itu yang mengakibatkan masih adanya 
masyarakat yang melakukan pelanggaran penebangan pohon perindang, 
dikarenakan ketidaktauan masyarakat mengenai peraturan-peraturan tersebut 
beserta persyaratannya. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Denpasar terhadap pelanggar penebangan pohon perindang, yaitu memberikan 
surat peringatan apabila penebangan yang dilakukan berskala kecil dan 
memberikan sanksi atau denda apabila penebangan dilakukan berskala besar. 
Sanksi yang diberikan Pemerintah Kota Denpasar kepada pelanggar penebangan 
pohon perindang, sesuai dengan peraturan yang ada mengenai sanksi penebangan 
pohon perindang, yaitu pidana kurangan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda 
minimal Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan maksimal Rp. 25.000.000 (dua puluh 
lima juta rupiah). 
 
Kata Kunci: Penertiban, Penebangan Secara Liar, Pohon Perindang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mengelola 

dan memanfaatkan sumber daya, yang bertujuan untuk tercapainya peningkatan 

kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Pola dasar pembangunan nasional 

menggariskan apa yang menjadi tujuan pembangunan, yang tidak lain adalah 

penegasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dimana dalam pola dasar dinyatakan bahwa pembangunan nasional pada 

hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 

seluruh masyarakat Indonesia. Segala usaha dan kegiatan pembangunan harus 

dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan 

kesejahteraan rakyat dan bagi pembangunan pribadi warga negara. Selain untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional bertujuan untuk 

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara material 

maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

 Salah satu alternatif program pembangunan yang perlu ditegaskan adalah 

meningkatkan pembangunan daerah yang pada dasarnya merupakan indikator 

pembangunan nasional. Pembangunan daerah perlu terus didorong dan 

ditingkatkan melalui prakarsa dan partisipasi masyarakat termasuk swadya 
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masyarakat serta peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan.1 Agar dapat 

merealisasikan pemerataan pembangunan di setiap daerah, maka Pemerintah 

Daerah diberikan suatu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, terkecuali urusan pemerintah 

yang ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Hal 

tersebut dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan 

sebagai urusan pemerintah pusat”. 

 Salah satu penyebab dari kerusakan lingkungan adalah pembangunan yang 

dilakukan secara berlebihan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara tidak 

bijaksana, sehingga sumber daya alam tersebut mengalami penurunan baik 

kualitasnya maupun kuantitasnya dan pada akhirnya akan habis sama sekali. 

Kerusakan lingkungan merupakan pengaruh sampingan dari tindakan manusia 

untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan 

dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari ambiguitas tindakan manusia.2 

Permasalahan lingkungan hidup mencakup sangat luas, seperti merosotnya 

kuantitas dan kualitas sumber daya alam, tercemarnya lingkungan fisik dan 

timbulnya dampak pembangunan yang negatif terhadap lingkungan. Ada kalanya 

manusia sangat ditentukan oleh lingkungan daerah disekitarnya, sehingga 

aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan itu sendiri.  

                                                
1Josef Riwu Kaho, 1992, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, 

CV.Rajawali, Jakarta, h. 251. 
2 Koesnadi Hardjasoemantri, 1999,  Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University 

Press, Yogyakarta, h. 4. 
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 Keberadaan sumber daya alam, air, tanah dan sumber daya alam yang lain 

menentukan aktivitas manusia sehari-hari, sehingga manusia tidak dapat hidup 

tanpa udara dan air. Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat 

mempengaruhi keadaan sumber daya dan lingkungan di sekitarnya, alhasil banyak 

contoh kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 

aktivitas manusia. Pecemaran tersebut seperti pencemaran udara, pencemaran air 

berupa membuang limbah rumah tangga di aliran sungai, pencemaran tanah, 

penebangan pohon secara liar di dalam kota serta perusakan hutan yang 

kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia. 

 Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan penebangan pohon yang 

dilakukan dengan tidak semestinya akan menimbulkan kerusakan atau 

pencemaran yang terjadi di daerah tersebut. Pohon berkontribusi dalam menjaga 

siklus air, karena pepohonan menyerap air melalui akar mereka yang kemudian 

menguap dan dilepaskan ke atmosfer. Ketika pohon-pohon ditebang maka di 

daerah tersebut akan menjadi lebih kering, karena pohon-pohon  membantu tanah 

menyerap air yang mengalir. Ketika tidak ada pohon, tidak ada kesempatan bagi 

tanah untuk dapat menyerap lebih banyak air, dengan demikian pada akhirnya 

akan terjadi penurunan sumber daya air dan dikemudian hari akan mengakibatkan 

kerusakan lingkungan disekitarnya. 

 Pohon pada wilayah perkotaan merupakan sumber hayati yang sangat 

penting bagi perkotaan karena diharuskan diadakannya  suatu sistem penghijauan 

tersendiri, maka dalam kapasitas ini dibutuhkan keberadaan tumbuh-tumbuhan 

termasuk pohon dalam hubungannya dengan kebutuhan wilayah perkotaan. Pasal 
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1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menetapkan “Ruang Terbuka Hijau 

Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang 

terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna 

mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika”. Sesuai dasar 

tersebut maka keberadaan pohon adalah sebagai salah satu sumber ekologi, sosial, 

budaya, ekonomi dan estetika yang sangat penting dalam menunjang wilayah 

perkotaan. Berdasarkan dasar tersebut, maka amatlah sangatlah penting untuk 

mengatur perihal ketertiban pelaksanaan penebangan atau pemotongan pohon itu 

sendiri termasuk izin melakukan penebangan pohon. 

 Disatu sisi masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa dalam 

melakukan pemotongan pohon di dalam perkotaan, tidak bisa sesuka hati karena 

harus melalui izin dari dinas yang terkait yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

(DKP). Dewasa ini masalah mengenai penebangan pohon perindang di Kota 

Denpasar sangat sering sekali terjadi, tentu saja banyak yang menebang tanpa 

melalui izin dinas yang terkait. Padahal Pemerintah Daerah telah mengeluarkan 

Peraturan Daerah ketertiban dan kebersihan yang mencakup permasalahan 

mengenai penebangan pohon. Peraturan tersebut dituliskan di dalam Peraturan 

Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum 

(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1). Pada Pasal 11 huruf i ditegaskan 

bahwa “setiap orang dan/atau badan hukum dilarang menebang, memotong, 

mencabut pohon,tanaman dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalan, jalur hijau, 
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taman-taman rekreasi umum dan fasilitas umum lainnya kecuali atas izin 

Walikota atau pejabat yang ditunjuk”. Pemerintah Kota Denpasar juga telah 

menerbitkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Penetapan Jadwal Waktu Pembuangan Dan Pengangkutan Sampah Serta 

Ketentuan Dan Tata Cara Pemotongan Pohon Perindang Di Kota Denpasar. 

Sejalan dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Denpasar No 1 Tahun 2015, pada 

Pasal 6 Peraturan Walikota Denpasar No 3 Tahun 2012 ditetapkan bahwa “setiap 

warga masyarakat dilarang memotong / menebang / memangkas Pohon Perindang 

yang ada di Jalan-Jalan / Taman-Taman dan tempat umum lainnya sebelum 

mendapat izin dari Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan”. 

 Disatu sisi, meskipun sudah adanya peraturan yang mengatur mengenai 

penebangan pohon perindang di Kota Denpasar, masih saja adanya masyarakat 

yang melakukan penebangan pohon secara liar. Hal ini terbukti pada pemberitaan 

media internet Denpost pada tanggal 27 Agustus 2015 bahwa : 

Tindakan menebang pohon sembarangan di Kota Denpasar saat ini perlu 
berpikir seribu kali. Ini menjadi pelajaran penting warga yang terbiasa 
menebang pohon tanpa izin dari instansi yang berwenang di kota denpasar. 
Buktinya, salahbsatu warga jalan Tukad Pakerisan, Panjer, Gede Sudiasa, 
diganjar vonis tinggi berupa denda Rp 5 juta dalam sidang tipiring di 
Pengadilan Negeri Denpasar. Rabu (26/8) kemarin.  
Hakim tunggal, I Gusti Ngurah Parta, S.H. metuskan yang bersangkutan 
harus membayar denda karena kedapatan menebang pohon dan merusak 
taman di kawasan Jl. By Pass Ngurah Rai. Dia didakwa telah melanggar 
Perda No.3 tahun 2000 tentang kebersihan dan ketertiban umum.3 
 

                                                
3Denpostnews, 2015, URL: http://denpostnews.com/2015/08/27/menebang-pohon-

sembaranggan-diganjar-rp-5-juta/. Diakses tanggal 20 Oktober 2016. 
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 Pemberitaan mengenai penebangan pohon perindang secara liar di Kota 

Denpasar di atas membuktikan bahwa, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap 

peraturan yang ada dan juga terhdap lingkungan disekitarnya. Oleh karena itu 

meskipun peraturan telah dibuat, masih banyak pelanggaran yang terjadi di 

masyarakat mengenai penebangan pohon perindang yang tidak sesuai dengan 

mekanisme dan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota 

Denpasar. Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian atau kajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi 

dengan judul “PENERTIBAN PENEBANGAN POHON PERINDANG SECARA 

LIAR DI KOTA DENPASAR” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan mekanisme penebangan pohon perindang di 

Kota Denpasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat ? 

2. Tindakan hukum apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam hal 

masyarakat menebang pohon perindang secara liar ? 

 

1.3 Ruang Lingkup Masalah 

 Untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang penulis uraikan dalam 

skripsi ini, maka perlu kiranya ditentukan ruang lingkup masalahnya, yaitu : 
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a. Permasalahan pertama akan dibahas mengenai pengaturan mekanisme 

dalam hal penebangan pohon perindang di kota Denpasar yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kota dan masyarakat; 

b.  Permasalahan kedua akan dibahas mengenai tindakan hukum apa yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota terhadap masyarakat yang melakukan 

penebangan pohon perindang secara liar.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Agar penulisan ini memiliki suatu maksud  yang jelas, maka harus 

memiliki tujuan sehingga dapat mencapai target yang diinginkan atau 

dikehendaki. Adapun tujuannya digolongkan menjadi dua bagian, yaitu: 

 

1.4.1  Tujuan Umum 

 Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan penertiban penebangan pohon perindang yang pelakunya dilakukan 

oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat di Kota Denpasar melalui kajian 

tersebut akan dijumpai hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan 

penebangan pohon di Kota Denpasar. 

1.4.2  Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus mendalami permasalahan hukum secara khusus yang 

tersirat dalam rumusan permasalahan penelitian. Adapun tujuan khusus dari 

penelitian ini yaitu : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mekanisme penebangan 

pohon perindang di Kota Denpasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

dan masyarakat; 

2. Untuk mengetahui dan menganalisi tindakan hukum yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota terhadap masyarakat yang menebang pohon perindang 

secara liar di Kota Denpasar. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi 

pengembangan  ilmu  pengetahuan  di  bidang  hukum  lingkungan dan 

Pemerintah Daerah, pencemaran lingkungan. Penilitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan masukan dan menambah informasi bagi pihak-pihak yang ingin 

mengetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaan mekanisme perizinan dalam 

penebangan pohon perindang di Kota Denpasar 

1.5.2  Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada 

beberapa pihak yaitu : 

1. Bagi Pemerintah, yaitu memberikan masukan kepada pemerintah agar 

mempertegas peraturan yang mengatur mengenai penebangan pohon 

perindang; 
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2. Bagi masyarakat, yaitu memberikan masukan kepada masyarakat agar 

menaati semua aturan yang dibuat Pemerintah Kota perihal penebangan 

pohon perindang di Kota Denpasar. 

 

1.6 Landasan Teoritis 

 Sebelum membahas permasalahan dalam skripsi ini secara lebih 

mendalam, maka terlebih dahulu akan diuraikan beberapa teori atau landasan-

landasan yang dimungkinkan untuk menunjang pembahasan permsalahan yang 

ada. Dengan adanya teori-teori yang menunjang, diharapkan dapat memperkuat, 

memperjelas, dan mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dikemukakan dalam penelitian 

1.6.1  Teori Negara Hukum 

 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. 

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum 

untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak 

dipertanggungjawabkan.4 Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan 

negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan 

kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya 

kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan 

itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara 

yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika 
                                                
 4 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik, 2010, Panduan Permasyarakatan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan urutan Bab, Pasal dan ayat), 
Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, h. 46. 
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peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga 

negaranya.5 Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara 

hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar yaitu kesetaraan di depan hukum 

(equality before the law), supermasi hukum (supremacy of law), dan penegakan 

hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). 

 Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa terdapat 12 (dua belas) ciri penting 

dari negara hukum yaitu : 

1. Supremasi hukum (supremacy of law) 
2. Persamaan dalam hukum (equality before the law) 
3. Asas legalitas (due process of law) 
4. Pembatasan kekuasaan 
5. Berfungsi organ-organ negara yang independen dan saling mengendalikan 
6. Peradilan bebas dan tidak memihak 
7. Tersedianya upaya peradilan tata usaha negara 
8. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia 
9. Bersifat demokratis (democratic rule of law atau democratische 

rechtstaat) sehingga pembentukan hukum yang bersifat demokratis 
pastisipatoris dapat terjamin 

10. Berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara (walfare 
rechtstaat) 

11. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang 
transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial 
yang terbuka 

12. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.6 

Teori negara  hukum menggambarkan bahwa dalam suatu negara segala sesuatu 

harus berdasarkan hukum baik itu pemerintah maupun di dalam kehidupan 

masyarakat, agar terciptanya keadaan yang aman dan harmonis. 

1.6.2 Teori Otonomi Daerah 

                                                
5 Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar 

Bakti, Jakarta, h. 153. 
 6 Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesa Pasca Reformasi, 

PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, h. 310. 
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 Otonomi daerah adalah suatu keadaan di mana setiap daerah memiliki 

kesempatan untuk mengaktualisasikan daerahnya secara optimal, baik individu 

maupun kelompok masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada angka 12, dijelaskan bahwa 

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyao batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusab pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 Mengenai asas-asas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, 

yaitu : 

1. Asas Desentralisasi, adalah penyerahan  urusan  pemerintahan oleh  
pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom  berdasarkan asas Otonomi. 

2. Asas Dekonsentrasi, adalah pelimpahan  sebagian  urusan 
pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat kepada  
gubernur  sebagai  wakil  pemerintah  pusat,  kepada instansi  
vertikal    di  wilayah  tertentu,  dan/atau  kepada gubernur dan  
bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan 
umum.  

3. Asas Tugas Pembantuan, adalah penugasan  dari  pemerintah pusat 
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian prusan  
pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan pemerintah  pusat  atau  
dari    pemerintah  daerah  provinsi kepada  daerah  kabupaten/kota  
untuk  melaksanakan sebagian  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  
kewenangan daerah provinsi. 
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1.6.3 Teori Tindakan Pemerintah 

 Administrasi Negara adalah serangkaian kegiatan-kegiatan yang meliputi 

pembuatan rencana, keputusan dan tindakan-tindakan yang ditujukan untuk 

pelaksanaan pelayanan masyarakat melalui Public Service7. Pemerintah dalam 

melaksanakan tugasnya, yaitu menyelenggarakan kepentingan umum seringkali 

melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan administrasi. Perbuatan-

perbuatan administrasi negara secara garis besarnya dapat digolongkan dalam dua 

golongan besar yakni “golongan perbuatan hukum (rechtshandelingen) dan 

golongan perbuatan yang bukan perbuatan hukum (feitelijkehandelingen)”8. Bagi 

Hukum Administrasi Negara, perbuatan hukum memiliki peranan sanagat penting, 

karena perbuatan tersebut langsung dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. 

Perbuatan Pemerintah yang termasuk golongan perbuatan hukum dapat berupa,  

perbuatan hukum menurut hukum privat dan perbuatan hukum menurut hukum 

publik. Pada hal ini, perbuatan hukum publik ada dua macam, yaitu Perbuatan 

hukum publik yang bersegi satu (eebzijdige publiekrechtelijkehandeling) dan  

Perbuatan hukum publik bersegi dua (tweezijdige publiekrechtelijkehandeling). 

1.6.4 Teori Penegakan Hukum 

 Penegakan hukum merupakan bentuk nyata dalam melaksanakan hukum 

demi mewujudkan keadilan dam kepastian hukum yang dilaksanakan oleh aparat 

penegak hukum terhadap substansi hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum. 

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan 

menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran 
                                                

7 S Pamudji, 1983, Ekologi Administrasi Negara, Bina Aksara Jakarta, h. 31. 
8 Utrecht, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet. IV, Fakultas Hukum dan 

Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjajaran, Bandung, h. 63. 
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atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui 

prosudur peradilan maupun melalui abitrase dan mekanisme penyelesaian 

sengketa lainnya (Alternative dispute or conflicts resolution).9 

 Pada pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup 

pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah 

normatif yang mengatur dan mengikat pada subyek hukum dalam segala aspek 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh 

dijalankan sebagaimana mestinya.10 Penegakkan hukum dalam arti sempit 

menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan 

terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan 

pidana yang melibatkan peran serta aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau 

pengacara dan badan-badan peradilan karena itu aktor-aktor utama yang 

peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum adalah polisi, jaksa, 

pengacara dan hakim.11 

 Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor 

yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang 

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor 

tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain : 

1. Faktor hukumnya sendiri; 
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk mupun 

menerapkan hukum; 
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan; 
                                                
 9 Jimly Asshiddiqie, 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokrasi, PT. Bhuana Ilmu 
Polpuler, Jakarta, h. 22. 
 10 Ibid. 
 11 Ibid. 
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5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 
karsa manusia di dalam pergaulan hidup.12 

 

1.7 Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan 

untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.13 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1.7.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam membahas masalah ini adalah 

penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris, 

yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan 

penelitian terhadap efektivitas hukum.14 Orientasi pengkajian ini  menitik 

beratkan mengenai penertiban penebangan pohon perindang secara liar di Kota 

Denpasar. 

1.7.2 Jenis Pendekatan 

 Terdapat beberapa jenis pendekatan dalam penelitian, yaitu : pendekatan 

undang – undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 

pendekatan historis (historical  approach),   pendekatan   komparatif 

                                                
 12 Soerjono Soekanto, 2012, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), h. 8. 

 13 H.Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, sinar Grafika, Jakarta, h. 17. 
 14 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 

(selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), h. 51. 
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(comparative   approach),   pendekatan konseptual (conceptual approach),15  dan 

pendekatan fakta (fact approach). Jenis pendekatan yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang– undangan (statue approach) 

dan pendekatan fakta (fact approach). Pendekatan perundang–undangan (statute 

approach) dilakukan dengan kajian terhadap perarturan perundang-undangan 

yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan. Pendekatan fakta (fact 

approach) dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian. 

1.7.3 Sifat penelitian 

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif yang 

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau 

untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain 

dalam masyarakat. Penelitan ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan 

secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, 

mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau fakto-faktor tertentu.16 

1.7.4 Data dan Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan  yaitu 

baik dari responden maupun dari informan.17 Data Sekunder adalah suatu data 

yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara 

langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang 
                                                

15 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada 
Media Group, Jakarta, h. 133. 

16 Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, h. 32. 
17Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 

Universitas Udayana, Denpasar, h. 69. 
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terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Adapun bahan-bahan hukum 

yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas 

(autoritatif) yang terdiri dari (a) peraturan perundang-undangan, (b) catatan-

catatan resmi atau risalah pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan 

(c) putusan hakim.18 Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan adalah: 

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 

- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015  tentang 

Ketertiban Umum 

- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penetapan 

Jadwal Waktu Pembuangan Dan Pengangkutan Sampah Serta 

Ketentuan Dan Tata Cara Pemotongan Pohon Perindang di Kota 

Denpasar 

- Seruan Nomor: 685.5/ 2114 / DKP Untuk Mewujudkan Kota Denpasar 

“BERSERI” (Bersih, Sehat, Rindang dan Indah) yang Berwawasan 

Budaya 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, atau 

pendapat pakar hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah 

                                                
18 H. Zainuddin Ali , op. cit, h. 47. 
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buku-buku tentang negara hukum, buku-buku administrasi negara dan buku-

buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus (hukum), dan ensiklopedia. Adapun bahan hukum tertier yang 

digunakan adalah kamus hukum, majalah dan artikel-artikel dari internet. 

1.7.5   Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian hukum empiris dikenal teknik–teknik untuk 

mengumpulkan data yaitu studi dokumen, wawancara, observasi, dan penyebaran 

quisioner/angket. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:  

a. Teknik studi dokumen 

 Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum 

(baik normatif maupun empiris), karena penelitian hukum selalu bertolak dari 

premis normatif.19 Dalam penelitian ini studi dokumen dilakukan atas bahan- 

bahan Hukum Pemerintahan dan Hukum Lingkungan yang relevan dengan 

penertiban penebangan pohon perindang secara liar. 

b. Teknik wawancara (interview) 

 Menurut M. Mochtar, teknik wawancara adalah teknik atau metode  

memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya 

jawab secara langsung (tatap muka), antara pewawancara dengan responden. 

Selain dengan cara tatap muka wawancara dapat dilakukan secara tidak langsung 

                                                
 19 Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2010, Pengantar Motode Penelitian Hukum, Rajawali 
Pers, Jakarta, h. 68. 
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dengan telepon atau surat.20 Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada 

narasumber yang terkait di dalam izin penebangan pohon perindang di Kota 

Denpasar, dalam hal ini pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota 

Denpasar serta wawancara langsung dengan masyarakat mengenai hal penebangan 

pohon perindang yang tidak sesuai dengan izinnya. 

1.7.6 Teknik pengolahan dan analisis data 

 Teknik pengolahan dan analisis data dalam penulisan ini dilakukan 

dengan menggunakan metode kualitatif yaitu memisahkan atau memilih bahan 

hukum yang ada dan yang sesuai dengan pembahasan dalam penulisan ini. 

Sedangkan penyajiannya dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu 

dengan menggambarkan secara lengkap sebagaimana tentang aspek–aspek yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diperoleh suatu 

kebenaran dan suatu kesimpulan. 

                                                
   20 M. Mochtar, 1998, Pengantar Metodologi Penelitian, Sinar Karya Dharma IIP, Jakarta, 

h. 78. 
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