
I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Salah satu upaya yang sudah lumrah dilakukan oleh pembentuk Peraturan

Perundang-undangan agar warga masyarakat mematuhi hukum adalah dengan

mencantumkan sanksi yang akan dikenakan kepada setiap orang atau badan

hukum yang tidak mematuhi ketentuan hukum tersebut. Pencantuman sanksi ini

diharapkan dapat menimbulkan rangsangan agar orang tidak melakukan perbuatan

yang dilarang oleh hukum atau melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh

hukum. Ada pandangan yang menyatakan, bahwa  “Sanksi-sanksi negatif yang

berat akan dapat menangkal terjadinya kejahatan. Namun di samping itu ada pula

yang berpendapat, bahwa sanksi saja tidaklah cukup, sehingga diperlukan upaya-

upaya lainnya” (Soerjono Soekanto, 1988: 2).

Sanksi pidana,  baik yang berupa hukuman badan seperti penjara dan kurungan

maupun yang berupa hukuman denda dan ganti rugi, secara teoritis menurut

utilitarian theory (teori relatif atau teori tujuan) mempunyai dua tujuan yang

dikenal dengan istilah prevensi spesial dan prevensi general.

Prevensi spesial berpandangan, bahwa pengenaan pidana kepada pelaku tindak

pidana bertujuan agar si terpidana tidak melakukan lagi tindak pidana dan berubah

menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan menurut
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prevensi general, pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana akan memberi

pengaruh kepada msyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana

(lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: 18).

Menurut Roeslan Saleh (1978: 17), “Di dalam prevensi spesial dan prevensi

general terkandung perlindungan masyarakat. Dengan demikian, pengenaan

pidana terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk melindungi kepentingan

masyarakat”. Oleh karena itu menurut Johannes Andenaes (dalam Muladi dan

Barda Nawawi Arief, 1984: 16),  “utilitarian theory dapat disebut sebagai teori

perlindungan masyarakat (the theory of social defence)”. Dengan demikian, salah

satu tujuan pemuatan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan adalah

untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan yang memuat sanksi pidana, antara lain adalah

Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda) Kota Bandar Lampung No. 13

Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Pasal 23  Perda  Kota

Bandar Lampung No. 13 Tahun 2008  menentukan :

(1) Setiap pribadi atau badan hukum yang tidak memenuhi kewajiban dan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang merugikan Pemerintah Kota,
diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah; dan

(2) Setiap pribadi atau badan hukum yang memotong sapi, kerbau,  atau kuda
di luar pemotongan RPH akan disita dan dimusnakan, kecuali babi,
kambing, dan ayam.

Salah satu kewajiban orang atau badan hukum yang diatur dalam Perda Kota

Bandar Lampung No. 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan,

ditentukan dalam Pasal 10 angka 1, yaitu “Setiap pemotongan sapi, kerbau, dan
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kuda di wilayah Kota Bandar Lampung wajib melaksanakan pemotongan pada

Rumah Potong Hewan, kecuali bagi pemilik hewan yang memerlukan

pemotongan segera atau darurat”.

Menurut M. Irsan H.B., Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Periode 2004-

2009, Tujuan utama penyusunan dan pengesahan Perda Kota Bandar Lampung

No. 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang memuat

ketentuan pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari ancaman

Virus Antrac yang terdapat di dalam daging hewan berkaki empat, yang dapat

mengakibatkan kematian bagi manusia yang memakan daging tersebut. Dengan

diberlakukannya Perda No.13 Tahun 2008 ini menurut M. Irsan H.B., diharapkan

semua penjual daging hewan berkaki empat di Kota Bandar Lampung akan

memotong hewannya di Rumah Pemotongan Hewan (selanjutnya disingkat RPH)

milik Pemda Kota Bandar Lampung. Sebab, jika ada hewan berkaki empat yang

dipotong di luar RPH milik Pemda Kota Bandar Lampung, maka pemiliknya akan

dikenakan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23  Perda  Kota Bandar

Lampung No. 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pemotongan hewan di RPH milik Pemda Kota Bandar Lampung akan menjamin

daging hewan berkaki empat yang dijual di Kota Bandar Lampung sehat dan

terbebas dari virus antrac, karena setiap hewan yang akan dipotong terlebih

dahulu diperiksa kesehatannya. Hanya hewan yang sehat dan terbebas dari virus

yang mematikan yang dipotong.

Kenyataan di lapangan menunjukkan, bahwa hampir tidak ada penjual daging

hewan berkaki empat di Kota Bandar Lampung yang memotong hewannya di
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RPH milik Pemda Kota Bandar Lampung. Terhadap kenyataan ini seharusnya

Pemda Kota Bandar Lampung memproses para penjual daging tersebut sesuai

dengan ketentuan Perda Kota Bandar Lampung No.13 Tahun 2008 tentang

Retribusi Rumah Potong Hewan, yaitu menjatuhkan pidana kurungan 3 (tiga)

bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah. Namun

kenyataannya proses hukum dan penjatuhan pidana tersebut tidak dilakukan. Hal

ini jelas sangat merugikan masyarakat pengkonsumsi daging berkaki empat,

dalam arti masyarakat tidak terlindungi dari ancaman virus mematikan. Padahal

salah satu kewajiban pemerintah adalah melindungi masyarakat.

Bertolak dari uraian di atas penulis tertarik untuk membahas masalah sanksi

pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung No.13 Tahun 2008 tentang Retribusi

Rumah Potong Hewan melalui skripsi yang berjudul “Analisis Sanksi Pidana

dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Retribusi Rumah Potong Hewan”.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusun permasalahan yang akan diteliti

sebagai berikut :

a. Apakah faktor penyebab sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung

No.13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan tidak diterapkan?

b. Bagaimanakah mengefektifkan sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar

Lampung No. 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan?
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2.   Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini secara substansial dibatasi pada pembahasan

terhadap ketentuan pidana dalam Perda sebagai salah satu bentuk upaya

perlindungan masyarakat (social defence), sedangkan lokasinya dibatasi di Kota

Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.   Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui faktor penyebab sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar

Lampung No.13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan tidak

diterapkan.

b. Untuk mengetahui upaya mengefektifkan sanksi pidana dalam Perda Kota

Bandar Lampung No.13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

2.   Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah

ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya di bidang kebijakan

penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (penal policy) sebagai

bagian dari politik kriminal (criminal policy).

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada

Pemda Kota Bandar Lampung dalam rangka mengefektifkan sanksi pidana

dalam Perda Kota Bandar Lampung No.13 Tahun 2008 tentang Retribusi

Rumah Potong Hewan.
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah “konsep-konsep yang  merupakan abstraksi dari hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti”

(Soerjono Soekanto, 1984: 124).

Teori-teori tentang keberlakuan hukum biasanya membedakan antara tiga macam

hal berlakunya hukum sebagai kaedah. Hal berlakunya kaedah-kaedah hukum

tersebut biasanya disebut gelding (bahasa Belanda) atau geltung (bahasa Jerman).

Berkaitan dengan hal berlakunya kaedah hukum, Soerjono Soekanto dan Mustafa

Abdullah (1980: 13) mengemukakan tiga macam keberlakuan kaedah hukum

sebagai berikut :

1) Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya
didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen),
atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W.
Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara
suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logemann).

2) Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut
efektif. Artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori
kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh
masyarakat (teori pengakuan).

3) Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan
cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Menelaah ketiga macam keberlakuan kaedah hukum yang dikemukakan oleh

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah di atas, maka agar suatu kaedah hukum
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berlaku secara efektif, suatu kaedah hukum harus memenuhi ketiga macam

keberlakuan tersebut. Sebab,  dinyatakan oleh Soerjono Soekanto dan Mustafa

Abdullah (1980: 14) :

1) Bila suatu kaedah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka
kemungkinan besar kaedah tersebut merupakan kaedah mati (dode
regel).

2) Kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan),
maka kaedah tersebut menjadi aturan pemaksa (dwangmaatregel).

3) Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin kaedah
hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (ius
constituendum).

Penjelasan di atas menunjukkan betapa rumitnya masalah keberlakuan kaedah

hukum, karena biasanya seseorang hanya melihat dari satu sudut. Oleh karena itu

menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980: 14) :

Agar suatu kaedah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi,
senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit empat faktor, yaitu :
a. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri.
b. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan.
c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah

hukum.
d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Pasal 23  Perda  Kota Bandar Lampung No. 13 Tahun 2008  menentukan :

(1) Setiap pribadi atau badan hukum yang tidak memenuhi kewajiban dan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang merugikan Pemerintah
Kota, diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah; dan

(2) Setiap pribadi atau badan hukum yang memotong sapi, kerbau,  atau
kuda di luar pemotongan RPH akan disita dan dimusnakan, kecuali
babi, kambing, dan ayam.

Faktanya ketentuan Pasal 23  Perda  Kota Bandar Lampung No. 13 Tahun 2008

ini tidak pernah diterapkan.
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Penggunaan teori keberlakuan hukum dari Soerjono Soekanto dan Mustafa

Abdullah ini dalam melakukan penelitian sehubungan dengan permasalahan

dalam skripsi ini, diharapkan akan dapat menjawab permasalahan kedua

permasalahan tersebut, baik permasalahan pertama yaitu mengetahui faktor

penyebab sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung No.13 Tahun 2008

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan tidak diterapkan maupun permasalahan

kedua, yaitu mengetahui upaya mengefektifkan sanksi pidana dalam Perda Kota

Bandar Lampung No.13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

2.   Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambar hubungan antara

konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif

maupun empiris, biasanya telah dirumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau

telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu (Sanusi Husin, 1991: 9).

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dalam skripsi

ini, maka peneliti perlu menentukan beberapa konsep yang bertujuan untuk

menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami dan

mengerti skripsi ini, yaitu :

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui

keadaan yang sebenarnya (Gunawan, K. Adi, 2003: 54).

b. Tujuan sanksi pidana adalah mencegah terjadinya kejahatan di masa yang

akan datang. Pemikiran ini merupakan esensi dari teori Retributive (Romli

Atmasasmita dalam Benny K. Harman dan Hendardi, Tanpa Tahun: 74).



9

c. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi

dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang

jelas mengenai pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu

bagian dengan bagian yang lain dari seluruh isi tulisan dari sebuah skripsi dan

untuk mengetahui serta lebih memudahkan memahami materi yang ada dalam

skripsi ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai

berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah,

kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan

dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan

dalam membahas skripsi serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian tentang pengertian sanksi pidana, tujuan sanksi

pidana, peraturan daerah, dan ketentuan pidana dalam perda.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah

yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara

pengumpulan, pengolahan dan analisis data.
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari faktor

yang menyebabkan sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung No.13

Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan tidak diterapkan, dan

upaya mengefektifkan sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung

No.13 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

V. PENUTUP

Penutup adalah bagian akhir dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan

saran.


