
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumber daya alam,

berupa tanah, air dan udara dan sumber daya lain termasuk ke dalam sumber daya

alam yang terganti maupun yang tak terganti. Namun demikian harus disadari

bahwa sumber daya alam mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu

keterbatasan tentang persediaan menurut kualitan dan kuantitasnya. Sumber daya

alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh karna

itu diperlukan pengolahan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Antara

lingkungan dan manusia saling mempunyai ikatan yang erat.

Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan disekitarnya,

sehingga aktifitasnya sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan itu

sendiri.Keberadaann sumber daya alam, air, tanah dan sumber daya yang lain

menentukan aktifitas manusia sehari-hari manusia tidak bias hidup tanpa udara

dan air. Sebaliknya ada pula aktifitas manusia yang sangat mempengaruhi

keberadaan sumer daya alam di sekutarnya. Kerusakan sumber daya alam

ditentukan oleh aktifitas manusi. Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan

yang di akibatkan oleh aktifitas manusia. Seperti pencemaran udara, pencemaran

air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak lepas dari

aktifitas manusia dan pada akhirnya merugikan manusia itu sendiri.
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Pada penelitian ii pembahas hanya dibatasi oleh perihal pelaksanaan penebang

pohon di wilayah perkotaan. Pohon pada wilayah perkotaan merupakan sumber

hayati yang sangat penting sehingga dapat dilihat karena kawasan paekotaan

seperti kota Bandar Lampung yang bukan daerah pertanian mengharuskan

diadakaan suatu penghijauan sendiri, makadalam kapasitas ini dibutuhkan

keberadaan pohon-pohondalam hubungannya dengan wilayah perkotaan. Pasal 1

angka 2 peraturan Mentri Dalam Negri no 1 Tahun 2007 tentang penataan ruang

terbuka hijau kawasan kota berbunyi “Ruang Terbuka Hijau Kawsan Perkotaan

yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian ruang terbuka dari kawasan

perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman funa mendukung manfaat

Ekologi, social, budaya, ekonomi dan estetika”.

Dengan dasar tersebut maka keberadaan pohon adalah salah satu sumber, ekologi,

social, budaya, ekonomi dan estetika yang sangat penting dalam menunjang

wilayah perkotaan. Dan dengan dasar tersebut amatlah sangat penting untuk

mengatur perihal ketertiban pelaksannan penebangan pohon. Berdasarkan hal

tersebut maka Pemerintah Kota Bandar Lampung menertibkan pertauran daerah

no.21 Tahun 2002 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.Kondisi yang

dilahirkan dari peraturan daerah tersebut adalah adanya kegiatan untuk melakukan

penebangan yang dimiliki Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Daerah menjelaskan bahwa kewenangan daerah akan sedemikian kuat dan lugas

sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan ketat untuk menghindari

ketidakteraturan untuk menyusun kebijakan dalam bidang lingkungan hidup

terutama dalam masalah penanganan dan ketertiban penebangan pohon dalam

wilayah perkotaan. Pemerintah Daerah diberikan kekuasaan yang sangat besar
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dalam mengolah daerahnya terutama sekali Pemerintah Kota maupun Kabupaten.

Menjadi pertanyaan dalam penelitian sudah siapkah pemerintah daerah khususnya

pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam hal penertiban dan pemberian izin

dalam penebangan pohon secara bijak. Karena tanpa disadari bahwa otonomi

daerah  tersebut menemukan adanya kesan melahirkan raja-raja kecil di daerah.

Dengan disarnkan kepada daerah perihal pengelolaan daerah maka akan terbuka

hal-hal yang menjadi sebab penyelewengan kekuasaan untuk menguntungkan

orang secara pribadi atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu maka tertarik

membahas kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Bandar

Lampung dalam pengelolahan lingkungan hidup khususnya lagi dalam pemberian

izin penebangan pohon, khususnya dalam menjalankan fungsi pemerintah bagi

keselamatan masyarakatnya.

1.2 Permasalahan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi maka untuk mempermudah

pembahasan perlu di buat permasalahan yang di sesuaikan dengan judul yang

diajukan penulis, karena permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk

melakukan pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang berkenaan

dengan judul skripsi ini adalah:

1. Apakah syarat dan prosedur penebangan pohon yang di lakukan oleh

masyarakat sudah sesuai dengan peraturan daerah No. 21 Tahun 2002

tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah?
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2. Apakah sangsi administratif terhadap penyalah gunaan penebangan pohon

dapat berjalan sesuai dengan pelaturan daerah No. 21 Tahun 2002 tentang

retribusi pemakaian kekayaan daerah

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur penebangan pohon yang di

lakukan oleh masyarakan sudah sesua dengan peraturan daerah N0. 21

Tahun 2002 tentang tetribusi pemakaian kekayaan daerah.

2. Untuk mengetahui sangsi atministratif tentang penyalahgunaan

penebangan pohon dapat berjalan sesuai dengan peraturan daerah N0. 21

Tahun 2002 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

a. Kegunaan Penelitian

2. Kegunaan Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang

hokum atministrasi Negara, khusus nya mengenai syarat dan prosedur

penebangan pohon yang di lakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan

pelaturan daerah N0. 21 Tahun 2002 tentang retribusi pemakaian kekayaan

daerah.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan

pembendaharaan literature dan menambah khasanah dunia kepustakaan,

sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan

penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama

lainnya.
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3. Kegunaan Praktis

a. Memberikan sumbangan pikiran di bidang hokum pada umumnya dan

pada khususnya tentang syarat dan prosedur penebangan pohon yang di

lakukan oleh masyarakat sudah sesuai oloh pelaturan daerah N0. 21 Tahun

2002 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

b. Untuk member pemasukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang

hubungan antara pemberian ijin dengan upaya dampak pengendalian hidup

merdeka.

c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di fakultas

Hukum Universitas Lampung.


