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ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF CRIME LAW TRANSPORT OF HAZARDOUS TOXIC 

WASTES 

( Study of Decision 119 / Pid / 2012 / PT.TK ) 

 

 

By 

Yuni pera utami 

 

Law enforcement is a process remedies, upright or the functioning of legal norms 

significantly as a code of conduct in traffic or legal relations in the society and 

state. The problems that exist in this study is How the criminal law enforcement 

criminal transportation of B3 and Is criminal law enforcement criminal 

transporting B3 is already oriented to realize the aspect of justice 

 

Approach to the problem which is used in this research is normative juridical 

approach and empirical approach yurisid . Data used in this study are primary data 

obtained directly from observations in the field and the secondary is obtained by 

performing a literature study of legal materials 

 

The results of research and discussion in this study is the enforcement of the 

criminal law against the transport of toxic materials hazardous waste in a sense 

less precise because the article is given to the defendant is less appropriate if in 

view of the condition of the evidence did not pollute the environment. Law 

enforcement has not been oriented to realize the justice aspect, the three basic 

values of the rule of law in society is described through three issues of justice, 

expediency, legal certainty. From the side of the philosophical aspects of justice, 

sociological usefulness / usability, then the juridical side of the rule of law. Yet 

oriented aspects of justice as based on social or economic aspects of the 

intervention by the law and impartial enforcement of the law is, not carried out the 

same treatment to the same actors. Agents who are already polluting B3 and 

actors who do not have administrative documents but have not polluting the 

environment should not be punished as offenders who already pollute the 

environment. 
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Law enforcement against criminal transportation of hazardous toxic wastes has 

yet to aspects of justice , law enforcement should have to know the true rule of 

law that is used to enable the fairness in deciding a case. Law enforcers should be 

a lot of views on the legal view of the other side so that law enforcement can run 

optimally, so they can be more responsive in dealing with similar cases that might 

occur in the future . 
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Bahan beracun berbahaya merupakan salah satu komoditi strategis di dalam 

pembangunan tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan bahan beracun 

berbahaya di dalam negeri merupakan hal yang amat penting dan bahkan mutlak. 

Oleh karena itu, pelaku penyalahgunaan pengangkutan bahan beracun berbahaya 

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini termasuk dalam 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur pada UU Nomor 32 

tahun 2009. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah 

penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana pengangkutan B3 dan Apakah 

penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana pengangkutan B3 sudah  

berorientasi untuk mewujudkan aspek keadilan.  

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara 

yuridis normatif dan pendekatan secara yurisid empiris. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari observasi di 

lapangan dan sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan 

bahan-bahan hukum. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum 

terhadap  pelaku tindak pidana pengangkutan limbah bahan beracun berbahaya di 

rasa kurang tepat karena pasal yang di berikan kepada terdakwa kurang tepat jika 

di lihat dari kondisi barang bukti yang sama sekali tidak mencemari lingkungan. 

Penegakan hukum tersebut belum berorientasi mewujudkan aspek keadilan, tiga 

nilai dasar dalam berlakunya hukum dimasyarakat dijelaskan melalui tiga 

persoalan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Dari sisi aspek filosofis itu 

keadilan, sosiologis kemanfaatan/ kegunaan, kemudian sisi yuridis mengenai 

kepastian hukum. Belum berorientasi pada aspek keadilan karena berbasis aspek 

sosial atau ekonomi yang diintervensi oleh hukum dan penegakan hukumnya tidak 

berimbang, tidak dilakukan perlakuan yang sama terhadap pelaku yang sama. 

Pelaku yang sudah melakukan pencemaran B3 dan pelaku yang tidak mempunyai 
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dokumen adminitrasi tetapi belum melakukan pencemaran lingkungan seharusnya 

tidak dihukum sama seperti pelaku yang sudah mencemarkan lingkungan. 

 

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan limbah bahan 

beracun berbahaya masih belum menunjukan aspek keadilan, seharusnya penegak 

hukum harus mengetahui benar aturan hukum yang  dipakai agar terjadi keadilan 

dalam memutuskan suatu perkara. Penegak hukum harus banyak melihat 

padangan hukum dari sisi lain sehingga penegakan hukum yang dijalankan dapat 

lebih optimal, sehingga bisa lebih tanggap lagi dalam menyikapi kasus-kasus 

serupa yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. 

 

 

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pengangkutan Limbah B3 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Tindak Pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat 

merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah 

(negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya 

dan bertambahnya tindak pidana yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma 

yang hidup dan berlaku didalam masyarakat. Seperti halnya tentang olie bekas, 

tidak luput dari aksi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan 

bahan beracun berbahaya. 

 

Bahan beracun berbahaya merupakan salah satu komoditi strategis di dalam 

pembangunan tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan bahan beracun 

berbahaya di dalam negeri merupakan hal yang amat penting dan bahkan mutlak. 

Oleh karena itu, pelaku penyalahgunaan pengangkutan bahan beracun berbahaya 

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

 

Lingkungan Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada 

rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek 

dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara. Dalam rangka pendayagunaan 

sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagaian hidup 



2 

berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu 

dan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan 

generasi masa datang. 

 

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma 

hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan 

lingkungan global serta perangkat hukum Internasional yang berkaitan dengan 

lingkungan hidup. 

 

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya tegak atau 

berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-

lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyek 

yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan 

semua obyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang melakukan 

aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan dengan 

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan 

atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya 

penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum 

tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan 

aparat penegakan hukum diperkanankan menggunakan daya paksa. 

 

Mengingat demikian banyaknya instansi (stuktur kelembagaan) dan pejabat 

(kewenangan) yang terkait dibidang penegakan hukum tampaknya memerlukan 
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peninjauan dan penataan kembali seluruh stuktur kekuasaan/kewenangan 

penegakan hukum. Jadi reformasi penegakan hukum mengandung arti reformasi 

kekuasaan/kewenangan di bidang penegakan hukum.
1
 

 

Penggunaan hukum lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) 

merupakan primum remedium, dan hukum pidana sebagai ultimum remedium. 

Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu penggunaan hukum pidana dapat diutamakan. 

Ini berarti bahwa Korporasi atau perusahaan Terbatas atau disebut juga Perseroan 

yang tidak melaksanakan kewajibannya berupa tanggung jawab sosial dan 

lingkungan seharusnya merupakan suatu perbuatan yang dapat di pidana.
2
  

 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang makin meningkat mengandung resiko 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar 

ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemar an dan 

perusakan lingkungan hidup tersebut akan merupakan beban sosial, yang pada 

akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung beban pemulihannya. 

Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan 

fungsi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang 

pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup begi peningkatan 

kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 

 

Masalah lingkungan pada hakekatnya adalah ekologi manusia. Masalah 

lingkungan timbul sebagai akibat adanya pencemaran terhadap lingkungan. Faktor 

                                                           
1
 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Semarang: PT.Citra Adtya Bakti, 2001, hlm.30. 
2
 M. Arief Amrullah, 2008, Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 

Yogyakarta, Hlm. 15 
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penyebab utamanya adalah adanya unsur kesalahan dari perusahaan-perusahaan 

yang beroperasi. Kesalahan itu meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian.
3
 

 

Bahan beracun berbahaya (olie bekas) menyangkut hajat hidup orang banyak 

maka dibuatlah aturan tentang bahan beracun berbahaya yang terdapat dalam 

undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Walaupun sudah ada aturan yang mengatur tentang bahan beracun berbahaya, 

tetapi masih banyak tindak pidana terkait pengangkutan bahan beracun berbahaya 

( dalam hal ini oli bekas).  

 

Berdasarkan perkara No.119/Pid/2012/PT.TK, dengan terdakwa I bernama Subadi 

bin Sutarmulyo, 39 (tiga puluh sembilan) tahun. Terdakwa II bernama Heriyanto 

bin Sunardi, 37 (tiga puluh tujuh) tahun. Terdakwa III bernama Edi Suprihno bin 

Pranoto, 48 (empat puluh delapan) tahun. Bahwa terdakwa I Subadi bin 

Sutarmulyo dan terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto, pada hari kamis tanggal 

26 Mei 2011 sekitar 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan 

Mei 2011, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Desa Yukum Jaya, Kecamatan 

Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah termasuk dalam wilayah Hukum 

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, 

melakukan perbuatan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan 

pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4) 

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009: perbuatan terdakwa dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

                                                           
3
 Ibid hlm. 16 
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Pada awal mulanya terdakwa I Subadi mendapatkan 45 (empat puluh lima) drum 

olie bekas melalui terdakwa III Edi Suprihno dengan cara membeli di PT. 

GREAT GIANT PINEAPPLEC COMPANY (GGPC) seharga Rp16.200.000,- 

(enam belas jutadua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I Subadi dan terdakwa 

II Heriyanto mencari kendaraan untuk mengangkut 45 (empat puluh lima) drum 

olie bekas, selanjutnya saksi Safei selaku pengemudi kendaraan truk merk Nissan 

jenis tronton No. Pol. H-1406 NA mendapatkan muatan olie bekas dari Bandar 

Jaya dengan tujuan ke Jakarta dengan biaya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta 

rupiah). 

 

Saksi Safe’i dengan kendaraan tersebut masuk kelokasi gudang tempat 

penyimpanan olie bekas di PT. GREAT GIANT PINEAPPLE COMPANY 

(GGPC) dan bertemu dengan terdakwa I Subadi, terdakwa II Heriyanto dan 

terdakwa III Edi Suprihno, ketika kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Safe’i 

mengangkut barang berupa 45 (empat puluh lima) drum olie bekas sampai dijalan 

Lintas Sumatra, Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten 

Lampung Tengah.  

 

Saksi Henriyatna selaku anggota Polri yang bertugas di Subdit II Dit Reskrimsus 

bersama dengan AKP Dayat Hadijaya selaku pimpinan berdasarkan Surat 

Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/83/V/Subdit II/2011/Di Reskrimsus tanggal 10 

Mei 2011, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan truk 

merk Nissan jenis tronton warna merah No. Pol. H-1406 NA yang kemudian oleh 

saksi Safe’i yang memuat 45 (empat puluh) drum berisi olie bekas tersebut, 

setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Henriyatna bersama dengan AKP Dayat 
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Hadijaya bahwa barang berupa 45 (empat puluh lima) drum berisi olie bekas 

(limbah B3) tersebut tanpa dilengkapi ijin pengangkutan dalam pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan surat-surat, setelah saksi Safe’i dilakukan pemeriksaan 

bahwa pemilik 45 (empat puluh) drum berisi olie bekas tersebut adalah terdakwa I 

Subadi, terdakwa II Heriyanto, terdakwa III Edi Suprihno. 

 

Berdasarkan keterangan Ahli Nurdin Kamil Saputra , ST : Olie bekas termasuk 

limbah B3 berdasarkan PP No. 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3 , 

disebutkan olie bekas masuk daftar limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik 

dengan kode limbah D 1005 d dan kewajiban yang harus dimiliki oleh badan 

usaha jika akan melakukan pengangkutan limbah B3 sebagaimana diatur dalam 

undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup antara lain : 1. Memiliki izin pengangkutan B3. 2. Jenis 

kendaraan yang digunakan harus sesuai dengan izin yang di keluarkan oleh 

Kementrian Perhubungan dan 3. Memiliki manifest. Dan kendaraan yang 

mengangkat limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan limbah B3 untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk mengetahui mata rantai 

pemidanaan dan penyebaran limbah B3 dan untuk menghindari penggunaan 

kendaraan angkutan limbah B3 dipergunakan untuk angkutan lain. 

 

Perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pengangkutan olie bekas (limbah 

tanpa izin dari instansi yang berwenang diatur dan diancam pidana dalam pasal 

102 jo Pasal 59 (4) UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo pasal ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang berbunyi 

“ Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 

(tiga miliar rupiah). 

 

Dalam perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan pidana kepada para 

terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan denda 

sebanyak Rp1000.000.000,- (satu miliar rupiah). Karena perkara ini banding oleh 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dijatuhkan hukuman penjara masing-masing 

selama 1 (satu) bulan dan denda sebanyak Rp1000.000.000,- (satu miliar rupiah). 

Unsur utama dari pasal-pasal di atas dalam kaitan dengan penyalahgunaan bahan 

beracun berbahaya adalah perbuatan mengangkut, menyimpan, dan menjual tanpa 

izin. Sebagai aparat penegak penegak hukum memilik tugas untuk menindak tegas 

dan menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan 

pengangkutaan bahan beracun berbahaya, khususnya hakim yang bertugas dalam 

menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan 

pidana. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam 

sebuah penelitian skripsi dengan judul: “Analisis Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Pengangkutan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (Studi Putusan 

No.119/Pid/2012/PT.TK)” 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas yang terdapat dalam latar belakang, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana 

pengangkutan limbah B3? 

b. Apakah penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana pengangkutan B3 

sudah berorientasi untuk mewujudkan aspek keadilan? 

 

2. Ruang Lingkup  

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terlalu luas dan tidak terjadi 

kerancuan dalam pembahasan permasalahan, maka ruang lingkup dalam penulisan 

skripsi ini hanya terbatas pada permasalahan penegakan hukum pidana dan yang 

menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak 

pidana pengangkutan limbah bahan beracun berbahaya di dalam perkara 

No.119/Pid/2012/PT.TK. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

 

1. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup permasalahan diatas maka 

penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui:  

a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana 

pengangkutan B3? 

b. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana 

pengangkutan B3 berorientasi mewujudkan aspek keadilan? 
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2. Kegunaan Penulisan 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, yaitu berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam 

upaya pemahaman wawasan dibidang ilmu hukum pidana mengenai Analisis 

penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana pengangkutan B3 dengan maksud 

untuk mewujudkan aspek keadilan. 

 

a. Kegunaan praktis 

Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan 

wawasan pengetahuan bagi masyarakat dan tambahan perpustakaan atau bahan 

informasi bagi segenap pihak yang memerlukan 

 

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan 

oleh peneliti.
4
 

 

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian dan penegakan sanksi 

pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat 

terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu: 

1. Tahap Formulasi 

2. Tahap Aplikasi 

3. Tahap Eksekusi  

                                                           
4
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, Hlm. 125 
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Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga 

kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, 

yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa 

yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini 

kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan 

sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah 

kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan 

kekuasaaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum 

pidana.
5
 

 

Penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan etis dan moral. Penegasan tidak 

beralasan selama kurun waktu lebih dari empat dasawarsa bangsa ini hidup dalam 

ketakutan, ketidakpastian hukum dan hidup dalam intimitas yang tidak sempurna 

antar sesama. Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana karena 

didalamnya terlibat subyek yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan 

masing-masing. Faktor moral sangat penting dalam menentukan corak hukum 

suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum 

yang berkeadilan tidak mungkin terwujud. 

 

Penegakan hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai atau konsep 

tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum bersifat 

abstrak. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif 

dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu keberhasilan 

                                                           
5
 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum 

Pidana, Bandung, PT. Citra Adtya Bakti, 2005, Hlm.30. 



11 

penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum, yaitu: 

a. Faktor hukumnya sendiri. 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. 

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku. 

e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa 

manusia didalam pergaulan hidup.
6
  

 

Dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak 

pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana dan besifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada alasan 

pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan 

tindak pidana harus mempunyai kesalahan.
7
 

 

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka 

terdakwa haruslah:
8
 

a. Melakukan perbuatan pidana  

b. Mampu bertanggung jawab 

c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan 

d. Tidak ada alasan pemaaf 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto, Op.Cit., Hlm.125. 

7
 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban 

Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Pranada Media, 2006, Hlm.74. 
8
 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1981, 

Hlm.79. 
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Perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan yang dinilai oleh 

masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Dalam pasal 11 

Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan 

diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan 

hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap 

tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan 

pembenar. 

 

Suatu perbuatan dikatakan besifat melawan hukum, apabila perbuatan itu masuk 

dalam rumusan delik sebagimana telah dirumuskan dalam undang-undang. Akan 

tetapi, perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak senantiasa bersifat melawan 

hukum, sebab mungkin ada hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya 

perbuatan tersebut.
9
 

 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dan konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. 

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai 

kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini 

dilakukan oleh hakim melalui putusannya.
10

 

 

Berdasarkan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan sifat yang baik dan yang jahat terdakwa. Sehingga putusan yang 

                                                           
9
 Tri Andrisman, Asas-Asas daj Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: 

Fakultas Hukum Unila, 2009, Hlm. 84. 
10

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011, Hlm. 102. 
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dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya. Menurut Sudarto 

sebelum hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu ada serangkaian 

pertimbangan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:
11

 

a. Keputusan mengenai perkaranya, ialah apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya. 

b. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah 

dan dapat dipidana 

c. Keputusan mengenai pidananya apabila  

 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kumpulan variabel-variabel yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang 

berkaitan dengan istilah-istilah dan untuk memahami pengertian-pengertian 

konseptual terhadap apa yang telah diteliti.
12

 Adapun pengertian dasar dari istilah-

istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

a. Analisis adalah merupakan sebuah kegiatan untuk meneliti suatu objek 

tertentu secara sistematis, guna mendapatkan informasi mengenai objek 

tersebut, sebagai contoh dalam dunia bisnis, pihak manajemen dalam sebuah 

perusahaan melakukan analisis untuk mendapatkan informasi mengenai target 

pasar, produk yang akan dibuat, strategi pemasaran dan lain sebagainya.
13

 

                                                           
11

 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT Alumni, 1986, Hlm. 74. 
12

Soerjono Soekanto, Op.Cit,.Hlm. 32. 
13

 Ali Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Jakarta: Pustaka Amani, 1980, 

Hlm.20. 
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b. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut 

serta melakukan perbuatan
14

 

c. Penegakan Hukum adalah penerapan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan ketentuan normatif baik dalam bentuk kegiatan aplikasi maupun 

eksekusi
15

 

d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barangsiapa melanggar larangan tersebut.
16

 

e. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diungkapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 

segi tuntutan hakim.
17

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan penulisan dan guna membantu pembaca, maka penulis 

menyusun dalam beberapa bab, yaitu: 

 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan Latar Belakang dari penulisan. Permasalahan dan 

Ruang Lingkup untuk mencapai Tujuan dan Kegunaan Penelitian selanjutnya 

diuraikan mengenai Kerangka Teoritis dan Konseptual yang diakhiri dengan 

Sistematika Penulisan. 

 

 

                                                           
14

 KUHP, Pasal 55 ayat (1) 
15

 Barda Nawawi Arief, Op.Cit,.Hlm.57 
16

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, 1986, Hlm.54. 
17

 Mulad, Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya, Bandung:Alumni, 1985, hlm 52. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap pengertian-pengertian umum 

tentang pokok-pokok bahasan mengenai analisis penegakan hukum pidana, sifat 

melawan hukum, dasar pertimbangan hakim pidana dan pelaku tindak pidana dan 

pengelolaan oli bekas. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu 

langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang 

pendekatan masalah. Sumber dan jenis data, prosedur, pengumpulan dan 

pengolahan dan serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan 

yang ada dalam penelitian ini, menjelaskan tentang penegakan hukum pidana 

pelaku tindak pidana pengangkutan limbah bahan beracun berbahaya.  

 

V. PENUTUP 

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang 

berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan 

saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan 

teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa 

mendatang. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana 

 

Pencapaian supremasi hukum yang kita harapkan, bukan dari faktor hukumnya 

saja, namun faktor aparat penegak hukum juga sangat berpengaruh dalam 

mewujudkan supermasi hukum walaupun tidak itu saja. Orang mulai tidak 

percaya terhadap hukum dan proses hukum ketika hukum itu sendiri masih belum 

dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. Pengadilan 

sebagai institusi pencari keadilan sampai saat ini belum dapat memberikan rasa 

puas bagi masyarakat. 

 

Arah kebijakan dibidang hukum yang ditetapkan dalam GBHN 1999 pada 

dasarnya ditujukan untuk menegakan kembali supremasi hukum melalui 

penegakan hukum yang konsisten dan konsekuen. Untuk mendukung penegakan 

hukum yang benar-benar optimal, langkah-langkah kebijakan yang telah ditempuh 

antara lain, yaitu pembaharuan peraturan Perundang-undangan mengenai pupuk 

bersubsidi. 

 

Langkah utama dalam pembaharuan peraturan Perundang-undangan adalah 

dengan mencabut atau menyempurnakan dan menetapkan peraturan Perundang-

undangan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dengan 

demikian diharapkan peraturan Perundang-undangan baru atau yang telah 
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disempurnakan tersebut akan benar-benar dapat dijadikan pedoman atau pegangan 

bertindak bagi aparat penyelenggara negara dan setiap anggota masyarakat. 

 

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, 

karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah 

kebijakan atau “policy” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, 

politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Di dalam setiap 

kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu 

pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan.
18

 

 

Penetapan prioritas dari pencabutan, penyempurnaan, dan penetapan peraturan 

Perundang-undangan baru terutama ditunjukan untuk mendukung pemulihan 

ekonomi yang meliputi bidang pertanian, industri, dan perdagangan. Komponen 

struktur ini menunjukan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum, 

lembaga-lembaga tersebut mempuntai pelekatan, fungi-fungsi tersendiri itu antara 

lain adanya Lembaga Pemasyarakatan bahkan termasuk lembaga penasehat 

hukum. Secara lebih mendalam lagi, masing-masing lembaga tersebut memiliki 

undang-undang sendiri sebagai dasar hukum bekerjanya, disamping undang-

undang hukum pidana. 

 

Penegakan hukum itu sendiri sebenarnya merupakan pembuatan keputusan dalam 

fungsinya penegakan hukum. Karena penegak hukum menempatkan diri digaris 

depan dalam pengambilan keputusan, maka mereka mempunyai kedudukan 

penting dalam proses kriminalisasi, yaitu memulai menggerakan sistem peradilan 

pidana yang dapat menghasilkan seseorang disebut dan diperlakukan sebagai 

                                                           
18

 Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti: 2002, 

Hlm.28. 
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penjahat. Artinya, penegak hukum dapat mencatat, memanggil, memberi teguran, 

mendamaikan, mengusut, menahan, melepaskan atau sama sekali tidak 

menanggapi laporan. Dengan demikian penegak hukum memiliki keleluasan 

dalam memilih tindakan yang diambil terhadap pelaporan atau orang-orang yang 

dicurigai melakukan kejahatan. Namun perlu dicatat, bahwa adalah keliru untuk 

menyamankan begitu saja antara diskresi dengan kesewenang-wenangan atau 

berbuat sekehendak hati. 

 

Pilihan penegak hukum terhadap salah satu tujuan organisasi akan berpengaruh 

terhadap skala prioritas kejahatan yang akan ditanggulangi. Pilihan terhadap 

tujuan mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam menanggulangi 

kejahatan, akan memberi prioritas penanggulangan terhadap kejahatan yang dapat 

mengancam dan mengganggu Kamtibnas. 

 

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan 

perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi guna menjamin 

penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut 

Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan 

keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang 

yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Di 

dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai 

alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga 

sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu 

masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-1874) salah 
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seorang tokoh Sosiological Juisprudence, hukum adalah as a tool of social 

engineering disamping as a tool of social control.
19

  

 

Pada sisi lain, Jerome Frank dalam Theo Huijbers, juga berbicara tentang berbagai 

faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini 

selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, 

moral, serta simpati dan antipati.
20

 

 

B. Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana 

 

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang 

bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan 

diancam dengan pidana.
21

 

 

Pasal 11 Rancangan Penjelasan Atas RUU KUHP menyatakan bahwa perbuatan 

yang bertentangandengan hukum adalah perbuatan yang dinilai oleh masyarakat 

sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Ditentukannya syarat bertentangan 

dengan hukum, didasarkan pada pertimbangan bahwa menjatuhkan pidana pada 

seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum 

dinilai tidak adil. 

 

Pada umumnya setiap tindak pidana dipandang bertentangan dengan hukum, 

namun dalam keadaan khusus menurut kejadian-kejadian konkrit, tidak menutup 

kemungkinan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal 

                                                           
19

 Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2004, Hlm.21. 
20

 Theo Huijbers, Fisafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm.122. 
21

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 140. 
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demikian pembuat tindak pidana membuktikan bahwa perbuatannya tidak 

bertentangan dengan hukum. 

 

Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan 

diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan 

hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. RUU 

KUHP menyebutkan bahwa, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat 

melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.  

 

Sifat melawan hukum perbuatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
22

 

1. Sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan itu melawan hukum, 

apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik 

dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu 

dapat dihapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. 

2. Sifat melawan hukum materiil adalah suatu perbuatan itu melawan hukum 

atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, tetapi harus 

jugaa melihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. 

 

Melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan undang-undang. 

Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan 

telah melawan hukum secara formil. Melawan hukum materiil harus berarti hanya 

dalam arti negatif, artinya kalau tidak ada melawan hukum (materiil) maka 

merupakan dasar pembenar.
23

 

 

                                                           
22

 Tri Andrisman, Op.Cit., hlm. 86. 
23

 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hlm. 138. 
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Melawan hukum sering merupakan bagian inti (bestanddeel) delik, artinya secara 

jelas di dalam rumusan delik seperti Pasal 362 KUHP (pencurian), Pasal 372 

KUHP (penggelapan) dan lain-lain. Melawan hukum secara umum artinya 

kadang-kadang hanya tersirat di dalam rumusan delik, misalnya Pasal 338 KUHP 

(pembunuhan). Di sini melawan hukum sebagai unsur dapatnya dipidana, bukan 

bagian inti delik. Apabila bagian inti melawan hukum tidak terbukti, maka 

putusannya bebas (vrijspraak). Jadi, melawan hukum sebagai bagian inti harus 

tercantum dalam dakwaan, dan itu yang harus dibuktikan.
24

  

 

C. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana 

 

Sebelum menjatuhkan putusan atas suatu perkara hakim harus memperhatikan 

fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditetapkan 

hukuman yang cocok untuk fakta-fakta itu, sehingga dengan jalan penafsiran 

dapat ditetapkan apakah terdakwa dapat dipidana.
25

 

 

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak dari suatu perkara yang 

sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim 

dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai 

dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang 

besifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik 

membuatnya.
26
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Jakarta: Bina Aksara, 1987, Hlm. 307. 
26
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Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal 

dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas 

maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang. Memang Putusan 

hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi putusan 

pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan dalam 

hal ini setelah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim akan menjatuhkan 

vonis berupa: 

1. Penghukuman bila terbukti kesalaham terdakwa; 

2. Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti atau terbukti tetapi 

bukan perbuatan pidana melainkan perdata; 

3. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat di 

pertanggungjawabakan secara rohaninya (ada gangguan jiwa) atau juga 

ternyata pembelaan yang memaksa. 

 

Pertimbangan hakim yang menerobos ketentuan dalam undang-undang yang 

normatif, atau dalam hal ini di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat saja 

diterima atau tidak batal demi hukum asal didasari pada rasa keadilan yang 

objektif. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan 

bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu 

menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau 

dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan 

saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti 

dalam persidangan. 
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Menurut Sudarto sebelum hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu ada 

serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:
27

 

1. Keputusan mengenai perkaranya, ialah apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya. 

2. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah 

dan dapat dipidana. 

3. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana. 

 

Pertimbangan hakim seperti yang tertera dalam pasal 8, Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat 

ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari 

terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menentukan berat ringannya 

pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari 

terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan 

kesalahannya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan beracun berbahaya harus 

memperhatikan sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.  

 

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan 

oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, 

yaitu sebagai berikut:
28

 

 

 

                                                           
27
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28
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1. Teori keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-

syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan 

kepentingan korban atau kepetingan pihak penggugat dan pihak tergugat. 

 

2. Teori pendekatan seni dan intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. 

Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan 

keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan 

melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. 

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih 

ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim. 

 

3. Teori pendekatan keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus 

dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya 

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari 

putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa 

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi 

atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan 

juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus 

diputuskannya. 
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4. Teori pendekatan pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dalam 

pengalman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana 

dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan 

dengan pelaku, korban maupun masyarakat. 

 

5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan 

putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas 

untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang 

berperkara. 

 

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana 

serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian 

dalam sidang pengadilan (Pasal 188 ayat 3, KUHAP), sesudah itu hakim akan 

mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan 

atas surat dakwaan sesuatu yang sudah terbukti dalam pemeriksaan sidang. Dalam 

musyawarah tersebut Hakim ketua majelis akan mengajukan pertanyaan dimulai 

dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua sedangkan yang terakhir 

mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat 

harus disertai pertimbangan beserta alasannya (Pasal 182 ayat 2-5 KUHAP). Jika 
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dalam musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat maka keputusan diambil 

dengan suara terbanyak, apabila tidak juga diperoleh, putusan yang dipilih adalah 

pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. 

 

Terdakwa akan diputus bebas jika pengadilan berpendapat bahwa dari 

pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat 1, KUHAP). 

Terdakwa akan dituntut lepas dari segala tuntutan hukum apabila pengadilan 

berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tapi 

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat 2, KUHAP). 

Tetapi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 

pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 

193 ayat 1, KUHAP).  

 

D. Pelaku Tindak Pidana 

 

Perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang atau diancam pidana. 

Dimana larangan ditujukan kepada perbuatan yang ditimbulkan oleh kelakukan 

orang, sedangkan ancamaan pidana ditunjukan kepada orang yang menimbulkan 

kejadian memiliki hubungan erat satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. 

 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pelaku (Pleger) 

merupakan arti pembuat (dader) dalam pandangan yang sempit. Pembuat itu 

sendiri merupakan bagian dari penyertaan menurut ajaran equivalente setiap 

syarat bagi suatu akibat yang diperlukan dalam penyertaan, maka pengertian 

pelaku atau pembuat akan diperluas denga:  
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1. Pelaku (pleger)  

Adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, 

yang melakukan perbuatan adalah pelaku sempurna yaitu yang melakukan sesuatu 

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak 

pidana atau melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana. 

Menurut H.R tanggal 19 Desember 1910, pelaku menurut undang-undang adalah 

seseorang yang memiliki kemampuan untuk menghentikan situasi terlarang, 

sedangkan peradilan Indonesia memandang pelaku adalah orang yang menurut 

maksud pembuat undang-undang harus dipandang bertanggungjawab.
29

 

 

2. Yang turut serta (medepleger) 

Adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan 

terjadinya sesuatu. Turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana ada tiga 

kemungkinan: 

a. Mereka masing-masing memenuhi unsur rumusan unsur delik; 

b. Salah seorang memenuhi semua unsur delik; 

c. Tidak seorangpun memenuhi unsur delik, tetapi mereka bersama-sama 

mewujudkan delik itu. 

 

Syarat untuk adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada 

pelaksanaan bersama secara fisik. Noyon berpendapat bahwa turut serat 

melakukan bukanlah turut melakukan, juga bukan bentuk pemberian bantuan, 

tetapi merupakan bentuk penyertaan yang bediri sendiri yang terletak diantara 

perbuatan melakukan dan perbuatan pemberian bantuan.
30
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30
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3. Penganjur (uitlokker) 

Adalah orang yang menggerakan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana 

dengan dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. 

Perbedaan anatara penganjur dengan menyuruh malakukan yaitu: 

a. Pada penganjuran orang yang digerakannya dengan menggunakan sarana 

untuk menggerakkannya tidak ditentukan; 

b. Pada pengajuran pembuat materil dapat dipertanggungjawabkan sedangkan 

pada menyuruh melakukan pembuat materil tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

4. Menyuruh melakukan (doenpleger)  

Adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain 

sedang itu hanya diumpamakan alat. Dengan demikian doenpleger ada dua pihak 

yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung, pada doenpleger terdapat 

unsur-unsur: 

a. Alat yang dipakai adalah manusia. 

b. Alat yang dipakai itu berbuat (bukan alat yang mati). 

c. Alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Perbuatan menyuruh melakukan adalah suatu penyertaan, dalam hal ini orangyang 

telah benar-benar melakukan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang 

nyata oleh orang yang disuruh melakukan. Menurut MvT, perbuatan menyuruh 

melakukan terdapat dalam hal tindak pidana itu terjadi dengan perantaraan 

seseorang manusia lain:
31
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a. Yang dipergunakan sebagai alat dalam tangan pelaku; 

b. Yang karena tanpa sepengetahuannya terbawa dalam suatu keadaan atau 

terbawa dalam suatu kekeliruan atau karena kekerasan, sehingga ia menyerah 

untuk bertinndak tanpa maksud ataupun kesalahan amupun tanpa dapat 

diperhitungkan sebelumnya. 

 

E. Tindak Pidana Pengangkutan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) 

 

Pengangkutan limbah Bahan Beracun Berbahaya menjadi suatu keharusan tanpa 

memundurkan perkembangan dunia usaha, khususnya dunia industri. Pengelolaan 

limbah oli bekas dilakukan dalam upaya mengurangi timbulan limbah termasuk 

limbah B3. Oli bekas sebagai residu dari kegiatan yang menggunakan mesin 

sebagai alat penggeraknya, baik itu mesin industri maupun mesin kendaraan 

bermotor. Oli bekas mempunyai nilai ekonomis, banyak pengusaha yang jeli dan 

faham memanfaatkannya disatu sisi muncul pula pihak-pihak tertentu yang 

berusaha menjadi pengepul dari sentra-sentra industri kecil maupun bengkel-

bengkel dimana banyak dihasilkan oli bekas dari hasil penggantian oli pada 

mesin-mesin industri kendaraan bermotor, dan kemudian dijual lagi untuk 

keperluan industri.  

 

Ternyata oli bekas merupakan salah satu jenis limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3), sehingga dalam pengusahaanya diperlukan izin dari pemerintah 

sesuai dengan lingkup atau cangkupan usahanya. Bila pengumpulan dilakukan 

secara nasional, maka izin dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup, 

sedang yang berskala propinsi dilakukan oleh Gubernur, demikian juga bila 

skalanya kabupaten/kotamadya, maka izin dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. 



30 

Ketentuan Pasal 3 PermenLH 18/2009, menetapkan bahwa: 

1. Kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri yang 

menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan setelah mendapat 

rekomendasi dari Menteri Negara Lingkungan Hidup. 

2. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 Wajib Memiliki Izin Dari 

Bupati/Walikota. 

3. Kegiatan Pengumpulan limbah wajib memiliki izin dari: 

a. Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional setelah mendapat 

rekomendasi dari gubernur; 

b. Gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi; atau 

c. Bupati/Walikota untuk pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota. 

4. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari instansi terkait 

sesuai kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Negara 

Lingkungan Hidup. 

5. Kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri Negara 

Lingkungan Hidup. 

6. Kegiatan pengolahan dan penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin dari 

Menteri Negara Lingkungan Hidup. 

 

Ada beberapa prinsip yang mendasar yang harus diterapkan agar pendayagunaan 

pengelolaan limbah B3 dapat berjalan dengan baik, diantaranya: 

1. Polluter must be pay principle, yaitu pencemar harus membayar semua biaya 

yang diakibatkannya; 

2. Cradle to grave principle, yaitu pengawasan mulai dari dihasilkan sampai di 

buang atau ditimbunnya limbah B3; 
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3. Pengolahan dan penimbunan limbah B3 diusahakan dilakukan sedekat 

mungkin dengan sumbernya. 

4. Nondiscriminatory principle, yaitu semua limbah B3 harus diberlakukan 

sesuai dengan persyaratan penangannya; 

5. Sustainable development, yaitu pembangunan berkelanjutan. 

 

Tata cara perizinan pengelolaan limbah B3, berdasarkan ketentuan Pasal 2 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata 

Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (PermenLH No. 

18/2009), ditetapkan:  

1. Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin 

terdiri atas kegiatan: 

a. Pengangkutan; 

b. Penyimpanan Sementara; 

c. Pengumpulan; 

d. Pemanfaatan; 

e. Pengolahan; Dan 

f. Penimbunan. 

2. Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah 

B3. 

3. Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya dapat diberikan izin apabila: 

a. Telah tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3; dan/atau 

b. Telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pengolah dan/atau 

penimbun limbah B3. 
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4. Kontrak kerja sama penyimpanan sementara limbah B3 wajib memuat 

terdapat pencemaran lingkungan.  

5. Limbah B3 merupakan singkatan dari Limbah Bahan Berbahaya tanggung 

jawab masing-masing pihak bila dan Beracun. Digolongkan sebagai limbah 

B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan 

konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau 

mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan 

manusia.Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau 

lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, 

beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji 

dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3.Perijinan yang 

dimaksud adalah perijinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup sesuai peraturan yang berlaku. Saat ini KLH melakukan proses 

perijinan untuk pengelolaan limbah B3 (pengumpulan, pemanfaatan, 

pengolahan, penimbunan, dan dumping limbah B3) dan pembuangan 

limbah.Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 

dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum 

diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah 

B3. Pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari instansi yang 

berwenang.  

 

Pengelolaan limbah B3 menjadi suatu keharusan tanpa memundurkan 

perkembangan dunia usaha, khususnya dunia industri. Pengelolaan limbah 

dilakukan dalam upaya mengurangi timbulan limbah, termasuk limbah B3 

khususnya yang berasal dari kegiatan industri. Konsep pengelolaan limbah cradle-
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to-grave hendaknya secara konsisten diterapkan. Komitmen nasional yang telah 

dicanangkan sebagai konsep pengelolaan limbah yang bertumpu pada minimasi 

limbah perlu dilaksanakan dan ditingkatkan. Upaya penanganan limbah yang 

selama ini bersifat retroakfit, hendaknya secara bertahap melangkah pada 

pengelolaan limbah yang bersifat proaktif, yaitu melalui upaya produksi bersih. 

Aspek ekonomi teknologi yang selama ini didekati dengan cara reksternalitas, 

yang menganggap bahwa pengendalian pencemaran sebagai biaya tambahan 

produksi, secara bertahap hendaknya diinternalkan dalam ekonomi kegiatan 

industri. 

 

Sudah menjadi paradigma baru bahwa produksi, teknologi dan manajemen 

penggunaan sumber daya yang tidak efisien dari residu bahan atau limbah akan 

mendatangkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, lingkungan serta 

produk yang dihasilkan. Melalui product life-cycle, maka teknologi, proses serta 

manajemen sumber daya perlu dievaluasi, dan diganti dengan lebih sesuai. 

Strategi produksi bersih dan minimasi limbah akan menjadi tumpuan utama dalam 

pengelolaan limbah B3 dari segala sektor kegiatan, tidak hanya dilihat dari sudut 

pengurangan besaran limbah B3 yang timbul tetapi lebih dititikberatkan pada 

upaya pengurangan daya toksik yang dikandungnya pengelolaan limbah B3 pada 

tahap ini sudah bersifat proaktif. Faktor-faktor yang selama ini dianggap 

eksternal, seperti biaya sosial dan lingkungan, sudah dimasukkan ke dalam 

kelayakan kegiatan ekonomi. Konsep pengelolaan limbah yang masih timbul 

secara konsisten tetap mengacu pada konsep cradle-to grave. 

 

Permasalahan pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan olie bekas 

(limbah tanpa izin dari instansi yang berwenang diatur dan diancam pidana dalam 



34 

pasal 102 jo pasal 59 (4) UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo pasal ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang berbunyi 

“ Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga 

miliar rupiah).  

 

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan 

masyarakat. Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan ke dalam alat pengangkutan, 

pemindahan ke tempat tujuan dengan alat pengangkutan baik mengenai 

penumpang ataupun barang.
32

 

 

Pengangkutan bahan beracun berbahaya B3 (olie bekas) merupakan pengangkutan 

sebagai proses, yaitu serangkaian perbuatan ke dalam alat pengangkutan, 

kemudian dibawa menuju ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran 

atau penurunan di tempat tujuan. Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem 

hukum yang mempunyai unsur-unsur sytem, yaitu:
33

 

a. Subjek (pelaku) pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

pengangkutan; 

b. Status pelaku pengangkutan, khususnya pengangkutan selalu berstatus badan 

hukum atau bukan badan hukum; 

c. Objek pengangkutan, yaitu alat pengangkut, muatan, dan biaya angkutan. 
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Hlm. 13. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Penelitian merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi. Hal ini disebabkan karena penelitian untuk 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui 

proses penelitian tersebut diadakan analisis kontruksi terhadap data yang 

dikumpulkan dan diolah.
34

 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara 

yuridis normatif adalah pendekatan, penelitian kepustakaan untuk memperoleh 

data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis atau 

buku-buku hukum yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.
35

 

 

Pendekatan yurudis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk 

memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara dengan responden 

yaitu petugas yang berwenang dalam masalah yang diteliti.
36
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B. Sumber dan Jenis Data 

 

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.
37

 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. 

Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan 

skripsi ini. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung di lapangan, tetapi data 

yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum, yang 

terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari: 

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana; 

2) Pasal 102 jo pasal 59 (4) UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo pasal ayat (1) ke-1 KUH Pidana; 

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta bahan 

hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami 

                                                           
37
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bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan 

informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data akan diperoleh dari para 

narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek 

yang diteliti.
38

 Narasumber ditentukan secara purposive yaitu penunjukkan 

langsung dengan anggapan narasumber yang ditujukan menguasai permasalahan 

penelitian ini.
39

 Narasumber tersebut adalah: 

1. Walhi Lampung       : 1 orang 

2. Penyidik Polisi pada Polda Lampung    : 1 orang 

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung  : 1 orang + 

Jumlah  : 3 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Penulisan skripsi ini, prosedur pengumpulan data yang dialakukan menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut, yaitu: 
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a. Study Kepustakaan (Library research) 

Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk 

memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari 

berbagai literatur, buku-buku, media massa dan informasi lain yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

 

b. Study Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (interview) yaitu sebagai 

usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun 

dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis. 

 

2. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, baik study kepustakaan maupun study lapangan, maka 

data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasan, dan 

relevasi dengan penelitian. 

b. Klasifikasi data, yaitu mengklarifikasi jawaban para responden menurut 

jenisnya, klarifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan 

dalam menganalisis data. 

c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada 

setiap pokok secara sistematis. 

 

E. Analisis Data 

 

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif 

yaitu analisis yang dilakukan secara deskriftif yakni penggambaran argumentasi 

dari data yang diperoleh di dalam penelitian. 
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Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara 

induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang 

didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai 

kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V.  PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 

Dari hasil penelitian dan literatur-literatur penunjang mengenai penegak hukum 

pidana pelaku tindak pidana pengangkutan limbah bahan beracun berbahaya, 

dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran UU RI No. 32 Tahun 2009 

yang terjadi di Gunung Sugih hukum terhadap pelaku pengangkutan limbah 

B3 kurang tepat karena pasal yang di berikan kepada terdakwa kurang tepat 

jika di lihat dari kondisi barang bukti yang sama sekali tidak mencemari 

lingkungan. 

2. Penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana pengangkutan B3 belum 

berorientasi mewujudkan aspek keadilan menurut undang-undang lingkungan 

pengelolan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 harus dipihak ketigakan resmi 

berbadan hukum, berarti ada kerjasama dengan pihak perusahaan GGPC. 

pelaku yang sudah melakukan pencemaran B3 dan pelaku yang tidak 

mempunyai dokumen adminitrasi tetapi belum melakukan pencemaran 

lingkungan seharusnya tidak dihukum sama seperti pelaku yang sudah 

mencemarkan lingkungan, 45 drum olie bekas bukanlah sebagai alat barang 

bukti, menurut Walhi 45 drum oli bekas bisa dijadikan barang bukti jika 

perusahaan GGPC ini melakukan pelaporan atau pengaduan. Jika 45 drum 
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olie bekas tersebut dijadikan alat bukti seakan-akan kasus tersebut adalah 

kasus pencurian. Dikatakan tidak adil karena seharusnya kasus tersebut tidak 

menggunakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup karena tidak terbukti bahwa olie bekas tersebut telah 

mencemarkan lingkungan. Penegakan hukum tersebut belum berorientasi 

mewujudkan aspek keadilan, tiga nilai dasar dalam berlakunya hukum 

dimasyarakat dijelaskan melalui tiga persoalan, menurut Gustav Radbruch 

dasarnya adalah yang pertama keadilan, kemanfaatan, lalu kepastian hukum. 

Dari sisi aspek filosofis itu keadilan, sosiologis kemanfaatan/ kegunaan, 

kemudian sisi yuridis mengenai kepastian hukum. Belum berorientasi pada 

aspek keadilan karena berbasis aspek sosial atau ekonomi yang diintervensi 

oleh hukum dan penegakan hukumnya tidak berimbang, tidak dilakukan 

perlakuan yang sama terhadap pelaku yang sama. Putusan tersebut hanya 

memenuhi aspek hukum positif tetapi tidak memberikan keadilan dan 

kemanfaatan. Hukum yang diberlakukan adalah hukum yang berpihak tidak 

hukum diatas para pihak. Sehingga produk hukum yang dikeluarkan adalah 

produk hukum yang tidak berkeadilan.  

 

B. Saran 

 

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan limbah bahan 

beracun berbahaya masih belum menunjukan aspek keadilan karena putusan 

tersebut hanya memenuhi aspek hukum positif tetapi tidak memberikan 

keadilan dan kemanfaatan, seharusnya penegak hukum harus mengetahui 

benar aturan hukum yang dipakai agar terjadi keadilan dalam memutuskan 
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suatu perkara. Penegak hukum harus banyak melihat pandangan hukum dari 

sisi lain sehingga penegakan hukum yang dijalankan dapat lebih optimal, 

sehingga bisa lebih tanggap lagi dalam menyikapi kasus-kasus serupa yang 

mungkin akan terjadi dikemudian hari. 

2. Dalam penegakan hukum hendaknya memperhatikan tiga aspek penegakan 

hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sehingga dapat terwujud 

penegakan hukum yang berkeadilan.  
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