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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penegakan hukum

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai alat sosial digunakan oleh pelopor perubahan yang

diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah

masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai

tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa,

maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan

memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam

kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga

dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum

dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum sebagai bagian

dari rangkaian proses hukum.

Hukum secara das sollen dipahami sebagai sistem aturan-aturan
(rules) berupa perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib
masyarakat6. Kendati aturan hukum kerap dilanggar masyarakat, maka
penegakan hukum dijadikan solusi dalam menciptakan, memelihara, dan
mempertahankan kedamaian bagi perilaku atau tindakan yang dianggap
pantas atau seharusnya. Penegakan hukum ditujukan sebagai sarana
tindakan administratif (sanksi administratif) dan tindakan yustisial yaitu
meliputi tuntutan perdata (ganti rugi atau biaya pemulihan lingkungan)
serta tuntutan pidana (sanksi pidana).7

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan

konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan.

6 Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 9.
7 Harun M. Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta,
hal. 58.
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Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak

hal.8“Dalam hal ini penegakan hukum diartikan sebagai suatu usaha

dalam mewujudkan cita-cita dan aturan-aturan hukum yang telah

diinginkan atau dicita-citakan oleh masyarakat sehingga menjadi

kenyataan dan penegekan hukum dalam hal ini merupakan suatu proses

yang melibatkan banyak hal seperti aparat penegak hukum dan

masyarakat.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh

Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.9“Dalam hal ini keinginan

hukum yang dimaksud ialah hal-hal yang telah di rumuskan di dalam

peraturan-peraturan hukum yang telah di buat dan di wujudkan dengan

bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan.Dengan pengertian lain,

penegakan hukum diusahakan untuk mewujudkan ide-ide keadilan,

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dengan

menerapkan sanksi-sanksi.Dengan pengertian lain, penegakan hukum

diusahakan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan
represif.10 Penegakan secara preventif dilakukan sebagai upaya untuk
mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat.
Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan dengan pemberian

8 Dellyana,Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta, Libert, hal. 32

9 Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, hal. 24

10 Teguh Prasetyo Adan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, hal. 111
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sanksi apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih
dilakukannya usaha pelanggaran hukum (di mulai dengan penyelidikan,
penyidikan, sampai pada penerapan sanksi administratif maupun sanksi
pidana).11

Penegakan hukum secara teoristis yang dihubungkan hukum pidana

(criminal law application), memiliki konsep bahwa hukum dijadikan

sebagai sarana pidana untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran

dalam keadaan dan situasi tertentu. Penegakan hukum tersebut

melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian,

kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan, termasuk didalamnya tentu

saja lembaga penasehat hukum.

Sudikno Mertokusumo menuangkan pemikiran bagaimana
menentukan penegakan hukum dijalankan, baik dihubungkan hukum
pidana maupun perwujudannya. Pertama : penegakan memiliki kepastian
hukum (rechtssicherheit), yakni ada perlindungan yustisiable terhadap
tindakan sewenang-wenang, harus berlaku, dan tidak boleh menyimpang.
Kedua : penegakan hukum memiliki manfaat (zweckmassigkeit), yakni
hukum yang dilaksanakan atau ditegakkan timbul adanya keresahan.
Ketiga : penegakan memiliki keadilan (gerechtigkeit), yakni ada asas
kesamarataan dan didasarkan pada kebutuhan12.

Berdasarkan paparan yang telah di mukakan di atas, maka penegakan

hukum terdapat 2 (dua) pemahaman teoritis baik secara luas maupun

sempit. Pertama, penegakan hukum secara luas adalah dijalankannya atau

tidak dijalankannya aturan normatif dengan mendasarkan pada norma

aturan hukum atau undang-undang yang berlaku, mencakup pada

nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai

keadilan yang ada dalam masyarakat. Kedua, penegakan hukum secara

11 Moeljatno, Op.cit., hal. 11-12.
12 Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Jakarta, Liberty, hal.
187.
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sempit adalah aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Indonesia sebagai negara hukum (recht staats) secara tegas menyatakan

pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, bahwa kepastian hukum ditujukan agar masyarakat

memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang

berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan

tentram.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum

Menurut Biezveld, penegakan hukum merupakan suatu pelaksanaan
wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu
yang di pengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor internal dan
faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari
kebijakan penegakan hukum itu tersendiri sedangkan faktor eksternal
berasal dari faktor non-teknis.13

Dalam hal ini pemerintah dalam menjalankan suatu aturan

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal ialah faktor dari kebijakan penegakan hukum itu sendiri

maksudnya ialah kebijakan yang ada di dalam pemerintahan tersebut

dalam melaksanakan suatu penegakan hukum seperti aturan hukumnya

seperti apa, aparat penegak hukumnya siapa, dan sarana prasarana dalam

menjalankan penegakan hukumnya seperti apa.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum di Indonesia
memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut14,
yaitu :

13 Sundari,Siti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan, Surabaya, Airlangga
University press, hal.45-46.

14 Soerjono Soekanto, Op.cit., hal. 39.
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a. Faktor hukum
Fakta di lapangan dalam praktik penyelenggaraan hukum kadang

berbeda atau bertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal
ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan
yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu
prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hakikatnya
penyelenggaraan hukum harus sejalan dengan law enforcement
disamping peace maintenance guna proses penyerasian antara nilai
kaidah dan pola perilaku nyata untuk mencapai kedamaian15.

Faktor hukum dalam penegakan hukum diperjelas Satjipto
Raharjo, dimana timbul karena adanya sumber baik dari segi materiil
dan segi formil. Segi materiil penegakan hukum didasarkan atas
perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan,
dan politik hukum dari pemerintah. Sementara, segi formil
penegakan hukum berkaitan dengan bentuk atau cara yang
menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, meliputi :
undang-undang, kebiasaan hukum, keputusan-keputusan hakim
(yurisprudensi), sepakat (consensus), dan pendapat sarjana hukum16.

b. Faktor aparat penegak hukum
Yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan

pe nerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
Kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau
kepribadian penegak hukum. Sebab fakta lapangan mengungkap
kualitas petugas kurang baik berpengaruh terhadap penegakan
hukum, baik pihak-pihak yang membentuk maupun yang
menerapkan hukum itu sendiri.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas
penegak hukum memainkan peranan penting. Apabila peraturan
sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik maka ada masalah di
dalamnya. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan
masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak
hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata
petugas atau penegak hukum. Dalam melaksanakan wewenangnya
sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang
melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap
melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan
oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.17
Penegak hukum tersebut mencakup atas :
1) Pejabat Kepolisian : Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik
Indonesia memiliki fungsi utama, yakni membina masyarakat
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal

15 Marwan Effendy, Op.cit., hal. 109.
16 Ibid.
17 Samsul Wahidin, 2014, Dimensi Hukum Perlindungnan & Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 25.
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hukum dan perundang-undangan (pre-emitif); disamping
menjaga pelanggaran hukum (preventif).

2) Jaksa : Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan, bahwa jaksa adalah pegawai pemerintah dalam
bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau
tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga
melakukan pelanggaran dalam hukum.

3) Hakim : Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Komisi Yudisial, meliputi Hakim Agung dan Hakim
Pidana dan Peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada
di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah.
Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang
amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1)
dan ayat (2), yakni hakim hakekatnya adalah profesi yang
melayani masyarakat dibidang hukum.

4) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) : Pasal 255 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, menyebutkan bahwa :“Satuan Polisi Pamong Praja
dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta
menyelenggarakan perlindungan masyarakat.” Berdasarkan
Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018
tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyebutkan
bahwa :“Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut
Satpol PP adalah perangkat daerah yang di bentuk untuk
menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta
menyelenggarakan perlindungan masyarakat.” Dan berdasarkan
Pasal 1 angka 6 Peraturan Walikota Samarinda tentang Susunan
Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Samarinda, menyebutkan bahwa : “Polisi Pamong Praja adalah
anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam
penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan dalam
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.”
Dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 16
Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyebutkan
bahwa : “(1) Dalam melaksanakan Perda Satpol PP Bertindak
selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah”
dan “(2) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau
Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Kejaksaan Negara Republik Indonesia, dan Pengadilan yang
berada di daerah provinsi/kabupaten/kota.”

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung
Faktor ini mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil,

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup
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dan seterusnya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai
merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.
Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat
bekerja dengan baik, apabila tidak di dukung dengan tenaga manusia
yang terdidik dan terampil serta kelengkapan kendaraan dan
alat-alat komunikasi yang proporsional dan keuangan yang cukup
dalam melaksanakan penegakan hukum. Oleh karena itu, sarana atau
fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam
penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak
akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang
seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat
Derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan, baik dari kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau
kurang. Paling tidak ada masyarakat atau kelompok sedikit
banyaknya mempunyai kesadaran hukum, dan juga pelanggar hukum.
Penegakan hukum dari masyarakat bertujuan untuk mencapai
kedamaian yang mempengaruhi kepatuhan hukumnya18.
Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya
hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga negara tidak
mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.19

Dalam hal pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah maka masyarakat
mempunyai peran dan kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan
terkait, yaitu:

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah yang berbunyi:

Pasal 28
(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang

diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

melalui:
a. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian

sengketa persampahan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

18 Ramly Hutabarat, 1985, Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia,
Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 78.

19 Soerjono Soekanto, 2014, Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Persada, hal.
178.
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diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan
daerah.”
Serta pada Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi:

Pasal 26
(1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah.
(3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke

TPS.
(4) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan

sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan
menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

(5) Sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga atau
pedagang wajib membuang sampahnya dan
mengeluarkan/membuang ke TPS pada pukul 18.00 - 06.00
Wita.”
Berdasarkan aturan di atas pada Pasal 28 Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjelaskan
bahwa masyarakat dalam hal ini mempunya peran dalam pengelolaan
sampah yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Peran
masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu seperti memberikan
usul, saran dan pertimbangan kepada pemerintah serta memberikan
saran dan pendapat dalam penyelesaian masalah persampahan.

Pada pasal 26 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa
masyarakat dalam hal ini mempunyai kewajiban dalam pengelolaan
sampah yang ada di Kota Samarinda. Kewajiban masyarakat dalam
pengelolaan sampah yaitu memelihara kebersihan dan lingkungannya
seperti kebersihan bangunan dan perkarangannya dari sampah,
sampah wajib di buang di TPS, dalam pengelolaan sampah rumah
tanga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan
menangani sampah dengan cara yang baik, sampah yang dihasilkan
wajib membuang ke TPS pada pukul 18:00-16:00 Wita.

e. Faktor kebudayaan
Kebudayaan (sistem) hukum mencakup nilai-nilai mana

merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap
baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga
dihindari)20. Kebudayaan penegakan hukum mengatur agar manusia
dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan
menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain21.

20 Ibid, hal. 182.
21 Laurensius Arliman S., 2015, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta,
Deepublish, hal. 65.
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Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena

menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur

dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum

tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak

hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum, penegakan

hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

B. Tinjauan tentang Pelanggaran

Pelanggaran ialah suatu perbuatan atau perilaku yang melanggar ataupun

menyimpang sesuai dengan kehendaknya tanpa memperdulikan suatu

peraturan. Melanggar dalam hal ini ialah terhadap tindak pidana yang lebih

ringan daripada kejahatan.22 Sejalan dengan paparan penegakan hukum yang

memiliki substansi pelanggaran, maka hukum disebut telah mengalami

gangguan terhadap tata tertib baik sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah

dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut

dapat termasuk kategori pelanggaran hukum.23

Pelanggaran hukum harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

dihukum24. Pelanggaran hukum secara konsisten akan menjadi salah satu

22 KBBI, Pengertian Pelanggaran, https://kbbi.web.id ,Access 05 November 2 Satipto Rahardjo.tt,
Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15. 018

23 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 134.
24 Moeljatno, h. 209.
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penyebab utama terjadinya berbagai bentuk perilaku yang menyimpang untuk

melakukan tindakan menurut kehendak pelaku.

Perilaku pelanggaran hukum dapat diwujudkan sebagai tindakan

dibawahnya kejahatan, yakni pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan

antarwarga masyarakat baik pelanggaran bersifat sosial ataupun norma,

sebagai contoh masyarakat yang membuang sampah di tempat yang dilarang

merupakan penggaran terhadap hak-hak sosial dan kenyamanan masyarakat

luas, sehingga pelanggaran ini perlu diatasi segera mungkin oleh penegak

hukum.

Lebih lanjut, pelanggaran hukum disebut sebagai tindakan melawan
hukum (onrechtmatige daad). Dalam ketentuan hukum pidana tidak
dijelaskan tindakan melawan hukum, namun secara perdata Pasal 1365 BW
(KUHPerdata) menyebut bahwa “tiap perbuatan yang melawan hukum dan
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan
kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Atau
dengan pengertian lain, pelanggaran terjadi karena melawan hukum jika
melanggar hak orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum dari si
pembuat; bertentangan dengan kesusilaan; dan bertentangan dengan
kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang
orang lain25.

Dengan demikian, seseorang melakukan suatu perbuatan melawan

hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan

undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti

langsung dipidana, namun mungkin dipidana, tergantung kepada

kesalahannya26. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya

perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan

25 Satjipto Rahardjo, Op.cit., hal. 86.
26 J. Remmelink, Op.cit., hal. 72.
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keyakinan Hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka

pengadilan27.

Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa pelanggaran merupakan

perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan pidana, dan perbuatan yang

dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan. Putusan

untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan

adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dan putusan. Perhatian dan

perbuatan tersebut diupayakan melalui penegakan hukum dan sanksi.

C. Tinjauan tentang Sanksi

Secara etimologis, sanksi (sanctie) diterjemahkan sebagai alat pemaksa
atau ancaman hukuman. Sanksi ditujukan untuk memaksa dan mengancam
guna ditaatinya suatu kaidah atau ketentuan undang-undang28. Istilah sanksi
kerap dihubungkan dengan pemidanaan seseorang atau hukuman pidana bagi
pelanggar, dimana sanksi bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan
terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang
dapat menggangu atau membahayakan kepentingan hukum29. Dalam konteks
ilmu sosial, sanksi digunakan sebagai kontrol sosial – dimana hukuman
dijatuhkan oleh kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan
oleh seseoarang atau kelompok.30

Hans Kelsen lebih lanjut memberikan istilah sanksi dalam “sistem norma
sosial” sebagai reaksi koersif atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang
mengganggu. Pandangan ini dijelaskan bahwa sanksi dirancang untuk
menjaga tingkah laku sosial dari organ komunitas untuk dilaksanakan. Norma
dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat
berhubungan dengan norma yang lainnya.31 Di lain sisi, konteks hukum
menyebut sanksi sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.
Pengadilan memiliki ancaman hukuman lebih berat dan mengikat karena
memiliki kekuatan hukum (absolute), dimana sanksi sebagai balasan atas

27 Fauzan dan Baharuddin Siagian,2017, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, Jakarta, Kencana,
hal. 818.

28 Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 23.
29 Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 81.
30 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal.162.
31 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, Pengantar Ke Filsafat Hukum,
Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 84.
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perbuatan pelaku hingga timbullah rasa jera dan juga untuk memenuhi
tuntutan umum32.

Hukum pidana (Ius Poenale) Secara singkat dapat diartikan sejumlah

perauran yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman

hukmannya.33 Sedangkan rumusan yang lengkap dilihat dari pendapat

Moeljatno yaitu :

Bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang
mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :34
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana
tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan;35

Romeyn memberi pendapat tentang hubungan kedua hukum tersebut
yaitu hukum pidana dapat dipandang sebagai hukum pembantu atau hulprecht
bagi hukum adminitrasi negara karena penetapan sanksi pidana merupakan
sarana untuk menegakkan hukum administrasi negara. Sebaliknya
peraturan-peraturan hukum di dalam perundang-undangan administrasi dapat
dimasukkan dalam lingkungan hukum pidana.36 Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa perundang-undangan hukum pidana tidak hanya bersifat
otonom tetapi dapat bersifat komplementer yaitu membantu menegakkan
hukum administrasi dan cabang hukum lainnya.

Perbedaan Sanksi Administrasi dan sanksi Pidana adalah, jika Sanksi

Administrasi ditujukan pada perbuatan, prosedurnya dilakukan secara

langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan. Sedangkan

Sanksi Pidana ditujukan pada si pelaku, sifat condemnatoir, harus melalui

32 Adami Chazawi, Op.cit., hal. 90.
33 Zamhari Abidin, 1986, Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (bagan) dan
Synopsis (Catatan Singkat), Jakarta, Ghalia Indonesia, hal.9.

34 Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keenam, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta,
hal. 1.

35 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana Kajian
Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 10

36 A. Siti Soetami, 1993, Hukum Administrasi Negara, Cetakan I, Semarang, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, hal. 16
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proses peradilan. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi seperti

berikut : Bestuursdwang (paksaan pemerintahan), penarikan kembali

keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif,

dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom). Sanksi kemudian

dimaknai dengan perluasan pendekatan yang dibangun sebagai salah satu

upaya untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran, yakni melalui hukum

pidana (stratbaar gesteld) dengan pelanggaran dikenakan sanksi pidana.

Sanksi pidana merupakan pertanggung jawaban pidana

(toerekeningsvatbaar persoon) jika perbuatan yang dilakukan seseorang telah

melanggar aturan atau melawan hukum (onrechtmatig)37. Di Indonesia, sanksi

pidana tercantum dalam Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk

Wetboek Voor Indonesie (BW) atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHP). Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP,

bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan

ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Setidaknya ada 3 (tiga) unsur dalam sanksi pidana, yaitu (1) merupakan
reaksi atas suatu aksi, yaitu reaksi atas suatu ‘criminal act’ atau tindak pidana;
(2) yang berwujud nestapa; (3) dan dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana
atau pelanggar (daader) oleh negara38. Untuk dapat dijatuhkannya pidana
terhadap pembuat tindak pidana atau pelanggar, haruslah ditentukan terlebih
dahulu mengenai perbuatan yang dilakukan, dan apakah pembuatnya dapat
dimintai pertanggungjawaban. Hal ini karena, antara perbuatan yang dilarang
(strafbaar) dan sanksi pidana (strafmaat) mempunyai hubungan sebab akibat
(causality). Dilihat dari hakikatnya, tindak pidana adalah perbuatan yang
tercela sedangkan sanksi pidana adalah merupakan konkritisasi dari celaan39.

37 Frank E. Hagan, 2013, Pengantar Kriminologi, Jakarta, Prenada, hal. 513.
38 Fauzan dan Baharuddin Siagian, Op.cit., hal. 789.
39 Barda Nawawi Arief, Op.cit., hal. 300.
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Berikut bentuk-bentuk sanksi tercantum dalam kodifikasi peraturan

perundang-undangan hukum pidana, yang termaktub dalam Pasal 10 KUHP

yang memisahkan antara pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu :40

1. Pidana pokok, terdiri atas :
a. Pidana mati : Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan dengan jalan

menjerat tali yang terikat di tiang gantungan leher pidana, kemudian
algojo menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Kemudian
Staatblad 1945 Nomor 123 yang dikeluarkan oleh Belanda
menyatakan bahwa pidana mati dijalankan dengan jalan tembak mati.
Staatblad ini diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun
1964, Lembaga Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi
Undang-undang nomor 5 Tahun 1969.

b. Pidana penjara : Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara
minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup, yang hanya tercantum
apabila ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau
pidana penjara dua puluh tahun). Jadi, pada umumnya pidana penjara
maksimum 15 tahun.

c. Pidana kurungan : diancam kepada delik-delik yang dipandang ringan
seperti delik culpa dan pelanggaran, dimana dimana jangka waktu
pemidanaannya lebih pendek dibandingkan dengan pidana penjara.

d. Pidana denda : Denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara
atau masyarakat, yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan
pidana kurungan. Dan pidana denda tersebut tetap dijatuhkan
walaupun terpidana telah membayar ganti rugi secara perdata kepada
korban.

2. Pidana tambahan, terdiri atas41 :
a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang
kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan
hak-hak tertentu dalam dua hal. Pertama, tidak bersifat otomatis,
tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Kedua, tidak
berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut
undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak
tertentu dirumuskan dalam Pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362,
363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh
hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu
saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup.

b. Perampasan barang-barang tertentu

40 J. Remmelink, 2017, Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier, Yogyakarta,
Maharsa, hal. 211-216.

41 Ibid.
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Pidana perampasan muncul dalam WB dan berdasarkan
konkordasi dikenal pula dalam KUHP yang tercantum dalam Pasal
39. Adapun barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan
Pasal 39 Ayat (1) KUHP , antara lain:
1) Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena

kejahatan, misal uang palsu;
2) Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk

melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang
digunakan terpidana untuk membunuh.

c. Pengumuman Putusan Hakim
Merupakan salah satu pidana tambahan yang hanya dapat

dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP.
Sanksi pengumuman putusan hakim ini belum pernah diterapkan
oleh pengadilan di Indonesia. Bahkan, belum ditemukan pembahasan
mendalam mengenai hukuman tersebut.

D. Tinjauan tentang Sampah

Sampah merupakan masalah apabila tidak dikelola dengan baik dan

sesuai dengan kebijakan pengolahan sampah. Sampah terdiri dari tumpukan

bahan bekas dan sisa tanaman (daun, sisa sayuran, sisa buangan lain), atau

sisa kotoran hewan atau benda-benda lain yang dibuang. Sebagaimana

disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

tentang Pengolahan Sampah, bahwa sampah dihasilkan dari setiap orang

dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Sampah

terdiri dari 9 (sembilan) jenis, yaitu sampah makanan, sampah

kebun/pekarangan, sampah kertas, sampah plastik, sampah karet dan kulit,

sampah kain, sampah kayu, sampah logam, sampah gelas dan keramik, serta

sampah berupa abu dan debu.

Peraturan Daerah Kota Samarinda No.02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Sampah mengatur mengenai jenis-jenis sampah, jenis-jenis sampah tersebut



30

termuat dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda No.02

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, ialah sebagai berikut :

Pasal 4

“Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sampah rumah

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.”

Pasal 5

(1) “Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berasal

dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan

sampah spesifik;”

(2) “Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam

pasal 4 berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan

khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.”

Berdasarkan lokasi terdapatnya sampah, dibedakan: (1) Sampah kota
(urban) yaitu sampah yang terkumpul di kota-kota besar; dan (2) Sampah
daerah sampah yang terkumpul dari luar kota seperti pedesaan, permukiman
dan pantai42. Keuntungan pembuangan sampah yang dapat diperoleh dari
pengelolaan sampah yang baik dapat dilihat dari beberapa segi yaitu: (1) segi
sanitasi, menjamin tempat kerja yang bersih, mencegah tempat berkembang
biaknya vektor hama penyakit dan mencegah pencemaran lingkungan
termasuk timbulnya pengotoran sumber air; (2) segi ekonomi mengurangi
biaya perawatan dan pengobatan sebagai akibat yang ditimbulkan sampah43.

Permasalahan sampah secara hukum dapat dikategorikan baik dari

pembuangan sampah kerap menjadi faktor utama pencemaran lingkungan dan

salah satu upayanya adalah melalui penegakan hukum lingkungan. Penegakan

hukum pembuangan sampah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor

42 Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan,
Jakarta, Erlangga, hal. 99-100.

43 Basriyanta, 2007, Manajemen Sampah, Jakarta, Kanisius, hal. 45-55.
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32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UUPPLH), mencakup : penegakan hukum administrasi; penegakan hukum

perdata; dan penegakan hukum pidana. Lebih lanjut Pasal 9 UUPPLH

menyebut pelaksanaan pengelolaan dan sampah sampah dilakukan pada

tiap-tiap daerah dan diwewenangi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota yang

meliputi: (1) Penetapan lokasi tempat penanganan akhir sampah dengan

mengacu kriteria dan standart minimal lokasi penanganan akhir sampah. (2)

Rencana lokasi tempat pengolahan akhir sampah harus dicantumkan dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/ kota. (3) Penetapan lokasi

tempat penanganan akhir sampah dalam Peraturan Daerah Rencana Tata

Ruang Daerah. (4) Menetapkan tarif retribusi sampah

Pengelolaan terhadap sampah sepatutnya dilakukan dengan baik. Apabila
pengelolaannya tidak baik maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik
terhadap manusia dan lingkungan. Menurut Astriani, dampak negatif yang
ditimbulkan dari sampah yang tidak dikelola dengan baik adalah sebagai
berikut:44“
a. Dampak terhadap kesehatan, dengan potensi terjangkitnya penyakit diare,

kolera, tifus, dan demam berdarah dikarenakan lokasi dan pengelolaan
sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak
terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan
menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing untuk dapat
menjangkitkan penyakit.

b. Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi dimana dampaknya akan
membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat,
bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah
bertebaran dimana-mana.

c. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan
akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan,
jembatan, drainase, dan lain-lain.

44 Jurnal IPB, Dampak Sampah terhadap manusia dan lingkungan, https://repository.ipb.ac.id ,
diakses tanggal 05 November 2018
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d. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang
tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk
pengolahan sampah.

Menurut penulis berdasarkan beberapa dampak yang telah di sebutkan di

atas ialah menjelaskan bahwa dampak negatif dari sampah sangat banyak

sekali terhadap kehidupan sehari-hari jika pengelolaannya tidak di lakukan

dengan baik, bagaimana jika sampah tersebut di buang di sembarangan

tempat tanpa di kelola sama sekali. Hal tersebut bisa menyebabkan

pencemaran lingkungan dan menimbulkan penyakit berupa virus atau bakteri

yang ada pada sampah tersebut yang membahayakan kesehatan masyarakat.“

E. Tinjauan tentang Peraturan Daerah

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk

menetapkan peraturan daerah. Peraturan Daerah merupakan salah satu

produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia.Peraturan daerah adalah peraturan bersifat lokal

yang berlaku di daerah tempat produk hukum tersebut dibentuk yakni daerah

provinsi, daerah kabupaten dan kota. Dalam tata urutan peraturan

perundang-undangan di Indonesia, peraturan daerah dimaksud menjadi salah

satu bagian dalam bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Peraturan daerah (Perda) adalah Peraturan Perundang Undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan dari
Kepala Daerah (Bupati/Walikota). Peraturan Daerah berisi materi muatan
mengenai urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau mewujudkan
kebijaksanaan baru untuk menampung kondisi khusus daerah serta
penjabaran lebih lanjut peraturan perundang undangan lebih tinggi. Karena
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itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
tingkatnya atau kepentingan umum.45

Perda merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang

dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah

merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.46

Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota disebutkan pula dalam

pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan47, sebagai berikut : “Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan

persetujuan bersama Bupati/Walikota.” Dari beberapa pengertian di atas

Peraturan Daerah ialah Peraturan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota atas persetujuan Bupati atau Walikota

mengenai aturan yang terdapat di dalam daerah tersebut sesuai ciri khas

daerah masing-masing.

Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang
akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah
masalah-masalah sosial atau publik. Pada umumnya masalah sosial dapat
dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:
1. Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat

yang bermasalah. Misalnya: maraknya perjudian atau beredarnya
minuman keras dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan
masyarakat terganggu.

45 Dayanto dan Asma Karim, 2015, Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoretik dan Pedoman
Pembentukannya, Yogyakarta, Deepublish, hal. 9-10.

46 Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi Ekonomi, Jakarta, Kompas, hal. 31-32.
47 Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
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2. Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi
proporsional dengan keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang
retribusi pemeriksaan kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat
kecil sehingga peraturan daerah tersebut harus diganti. Pembuatan suatu
peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada dasarnya
hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat
dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah
harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya
antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak
asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.48 Berdasarkan tujuan
tersebut peraturan daerah di harapakan dapat mengatur kehidupan masyarakat
dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, kepentingan dari
masyarakat dan tetap memperhatikan hak asasi manusia.

Sebagaimana bahasan topik kajian penelitian, Pemda bertanggung jawab

dalam pengumpulan ulang dan pembuangan sampah dari pemukiman secara

memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam

pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk

operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah

kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan. Hal ini makin

diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi

barang harus mengelola sampah dari barang tesebut.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Sampah mengatur jenis-jenis larangan dimana setiap orang yang

melakukan pelanggaran terhadap larangan maka akan diancam dengan pidana

kurungan atau denda. Larangan tersebut sebagai berikut:

Pasal 38 angka 1 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun

2011 Tentang Pengelolaan Sampah berbunyi:

48 Prof. H. Rozali Abdullah, S. H., 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala
Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hal.131
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“Setiap orang atau pemilik/penghuni bangunan dilarang:

1. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang
di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran fasilitas umum, dan tempat
lainnya yang sejenis;

Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun

2011 Tentang Pengelolaan Sampah berbunyi:

(1) Siapapun dilarang membuang sampah dijalan umum tempat-tempat
umum, selokan-selokan, sungai ataupun tempat-tempat lain yang bukan
tempat untuk membuang sampah.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan

sebagaimana yang termuat dalam aturan di atas tersebut maka akan dikenai

hukuman yang diatur dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Samarinda

Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diancam
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pembuangan sampah di lokasi
yang tidak diperuntukan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai
dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku diancam dengan
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
pelanggaran.

Dalam penerapan sanksi diatas maka diatur pada ketentuan dalam

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Sampah dimana Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di

lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik

untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah,

Penyidik tersebut yang nantinya memberitahukan dimulainya penyidikan dan
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menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam

Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Sampah, yang berbunyi:

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang pengelolaan sampah, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaanh ditempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara tersangka;
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik

bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Pbenyidik
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka
atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lainnya
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.


