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ABSTRAK 

 

 

KEDUDUKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG 

DALAM PENGELOLAAN  PERSAMPAHAN BERDASARKAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2015 

 

Oleh 

YUDHI ANDYAS PRATAMA 

 

 

Dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak 

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 

otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diketahui bahwa urusan 

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ialah tentang 

lingkungan hidup. Terkait dengan kelembagaan, organisasi perangkat daerah yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perangkat daerah yang berdasarkan 

pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja 

yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, 

dan intensitas urusan pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metode 

yuridis normatif dan pendekatan empiris. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar lampung dalam 

pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 adalah 

sebagai perangkat daerah yang berwenang melaksanakan manajemen pengelolaan 

sampah. Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung adalah masih belum maksimalnya sumber daya 

manusia yang ada, kurangnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah, serta 

kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. 

 

 

Kata Kunci: Kewenangan, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah 



 

 

KEDUDUKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG 

DALAM PENGELOLAAN  PERSAMPAHAN BERDASARKAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2015 

 

Oleh 

YUDHI ANDYAS PRATAMA 

 

 

 

Skripsi 

 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

SARJANA HUKUM 

 

 

pada 

 

Jurusan Hukum Tata Negara 

Fakultas Hukum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG  

2019









 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

Penulis bernama Yudhi Andyas Pratama dilahirkan di Kota 

Bandar Lampung pada tanggal 6 Juli 1996,  sebagai anak kedua 

dari lima bersaudara, putra dari pasangan Bapak Andy Suhendi 

dan Ibu Sulastri.  

 

 

 

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 2 Rawalaut Bandar Lampung  

selesai Tahun 2008, SMP Kartika II.2 Persit Bandar Lampung selesai Tahun 2011 

dan SMA Negeri 7 Bandar Lampung Tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis 

diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung 

dan mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) Tahun 2018 selama 40 Hari di Desa Margomulyo, Kecamatan Semaka, 

Kabupaten Tanggamus. 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MOTTO  

  

 

 

 

 

Kembangkan kemampuan dan berikan kepada diri sendiri motivasi  

untuk mengambil tindakan positif  

 

Jiwa memerlukan bimbingan  

sebagaimana berjalan memerlukan penunjuk jalan.  

 

(Art Garner) 

 

 

 

”Kegagalan biasanya merupakan langkah awal menuju sukses,  

tetapi sukses itu sendiri sesungguhnya baru merupakan jalan  

tidak berketentuan menuju sukses” 

 

(Lambert Jeffries) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada: 

 

 

Kedua Orang Tercinta 

Bapak Andy Suhendi dan Ibu Sulastri. 

Atas segala kasih sayang dan cintanya yang tiada terbalas 

oleh bentangan dunia dan segala isinya 

Semoga kelak Allah SWT memberkahi dan meridhoinya 

 

 

Kakakku: Ary Eko Susetyo 

Adik-adikku: Fajar Budi Pangestu, Vanny Revalina Nugraheni  

dan Gumilang Cahaya Aditama 

Atas dukungan dan motivasi yang diberikan  

 

 

Almamaterku Tercinta 

Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SANWACANA 

 

Alhamdullilah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab 

hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: 

“Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam 

Pengelolaan  Persampahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 

2015”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama peroses penyusunan sampai dengan 

terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih 

kepada:   

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung 

2. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 

3. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, 

masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan 

selesainya skripsi  

4. Ibu Siti Khoiriah, S.Hi., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan 

dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya 

skripsi  

5. Ibu Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H., selaku Penguji Utama dan Pembahas I, atas 

masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Skripsi 



 

6. Bapak M. Iwan Satriawan, S.H.,M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan 

saran yang diberikan dalam perbaikan Skripsi 

7. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu 

pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi 

8. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Lampung Angkatan 2014 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan 

dukungannya. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi penulis berdoa semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita 

semua.  

 

 

Bandar Lampung,   Juli 2019 

 

 

 

Penulis   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman  

 

 

I PENDAHULUAN  .................................................................................  1 

 

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................  1 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  ...................................................  7 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  .....................................................  8 

 

II        TINJAUAN PUSTAKA  ........................................................................  9 

 

A. Tinjauan Umum Kewenangan...........................................................  9 

B. Peraturan Daerah ...............................................................................  16 

C. Pembentukan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah ...............  26 

D. Kerangka Pemikiran ..........................................................................  35 

 

III       METODE PENELITIAN .....................................................................  36 

 

A. Pendekatan Masalah ..........................................................................  36 

B. Sumber dan Jenis Data ......................................................................  36 

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ..................................  38 

D. Analisis Data .....................................................................................  39 

 

IV       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................................  40 

 

A. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung  

dalam Pengelolaan Persampahan Berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 05 Tahun 2015 ......................................................................  40 

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Persampahan  

di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Peraturan Daerah  

Nomor 05 Tahun 2015 ......................................................................  67 

 

V        PENUTUP ...............................................................................................  71 

 

A. Kesimpulan .......................................................................................  71 

B. Saran ..................................................................................................  72 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 



 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia menuntut Pemerintah Daerah untuk 

melaksanakan berbagai kebijakan yang berorientasi pada upaya mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan 

dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1
 

 

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka otonomi daerah memberikan kewenangan 

yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan 

masyarakatnya atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 

dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Hal ini sesuai dengan tugas 

pokok pemerintah adalah pelayanan yang membuahkan keadilan, pemberdayaan 

yang membuahkan kemandirian, pembangunan menciptakan kemakmuran. Pasal 

18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan Pemerintah Daerah berhak menentukan 

Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan 

tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan Kepala 

                                                 
1
 Jefferson Rumajar. Otonomi Daerah: Sketsa. Gagasan dan Pengalaman. Media Pustaka. 

Manado. 2006. hlm. 11. 
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Daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom. Pemerintah Daerah dipimpin 

oleh seorang Kepala Daerah dan dibantu Wakil Kepala Daerah dalam 

menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan Pemerintah Daerah 

yaitu dengan diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat dalam merencanakan, 

membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya 

yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum 

yang disebut jenis produk hukum daerah. 

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945, diketahui bahwa 

hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah 

propinsi, kabupaten/kota, antara propinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan 

undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pasal 

18A ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan 

umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara 

pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil 

dan selaras berdasarkan undang-undang. 

  

Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah fakta bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, 

mengamanatkan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu pemerintahan 

daerah juga bertujuan untuk peningkatan daya saing daerah dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 
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kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab 

kepada pemerintah daerah secara proporsional.
2
 

 

Seiring dengan otonomi daerah maka pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan 

untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah 

di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di 

Indonesia. Salah satu kewenangan pemerintah daerah di era otonomi daerah 

adalah di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) 

huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . 

 

Upaya melestarikan lingkungan hidup penting untuk dilakukan sebab kehidupan 

manusia sangat bergantung dan tidak dapat dilepaskan dari alam. Perubahan alam 

dapat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. 

Alam yang secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam 

mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak 

sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai 

kemampuan serta tidak melihat situasinya.
 3

 

 

Lingkungan yang dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia, 

perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan baik secara 

                                                 
2
  Ryaas Rasyid. Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah. LP3ES. Jakarta. 

2011. hlm 3. 
3
  Ahmad Slamet. Teknik Mengelola Sampah Ramah Lingkungan. Bina  Cipta. Bandung. 2002. 

hlm. 4. 

. 



 4 

langsung atau tidak langsung. Perubahan lingkungan terjadi karena tidak 

seimbangnya lagi susunan organik atau kehidupan yang ada, akibatnyapun belum 

dapat dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya 

namun baru terasa setelah regenerasi. Lingkungan hidup Indonesia yang 

dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan 

karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan 

kemampuannya, agar dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi rakyat dan 

bangsa Indonesia, serta mahluk hidup lainnya demi kelangsungan dan 

peningkatan kualitas hidup itu sendiri.  

 

Menjaga kelestarian alam tidak hanya terbatas pada menjaga supaya air, tanah dan 

udara tidak kotor, tetapi lebih luas dari itu, karena terdapat prinsip keadilan untuk 

alam dan masyarakat, tidak hanya untuk waktu sekarang tetapi juga antar waktu, 

seyogyanya kita tidak mewariskan keadaan yang lebih buruk bagi generasi 

mendatang. Manusia perlu mewariskan lingkungan yang bersih, damai, 

sumberdaya alam yang berkelanjutan serta mempersiapkan generasi mendatang 

yang lebih baik. Lingkungan disebut bersih apabila pencemaran (polusi) baik ke 

darat, laut dan udara tidak melebihi ambang batas yang ditentukan para ahli atau 

peraturan lingkungan. Lingkungan yang damai adalah apabila setiap usaha yang 

dilakukan tidak merugikan orang lain. Setiap kegiatan dalam penanganannya 

harus sudah memasukkan biaya lingkungan baik secara fisik maupun sosial.
4
 

 

Peran manusia dalam pelestarian alam dapat ditempuh melalui berbagai 

pendekatan seperti politis, organisasi, administrasi, profesi, dan ilmiah. Dalam 

                                                 
4
  Ibid, hlm. 6. 

. 
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pendekatan politis yang berperan adalah penentu kebijakan atau pemerintah, 

antara lain melelui wahana seperti undang-undang dan peraturan. Pendekatan 

organisasi merupakan pengaturan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan 

lembaga-lembaga nirlaba atau swadaya masyarakat yang bergulat dalam bidang 

lingkungan hidup, yang tidak kalah penting adalah menggalang peran serta aktif 

dari masyarakat luas. Mengenai administrasi dipandang perlu adanya gagasan dan 

sikap baru, agar pengelolaan lingkungan dapat dilakukan lebih berdaya dan 

berhasil guna, perlu diciptakan teknik baru untuk mengukur biaya dan manfaat 

sosial dari prospek-prospek kepentingan umum.  

 

Pendekatan profesional perlu lebih banyak diterapkan dan dikembangkan praktek-

praktek rekayasa yang sudah teruji seperti irigasi intensif, pencegahan erosi tanah, 

penanggulangan hama dengan tanaman ganda atau campuran. Pendekatan ilmiah 

dalam bentuk studi dan penelitian yang meluas sekaligus mendalam tentang 

lingkungan hidup, baik lingkungan alam maupun lingkungan binaan manusia.  

 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dirumuskan enam sasaran pengelolaan lingkungan hidup: 

1) Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan 

lingkungan hidup; 

2) Terwudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang 

memiliki sikap dan tindak melindungi dan membna lingkungan hidup; 

3) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; 

4) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

5) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; 

6) Terlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha 

dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup. 

 

Pelestarian alam bermakna sebagai suatu upaya terpadu untuk melestarikan fungsi 

alam sebagai lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, 
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pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan 

pengendalian lingkungan hidup. Tujuan pengelolaan sampah berkaitan dengan 

upaya pelestarian alam yaitu sebagai upaya mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Kesejahteraan dan mutu hidup 

merupakan kriteria penting pembangunan berkelanjutan. Pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia telah cukup baik dirumuskan, karena mengintegrasikan 

tidak saja kepentingan sempit konservasi lingkungan alam, tetapi secara sadar 

mengkaitkannya dengan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan secara 

menyeluruh. Aspek ini penting disadari, mengingat lingkungan hidup di wilayah 

perkotaan dihadapkan pada persoalan sampah yang perlu dikelola dengan 

manajemen pengelolaan sampah yang baik sehingga membawa manfaat bagi 

masyarakat.
5
 

 

Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam 

pengelolaan persampahan adalah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 05 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan pembentukan Lembaga 

Pengelola Sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 31, yang menyebutkan bahwa 

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 dan Pasal 28 

dapat membentuk lembaga pengelola persampahan Kota Bandar Lampung. 

 

Selanjutnya Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 

2015 tentang Pengelolaan Sampah mengatur: 

                                                 
5
  Arifin Hussein. Manajemen Pengelolaan Sampah Modern. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2009. 

hlm. 21 

. 
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(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 di tingkat rukun tetanggga, rukun 

warga, kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, 

fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan 

kebutuhan. 

(2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola 

sampah.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dalam Skripsi yang 

berjudul: “Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam 

pengelolaan persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 

dalam pengelolaan persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 

Tahun 2015? 

b. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat pengelolaan persampahan di 

Kota Bandar Lampung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah Hukum Tata Negara, dengan kajian 

mengenai kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam 

pengelolaan persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015. 

Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2019.  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Untuk mengetahui kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung dalam pengelolaan persampahan berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 05 Tahun 2015 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pengelolaan 

persampahan di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

05 Tahun 2015 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu 

hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan persampahan 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015. 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 

bagi Lembaga Pengelola Sampah dan satuan kerja perangkat daerah terkait 

dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kota Bandar Lampung.  

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Umum Kewenangan 

 

1. Pengertian Kewenangan  

 

 

Beberapa pengertian kewenangan menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

 

a. Menurut Miriam Budiardjo, kewenangan memiliki makna yang sama dengan 

kekuasaan, yaitu wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, 

legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur 

esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di 

samping unsure-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), 

keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan.
6
 

b. Menurut Rusadi Kantaprawira, kewenangan memiliki makna yang sama 

dengan kekuasaan, yaitu wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh 

eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan 

merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan di samping unsure-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan, 

keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan.
7
 

c. Menurut Prajudi Admosudirjo, kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, 

yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai 

untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan 

yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari 

kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari 

                                                 
6
 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 356 

7
 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, 

hlm. 42 
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beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau 

kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.
8
 

d. Menurut R. Abdoel Djamali, kewenangan merupakan tindakan hukum 

pemerintah yang masuk dalam konteks hukum administrasi, yaitu peraturan 

hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan 

pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Hukum 

administrasi negara sebagai aturan hukum yang mengatur bagaimana negara 

sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya. 
9
 

e. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, 

sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan 

proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, 

sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang 

melingkupinya.
10

 

f. Menurut A. Gunawan Setiardja, kewenangan atau wewenang adalah suatu 

istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun 

sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa 

yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan 

yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif 

atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang 

tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan 

pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai 

                                                 
8
 Prajudi Admosudirjo. Teori Kewenangan. PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001. hlm. 6. 

9
 R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.  

2001.hlm 67. 
10

 Muammar Himawan. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 51. 
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suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak 

untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.
 11

 

 

Pelaksanaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas 

organisasi. Dalam pelaksanaan kewenangan, terutama dalam organisasi, peranan 

pokok kewenangan adalah dalam fungsi pengorganisasian, dan hubungan 

kewenangan dengan kekuasaan sebagai metode formal, di mana pimpinan 

menggunakannya untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. 

Kewenangan formal tersebut harus didukung juga dengan dasar-dasar kekuasaan 

dan pengaruh informal. Pimpinan perlu menggunakan lebih dari kewenangan 

resminya untuk mendapatkan kerjasama dengan bawahan mereka, selain juga 

tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan 

mereka.  

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa 

kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum 

publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang 

diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-

hubungan hukum.  

 

 

2.  Macam-Macam Kewenangan 

 

 

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, 

sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang 

                                                 
11

 A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat 

Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25. 
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siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia 

berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. 

Kewenangan yang dimiliki oleh institusi pemerintahan dalam melakukan 

perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu 

dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, 

maupun mandat. 
12

 

 

Ditinjau dari asasnya kewenangan terdiri dari, yaitu:
13

 

a. Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan 

yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang 

diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara 

oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang 

tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.  

b. Kewenangan Delegasi, adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada. 

Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di 

bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai 

kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ 

(institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang 

telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas 

namanya 

c. Kewenangan Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan 

kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja 

interen antara pimpinan dan bawahan. Pada mandat tidak terdapat suatu 

pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan 

                                                 
12

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 54. 
13

 Prajudi Admosudirjo, Op.Cit., hlm. 11. 
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kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau 

mengambil suatu tindakan atas namanya. 

 

Berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam 

pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi 

kewenangan. Kegiatan ini artinya ialah proses di mana para pimpinan 

mengalokasikan kewenangan kepada bawahan dengan delegasi sebagai berikut:
 14

 

a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. 

b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang di perlukan untuk mencapai 

tujuan atau tugas. 

c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau 

tanggung jawab. 

d. Pendelegasi menerima pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang 

dicapai.
 
 

 

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam 

menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan 

hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan 

dalam hal ini dibedakan menjadi:
15

 

a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban 

terhadap badan (atribusi/mandat); 

b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti 

mempersiapkan dan mengambil keputusan; 

                                                 
14

 Muammar Himawan, Pokok-Pokok Organisasi Modern, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51. 
15

 Prajudi Admosudirjo, Op.Cit., hlm. 87. 
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c. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban 

yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan. 

 

Macam-macam kewenangan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi:
 16

 

1. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau 

normal, dan kesanggupan untuk memimpin. 

2. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang 

yang berada di atasnya. 

 

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan 

pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar 

kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, 

tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk 

menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. 

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai 

dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan 

lingkungan yang melingkupinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16
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Pengaturan pendelegasian kewenangan dilakukan dengan alternatif syarat sebagai 

berikut:
17

  

a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi 

delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan 

materi pengaturan yang didelegasikan;  

b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk 

menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau 

c. Adanya perintah tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-

undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada penerima delegasi 

kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi 

Ketiga syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada dalam 

pemberian delegasi kewenangan pengaturan. Berbeda halnya dengan kewenangan 

delegasi maupun atribusi. Kewenangan mandat merupakan pemberian, 

pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada 

pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggungjawab sendiri. Apabila 

kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan merupakan kewenangan untuk 

membentuk suatu peraturan perundang-undangan, maka dengan terjadinya 

pendelegasian kewenangan tersebut akan mengakibatkan terjadi pula peralihan 

kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana mestinya. Selain 

atribusi dan delegasi, mandat merupakan salah satu sumber kewenangan. Mandat 

merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada 

orang lain untuk atas nama atau tanggungjawabnya mengambil keputusan.
18

 

 

                                                 
17

Ibid, hlm. 262 
18

 Ibid.hlm.263 
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B. Peraturan Daerah 

 

1. Pengertian Peraturan Daerah 

 

 

Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. 

 

Peraturan daerah adalah bentuk keputusan yang disusun oleh pemerintah daerah 

yang sifatnya tertulis yang berbentuk peraturan. Suatu produk yang merupakan 

hasil karya pemerintah daerah, dalam hal ini Kepala Daerah dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rahyat Daerah (DPRD), supaya secara formal berbentuk 

peraturan daerah harus memenuhi syarat, yaitu tata cara pembentukannya harus 

memenuhi tata cara yang telah ditentukan, ialah sejak mempersiapkan rancangan 

peraturan daerah (Raperda), pembahasan Raperda di DPRD, serta 

penandatanganan atau pengesahan peraturan daerah, dituangkan dalam bentuk 

yang telah ditentukan dan diundangkan dalam bentuk dan menurut tata cara yang 

telah ditentukan untuk itu (dalam lembaran daerah)
 19

 

 

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang 

Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda 

dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang 

disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh 

                                                 
19

 Mahfud, MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Gema Media,Yogyakarta, 1999, hlm, 

4. 
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Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. Ada 

berbagai jenis Perda yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kota dan Propinsi antara lain:
 20

 

1) Pajak Daerah; 

2) Retribusi Daerah; 

3) Tata Ruang Wilayah Daerah; 

4) APBD; 

5) Rencana Program Jangka Menengah Daerah; 

6) Perangkat Daerah; 

7) Pemerintahan Desa; 

8) Pengaturan umum lainnya. 

 

Perkembangan ketatanegaraan pada masa transisi demokrasi ini tentunya secara 

yuridis masih belum banyak aturan hukum yang lengkap untuk mengatur segala 

hal. Sementara itu arus perubahan yang diinginkan oleh masyarakat sangat kuat 

terutama terhadap produk peraturan perundang-undangan yang responsif dan 

aspiratif. Masyarakat lebih banyak menuntut keberadaan peraturan perundang-

undangan bukanlah kehendak penguasa (legislatif dan/atau eksekutif) belaka.  

 

2. Fungsi Peraturan Daerah 

 

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah telah memberikan keleluasaan yang besar pada daerah 

untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Amandemen UUD 1945 juga 

                                                 
20

Chairijah, Peran Prolegnas dalam Pembentukan dan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah 

dalam Pelatihan Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Depkumham RI, 

Jakarta 5 Mei 2008, hlm, 27. 
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memberikan peluang yuridis bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.  

 

Peraturan Daerah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:
 21

 

 

a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas 

pembantuan sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang Dasar 1945dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah 

b. Sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi. Dalam fungsi ini peraturan daerah mengikuti hierarki peraturan 

perudang-undangan dengan kata lain peraturan daerah tidak boleh 

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya 

c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi 

masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945 

d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. 

 

3. Asas Pembentukan Peraturan Daerah 

 

Peraturan daerah sebagai produk perundang-undangan daerah harus berorientasi 

pada kepentingan masyarakat. Karena untuk kepentingan masyarakat maka 

masyarakat harus diajak bersama-sama dalam merumuskan rancangan perundang-

undangan di daerah. Hal ini tentunya tidak mengenyampingkan keberadaan wakil-

wakil rakyat di DPRD. Perlu adanya kesinambungan peran antara masyarakat 

dengan DPRD karena pada kenyataannya wakil-wakil rakyat yang berada di 
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dewan tidak mampu mewakili seluruh aspirasi masyarakat yang sangat dinamis 

itu. Disinilah dibutuhkan kearifan bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan 

masyarakat dalam membuat peraturan perundang-undangan di daerah. Hambatan 

yuridis dengan tidak adanya dasar hukum pembuatan Perda dalam penyusunan 

rancangan peraturan daerah, bukanlah dasar penghalang untuk dibuatnya Perda 

tersebut. 

 

Pembentukan Perda harus mengacu pada asas pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, yaitu sebagai berikut:
 22

 

1) Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang 

undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap peraturan 

perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan 

perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi 

hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 

3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi 

muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan. 

4) Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang 

undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan 

tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis. 

5) Kedayagunaan dan kehasil gunaan, yaitu setiap peraturan perundang undangan 

dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam 

mengatur kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara. 
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6) Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus 

memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau 

terminologi, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

7) Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan 

mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat 

transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat 

mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam 

proses pembuatan peraturan perundang-undangan. 

 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan 

Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut:
 23

 

a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi 

memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman 

masyarakat. 

b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan 

perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan 

martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 

c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan 

watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga 

prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. 

d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan 

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 
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e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan 

Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan 

Pancasila. 

f. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus 

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi 

daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan 

keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. 

h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan 

Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar 

belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial. 

i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus 

dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya 

kepastian hukum. 

j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan 

Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara 

kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara 

k. Asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan. Selain asas dan materi 

muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus 

mempertimbangkan keunggulan lokal/daerah, sehingga mempunyai daya 

saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah
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Sehubungan dengan hal tersebut terdapat tiga landasan yang harus dipenuhi dalam 

Pembentukan Peraturan Daerah adalah:
 24

 

1) Landasan Filosofis, yakni landasan yang berkaitan dengan dasar atau idiologi 

negara 

2) Landasan Sosiologis, yakni landasan yang berkaitan dengan kondisi atau 

kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat 

3) Landasan Yuridis, yakni landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk 

membentuk kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur 

tertentu, dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih tinggi. 

 

Proses pembentukan undang-undang yang dimulai dari perencanaan, persiapan, 

teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan 

penyebarluasan, merupakan ukuran untuk menghasilkan suatu undang-undang 

yang baik. Perencanaan pembentukan undang-undang merupakan langkah 

pertama yang dilakukan guna mencapai tujuan pembentukan undang-undang yang 

berkelanjutan. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan undang-undang 

ialah melalui penyusunan Perda, yang memuat berbagai pertimbangan, alasan, 

tujuan dan substansi suatu undang-undang. 

 

Apabila dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan 

yang baik (algemene beginselen van behoorlijke regelgeving), penyusunan Perda 

merupakan salah satu bentuk perwujudan asas-asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik. Khususnya terkait dengan pelaksanaan asas 
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tujuan yang jelas (het beginsel van duidelijke doelstelling), asas perlunya 

pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel), dan asas dapat dilaksanakan (het 

beginsel van uitvoerbaarheid).
 25

 

 

Keberadaan Perda juga merupakan penerapan dari asas kesesuaian antara jenis 

dan materi muatan dalam pembentukan undang-undang. Sebab dalam penyusunan 

Perda harus benar-benar memperhatikan secara tepat materi muatan yang akan 

diatur dengan undang-undang yang akan dibentuk. Selanjutnya, Perda harus pula 

menggambarkan asas dapat dilaksanakan. Setiap pembentukan undang-undang 

harus memperhitungkan efektifitas undang-undang tersebut di dalam masyarakat 

secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Melalui Perda dapat dilihat penerapan asas 

kedayagunaan dan kehasilgunaa dan akan memberi manfaat dalam mengatur 

kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

Berdasarkan pendekatan teori pembentukan undang-undang, misalnya dengan 

menggunakan theories on the law making process itself, kita dapat mengetahui 

faktor yang relevan dan berpengaruh terhadap mutu hukum dan substansi hukum. 

Dengan demikian, Perda dapat dijadikan sebagai dasar kajian untuk menentukan 

materi muatan suatu undang-undang. Melalui kajian dan penyusunan Perda, 

diharapkan undang-undang yang dibentuk dapat memenuhi tujuan pembentukan, 

dapat dilaksanakan, dan ditegakkan.
 26

 

 

Terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan penyusunan Perda Rancangan 

undang-undang, sebagai salah satu langkah yang dapat digunakan untuk 

                                                 
25

 Yuliandri. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. Rajagrafindo 

Persada. 2010, hlm, 169. 
26

 Ibid, hlm, 171. 



 24 

mendukung perencanaan pembentukan undang-undang berkelanjutan. Dalam 

sebuah Perda setidaknya harus mampu menelaah tiga permasalahan, yaitu langkah 

dalam pembentukan undang-undang, yaitu: Pertama, menjawab pertanyaan 

mengapa diperlukan undang-undang baru? Kedua, lingkup meteri kandungan dan 

komponen atama undang-undang; dan Ketiga, proses yang akan digunakan untuk 

menyusun dan mengesahkan undang-undang. Berangkat dari tiga permasalahan 

tersebut maka Perda harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
 27

 

1) Apakah permasalahan yang dihadapi sudah didefinisikan secara benar? 

2) Apakah langkah pemerintah dapat dijustifikasi? 

3) Apakah peraturan perundang-undangan baru merupakan langkah terbaik 

pemerintah? 

4) Apakah ada dasar hukum untuk langkah tersebut? 

5) Tingkat pemerintahan mana yang sesuai untuk langkah tersebut? 

6) Apakah manfaat dari peraturan perundang-undangan lebih besar dari 

biayanya? 

7) Apakah distribusi manfaat ke seluruh masyarakat transparan? 

8) Apakah peraturan perundang-undangan tersebut jelas, konsisten, dapat diakses 

dan dipahami oleh para pemakainya? 

9) Apakah seluruh kelompok kepentingan memiliki kesempatan untuk 

menyampaikan pandangannya? 

10) Bagaimana pentaatan terhadap peraturan perundangan akan dicapai?
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Sebagai tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dikemukakan sebagai 

berikut:
 28

 

1) Tujuh pertanyaan pertama dari sepuluh pertanyaan tersebut perlu dijawab 

sebelum rancangan undang-undang baru mulai ditulis. 

2) Ketujuh pertanyaan tersebut perlu dijawab dalam Langkah 1 dan Langkah 2, 

dan perlu didokumentasikan dalam Langkah 3. 

3) Dua pertanyaan pertama erat kaitannya dengan Langkah identifikasi masalah. 

4) Pertanyaan 2 hingga 5 berhubungan dengan Langkah 2 landasan yuridis atau 

legal baseline. 

5) Pertanyaan 6 dan 7 sebenarnya merupakan penjabaran dari pertanyaan 2, yaitu 

apakah langkah dipilih dapat dijustifikasi. 

6) Seluruh pertanyaan ini harus dianalisis, dijawab, dan didokumentasi dalam 

Perda. 

7) Perda juga harus memuat rencana untuk menjawab tiga pertanyaan terakhir 

mengenai penulisan dan pelaksanaan undang-undang. 

8) Bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dan bagaimana jawaban 

disajikan dalam Perda, dapat bervariasi tergantung gaya (style) yang 

dikehendaki.
 
 

 

Penyusunan Perda seyogyanya didahului dengan pelaksanaan penelitian yang 

mendalam dan komprehensif, yang tentunya membutuhkan dukungan pembiayaan 

besar, serta ketersediaan waktu yang relatif lama. Tidak tepat ketika faktor dana 

dan waktu dijadikan alasan tidak dilakukan kajian dan penelitian, untuk mencapai 

tujuan undang-undang yang berkualitas dan sesuai dengan yang diharapkan. 
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C. Pembentukan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah 

 

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang dimaksud dengan Perangkat 

Daerah adalah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah.  

 

Pasal 1 Angka (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah mengatur bahwa Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.  

 

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan 

terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan 

tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi 

nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan 

organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.  

 

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi 

pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah 

(strategic apex), sekretaris Daerah (middle line), dinas Daerah (operating core), 

badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). 
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Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang 

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam 

melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan 

yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan 

Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan 

tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi 

mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti 

(operating core). Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah 

sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, 

pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan 

Pemerintahan dan potensi Daerah.  

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, 

unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat 

Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang 

diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur 

penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping 

itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah 

yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan 

dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.  
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Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau 

nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui 

sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut 

hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran 

administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala 

badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat 

atau nama lain kepada kepala Daerah.  

 

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan 

yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan 

Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan 

Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan 

yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.  Berdasarkan pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah 

kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan 

Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang 

meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi 

manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, 

standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan 

pemerintahannya.  

 

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah 

penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan 

Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib 
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dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah 

ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, 

sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD 

dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat 

tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, 

dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan 

kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan 

jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum 

dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, 

jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua 

puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot 

sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum 

maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 

200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).  

 

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah mengatur bahwa pembentukan Perangkat Daerah dilakukan 

berdasarkan asas:  

a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;  

b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;  

c. efisiensi;  

d. efektivitas;  

e. pembagian habis tugas;  

f. rentang kendali;  

g. tata kerja yang jelas; dan  

h. fleksibilitas.  

 

 

Organisasi merupakan suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai 

tujuan tertentu. Pengelompokkan orang-orang tersebut didasarkan pada prinsip-
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prinsip pembagian kerja, peranan, hubungan, prosedur, standar kerja, dan 

tanggung jawab tertentu. Organisasi merupakan adalah suatu kesatuan sosial yang 

dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang relatif jelas, yang 

berfungsi secara teratur dalam rangka mencapai suatu atau serangkaian tujuan. 

Istilah “terkoordinasi secara sadar” menggambarkan adanya manajemen, 

sedangkang kesatuan sosial menggambarkan kumpulan orang yang berinteraksi 

satu sama lain. “Batasan yang relatif jelas” menunjukkan bahwa ada kontrak 

antara organisasi dengan anggotanya sehingga orang dapat membedakan mana 

yang menjadi anggota dan mana yang bukan anggota. Berfungsi relatif secara 

teratur menggambarkan bahwa anggotanya bekerja secara teratur. 
29

 

 

Pembentukan perangkat daerah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah: 

(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.  

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat 

persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.  

(3) Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.  

(4) Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan 

jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah 

perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/wali kota paling lambat 15 

(lima belas) Hari sejak diterimanya Perda.  

(5) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

menyetujui seluruhnya atas Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Kepala Daerah mengundangkan Perda dalam lembaran Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Menteri atau gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban, Perda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan.  

(7) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

menyetujui dengan perintah perbaikan Perda sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (4), Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah bersama 

DPRD sebelum diundangkan.  

(8) Dalam hal kepala Daerah mengundangkan Perda yang tidak mendapat 

persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota 

atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri atau gubernur membatalkan 

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 

Organisasi sebagai suatu kumpulan orang yang dikelompokkan dalam suatu kerja 

sama untuk mencapai tujuan bersama. Pengelompokkan orang-orang tersebut 

didasarkan kepada prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi, 

hubungan, prosedur, aturan, standar kerja, tanggung jawab, dan otoritas tertentu. 

Wujud pengelompokan tersebut dapat diamati dari struktur dan hirarki. Karena itu 

menyusun struktur sering diidentifikasikan dengan membuat desain organisasi.
 

Melalui bangunan organisasi birokrasi yang demikian maka sumber daya untuk 

birokrasi juga akan mengalami pengecilan. Sedangkan kompetensi personil 

diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki personil berupa 

pengetahuan dan keterampilan yang dijadikan dasar dalam penempatan/promosi 

pada jabatan-jabatan yang tersedia dalam jajaran organisasi.
30

 

 

Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah mengatur bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota 

terdiri atas:  

a. Sekretariat Daerah;  

b. Sekretariat DPRD;  

c. Inspektorat;  

d. Dinas;  

e. Badan; dan  

f. Kecamatan  
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Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah: 

(1) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(2) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah.  

(2) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan 

yang diberikan kepada kabupaten/kota.  

(3) Dinas Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:  

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;  

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait 

dengan tugas dan fungsinya.  

 

 

Setiap organisasi yang didirikan memiliki tujuan yang spesifik dan unik yang 

hendak dicapai. Tujuan organisasi dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Tujuan 

kuantitatif dan kualitatif dapat dipilah menjadi tujuan yang bersifat finansial dan 

nonfinansial. Tujuan yang bersifat kuantitatif misalnya pencapaian laba 

maksimum, pengusaan pangsa pasar, pertumbuhan organisasi dan produktivitas. 

Tujuan kualitatif misalnya efisiensi dan efektifitas organisasi, manajemen 

organisasi yang tangguh, reputasi organisasi, stabilitas dan pelayanan publik.
 31

 

 

Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah: 

(1) Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 

dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.  

(2) Tipe dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas:  
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a. dinas Daerah kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan 

fungsi dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (4) dengan beban kerja yang besar;  

b. dinas Daerah kabupaten/kota tipe B untuk mewadahi pelaksanaan 

fungsi dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (4) dengan beban kerja yang sedang; dan  

c. dinas Daerah kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi pelaksanaan 

fungsi dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (4) dengan beban kerja yang kecil.  

 

Pasal 37  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah:  

(1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) 

terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.  

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:  

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;  

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan 

dasar.  

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 

terdiri atas:  

a. pendidikan; 

b. kesehatan;  

c.  pekerjaan umum dan penataan ruang;  

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;  

e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan  

f. sosial.  

(4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 

terdiri atas:  

a. tenaga kerja;  

b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;  

c. pangan;  

d. pertanahan;  

e. lingkungan hidup;  

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;  

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;  

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;  

i. perhubungan;  

j. komunikasi dan informatika;  

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;  

l. penanaman modal;  

m. kepemudaan dan olah raga;  

n. statistik;  

o. persandian;  

p. kebudayaan;  

q. perpustakaan; dan  

r. kearsipan.  
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(5) Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri atas:  

a. kelautan dan perikanan;  

b. pariwisata;  

c. pertanian;  

d. perdagangan;  

e. kehutanan;  

f. energi dan sumber daya mineral;  

g. perindustrian; dan  

h. transmigrasi.  

(6) Masing-masing Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

ayat (4), dan ayat (5) diwadahi dalam bentuk dinas.  

(7) Khusus untuk Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban 

umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf e, dilaksanakan oleh:  

a. dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan 

ketenteraman dan ketertiban umum; dan  

b. dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan 

kebakaran.  

 

Penjelasan Umum Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar 

masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah 

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar 

diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C. Pembinaan dan pengendalian 

Perangkat Daerah dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-

masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan 

Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat 

membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan 

dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Dalam pelaksanaan 

pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat 

melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, 

supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat 

tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1  

Kewenangan Pengelolaan  Persampahan di Kota Bandar Lampung  

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendekatan Normatif 

Empiris 

Data Primer 

a. UUD 1945 

b. UU Nomor 23 Tahun 1997  

c. UU Nomor 18 Tahun 2008  

d. UU Nomor 12 Tahun 2011  

e. UU Nomor 23 Tahun 2014  

 

Data Sekunder 

a. Perda Kota Bandar Lampung 

Nomor 05 Tahun 2015  

b. Perda Kota Bandar Lampung 

Nomor 07 Tahun 2016  

c. Peraturan Walikota Bandar 

Lampung Nomor 47 Tahun 2016  

 

Lokasi Penelitian 

Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung 
 

Permasalahan 

a. Bagaimanakah kedudukan Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung dalam 

pengelolaan persampahan berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 

b. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat 

pengelolaan persampahan di Kota Bandar 

Lampung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

05 Tahun 2015? 

 
 

D. Kerangka Pemikiran  
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A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis 

yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap 

berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan yuridis empiris 

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.
32

  

 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

 

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan 

data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data 

yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan 

dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan 

yang akan dibahas.
 
 

 

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data 

sekunder,
33

 yaitu sebagai berikut: 

 

                                                 
32

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.55 
33

 Ibid, hlm.61. 

III. METODE PENELITIAN 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum 

yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah:  

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:  

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Keempat 

(b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

(c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

(d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-

Undangan 

(e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer yaitu: 

a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah  

b) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Sampah 

c) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung 
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d) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

 

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi pustaka (library research) 

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.  

b. Studi lapangan (field research) 

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada nararasumber 

sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan. 

Adapun narasumber penelitian ini adalah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung   

 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  
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b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-

benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Penyusunan data 

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

D. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat khusus. 
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V.  PENUTUP  

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam 

pengelolaan persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 

2015 adalah sebagai perangkat daerah Kota Bandar Lampung yang berwenang 

melaksanakan manajemen pengelolaan sampah dengan beberapa kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Menerapkan Teknik Operasional Pengelolaan Sampah, dilaksanakan 

dengan tahapan sistem pewadahan sebagai pengelolaan sampah, 

pengumpulan sampah untuk memindahkan sampah dari sub sistem 

pewadahan ke sub sistem tempat penampungan sementara (TPS), 

pengangkutan menuju tempat pembuangan akhir (TPA) dan sistem 

pembuangan akhir yaitu membuang sampah ke TPA Bakung.  

b. Menerapkan Sistem Kelembagaan dan Organisasi Pengelolaan Sampah. 

Dilaksanakan dengan mengatur sistem kelembagaan dan organisasi dalam 

pengelolaan sampah, yang meliputi organisasi pengelolaan TPA dan 

organisasi pengelolaan pengangkutan sampah  



c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah. 

Dilaksanakan dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

untuk menangani masalah penghijauan, kebersihan, keindahan dan 

ketertiban, dengan alur partisipasi yaitu pengelolaan sampah dari sumber 

ke TPS yang dikelola kelurahan bersama kelompok-kelompok swadaya 

masyarakat di tiap-tiap RT/RW, pengelolaan sampah dari TPS ke TPA 

yang dilakukan kecamatan di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Bandar Lampung, dan Pengelolaan Sampah Industri, fasilitas umum 

dilakukan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung  

d. Penerapan Teknologi Pengelolaan Sampah. Teknologi yang digunakan 

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan 

sampah ini adalah teknologi pembakaran (Incenerator) dan Teknologi 

composting yang menghasilkan kompos untuk digunakan sebagai pupuk 

maupun penguat struktur tanah.  

 

2. Faktor-faktor penghambat pengelolaan persampahan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 

2015 adalah masih belum maksimalnya sdm pengelola sampah,  masih belum 

maksimalnya sarana prasarana pengangkutan sampah dan kurangnya 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.  

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung disarankan untuk 

menguatkan sistem kelembagaan dan organisasi pengelolaan sampah yang 
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B. Saran  



telah terbentuk baik melalui Organisasi Pengelolaan TPA dan Organisasi 

Pengelolaan Pengangkutan Sampah, dengan cara memberikan apresiasi atau 

penghargaan pada kelompok masyarakat yang dinilai telah melakukan 

pengelolaan sampah. Selain itu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan sampah dengan cara mengadakan lomba-lomba kebersihan 

di tingkat Rukun Tetangga maupun kelurahan.  

 

2. Upaya dalam mengatasi masalah sampah dapat dilakukan dengan 

meningkatkan efisiensi terhadap program pengelolaan sampah yang di mulai 

pada skala yang lebih luas. Misalnya melalui kegiatan pemilahan sampah 

mulai dari sumbernya yang dapat dilakukan oleh skala rumah tangga atau 

skala perumahan. Melalui sistem ini akan diperoleh keuntungan berupa biaya 

pengangkutan dapat ditekan karena dapat memotong mata rantai 

pengangkutan sampah, tidak memerlukan lahan besar, dapat menghasilkan 

nilai tambah hasil pemanfaatan sampah menjadi barang yang memiliki nilai 

ekonomis, dapat lebih mensejahterakan petugas pengelola kebersihan.  
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