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MOTTO

َضَٱلَّ ِذي
َ سَلِيُ ِذيقَ ُهمَبَ ْع
َ َوٱ ْلبَ ْح ِرَبِ َماَ َك
َ َظَ َه ََرَٱ ْلف
َ سادَُفًَِٱ ْلبَ ِّر
ِ سبَتْ َأَ ْي ِديَٱلنَّا
۟ َُع ِمل
ََ ىاَلَ َعلَّ ُه ْمَيَ ْر ِج ُع
ىن
Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
(Q.S. Ar-ruum [30] : 41)
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ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sampah adalah bahan yang tidak terpakai
lagi atau bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia
maupun proses alam, baik yang berasal dari rumah-rumah ataupun dari sisa-sisa
proses industri. Secara garis besar sampah dapat diartikan sebagai limbah dari sisa
aktivitas manusia/masyarakat, yang tidak terpakai, dapat bersifat organik maupun
anorganik
karena
membahayakan
kesehatan
lingkungan
harus
dibuang/disingkirkan/dikelola dari lingkungannya. Penerapan waktu membuang
sampah, dan hukuman denda yang tertera dalam Perda No. 8 Tahun 2013.
Penelitian ini didasari karena sering terjadi pada masyarakat kota jambi yang
masih membuang sampah tidak pada waktu yang telah ditetapkan. Demi
menghindari hal-hal tersebut, Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2019 kembali
menjalankan perda tersebut agar masyarakat tetap mematuhinya dan dapat
mengetahui sanksi apa yang akan diberikan pada pelanggar. Dengan tujuan agar
masyarakat dapat tahu apabila mereka telah melanggar perda tersebtut. Penelitian
ini dikategorikan penelitian kualitatif dengan tekhnik analisis deskriptif dengan
metode pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian
ini adalah mengetahui putusan yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku
pembuang sampah sembarangan, yakni dikenai sanksi denda uang sebesar Rp.
20.000.000,00 dan pelaku langsung membayar denda tersebut saat persidangan
berlangsung. Sidang perkara ini adalah sidang pidana cepat yakni hanya 1 hari.

Kata kunci : Perda Kota Jambi Tentang Pengelolaan Sampah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sampah adalah bahan yang tidak terpakai lagi atau bahan yang terbuang
atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam, baik yang
berasal dari rumah-rumah ataupun dari sisa-sisa proses industri. Secara garis besar
sampah dapat diartikan sebagai limbah dari sisa aktivitas manusia/masyarakat,
yang tidak terpakai, dapat bersifat organik maupun anorganik karena
membahayakan kesehatan lingkungan harus dibuang/disingkirkan/dikelola dari
lingkungannya.14
Sampah sebagai sumber pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola
dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, merugikan masyarakat
sekitar, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang
menyebabkan banjir. Sampah juga akan membawa pengaruh positif dan negatif
terhadap lingkungan, salah satu pengaruh positifnya sampah dimanfaatkan
sebagai

pupuk.

Sedangkan

pengaruh

negatif

tehadap

kesehatan

dapat

menimbulkan penyakit demam berdarah, diare, cacingan dan lain sebagainya.15
Indonesia saat ini sedang diterpa penurunan kualitas lingkungan hidup yang
semakin hari tampak nyata. Penurunan kualitas lingkungan hidup ini terjadi di
daerah-daerah atau kota-kota yang sedang berkembang. Kegiatan pembangunan
14

E. Colink, Istilah Lingkungan Untuk Manajemen, (Jakarta: Remaja Rosdakarya,1996),

hlm. 45

15

S. Hadiwiyoto, Penanganan dan Pemanfaatan Sampah, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1983),

hal. 21
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dengan berbagai aktivitas masyarakat mempunyai pengaruh langsung terhadap
daya dukung lingkungan sehingga terjadi penggeseran keseimbangan lingkungan
yang tidak proporsional, tidak efisien dan kurangnya tingkat kesadaran
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan
permasalahan lingkungan hidup yang cukup serius.
Faktor lain yang menjadi penyebab penurunan kualitas lingkungan hidup
yaitu peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di daerah maupun kota-kota
besar. Hal ini disebabkan karena pola pikir masyarakat yang cenderung lebih
memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa diimbangi
dengan sikap peduli terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Penurunan
kualitas lingkungan hidup ini tercermin dengan adanya peningkatan volume
sampah.
Seperti yang kita ketahui Pemerintah Kota Jambi akan mengoptimalkan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dengan
mendenda warga yang membuang sampah sembarangan. Banyak masyarakat
yang kurang mencintai kebersihan, bahkan membuang sampah sembarangan
padahal dampaknya sangat buruk. Guna memperbaiki perilaku masyarakat
sehingga mereka membuang sampah pada tempatnya pemerintah memberlakukan
peraturan daerah yang akan menghukum pidana kurungan badan 3 bulan atau
sanksi denda senilai Rp 50.000.000 bagi mereka yang membuang sampah
sembarangan.
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Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, telah
diberlakukan awal tahun 2019, karena ada kasus membuang sampah dengan
kapasitas berlebih. Pengadilan Negeri (PN) Jambi menjatuhkan denda uang
sebesar Rp 20 juta kepada pembuang sampah bernama Ali Johan Slamet warga
Kota Jambi. Ali langsung membayar denda itu.
Ali Johan Slamet lahir di Rantau Prapat, 18 November 1979. Berumur 40
tahun, bekerja sebagai karyawan swasta, alamat Jl. Yunus Sanis Komplek Handil
Lestari No.8 A RT 04 Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung Kota Jambi.
Awal mula perkara ini terjadi karena Ali pada saat itu kedapatan membuang
sampah melebihi muatan dan tidak pada jam yang telah diatur oleh Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2013. Ali kedapatan membuang sampah pada Sabtu, 5
Januari 2019 pukul 12.00 WIB di Simpang Komplek Arsenal, Jl. Bangka RT 21
Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Ali membuang
sampah menggunakan mobil pick up yang tidak sesuai pada Pasal 47 Huruf e,
Huruf j, dan Huruf k.
Laporan atas kejadian Ali dilakukan oleh salah seorang Satpol PP atas nama
Fengky Ananda yang melapor pada tanggal 5 Januari 2019. Surat perintah
penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dikeluarkan saat itu
juga.
Ini adalah sidang perkara cepat yang mana dalam aturan hukumannya tidak
lebih dari 3 bulan kurungan apabila tidak membayar denda. Denda Rp 20 juta
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dijatuhkan setelah terdakwa terbukti bersalah dan melanggar Perda Kota Jambi
Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
Karena yang dilanggar ini adalah ketentuan pidana yang diatur dalam Perda,
maka hakim menjatuhkan hukuman sesuai dari aturan yang ada di dalam Perda itu
bahkan ancaman dendanya maksimal bisa sampai Rp 50 juta. Saat di persidangan
si pelanggar meminta keringanan denda sebesar Rp.20 juta, dan hakim
memutuskan dengan Nomor Perkara: 1/pid.C/2019/PN Jmb. Pelanggar hanya
membayar denda Rp 20 juta. Sebelumnya antara si pelanggar dengan pihak
Pemkot Jambi sudah ada kesepakatan dan mau membayar uang sebesar Rp 40
juta. Tetapi hakim meringankan karena si pelanggar minta keringanan.
Diketahui kasus ini bermula saat Ali kedapatan membuang sampah dahan
kelapa dengan jumlah banyak di tempat pembuangan sampah (TPS) di Kecamatan
Jelutung Kota Jambi. Ia kemudian diamankan Satpol PP Kota Jambi karena
membuang sampah dibatas ketentuan diluar jam yang diatur.
Sedangkan dalam Hukum Islam itu sendiri tentang membuang sampah
sembarangan itu di katakan dalam hadits Nabi. Dalam riwayat At-tirmidzi dari
Sa‟id bin Musayyab, Nabi Bersabda :

َّ إِ َّن
ِّب نَ ِظيف يُ ِحب النَّظَافَةَ َك ِريم يُ ِحب
َ َللاَ تَ َعالي طَيِّب يُ ِحب الطَّي
)7272 :ْال َك َر َم َج َواد يُ ِحب ْالجُو َد فَنَظِّفُوا أَ ْفنِ َيتَ ُك ْم (رواه التيرمدى
Artinya:
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Sesungguhnya Allah swt. Itu baik, Dia menyukai kebaikan.Allah itu bersih, Dia
menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu
dermawan ia menyukai kedermawanan maka bersihkanlah olehmu tempattempatmu. (H.R. at –Tirmizi: 2723)

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,
maka peneliti mengambil judul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa
Kurungan 1,5 Bulan (Penjara) dan Denda Rp 20.000.000,00 Terhadap
Perkara Membuang Sampah Sembarangan di Kota Jambi (Studi Kasus
Pengadilan Negeri Jambi)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di
atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi tolak ukur
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara terhadap
putusan hakim berupa kurungan 1,5 bulan (penjara) dan denda Rp
20.000.000,- terhadap perkara membuang sampah sembarangan di Kota
Jambi ?
2. Bagaimana analisis terhadap putusan hakim dengan Nomor Perkara:
1/Pid.C/2019/PN Jmb tentang perkara membuang sampah sembarangan di
Kota Jambi ?
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3. Bagaimana penerapan peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang
pengelolaan sampah di kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini
dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan mengkaji analisis terhadap putusan hakim berupa
kurungan 1,5 bulan (penjara) dan denda Rp 20.000.000,- terhadap perkara
membuang sampah sembarangan di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui Analisis Yuridis putusan hakim dengan Nomor
Perkara: 1/Pid.C/2019/PN Jmb tentang perkara membuang sampah
sembarangan di Kota Jambi dalam Penerapan Peraturan Daerah Undangundang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
3. Untuk mengetahui penerapan peraturan daerah nomor 8 tahun 2013
tentang pengeloaan sampah di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan
hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam
dua aspek yaitu:
1. Aspek Teoritis
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu
pengetahuan analisis terhadap putusan hakim berupa kurungan 1,5
bulan (penjara) dan denda Rp 20.000.000,- terhadap perkara
membuang sampah sembarangan yang melebihi kapasitas di Kota
Jambi.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam
penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian pembuangan
sampah sembarangan yang melebihi kapasitas.
2. Aspek Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran kepada lembaga dan masyarakat khususnya. Serta
menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum tentang hukum
terhadap pembuangan sampah sembarangan yang melebihi
kapasitas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas.
b.

Dapat dijadikan acuan penegakan hukum terhadap pelaku
pembuangan sampah sembarangan yang melebihi kapasitas di
Kota Jambi.

c. Untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Prodi
Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
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E. Kerangka Teori.
Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau
dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.16 Berdasarkan
pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Teori Dasar Pemidanaan.
1) Teori Dasar Pemidanaan.
Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli
hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan
atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

a. Absolute atau vergeldings theorieen (vergelden/imbalan).
Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus
dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu
sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan,
imbalan (velgelding) terhadap orang yang melakukan perbuatan
jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si
korban.
b. Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan).
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari
pemidanaan adalah bukan velgelding, akan tetapi tujuan (doel) dari

16

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986. hlm. 103
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pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud
dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat
daripada pemidanaan (nut van de straf).

c. Vereningings theorieen (teori gabungan).

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnnya yang kurang
dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan
pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari
pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu
pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula
sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum17.
Kembali

berbicara

mengenai

tujuan

pemidanaan,

bahwa

pada

prinsipnya tujuan tersebut termaktub dalam berbagai teori pemidanaan yang
lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori pemidanaan terbagi dua dan dari
penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan
lainnya. Adapun tiga teori pemidanaan

yang dijadikan alasan pembenar

penjatuhan pidana :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien),
2. Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorien),
17

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
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3. Teori gabungan (verenigingstheorien).

2) Teori Keadilan.
Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan
yang adil.Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan
berpihak kepadayang benar. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan
tunduk pada hukumyang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan pada
dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan
pikiran serta rasionalitas dari setiap individu masyarakat. Keadilan tidak
berbentuk dan tidak dapat terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat
dalam prespektif pencarian keadilan. Dalam memberikan putusan terhadap
suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasanalasan dan pertimbangan-pertimbanganyang jelas. Berlakunya KUHAP
menjadi pegangan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan yang
tepat dan harus dapat dipertanggungjawabkan.18
Berikut ini merupakan pandangan Aristoteles tentang keadilan.
Keadilan menurut Aristoteles dalam buku Sudikno Mertokusumo adalah
memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi
menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

18

Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani SuatuPerkara

Pidana,Aksara Persona Indonesia, Jakarta, 1987, hlm 50.
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a) Keadilan Legal
Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang
sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini berarti semua orang harus
dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang
bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau
kelompok masyarakat dengan negara.
b) Keadilan Komulatif
Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang
satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga
negara yang lainnya. Keadilan komulatif menyangkut hubungan
horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain.
Dalam bisnis, keadilan komulatif juga disebut atau berlaku sebagai
keadilan tukar. Dengan kata lain keadilan komulatif menyangkut
pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.
c) Keadilan substantif
Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai
dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat
kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak
substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formalprosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya
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melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal
salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah
cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan
tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain keadilan
substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undangundang yang tidak memberi rasa keadilan sekaligus menjamin
kepastian hukum. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian
mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif
undang-undang,

sehingga keadilan substansial selalu saja sulit

diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan
lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

F. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus
yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan
diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.19 Analisis pokok-pokok bahasan
dalam penelitian ini memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan:
1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,
perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui sebab-musabab,
duduk perkaranya, dan sebagainya20

19

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.96
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997 : 32

20
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2. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini.21
3. Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat
dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum
dalam Pasal 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri
atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara,
kurungan dan denda;dan pidana tambahan, yang meliputi:
pencabutan hak-hak tertentu,perampasan barang-barang tertentu
dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana
Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2)KUHP terdiri dari:
pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu
tertentu.
4. Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus
dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum
adalah uang denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian, yang
dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Denda kebanyakan
dibayarkan di pengadilan, tetapi polisi di negara tertentu bisa

21

Pasal 1 Butir (11) KUHAP
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menjatuhkan tilang terhadap pengemudi yang melanggar lalu
lintas.22
5. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses
produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga).
Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari
manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat
berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak
dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang
kelingkungan.

G. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka atau dapat juga disebut landasan teori, atau kajian teori
merupakan studi pendahuluan (preliminary study) yang bertujuan untuk mencari
data tentang masalah penelitian. Dengan kata lain tela’ah kepustakaan merupakan
analisis teoritik tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil
penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.23
Kajian mengenai analisis terhadap putusan hakim berupa kurungan 1,5
bulan (penjara) dan denda Rp 20.000.000,- terhadap perkara membuang sampah
sembarangan di Kota Jambi

22

Kamus Besar Bahasa Indoneisa,1997:32
Ishaq,Ibid,hlm 83.
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1.

Mikel Armando24, dengan judul sanksi membuang sampah sembarangan
menurut Hukum Islam dan peraturan daerah di Kota Palembang pada
tahun 2017. Ini adalah skripsi diploma oleh mahasiswa Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwasanya
hukuman terhadap pelaku membuang sampah menurut Hukum Islam
dilarang dan menjadi haram karena akibatnya. Sedangkan hukuman
terhadap pelaku membuang sampah sembarangan menurut Peraturan
Daerah di Kota Jambi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 kurungan
paing lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-(lima
puluh juta rupiah)
Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya, yaitu sama-sama
membahas masalah perihal pembuangan sampah sembarangan yang
melebihi kapasitas. Perbedaannya penelitian di atas lebih ke sanksinya
sedangkan penelitian saya menganalisis perihal analisis terhadap putusan
hakim berupa kurungan 1,5 bulan (penjara) dan denda Rp 20.000.000,terhadap perkara membuang sampah sembarangan di Kota Jambi

2. Muhammad Sa’dullah25, dengan judul pembuangan sampah sembarangan
(Analisis perbandingan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

24

Mikel Armando,”Sanksi membuang sampah sembarangan menurut Hukum Islam dan Peraturan
Daerah di Kota Palembang” (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah,2017) di akses
pada 15 Mei 2019 pukul 20.06 WIB
25
Muhammad Sa’dullah, “Pembuangan sampah sembarangan (analisis perbandingan Undangundang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah dan Fikih lingkungan)” (Yogyakarta:
Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga,2016) diakses pada 15 Mei 2019 pukul 20.15 WIB
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pengelolaan sampah dan fikih lingkungan) pada tahun 2016. Ini adalah
skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Berdasarakan penelitian dapat disimpulkan bahwasanya dalam konteks
hukum di Indonesia, nilai filosofis dari hukum larangan pembuangan
sampah secara sembarangan terdapat dalam Undang-undang Nomor 18
Tahun 2007 Tentang pengelolaan Sampah. Merujuk pada latar belakang
penyusunan dan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah terdapat Sembilan asas yang mendasari
pengelolaan sampah yaitu asas tanggungjawab, asas keberlanjutan, asas
manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas
keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama
meneliti tentang pembuangan sampah secara sembarangan, undangundang yang diberlakukan hampir sama dengan undang-undang yang saya
pakai dalam penelitian ini. Perbedaannya penelitian ini menganalisis
perbandingan

Undang-undang

Nomor

18

Tahun

2008

Tentang

Pengelolaan Sampah dan Fikih Lingkungan, sedangkan penelitian saya
menganalisis putusan hakim mengenai Undang-undang Nomor 8 Tahun
2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
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3. Efrinaldi riki26, dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Buang Sampah
Sembarangan Dalam Perda kota Padang No 21 tahun 2012 perspektif
hukum islam pada tahun 2018. Ini adalah skripsi mahasiswa hukum tata
negara Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. berdasarkan
penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya masih banyak ditemukan
sampah berserakan, membuang sampah tidak pada tempatnya, membakar
sampah dan mengais-ngais sampah di kontainer sampah serta warga yang
belum menaati Perda sampah. Padahal di dalam Pasal 61 Perda Kota
Padang No. 21 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang
dengan sengaja membuang sampah tidak pada tempat yang telah
ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf d
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp. 5 juta. Rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan
sanksi pidana dalam Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang buang sampah
sembarangan di Kota Padang.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya sama-sama
meneliti tentang pembuangan sampah secara sembarangan, Perbedaannya
penelitian di atas lebih ke penerapan sanksi perspektif hukum islam,
sedangkan penelitian saya menganalisis terhadap putusan hakim berupa
kurungan 1,5 bulan (penjara) dan denda Rp 20.000.000,- terhadap perkara
membuang sampah sembarangan di Kota Jambi.
26

Riki, Efrinaldi (0020) Penerapan Sanksi Pidana Buang Sampah Sembarangan Dalam Perda
kota Padang No 21 tahun 2012 perspektif hukum islam. Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.
diakses pada 20 Juni 2018 pukul 01.50 WIB

BAB II
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan juga data pendukung
diambil dari lapangan sebagai bahan dasar penulisannya. Kemudian, penulis
menggunakan literatur untuk menganalisis.
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif.
Penelitian ini fokus untuk mengetahui tentang analisis terhadap putusan hakim
berupa kurungan 1,5 bulan (penjara) dan denda Rp 20.000.000,- terhadap perkara
membuang sampah sembarangan di Kota Jambi.
Pada penelitian kualitatif ini yaitu penelitian dengan cara wawancara
mengumpulkan dokumen-dokumen, peraturan dan undang-undang, literatur
pustaka, seperti buku, serta tulisan-tulisan yang berkaitan tentunya, serta artikel
melalui media masa internet sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
Penggunaan metode kualitatif disni dimaksudkan untuk mengetahui dan
memahami prinsip umum penegakan hukum bagi pelanggar yang membuang
sampah tidak pada waktunya.
Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti
pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti
sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

18

19

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna dari pada generalisasi.27

1. Lokasi atau Daerah Penelitian
Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis
mengambil lokasi penelitian di Kota Jambi.
B. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan data primer dan data
sekunder.
a. Data primer
Data primer adalah data atau sejumlah keterangan yang
diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi
objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang
diperoleh dari lapangan.16
Adapun data primernya yaitu:
-

Data lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber
Pengadilan Negeri Jambi

27

-

Tinjauan langsung kelapangan di Wilayah Kota Jambi

-

Al-qur’an

-

KUHP

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta. Hal.12-16.
SayutiUna(editor),Pedoman Penulisan Skripsi ,Edis irevisi,(Jambi:Fakultas
SyariahIAINJambidanSyariahPress,2012),hlm.34.
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b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau jumlah keterangan yang
diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara.
Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain,
sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan
kedua, ketiga dan seterusnya.17
Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini:
-

Peraturan Daerah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Sampah

-

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

-

Skripsi

-

Koran

-

Buku

-

Berita internet

c. Data Tersier
Data tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan
penjelasan lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan sekunder
yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.18
2. Sumber Data
Sumber data adalah sebagai bahan baku informasi atau subjek
tempat asal data diperoleh, dapat berupa bahan pustaka atau orang yaitu
16

Sayutiuno.Op.Cit,Hal.43
SayutiUna,Pedoman Penulisan Skripsi :edisi revisi,(Jambi:SyariahPress,
2014),hlm.35.
17
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informan atau responden. Penentuan sumber data yang berdasarkan dari
sumber dokumen, sumber kepustakaan dan sumber lapangan.
Sumber data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan
penelitian.19 Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang menjadi sumber
data dalam penelitian ini adalah jawaban dari wawancara penulis dengan
informan dilapangan, isi dari dokumen-dokumen dan buku-buku.
C. Instrumen Pengumpulan Sumber Data
Instrumen

pengumpulan

data

yang

digunakan

dalam

penelitian

ini.Tujuannya ialah agar data yang diperoleh valid dan komprehensif berikut
adalah :

a. Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan
mengajukan

pertanyaan-pertanyaan,

berdasarkan

tujuan

tertentu.

Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara tak terstruktur
dan wawancara terstruktur.
Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara
mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara
terbuka (open ended interview), sedangkan wawancara terstruktur sering
juga disebut wawancara baku (standardized in interview), yang susunan

18

Sugiyono,MemahamiPenelitianKualitatif,(Bandung:Alfabeta,2014),hlm 1.
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pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan
pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan20.
Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara
terstruktur. Penulis memilih wawancara jenis ini karena ingin mendapatkan
data yang benar-benar akurat dan tepat serta ketat mengenal permasalahan
yang diteliti. Dengan jenis wawancara ini, peneliti mendapatkan data sesuai
dengan yang dibutuhkan dan terfokus dalam bahan wawancara serta tidak
melebar dan keluar dari koridor wawancara yang dibutuhkan. Wawancara
yang dibutuhkan penulis disini ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jambi.
b. Dokumentasi
Untuk mendapatkan data yang lebih akurat selain diperoleh dari
sumber manusia juga diperoleh dari dokumentasi. Dokumentasi biasa
berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.
Dokumen yang bebentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan,
cerita, biografi, pertauran, kebijakan.
Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup,
sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni,
yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Dokumentasi yang
dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa Undang-undang dan berkas
mengenai perkara Pembuangan sampah sembarangan yang melebihi
kapasitas.
19

DeddyMulyana,MetodePenelitianKualitatif,(Bandung:PTRemajaRosakarya
Offset,2006),hlm 180.
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D. Teknik Analisis Data
Dalam analisis data kualitatif, Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa
analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil
wawancara,

catatan-catatan

dan

bahan-bahan

yang

dikumpulkan

untuk

meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan
memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.21
Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil penelitian
akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini penulis
lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan. Pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang
muncul

dari

catatan-catatan

tertulis

dilapangan.

Masalah-masalah

pembuangan samapah sembarangan yang melebihi kapasitas di Kota Jambi.
Diambil melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu
dan mengkodifikasikan data tersebut sehingga bisa disajikan.
2. Penyajian Data
Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memungkingkan
peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan
penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga
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dapat berbentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan.Semuanya dirancang
guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan
mudah dipahami.22
Penyajian data mengenai analisis terhadap putusan hakim berupa
kurungan 1,5 bulan (penjara) dan denda Rp 20.000.000,- terhadap perkara
membuang sampah sembarangan di Kota Jambi
3. Verfikasi Data
Penarikan

kesimpulan

utuh.Kesimpulan-kesimpulan

sebagai
juga

dari

diverifikasi

konfigurasi
selama

yang

penelitian

berlangsung. Kesimpulan dapat diubah setelah seluruh data di analisis
terhadap putusan hakim berupa kurungan 1,5 bulan (penjara) dan denda Rp
20.000.000,- terhadap perkara membuang sampah sembarangan di Kota
Jambi
E. Sistematika Penulisan
Bertujuan untuk memudahkan masalah-masalah dalam penelitian ini, dan
dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka
pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung
sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang secara sistematis.
F. Jadwal Penelitian
JADWAL PENELITIAN
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BAB III
GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Jambi.
Pengadilan Negeri Jambi Kelas I A berada dibawah hukum Pengadilan
Tinggi Jambi, merupakan salah satu pelasana kekuasaan Kehakiman dilingkungan
peradilan umum, yang tugas pokok Pengadilan Negeri adalah “menerima,
memeriksa, memetuskan, dan menyelesaikan perkara yang masuk” di tingkat
pertama.
Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Jambi berdiri pada masa peralihan
pendudukan Jepang ke Republik Indonesia tahun 1945. Dengan terbentuknya
Propinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958, yang pada
waktu itu bernama Pengadilan Negeri Djambi, kemudian berubah nama menjadi
Pengadilan Negeri Telanaipura pada tahun 1972 dan berubah kembali menjadi
Pengadilan Negeri Jambi.
Lokasi gedung kantor Pengadilan Negeri Jambi yang pertama di Jalan Rd.
Mattaher (Kantor Pendapatan Daerah, Kantor Catatan Sipil Kodya Jambi, Kantor
Markas Pertahanan Sipil Kodya Jambi) yang semula berasal dari Kantor
Pengadilan Adat Jambi. kemudian pindah ke gedung Kantor Pengadilan Negeri
Jambi yang baru di Jalan Jenderal A. Yani No. 16 Telanaipura Jambi, yang
operasional penggunaan gedungnya diresmikan oleh Menteri Kehakiman yang
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diwakili oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan, Bapak Hadi Purnomo, S.H pada
tanggal 22 April 1972.
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi pada mulanya meliputi
Kotamadya Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung. Dan
dengan terbentuknya pengadilan-pengadilan negeri ditingkat Kabupaten; yang
pertama adalah Pengadilan Negeri Muaro Bungo tahun 1963, Pengadilan Negeri
Tanjung Jabung tahun 1974, Pengadilan Negeri Bangko 1981, Pengadilan Negeri
Sungai Penuh dan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tahun 1982, yang pada
waktu itu masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, kemudian menjadi
wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan terakhir terbentuknya
Pengadilan Tinggi Jambi tahun 1981 maka menjadi wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Jambi.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan
Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman pada pasal 10 diselenggarakan oleh badan-badan peradilan
dan pasal 11 ayat (1) secara organisatoris, administratif, finansial, berada dibawah
kekuasaan Mahkamah Agung RI, dimana sebelumnya dibawah naungan
Departemen Hukum dan HAM.
Daftar Ketua Pengadilan Negeri Jambi adalah sebagai berikut:


Abdullah Basri, S.H (tahun 1972 s.d 1980)



H. P. Panggabean, S.H., M.S (tahun 1981 s.d 1984)
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Wagiman, S.H (tahun 1984 s.d 1987)



H. Dirwoto, S.H (tahun 1987 s.d 1990)



Suharso, S.H (tahun 1990 s.d 1993)



Amir Sjarifuddin Harahap, S.H (tahun 1993 s.d 1994)



Ramelan, S.H (tahun 1994 s.d 1997)



M. Ali Syarifuddin, S.H (11-03-1997 s.d 12-09-1998)



Monang Sohar Sitohang, S.H (12-09-1998 s.d 07-10-2000)



H. M. Suwis Dachlan, S.H., M.H (07-10-2000 s.d 15-07-2003)



H. Chairil Anwar, S.H (15-07-2003 s.d 29-01-2007)



H. Irwan, S.H (29-01-2007 s.d 30-12-2007)



Achmad Subaidi, S.H., M.H. (26-02-2008 s.d. 28-04-2010)



Makkasau, S.H., M.H. (28-4-2010 s.d. 31-08-2010)



Haryono, S.H., M.H. (01-09-2010 s.d. 28-08-2012)



Suprabowo, S.H., M.H. (29-08-2012 s.d. 29-01-2015)



Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum. (29-01-2015 s.d. 15-06-2016)



Barita Saragih, S.H., LLM (16-06-2016 s.d. 02-08-2017)



Badrun Zaini, S.H., M.H (03-08-2017 s.d. 05-07-2018)



Edy Pramono, S.H., M.H (06-07-2018 s.d. 03 November 2019)



Jon Effreddi, SH., MH (04 November 2019 s.d sekarang
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Pengadilan Negeri Jambi masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi
Jambi dan daerah hukum meliputi wilayah Kota Jambi terdiri dari 11
Kecamatan yaitu :
Tabel : 2

KECAMATAN

JUMLAH
PENDUDUK
(JIWA)

LUAS

KEPADATAN

WILAYAH

PENDUDUK

(KM2)

(JIWA)

KOTA BARU

75.384

36,11

2.088

ALAM BARAJO

97.184

41,67

2.332

JAMBI

61743

11,41

5.411

PAAL MERAH

89.835

27,13

3.311

JELUTUNG

63.369

7,92

8.001

PASAR JAMBI

12.532

4,02

3.117

TELANAIPURA

50.482

22,51

2.243

DANAU SIPIN

48.228

7,88

6.120

SELATAN

31

DANAU TELUK

12.083

15,70

770

PELAYANGAN

13.585

15,29

888

JAMBI TIMUR

66.709

15,94

4.185

TOTAL

591.134 Jiwa

205.38 km2

38.446 jiwa/km2

Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi yang berkedudukan di kota
Jambi (ibukota propinsi) tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum
yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki
pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2
Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang
daerah hukumnya meliputi Wilayah Propinsi Jambi dan sejak tahun 2010
Pengadilan Negeri Jambi berfungsi sebagai pengadilan tindak pidana
korupsi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Jambi.
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B. Struktur dan Tugas Pokok Pokok Pengadilan Negeri Jambi
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C. VISI, MISI dan MOTTO

VISI
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI JAMBI YANG AGUNG”

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jambi.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Jambi.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan NegeriJambi.

MOTO
“PELAYANAN PRIMA JADI KEUTAMAAN KAMI”

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara
terhadap putusan hakim berupa kurungan 1,5 bulan (penjara) dan
denda Rp 20.000.000,- terhadap perkara membuang sampah
sembarangan di Kota Jambi

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat
ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan
hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk
menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk
menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada
batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus
berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan
bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di
hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan
alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa
terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti
yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti
satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan
pada hakim.
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Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang
menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14
ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:
“Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang
diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”15

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan
bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari
segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini. Seorang
terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu,
dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana
sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari
suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, hakim harus
merumuskan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan bab XV pasal 47
Perda No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolan Sampah yang bunyinya16 :
Setiap orang atau Badan dilarang :
a. memasukkan sampah ke daerah;
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Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
Perda No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolan Sampah
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b. melakukan kegiatan impor sampah;
c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya;
d. membuang , menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai
binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, fasilitas umum
dan tempat lainnya yang sejenis;
e. membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
f. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan
kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 1
(satu) meter kubik;
g. membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di jalan, jalur
hijau, taman, sungai, saluran drainase dan tempat –tempat
umum lainnya;
h. membuang air besar (hajat besar) di jalan, jalur hijau,
taman, sungai, saluran drainase dan tempat umum;
i. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas
untuk kepentingan dinas;
j. membuang sampah di luar tempat /lokasi pembuangan yang telah
ditetapkan;
k. membuang sampah di TPS di luar waktu yang telah ditentukan;
l. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA;
m. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan.
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Bab XIX Pasal 56 dan Pasal 57 Perda No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolan
Sampah yang bunyinya17 :
Pasal 56 Sanksi Administrasi
(1)

Setiap orang atau Badan yang melakukan perbuatan melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ; Pasal 16; Pasal 17;
Pasal 18; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 24;
Pasal 25; Pasal 26; Pasal 27 dan Pasal 47 dikenakan sanksi administrasi
berupa:
a. Denda;
b. Uang paksa;
c. Pencabutan izin.

(2)

Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57 Ketentuan Pidana
(1)

(2)

Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan
sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan dan/atau denda setinggi- tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang
memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat
(2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang
menyebutkan bahwa:
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“Dalam mempertimbangkan berat dan ringannya pidana, hakim wajib
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana
penjara terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran pembuangan sampah juga
harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan
tindak pidana pelanggaran tersebut. Apabila terdakwa baru pertama kali
melanggar aturan Perda No 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolan Sampah, maka
hakim wajib mempertimbangkan sanksi pidananya. Apalagi terdakwa mengakui
telah melanggar pelanggaran pembuangan sampah dengan membuang sampah di
atas batas yg di tentukan.
Berikut ini hasil wawancara dengan Morailam Purba sebagai Hakim Tunggal
dalam Sidang Cepat kasus Pembuangan Sampah Sembarangan.
“Saya hakim tunggal yang tunjuk untuk perkara kasus pembuangan
sampah sembarangan. Dengan tersangka atas nama ALI JOHAN
SELAMAT. Perkara terjadi Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah
Kota Jambi No.8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, pada hari
Sabtu tanggal 05 Januari 2019 pukul 12.00 WIB di Simpang Komplek
Arsenal Jl. Bangka RT.21 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung
Kota Jambi pembuangan sampah menggunakan Mobil Pick Up yang tidak
pada tempatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Huruf e, huruf j
dan k.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tersangka atas nama ALI
JOHAN SELAMAT, melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah
Kota Jambi No.8 Tahun 2013 Tentang Pengelolan Sampah, tersangka melanggar
Pasal 47 Huruf e bunyinya “membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas
kendaraan”, Huruf j bunyinya “membuang sampah di luar tempat /lokasi
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pembuangan yang telah ditetapkan” dan Huruf k bunyinya” membuang sampah di
TPS di luar waktu yang telah ditentukan”.

“Sanksi administrasi dalam perkara ini tercantum dalam Pasal 56 Perda
No.8 Tahun 2013 Tentang Pengelolan Sampah yang berbunyi " (1)
Setiap orang atau Badan yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18;
Pasal 19; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 24; Pasal 25; Pasal
26; Pasal 27 dan Pasal 47 dikenakan sanksi administrasi berupa: a.
Denda, b. Uang paksa, c. Pencabutan izin. (2) Tata cara dan pelaksanaan
sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Walikota”. Jadi, dalam perkara ini saya memutuskan sanksi
administrasi berupa denda.”

Berdasarkan wawancara diatas perihal sanksi administrasi dalam perkara ini
hakim memutuskan sanksi denda.
“Ketentuan pidana perkara pembuangan sampah sembarangan hakim
melihat dari ketentuan pidana pasal 57 Peraturan Daerah Kota Jambi
No.8 Tahun 2013 Tentang Pengelolan Sampah yang berbunyi “ (1)
Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikenakan
sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan dan/atau denda setinggi- tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran”.

Berdasarkan wawancara diatas perihal ketentuan pidana perkara pembuangan
sampah sembarangan tersangka ALI JOHAN SELAMAT seharusnya dikenakan
sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan
/atau denda setinggi-tinggnya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
“Perkara ini berlangsung dari tanggal 05 Januari 2019, pendaftaran perkara
hari, tanggal Selasa, 08 Januari 2019 sekaligus Penetapan Hakim,
Penujukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Sidang
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Pertama dan Persidangan langsung dilaksanakan pada saat itu juga. Pada
hari tanggal , Kamis, 24 Januari 2019 putusan hakim “Menyatakan
terdakwa ALI JOHAN SELAMAT bersalah melakukan pelanggaran Pasal
44 huruf e, j dan k Peraturan Daerah Kota Jambi No.8 Tahun 2013
Tentang Pengelolan Sampah menghukum terdakwa dengan hukuman
pidana denda Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) apa bila denda tidak
dibayar diganti 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari kurungan”.

Berdasarkan

wawancara

diatas,

dapat

disimpulakn

bahwasanya

hakim

Menyatakan terdakwa ALI JOHAN SELAMAT bersalah melakukan pelanggaran
Pasal 44 huruf e, j dan k Peraturan Daerah Kota Jambi No.8 Tahun 2013 Tentang
Pengelolan Sampah menghukum terdakwa dengan hukuman pidana denda Rp
20.000.000 (dua puluh juta rupiah) apa bila denda tidak dibayar diganti 1 (satu)
bulan dan 15 (lima belas) hari kurungan.

Mengapa putusan hakim berbeda dengan ketentuan pidana pada pasal 57 Perda
No.8 Tahun 2013 Tentang Pengelolan Sampah? Hakim ada pertimbangan sendiri
yaitu:
“Saya melihat disini terdakwa sangat koperatif selama dalam memberikan
keterangan, terdakwa mengakui semua kesalahnnya. Bahwasanya
terdakwa juga tidak mengetahui kalau yang terdakwa perbuat melanggar
Perda tersebut. Dan dilihat dari kelakukan terdakwa, terdakwa baru saat ini
melakukan suatu pelanggaran. Itu termasuk dalam pertimbangan hakim.
Dan sebelum putusan itu dinyatakan terdakwa sebelumnya sudah damai
dengan Satpol PP. Terdakwa meminta keringanan hukuman dalam perkara
pelanggaran pembuangan sampah sembarangan. Mengingat dan
menimbang akhirnya saya memutuskan terdakwa ALI JOHAN
SELAMAT bersalah melakukan pelanggaran Pasal 47 huruf e, j dan k
Peraturan Daerah Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolan
Sampah menghukum terdakwa dengan hukuman pidana denda Rp
20.000.000 (dua puluh juta rupiah) apa bila denda tidak dibayar diganti 1
(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari kurungan”.
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B. Bagaimana analisis terhadap putusan hakim berupa kurungan 1,5
bulan (penjara) dan denda Rp.20.000.000,- terhadap perkara
membuang sampah sembarangan di Kota Jambi

Perkara Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan dalam Nomor
perkara 1/Pid.C/2019/PN Jmb, masuk dalam sidang cepat, karena dalam sehari
kasus ini disidang dan langsung diputuskan pidananya.

Dasar Perkara:

1.

Laporan Kejadian No. LK / 001/ I / 2019 / SATPOLPP, Tanggal 05
Januari 2019 Pelapor An. FENGKY ANANDA, S.STP, ME

2. Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.dik/ 001 / I/2019/SATPOL PP,
Tanggal 05 Januari 2019
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. SPDP/001/X/2019
SATPOL PP,Tanggal 05 Januari 2019

Perkara:

Telah terjadi Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Jambi
No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, pada hari Sabtu tanggal 05
Januari 2019 pukul 12.00 WIB di Simpang komplek arsenal Jl. Bangka RT. 21
Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi pembuangan Sampah
menggunakan Mobil Pick Up yang tidak pada tempatnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 Huruf e, Huruf j dan Huruf k
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Fakta-fakta:

1. PEMANGGILAN :
a. Terhadap saksi An. FENGKY ANANDA, S.STP, ME Bin AMRIL
HUSNI tidak dilakukan pemanggilan dan saksi selaku pelapor
datang menghadap penyidik telah diambil keterangan sebagai saksi
pelapor
b. Terhadap saksi An. ALAMSYAH POWA dan saksi datang
menghadap penyidik telah diambil keterangan sebagai saksi
c. Terhadap Saksi An. ARIF dan saksi datang menghadap penyidik
telah diambl keterangan sebagai saksi
d. Tersangka An. ALI JOHAN SELAMAT telah menghadap pada
tanggal 05 Januari 2019 di Kantor Satpol PP Kota Jambi dan
dilakukan pemeriksaan tersangka

2. PENANGKAPAN

Terhadap tersangka tertangkap tangan

3. PERINTAH PENAHANAN

Terhadap Tersangka tidak dilakukan Penahanan

4. KETERANGAN SAKSI - SAKSI
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SAKSI PERTAMA (I) : FENGKY ANANDA, S.STP, M.E umur 38
Tahun, Lahir di Jambi 28 Februari 1980, Agama Islam, Pekerjaan PNS Satpol PP
Kota Jambi, Jenis Kelamin Laki - Laki, Pendidikan Terakhir S2 Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Jl. Doktor Siwabessi No. 70 RT. 13 Kel. Buluran Kenali Kec.
Telanaipura Kota Jambi.

a. Saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan
rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan
yang sebenar-benarnya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (
PPNS )
b. Saksi Menerangkan bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada
hubungan keluarga dengan orang yang bernama sdr ALI JOHAN
SELAMAT dan saksi baru mengetaui sdr ALI JOHAN SELAMAT
pada saat melakukan Pembuangan Sampah di Simpang Komplek
Arsenal di Jl. Bangka RT. 21 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan
Jelutung Kota Jambi
c. Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi Pembuangan
Sampah tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Januari
2019 pukul 12.00 WIB di Jl. Bangka RT. 21 Kelurahan Kebun
Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
d. Saksi menerangkan bahwa saksi pada saat itu melihat ada
ditemukan Pembuangan Sampah yang bukan pada tempatnya
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e. Saksi menerangkan bahwa Sampah tersebut yang tertangkap
tangan oleh petugas adalah benar milik sdr ALI JOHAN
SELAMAT terletak di Simpang Komplek Arsenal Jl. Bangka RT.
21 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi,
Berupa SAMPAH 1 (Satu) Mobil Pick Up BH 9815 NL
f. Saksi menerangkan bahwa saksi masih mengenalinya bila
dikemudian hari diperlihatkan barang bukti berupa Sampah 1
(Satu) Mobil Pick Up BH 9815 NL.

SAKSI KEDUA (II) : ARIF, umur 33 Tahun, Lahir di Jambi 10 Januari
1985, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Pendidikan Terakhir SMA Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. HM Yusuf
Nasri No. 02 RT. 02 Kel. Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi

a. Saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan
rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan
yang sebenar-benarnya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (
PPNS ).
b. Saksi Menerangkan bahwa saksi mengenal karena bos di tempat
saya bekerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang
bernama sdr ALI JOHAN SELAMAT
c. Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi Pembuangan
Sampah tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Januari
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2019 pukul 11.30 WIB di Jl. Bangka RT. 21 Kelurahan Kebun
Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi
d. Saksi menerangkan bahwa saksi pada saat itu menyaksikan dan
melihat dengan mata kepala sendiri Pembuangan Sampah yang
bukan pada tempatnya.
e. Saksi menerangkan bahwa Sampah tersebut yang tertangkap
tangan oleh petugas adalah benar milik sdr ALI JOHAN
SELAMAT terletak di Simpang Komplek Arsenal Jl. Bangka RT.
21 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi,
Berupa SAMPAH 1 (Satu) Mobil Pick Up BH 9815 NL
f. Saksi menerangkan bahwa saksi masih mengenalinya bila
dikemudian hari diperlihatkan barang bukti berupa Sampah 1
(Satu) Mobil Pick Up BH 9815 NL.

Keterangan Tersangka:

TERSANGKA Nama : ALI JOHAN SELAMAT , UMUR 40 Tahun,
lahir di Rantau Prapat, tanggal 18 November 1979, Agama Budha, PEKERJAAN
karyawan

SWASTA,

Jenis

kelamin

laki-laki,

KEWARGANEGARAAN

Indonesia, Alamat JL. Yunus Sanis Komplek Handil Lestari No. 8A RT. 04 Kel.
Kebun Handil Kec. Jelutung Kota Jambi
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Menerangkan :

a. Tersangka menerangkan bahwa Tersangka sekarang ini dalam
keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan
memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
b. Tersangka

menerangkan

bahwa

benar

dalam

Perkara

yg

dipersangkakan kepada Tersangka sekarang ini untuk setingkat
Penyidik Tersangka tidak didampingi oleh PENASEHAT hukum
akan tetapi Tersangka Jawab Sendiri.
c. Tersangka Menerangkan bahwa tersangka lahir di Rantau Prapat
Tanggal 18 November 1979
d. Tersangka menerangkan bahwa saat ini tinggal di Jl. Yunus Sanis
Komplek Handil Lestari No. 8A RT. 04 Kel. Kebun Handil Kec.
Jelutung Kota Jambi.

5. Barang Bukti

Dalam perkara ini barang bukti yang telah disita antara lain berupa
Sampah 1 (Satu) Mobil Pick Up BH 9815 NL.

6. PEMBAHASAN :
1) Analisa Kasus :
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Berdasarkan fakta-fakta yaitu keterangan para saksi , keterangan tersangka
dan barang bukti yang ada maka Analisa kasus dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pada hari Sabtu Tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WIB
di Simpang Komplek Arsenal di Jl. Bangka RT. 21 Kelurahan
Kebun Hadil Kecamatan Jelutung Kota Jambi tersangka saudara
ALI JOHAN SELAMAT telah terjadi Pelanggaran Perda Kota
Jambi No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK / 001/ I / 2019 /
SATPOL PP Tanggal 05 Januari 2019.
b. Pelaku Pelanggaran Perda tersebut adalah sdr ALI JOHAN
SELAMAT selaku Pemilik Sampah tersebut.
c. Pelanggaran Pembuangan Sampah tidak pada tempatnya dan tidak
pada Jam yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan yang
berlaku pada Tanggal 05 Januari 2019 Tersangka sdr ALI JOHAN
SELAMAT yang beralamat Komplek Arsenal di Jl. Bangka RT. 21
Kelurahan Kebun Hadil Kecamatan Jelutung Kota Jambi berupa
Sampah 1 (Satu) Mobil Pick Up BH 9815 NL.
d. Tersangka tidak mengetahui bahwa perbuatan ini melanggar Pasal
47 Huruf e, Huruf j dan Huruf Perda Kota Jambi Nomor 8 Tahun
2013 Tentang Pengelolaan Sampah

7. KESIMPULAN
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Dengan demikian terhadap Tersangka ALI JOHAN SELAMAT telah
terbukti melakukan Pelanggaran Perda Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 Tentang
Pengelolaan Sampah yang berlokasi di Simpang Komplek Arsenal di Jl. Bangka
RT. 21 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi pada hari Sabtu
Tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WIB dengan maksud telah
melakukan Pembuangan Sampah tidak pada Jam yang telah ditentukan sesuai
dengan Peraturan yang berlaku.

8. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil Fakta-fakta, analisa Yuridis tersebut diatas , maka
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berpendapat bahwa perbuatan tersangka
sdr ALI JOHAN SELAMAT telah memenuhi unsur delik yang tercantum Pasal 47
Huruf e , j dan Huruf k Peraturan Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 Tentang
Pengelolaan Sampah, dan untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap
penuntutan.
9. Putusan Akhir
Mengingat dan menimbang akhirnya hakim memutuskan terdakwa ALI
JOHAN SELAMAT bersalah melakukan pelanggaran Pasal 47 huruf e, j dan k
Peraturan Daerah Kota Jambi No.8 Tahun 2013 Tentang Pengelolan Sampah
menghukum terdakwa dengan hukuman pidana denda Rp 20.000.000 (dua puluh
juta rupiah) apa bila denda tidak dibayar diganti 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas)
hari kurungan.
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C. Bagaimana penerapan peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang
pengelolaan sampah di kota Jambi

Pemerintah selain sebagai pembuat peraturan juga sebagai pelaksana,
pengontrol dan pengawasan kebijakan berdasarkan undang-undang. Evaluasi
kebijakan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta
kualitas layanan pemerintah dalam mengelola sampah. Dalam menjalankan
perannya sebagai pelayanan publik, pemerintah sebagai aktor pembangunan
dihadapkan pada berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai
upaya menjawab permasalahan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan
peraturan atau kebijakan dan program-program pembangunan untuk mencapai
tujuan tersebut.
Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Peraturan Daerah
Kabupaten atau Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati atau
Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.18 Peraturan Daerah merupakan
wujud nyata dalam pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah
dan sebaliknya, Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam
25

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta : Kanisius,
2007), hlm. 202.
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penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan
penjabaran yang lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi.
Untuk mengelola sampah secara baik, Pemerintah Kota Jambi telah
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Sampah ini meliputi Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan dan Strategi
Pengelolaan Sampah, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah
Daerah, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat dan Pelaku Usaha,
Perizinan,

Penyelenggaraan

Pengelolaan

Sampah,

Pembiayaan

dan

Kompensasi, Kerja Sama, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Data dan
Informasi, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peran Masyarakat,
Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyelesaian sengketa, Penyidikan,
Sanksi Administrasi dan ketentuan Pidana. Semua itu bertujuan untuk
menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.
1. Mekanisme Pengelolaan Sampah
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang
Pengelolaan Sampah pada pasal 5 disebutkan Pemerintah Daerah
menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan
sampah paling sedikit memuat arah kebijakan pengurangan dan
penanganan sampah dan program pengurangan dan penanganan
sampah. Sistem pengelolaan sampah dilaksanakan oleh dua SKPD
terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup
(DLH). Untuk DLH bertugas untuk pengelolaan sampah sedangkan
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untuk pengangkutan sampah dilaksanakan oleh Dinas PU.
Pengangkutan dimaksudkan sebagai kegiatan operasi yang
dimulai dari titik timbulnya sampah sampai ke TPS atau TPA.
Pengangkutan sampah yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum
adalah mengambil sampah dari bak sampah yang sudah disediakan di
masing-masing kecamatan dengan sistem transfer depo dan manual
untuk di angkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Adapun prosedur
yang dilakukan dalam pengangkutan dibawah dinas pekerjaan umum
adalah :

Berangkat dari
rumah pukul
05.30

Mulai
Mengangku
t Sampah
Sesuai

Mengantri di
TPA Talang
Gulo

Membuang
sampah

Gambar 1 : Prosedur Pengangkutan Sampah

Penanganan yang telah dilakukan adalah pengumpulan sampah
dari sumber- sumbernya, seperti dari masyarakat (rumah tangga) dan
tempat-tempat umum yang dikumpulkan di TPS yang telah disediakan
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untuk selanjutnya diangkut dengan truk ke TPA. Bagi daerah-daerah
yang belum mendapat pelayanan pengangkutan mengingat sarana dan
prasarana yang terbatas telah dilakukan pengelolaan sampah secara
swakelola atau kelompok swadaya masyarakat. Ada beberapa jenis
sarana pengangkutan sampah yang digunakan di Kota Jambi, yaitu:
a. Truck biasa. Kendaraan jenis ini masih digunakan di Kota Jambi.
pemakaiannya tidak praktis karena proses bongkar muat sampah
perlu waktu lama dan tenaga lebih banyak. Kelebihannya adalah
pada kapasitas tampung yang besar ( 16 m³).
b. Dump Truck. Kendaraan ini merupakan modifikasi dari truck
biasa, bak truck dapat digerakkan secara hidrolik sehingga proses
bongkar sampah bisa efektif. Sedangkan lama operasionalisasi
sama dengan truck biasa. Bak terbuat dari baja dengan kapasitas
bervariasi ( 8 m³). Jenis kendaraan ini digunakan pada pola
operasional transfer depo atau sistem Tempat Pembuangan
Sampah Sementara atau container yang berfungsi sebagai TPS.
c. Arm-Roll Truck. Yaitu truck tanpa bak dengan lengan hidrolik
untuk menggerakkan container. Dengan kendaraan ini, operasi
pengangkutan dan pembuangan sampah menjadi lebih praktis.
d. Patroli. Yaitu mobil kecil sejenis carry yang bertugas mengontrol,
mengawasi dan mengambil sampah-sampah yang tersisa di TPS
karena tidak terbawa oleh armada Arm-Roll ataupun Dump Truck.
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Tabel 4
Jumlah Armada Angkutan (Rute kerja terlampir)
No

Jenis Angkutan

Unit

1

Truck Biasa

40

2

Dump Truck

36

3

Arm Roll

13

4

Patroli

8

Sumber : Dinas PU Kota Jambi

Pelaksanaan pengelolaan dan pengangkutan sampah di Kota
Jambi yang dilakukan oleh dinas PU dilakukan setiap hari dengan
sistem pengangkutan bergilir setiap rutenya. Jadwal pengangkutan
sampah yang dilaksanakan rata-rata sebanyak tiga kali sehari dengan
jadwal sebagai berikut :

-Pukul 06.00-11.30 WIB
-Pukul 14.00-16.30 WIB
-Pukul 18.00-22.00 WIB
Kesimpulan diatas adalah bahwa kebersihan dan keindahan kota bukan
semata-mata tugas pemerintah, namun juga masyarakat karena masyarakat
sangat

berpengaruh

terhadap

kebersihan

Kota.

Pelaku-pelaku

utama
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pengelolaan sampah yaitu, masyarakat, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha.
Disisi lain agar masyarakat turut menjaga kebersihan, pemerintah juga harus
melakukan sosialisasi yang merata sehingga masyarakat dapat mengerti jenisjenis sampah agar mereka dapat membedakannya dan memberitahu bahwa
membuang sampah sembarangan itu terdapat sanksi administrasi berupa denda
yang tertera di Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang pengelolaan
sampah. Sebagai catatan, penulis memilih beberapa daerah yang paling
bermasalah dengan sampah dan daerah yang dikategorikan bebas sampah.
Beberapa daerah tersebut yakni kelurahan legok dan sekitar pasar Angso Duo,
Kelurahan kenali asam bawah, Beliung dan Bagan Pete serta paal merah
sebagai daerah bermasalah dan Kelurahan Suka karya dan paal lima sebagai
daerah yang bebas masalah sampah.
Setiap kebijakan yang dibentuk tentu akan ada evaluasi yang harus
dilakukan agar dapat diketahui apakah kegiatan tersebut telah mencapai tujuan
yang diinginkan atau sudah tepat pada sasaran yang diberikan. Dari
terbentuknya peraturan ini sejak tahun 2013 maka perlu diadakan evaluasi pada
peraturan daerah tersebut apakah sudah berjalan sesuai yang tercantum di
peraturan daerah tersebut atau belum. berdasarkan dari hasil lapangan yang
telah dilakukan peneliti melihat evaluasi dari peraturan daerah ini yaitu kurang
efektif dan kurang sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah ini,
hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam membuang
sampah yang mana kurang berjalan dan kurang penindakan dilapangan terhadap
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masyarakat atau perusahaan yang membuang sampah sembarangan atau tidak
pada tempatnya sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah tentang sanksi dan pelanggaran terhadap pembuangan sampah baik oleh
masyarakat maupun perusahaan dengan demikian selain kota tetap bersih tetapi
masyarakat juga di didik untuk patuh pada aturan hukum.
Kemudian dalam meningkatkan pelayanan permasalahan sampah
struktur organisasi-organisasi yang

melaksanakan kebijakan memiliki

pengaruh penting bagi pelaksanaan pengelolaan sampah dan sejauh ini
mendapatkan kendala dalam upaya menjalankan standar operasional prosedur
di lapangan, karena tenaga yang menjalankan pelaksanaan memiliki tingkat
pendidikan yang beragam, sehingga dalam pelaksanaannya struktur birokrasi
yang ada butuh pembenahan demi memaksimalkan kinerja dinas sebagai
pelaksana tugas pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun
2013 tentang pengelolaan sampah. Dengan adanya Peraturan Daerah ini
diharapkan secara hukum dapat menjawab permasalahan pengelolaan sampah
yang ada. Dilihat dari Peraturan Daerah bahwa setiap orang wajib berpartisipasi
dalam pengelolaan sampah. Membuang sampah ke TPS merupakan kewajiban
yang di ancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagaimana
diatur dalam pasal 56 dan 57. Menurut berbagai informasi dan pengamatan
penulis bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya sebagaimana di atur
dalam pasal 47 huruf j belum pernah ditegakkan. Hal ini dapat diartikan bahwa
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dalam realitanya pemerintah mengambil alih tanggung jawab atas pelanggaran
yang dilakukan oleh warga, karena secara kasat mata masih banyak sampah
yang di buang di sembarang tempat dalam arti tidak pada tempat yang telah
disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi.

Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah
belum dirasa cukup untuk mengatur dalam manajemen pengelolaan sampah di
Kota Jambi, dibutuhkan Perwal untuk mengatur pengelolaan sampah di Kota
Jambi. Secara umum, Peraturan Daerah ini sudah terlaksana, dan tujuan akhir
dari kebijakan yang dikemas dalam Peraturan Daerah ini sudah tercapai
meskipun masih belum optimum.

Aspek kebersihan sudah tercapai selain memang bersih, pengakuan
Pemerintah dalam memberikan Adi Pura Kirana merupakan bukti yang tidak
terbantahkan, namun disisi lain aspek kesehatan yang belum dapat dicapai
secara baik, karena beberapa fakta menunjukkan bahwa sampah masih dapat
menimbulkan polusi karena belum semua sampah dapat ditempatkan di TPS.
Apalagi jika musim hujan penyebaran kuman dan bakteri akan lebih cepat dan
menyebar luas. Adipura yaitu sebuah penghargaan bagi daerah yang berhasil
dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Kota jambi pernah
mendapatkan

piala

adi

pura

pada

tahun

2014

dan

2016

silam.

BAB V
KESIMPULAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara
dan dokumentasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jambi tentang
putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara atau denda
terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Jambi pada
tahun 2019. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:
1. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, Analisis Terhadap Putusan
Hakim Berupa Kurungan 1,5 Bulan (Penjara) dan Denda Rp 20.000.000,00
Terhadap Perkara Membuang Sampah Sembarangan di Kota Jambi (Studi
Kasus Pengadilan Negeri Jambi), kesimpulannya adalah bahwa Hakim

mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat
ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya.
Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain.
2. Hakim memiliki hak untuk memberikan putusan terhadap pelaku
pelanggaran. Hakim dapat memutuskan seberapa lama atau seberapa
banyak hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran, yang
mana harus sesuai dengan pelanggaran yang telah dilanggar oleh
pelaku dan sesuai dengan aturan yang ada.
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3. Penerapan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan
sampah di Kota Jambi telah dijalankan dengan baik. Namun, perda ini
masih banyak yang melanggarnya, lantaran kurangnya sosialisasi
kepada masyarakat. Sehingga masih banyak masyarakat yang
melanggar karena pemerintah hanya memberi tahu lewat spanduk
pemberitahuan bukan mengadakan sosialisasi secara langsung.
B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan
yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran.
Saran tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Peranan Pemerintahan sangat penting dalam memberi tahu masyarakat
tentang hukum atau peraturan daerah serta Undang-undang, agar
masyarakat dapat mengetahui apa saja yang harus ditaati dan tidak boleh
untuk dilanggar.
2. Pemerintah harus sesering mungkin dalam memberitahu masyarakat
seperti mengadakan penyuluhan atau bisa seperti membuat spanduk
berupa isi dari perda tersebut, dan memberitahu denda yang diberikan
apabila telah membuang sampah sembarangan.
3. Masyarakat juga hendaknya untuk tidak menutup mata dan seolah tidak
tahu adanya aturan tersebut, dan masih membuang sampah tidak pada
waktu yang sudah ada didalam peraturan tersebut. Maka dari itu kita
sebagai masyarakat harus lebih peduli terhadap lingkungan sekitar.
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