
BAB I PENDAHULUAN

Visi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah menjadi fakultas hukum

terkemuka yang memiliki keunggulan di bidang hukum bisnis dan kebijakan publik dengan

menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral dan mampu bersaing di tingkat internasional

untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum masyarakat. Visi ini

dijabarkan dalam misi fakultas hukum UNS, salah satu di antaranya adalah menyelenggarakan

pendidikan tinggi hukum yang dilandasi prinsip relevansi, iklim akademik yang kondusif,

keberlanjutan, efisiensi, dan produktivitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki

keahlian  profesi  hukum  yang  tangguh  dengan  didukung  kemampuan akademik yang

berkualitas, bermoral, dan dapat bersaing di tingkat internasional.

Berdasarkan visi  dan misi  di  atas,  maka salah satu tujuan pendidikan program

sarjana  (S1)  fakultas  hukum  UNS  adalah  menghasilkan  lulusan  yang memiliki  keahlian

profesi hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi agar memiliki

daya saing di pasar kerja lokal, nasional, maupun internasional dan mampu mengembangkan

potensi diri dengan dilandasi nilai moral yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan ini,

mahasiswa harus memiliki keterampilan riset pada ranah dogmatik hukum yang handal, tetapi

tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa melakukan penelitian pada ranah teori hukum,

filsafat hukum dan sosio-legal (socio-legal research).

Penulisan hukum (skripsi) sebagai mata kuliah wajib, kurikulum inti, merupakan

suatu aktivitas riset terpenting yang harus dilaksanakan mahasiswa. Penulisan hukum (skripsi)

sebagai  indikator  kualitas  keahlian  profesi  hukum  harus dapat  menunjukkan  orisinalitas

(keaslian),  kapasitas  tinggi  dalam  menampilkan argumentasi hukum sebagai dasar dalam

memberikan preskripsi mengenai hal yang seharusnya. Berdasarkan uraian di atas diperlukan

Buku Panduan Skripsi  untuk mahasiswa Fakultas Hukum UNS dengan tujuan pendidikan

mengacu pada standar kompetensi sebagai berikut.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD 1945) memberikan  hak  kepada  setiap  orang  untuk  mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini tercantum dalam pasal 28H

ayat  (1)  UUD  1945 yang  mengatur  bahwa  “Setiap  orang  berhak  hidup

sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Hak  untuk  mendapatkan lingkungan  yang  baik  dan  sehat  tersebut  juga

diperkuat  dengan  dicantumkan hal yang sama dalam Pasal 9 ayat (3)

UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No.

39 Tahun 1999) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup

yang  baik  dan  sehat”.  Pasal  ini  secara implisit  menegaskan  bahwa

Pemerintah  berkewajiban  untuk  menjamin  hak rakyat Indonesia agar

mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Berdasarkan Bagian menimbang di dalam Undang-Undang No

18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, negara bertanggung jawab

melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta

menghuni  rumah  yang  layak  dan  terjangkau  di  dalam  perumahan  yang

sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa lingkungan hidup yang

baik dan sehat merupakan hal yang mutlak dari kehidupan manusia dengan

kata lain lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat dibutuhkan karena

berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang tidak hanya mempertim-

bangkan generasi masa kini, tetapi juga generasi yang akan datang.

Bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola  konsumsi

masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik

sampah yang semakin beragam.

Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan

metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan

sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan

lingkungan;
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Bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional  sehingga

pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu

ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat,

dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum,

kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan

daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan

sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;

Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  Tentang  Pengelolaan

Sampah menjadi dasar hukum kebijakan pemerintah untuk

penyelengagaraan pengelolaan sampah demi menjamin hak dasar manusia

untuk  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Tujuan

pengelolaan  sampah  dalam undang-undang  tersebut  yakni  untuk

meningkatkan  kesehatan  masyarakat dan kualitas lingkungan  serta

menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penge-

lolaan Sampah, Pasal 44 ayat 2 mengenai kewajiban bagi Pemerintah

Daerah untuk menutup Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang

menggunakan sistem pembuangan  terbuka  paling  lama  5  (lima)  tahun

terhitung  sejak  berlakunya Undang-Undang  ini.  Pada  tahun  2013  dalam

rangka  melaksanakan  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah dimaksud, Pemerintah  Kota  Surakarta  telah

menyelenggarakan upaya-upaya untuk me- lakukan kerjasama dengan Pihak

Ketiga, melalui Proses Lelang Penyediaan Infrastruktur Pengolahan Sampah

sejak  tahun 2014,  meskipun beberapakali mengalami  kegagalan  akhirnya

pada tahun 2016 telah ditetapkan pemenang- nya yaitu PT. Solo Citra Metro

Plasma Power;

Berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008

tentang Pengelolaan Sampah: “Pengelolaan sampah bertujuan untuk

mening- katkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta

menjadikan sampah sebagai  sumber daya.”,  pada tahun 2018 Pemerintah

telah  menetap- kan  Peraturan  Presiden  tentang  Percepatan  Pembangunan

Instalasi  Pengolah Sampah menjadi Energi  Listrik Berbasis Teknologi

Ramah Lingkungan
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Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No 35 tahun 2018

tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi

Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di sebutkan bahwa

Kota Surakarta  merupakan  salah  satu  kota  yang  masuk  dalam  daftar

percepatan pembangunan PLTSa.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk

membuat penulisan hukum dengan judul “Kewenangan Pemerintah

Daerah dalam Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi

Energi Listrik Berbasis  Teknologi  Ramah  Lingkungan  untuk

Mewujudkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat  (Studi  Kasus

Pengadaan  Badan  Usaha untuk Pembangunan Pembangkit Listrik

Tenaga Sampah di Kota Surakarta)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan sebelumnya oleh

penulis, serta untuk mempermudah penulis dalam membahas masalah yang

akan diteliti, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi pembangunan Instalasi Pengolah Sampah

Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di

Kota Surakarta?

2. Apakah Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi

Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Kota Surakarta

sudah mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang sehat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai terdiri dari 2 (dua) macam tujuan yaitu

tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut.

1. Tujuan Obyektif

a. Mengetahui implementasi Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah

Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan; 

dan
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b. Mengetahui Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi

Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di Kota

Surakarta sudah mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang

sehat.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperoleh data penyusunan skripsi dengan syarat wajib

dalam rangka meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

b. Untuk menambah,  memperluas,  dan mengembangkan kembali

ilmu pengetahuan serta penulis di bidang Hukum Administrasi

Negara, khususnya tinjauan yuridis terhadap Peraturan Daerah;

dan

c. Sebagai  bentuk  perwujudan  dari  hasil  perkuliahan  yang  telah

dilalui oleh penulis  berdasarkan teori- teori hukum yang telah

dimiliki guna memberikan manfaat bagi penulis.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian adalah pandangan subjektif dari peneliti, sehingga setiap

peneliti  memiliki  pernyataan  yang berbeda mengenai  manfaat  penelitian.

Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat teoritis atau

manfaat keilmuan praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang ditujukan

oleh  peneliti  dalam memberikan sumbangsih  pada  perkembangan bidang

keilmuan yang dialami. Manfaat praktis adalah manfaat penelitian yang

ditujukan  untuk kegunaan praktis menyelesaikan persoalan  lainnya  yang

sejenis bagi praktis hukum, untuk negara maupun aparatur sipil negara

(ASN) dibidang sejenis. Berikut manfaat dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat

memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang

bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum baik secara luas
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maupun  pada  bidang  ilmu  Hukum Administrasi  Negara  pada

umumnya,  dan tinjaun yuridis  tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan pada khususnya;

b. Hasil penelitian ini  diharapkan dapat menambah referensi dan

literatur serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan

maupun penelitian berikutnya; dan

c. Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan pemecahan

atau solusi terhadap masalah yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

a. Diaharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban dari

rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis, sehingga

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dari penelitian dan

penulisan hukum ini;

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan maanfat dalam

rangka pengembangan penalaran, pembentukan pola pikir,yang

sistematis bagi penulis maupun pembaca; dan

c. Diharapkan penelitian ini dapat mengetahui kemampuan penulis

dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama

perkuliahan.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada

metode, sistematika  dan  pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  mempelajari

suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab

permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik bersifat asas-

asas  hukum, norma-norma  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  dalam

masyarakat,  mau- pun  kenyataan  hukum  dalam  masyarakat  (Soerjono

Soekanto,  2014:  43). Adapun metode penelitian yang digunakan dlam

penelitian hukum ini adalah sebagai berikut.

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



7

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini

adalah penelitian empiris atau non doctrinal reaserch untuk

mengetahui keadaan yang sebagaimana terjadi di lapangan. Penelitian

hukum empiris adalah suatu penelitian yang berusaha

mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan

pada fakta yang terjadi dilapangan (Soerjono Soekanto, 2014: 52).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitiaan diskriptif kualitatif,

yaitu penelitian yang mengarah pada pendiskripsian secara rinci dan

mendalam baik kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling

keterkaitan antara hal-hal pokok yang dikemukakan pada sasaran

penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian guna

menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan  dan  perilaku nyata  (Soerjono

Soekanto, 2014: 32)

Data yang disajikan dalam penelitian ini dikumpulkan

dalam bentuk kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih

daripada sekedar angka atau frekuensi yang menggambarkan situasi

sebenarnya guna mendukung penyajian data (HB Sutopo, 2002: 35)

4. Lokasi Penelitian

Penelitian inin dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

yang beralamat di Jalan Menteri Supeno No.10, Manahan, Kecamatan

Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57139.
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5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh

secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang

diperoleh secara langsung dari Apart Sipil Negara (ASN) dinamakan

data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepusta-

kaan disebut data sekunder (Soerjono Soekanto, 2014: 12). Jenis dan

sumber data pada penelitian yang digunakan oleh penulis adalah

sebagai berikut.

a. Data Premier

Data premier  merupakan data  yang diperoleh secara langsung

atau dengan turun ke lapangan yang menjadi obyek penelitian

atau diperoleh dengan cara wawancara yang berupa keterangan

atau fakta-fakta atau disebut juga dengan data yang diperoleh

dari sumber utama (Soerjono Soekanto, 2014: 12). Berdasarkan

pengertian tersebut, maka sumber data dari penelitian ini adalah

melakukan wawancara di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota

Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau didapat dari

keterangan atau pengetahuan yang diperoleh secara tidak

langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku,  hasil-hasil  penelitian  yang berwujud laporan.  (Soerjono

Soekanto 2014: 12). Sumber data dari data sekunder penelitian

ini adalah buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, hasil

pene- litian yang berwujud laporan. Bahan-bahan hukum antara

lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang

mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat otoratif atau

memiliki otoritas karena dikeluarkan oleh pemerintah atau

instansi yang  berwenang  untuk  itu  sebagai  hasil  dari

tindakan  atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga

yang terdiri dari
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norma dasar dan berbagi peraturan perundang – undangan,

yurisprudensi,  atau  keputusan  pengadilan  dan  perjanjian

internasional (Peter Mahmud, 2005: 139). Bahan hukum

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah;

b) Peraturan  Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan

c) Peraturan  Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang

Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah

Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi

Ramah Lingkungan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (Dr

Mukti  Fajar,  2010:  157).  Bahan hukum yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum;

b) Jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, tesis hukum;

c) Artikel hukum;

d) Karya ilmiah; dan

e) Bahan-bahan hukum dari media internet dan sumber

lainnya yang memiliki relevansi kua dengan peneliti-

an hukum ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data  pada  umumnya terdiri  dari  3  (tiga)  jenis

teknik  pengumpulan  data  yaitu  studi  dokumen  atau  bahan  pustaka,

pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga

teknik  tersebut  dapat  digunakan  untuk  membantu  menjawab  setiap

permasalahan yang sedang diteliti dengan digunakan secara

bersamaan
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maupun masing-masing (Soerjono Soekanto, 2014: 18). Pada

penelitian ini,  penulis  menggunakan  ketiga  teknik  tersebut  untuk

menemukan jawaban dari setiap pokok permasalahan.

a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Penulis mengumpulkan, membaca dan mengkaji dokumen,

buku- buku,  peraturan  perundang-undangan,  jurnal  dan  bahan

pustaka lainnya yang diperoleh dari tempat penelitian maupun di

tempat lain.

b. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan teknik pengumpulan data

yang dilakuka  oleh  penulis dalam ramgka  pengumpulan data

dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu

dalam waktu tertentu guna mendapatkan data dan diskripsi

mengenai kehidupan social  sesuai perilaku pada kenyataannya

(Dr Mukti Fajar, 2010: 68).

c. Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan tanya-

jawab kepada narasumber atau responden atau informan guna

mendapatkan informasi yang di butuhkan dalam penulisan

hukum.

7. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan

interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data

dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data

terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila

kesimpul- an dirasa kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian

kembali dengan mengumpulkan data di lapangan (HB Sutopo, 2006:

8).
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a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyelesaian, pemfokusan,

penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh data catatan

tertulis yang terdapat di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah realita organisasi informasi yang

memung- kinkan kesimpulan  research  dapat  dilakukan,  sajian

data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema,

jaringan kerja, kaitan kegiatan dan tabel.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan berdasarkan atas semua hal yang terdapat

dalam reduksi data dan sajian yang meliputi berbagai hal yang

ditemui  dengan melakukan pencatatan-pencatatan,  pernyataan,

konfigurasi yang mungkin berkaitan dengan data (HB Sutopo,

2006: 8).

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Sistematika penulisan hukum diperlukan untuk mempermudah pembahasan,

penganalisaan, serta penjabaran penulisan hukum. Adapun sistematika

penulisan hukum adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari:

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan Hukum
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat landasan teori yang bersumber pada buku

hukum, doktrin hukum, serta penulisan hukum yang dianut secara

umum yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan hasil dari penelitian hukum berdasar-

kan rumusan masalah dan pembahasan atas hasil penelitian

hukum.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menyajikan simpulan dan saran atas penulisan

hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA
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