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Motto  dan  Persembahan 

“Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah, Tuhan tidak mewajibkan 

manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa, yang penting adalah 

apakah seseorang berjuang atau tak berjuang” 

(Emha Ainun Nadjib) 
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  BAB 1 

PENDAHULUAN                                                 

 

A. Latar Belakang 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, 

makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 

kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 

Maka dari itu hak bagi seluruh manusia mendapat lingkungan yang sehat dan baik, 

namun lingkungan hidup di sekitar pada setiap harinya kini semakin memburuk dan 

tercemar, jadi bisa dikatakan membahas lebih kerusakan lingkungan hidup sudah 

dapat kita rasakan saat ini..  

Pembangunan berwawasan lingkungan yang kemudian dipopulerkan dengan 

pembangunan berkelanjutan oleh World Commision on Environment and 

Development didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan dan kebutuhan 

generasi yang akan datang.1 

Prasyarat utama dari pembangunan yang berwawasan lingkungan antara lain 

adalah pemenuhan kebutuhan dasar (the fulfilment of human needs), pemeliharaan 

                                                           
1Soedarto P. Hadi, 2002, Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan, Semarang: BP. 

UNDIP, cetakan ke-I, hlm. 2. 



 

 

lingkungan (maintenance of ecolocigal integrity), keadilan sosial (social equity) dan 

kesempatan menentukan nasibnya sendiri (self determination).2 

Berbagai pemeliharaan lingkungan hidup dalam setiap sektor termasuk dalam 

bidang kehutanan belum bisa sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Karena seiring 

waktu kerap pula terjadi tindakan perusakan hutan yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan yang memanfaatkan kayu sebagai bahan dasar produksinya tanpa 

memperhatikan dengan serius dampak lingkungan dari aktivitasnya tersebut. 

  Perusakan hutan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak 

hanya sekedar musnahnya ekosistem yang merusak kehidupan mahluk hidup, 

perusakan hutan  merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif 

oleh semua pihak. Salah satu upaya untuk membuat jera para pelaku pembakaran 

hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda 

semaksimal mungkin, sekaligus sebagai pelajaran bagi pihak-pihak lain yang 

cenderung ingin melakukan perbuatan serupa3. 

 Berbagai Undang-Undang dimaksud pada hakikatnya memberikan 

perlindungan kepada komunitas biotik maupun komunitas abiotik agar terhindar dari 

pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Perlindungan hukum 

tersebut antara lain diberikan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku 

tindak pidana lingkungan. Karena kegiatan yang berpotensi mengakibatkan 

berkurangnya daya dukung lingkungan atau pencemaran lingkungan pada hakekatnya 

bukan semata-mata merupakan kegiatan individu manusia, tetapi merupakan kegiatan 

korporasi (corporate), maka sudah barang tentu perlindungan kepada masyarakat 

yang dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana 

perusakan hutan tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum 

                                                           
 2ibid., 

 3ibid., hlm. 10. 



 

 

manusia tetapi juga memberikan sanksi pidana kepada subjek hukum korporasi atau 

yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.4  

 Penetapan korporasi sebagai suatu subjek tindak pidana dapat dijumpai dalam 

peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia (di luar KUHP), secara 

umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 

 (a). Peraturan perundang-undangan yang menetapkan korporasi sebagai subjek 

tindak pidana dan secara langsung dapat dimintai pertanggungjawaban 

pidana;  

(b). Peraturan perundang-undangan yang menetapkan korporasi sebagai subjek 

tindak pidana, namun demikian pertanggungjawaban pidananya dibebankan 

kepada anggota dan pengurus korporasi.5  

 Hal ini mengacu pada kasus perusakan lingkungan hidup di bidang kehutanan 

yang dilakukan oleh PT. Gorda Duma Sari. Majelis hakim Pengadilan Negeri Balige, 

Sumatera Utara, menyatakan PT. Gorda Duma Sari terbuti melanggar perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup di Hutan Tele, Samosir. Jonni Sihotang selaku 

Direktur divonis 4,6 tahun dan denda Rp. 5 miliar. Dari pemeriksaan saksi dan barang 

bukti, perusahaan terbukti melanggar Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Perusahaan 

yang dipimpin Jonni Sihotang tersebut melakukan usaha tanpa izin lingkungan dan 

sengaja melakukan perbuatan melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air 

laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerugian akibat pencemaran atau 

kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan PT. Gorda Duma Sari ialah karena 

penebangan pohon dan pembukaan lahan seluas 400 hektare yang mengakibatkan 

                                                           
 4Buyung Dwikora.,S.H., 2007, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang 

No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro, hlm. 5. 

 5OpCit., hlm. 224. 



 

 

kerusakan ekologi senilai Rp. 76, 510 miliar, kerusakan ekonomi Rp. 38, 400 miliar 

dan pemulihan ekologi Rp. 34, 986 miliar. Sehingga total kerugian akibat kerusakan 

tersebut mencapai Rp. 149, 896 miliar.6 

 Pada awalnya korporasi atau badan hukum (rechtpersoon) adalah subjek yang 

hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu 

sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk adanya suatu badan yang 

diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud 

manusia alamiah (natuurlijk persoon). Dengan berjalannya waktu, pesatnya 

pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi dimana memberi peluang 

yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, maka peran dari 

korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor 

kehidupan manusia. Dampak yang kita rasakan menurut sifatnya ada dua yaitu 

dampak positif dan dampak negatif. Untuk yang berdampak positif, kita sependapat 

bahwa itu tidak menjadi masalah namun yang berdampak negatif inilah yang saat ini 

sering kita rasakan.7 

  

 Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi 

terhadap tindakan perusakan lingkunngan hidup di bidang kehutanan menjadi 

persoalan menarik untuk diteliti. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk 

menulis skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam 

Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup di Bidang Kehutanan (studi 

putusan No: 718/PID.SUS/2015?PT.MDN)” untuk mengetahui bagaimana konsep 

                                                           
 6Ayat S. Karokaro dan Sapariah Saturi, http://www.mongabay.co.id/2015/08/19/rusak-hutan-

tele-direktur-gds-diganjar-4-6-tahun-denda-rp5-milari, diakses pada 3 April 2017, Pukul 03.00 WIB  

 7http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi, diakses pada tanggal 24 

November 2016, Pukul 23.15. 

http://www.mongabay.co.id/2015/08/19/rusak-hutan-tele-direktur-gds-diganjar-4-6-tahun-denda-rp5-miliar
http://www.mongabay.co.id/2015/08/19/rusak-hutan-tele-direktur-gds-diganjar-4-6-tahun-denda-rp5-miliar
http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi


 

 

hukuman terhadap korporasi dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup di 

bidang kehutanan. 

B. Rumusan Masalah. 

 Bahwa berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, serta dikaitkan 

dengan judul skripsi maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini 

adalah: 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana 

perusakan lingkungan hidup di bidang kehutanan?  

2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap 

Direktur PT. Gorda Duma Sari yang melakukan tindakan perusakan 

lingkungan hidup pada putusan No: 718/PID.SUS/2015/PT.MDN? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban korporasi 

dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.. 

2. Untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim terhadap korporasi 

yang melakukan tindakan perusakan lingkungan hidup di bidang 

kehutanan pada putusan Nomor: 718/PID.SUS/2015?PT.MDN. 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat memiliki 

manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah 

sebagai berikut: 



 

 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penulisan skripsi ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran 

dan landasan bagi perkembangan hukum pada umumnya, serta 

menambah bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk 

melakukan penilitian selanjutnya.. 

b. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pemahaman 

dalam tindak tindak pidana di bidang kehutanan. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum di bidang ilmu 

hukum. 

b. Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi masukan bagi penegak 

hukum dalam menerapkan sanksi bagi korporasi dalam tindakan 

perusakan lingkungan hidup di bidang kehutanan. 

E. Ruang Lingkup 

 Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana, 

khususnya yang menjadi permasalahan di atas yaitu pertanggungjawaban 

pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang kehutanan serta dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No. 

718/PID.SUS/2015/PT.MDN tentang tindak pidana perusakan lingkungan 

hidup di bidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: 



 

 

1. Teori Pertanggungjwaban Pidana  

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab 

seseorang terhadap kesalahan seseorang telah melakukan atau tidak 

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak 

dibenarkan oleh masyarakat8. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya 

seorang terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, dan syarat seorang 

terdakwa mampu bertanggung jawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. 

Faktor akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang 

diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu 

menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan 

dan yang tidak9. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga 

dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 

pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang 

terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana 

yang terjadi atau tidak.   

Bentuk-bentuk kesalahan dalam ajaran hukum pidana adalah sebagai berikut10:  

a. Kesengajaan (dolus)  

KUHP tidak memberikan definisi tentang arti kesengajaan. Sebagai kebiasaan 

dalam mencari arti sesuatu istilah hukum orang menengok ke penafsiran 

otentik atau penafsiran pada waktu UU yang bersangkutan disusun, dalam hal 

ini Dengan sendirinya memorie penjelasan MvT Belanda tahun 1886 yang 

juga mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena yang tersebut terakhir 

                                                           
8Tri Andrisman. 2006.Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm 103 
9Roeslan Saleh. 1999.  Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Askara Baru. 

hlm 84 
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bersumber pada yang tersebut pertama. Menurut penjelasan tersebut, 

“sengaja” (opzet) berarti ‘de (bewuste) kehendak yang disadari yang ditujukan 

untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut “sengaja” 

sama dengan dikehendaki dan diketahui. 

b. Kelalaian (culpa)  

Selain sikap batin yang berupa kesengajaan ada pula sikap batin yang berupa 

kelalaian (culpa). Seperti halnya kesengajaan, KUHP juga tidak mendefinisikan 

secara pasti tentang pengertian kelalaian. Jadi dapat dikatakan kelalaian timnul 

karena seseorang itu alfa, sembrono, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang 

menduga16. Memorie penjelasan mengatakan, bahwa kelalaian (culpa) terletak 

antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun culpa itu dipandang lebih ringan 

dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel Suringa mengatakan 

bahwa delik culpa itu merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan 

pidana. Bahwa culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan dikenal pula di 

negara-negara Anglo-saxon. Dalam memory Jawaban pemerintah (MvA) 

mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti 

mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (culpa) 

melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus 

mempergunakan11. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada 

tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara tentang 

pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak 

mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila telah melakukan tindak 

pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu 

mekanisme yang dibangun oleh hokum pidana untuk bereaksi terhadap 
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pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. 

Pertanggungjawaban termasuk unsur kesalahan karena untuk dapat dipidana 

perlu adanya kesalahan, hal tersebut sesuai dengan asas dalam hukum pidana 

yaitu tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan, sedangkan kesalahan 

bukanlah sudut pengertian normatif. Perbuatan pidana yaitu kelakuan dan akibat, 

yang lazim disebut dengan actus reus, sedangkan unsur pertanggungjawaban 

pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (dolus) dan 

kealpaan (culpa) serta tidak adanya alasan pemaaf12. 

Dalam kepustakaan hukum pidana, dapat dimintainya pertanggungjawaban 

pidana korporasi dikenal beberapa teori, antara lain teori identifikasi, teori 

pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability) dan teori 

pertanggungjawaban pidana yang mutlak menurut undang-undang (strict 

liability). 

a. Teori pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability) 

Sudah cukup untuk menyatakan seseorang itu dapat dipidana tanpa karena telah 

melakukan sesuatu pelanggaran, apabila seseorang tersebut secara nyata telah 

berprilaku seperti telah dirumuskan didalam suatu ketentuan pidana, tanpa perlu 

mempertimbangkan lagi apakah prilaku orang tersebut dapat dipersalahkan 

kepadanaya atau tidak13. Sedangkan menurut Barda Nawawi, seseorang dapat 

dimintakan pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana tertentu walaupun 

pada diri orang itu tidak ada kesalahan 14 

b. Teori pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability 

                                                           
12Moeljatno.1983. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Jakarta: 

Bina Askara. hlm 189 
13Andi Ayub, 2004, Teori pertanggungjawaban pidana. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 7 
14Dwidja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana 
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Pertanggungjawaban pidana pengganti secara sederhana dapat dikatakan 

sebagai pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang 

lain. Relevan dengan permasalahan vicarious liability, telah berkembang prinsip 

“employment principle”. Dalam prinsip ini penanggungjawab utama dari 

perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam 

ruang lingkup tugas/pekerjannya. Di Australia tidak ada keraguan, bahwa “the 

vicar’s criminal act” (perbuatan dalam delik vicarious) dan “the vicar’s guilty 

mind”. (kesalahan/sikap batin jahat dalam delik vicarious) dapat dihubungkan 

dengan majikan atau pembuat (principal). Hal ini berlawanan dengan yang terjadi 

di Inggris “a guilty mind” hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) apabila ada 

delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan (a relevan “delegation” of 

power and duties) menurut undang-undang”15. 

2. Teori Penjatuhan putusan 

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendakatan yang dapat dilakukan 

hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, yang digunakan dalam putusan 

ini adalah16: 

 

 

a. Teori Keseimbangan 

Dimaksud dengan keseimbangan disini adalah 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 
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berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan 

korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Dalam praktik 

peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang 

cukup, kecuali antara lain dalam perkara perkara korupsi, perlindungan konsumen, 

lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan 

pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materil 

maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur 

mengenai perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan 

bukan sebagai bagian dari proses perkara. Dalam praktik, ada dua cara melindungi 

kepentingan korban, yaitu yang pertama, melakukan gugatan keperdataan atas 

dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), dan yang kedua, 

melakukan perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan 

pelaku. Salah satu penyebab tidak ada tempat bagi kepentingan korban, karena 

perkara pidana semata-mata dianggap sebagai perkara antara negara melawan 

pelaku dan korban bukan merupakan bagian, apalagi sebagai pihak dalam perkara 

pidana.  

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam 

praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang 

memberatkan dan peringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana 

kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan 

kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan 

hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang 

menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (vide Pasal 

197 ayat (1) huruf f KUHAP). Adapun keseimbangan dalam perkara perdata dapat 

dilihat dalam ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUH Perdata, 



 

 

mengatur mengenai asas pembuktian dalam perkara perdata, dimana pihak yang 

menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan suatu perbuatan untuk 

menguatkan haknya tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang 

tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. 

b. Teori Ratio Decidendi 

  Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan 

segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian 

mencari peraturan perundang-undangan yang relavan dengan pokok perkara yang 

disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta 

pertimbangan hakim harus didasrkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan 

hukum dan memberikann keadilan bagi para pihak yang berperkara. 

3. Teori Kebebasan Oleh Hakim Menurut Yahya Harahap17,  

Kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan 

menonjolkan sikap arrogance of power dengan memperalat kebebasan untuk 

menghalalkan segala cara, namun kebebasan relati dengan acuan: 

a. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undang yang  

tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksanya. 

Sesuai dengan asas dan ketentuan undang-undang yang harus diunggulkan. 

b. Menafsirkan hukum yang tepat dengan cara-cara pendekatan penafsiran yang 

dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis atau 

mengutamakan keadilaan dari pada peraturan perundang-undangan apaila 

peraturan perundang-undangan tidak potensial melindungi kepentingan 

umum. 
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c. Kebebasan mencari dan menemukan hukum, asas-asas dan dasar-dasar hukum 

melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), 

yurisprudensi maupun pendekatan realism yakni mencari dan menemukan 

hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan 

kelaziman. 

G. Metode Penelitian 

i. Jenis  Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum hukum 

normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier 

sebagai data utama, dimana Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan. 

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum 

mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat 

preskriptif  ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep konsep hukum, dan 

norma-norma hukum. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif 

mengenai dasar pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 98 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah putusan hakim No. 718/Pid. 

Sus/2015/PT.MDN, sedangkan mengenai jenis data yaitu berupa data sekunder yang 

diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literatur-literatur atau dokumen-

dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari18: 

A. Bahan Hukum Primer 
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Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar. 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

2. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 jo. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya. 

5. Putusan Hakim No. 718/Pid.Sus/PT.MDN tentang tindak pidana perusakan 

lingkungan hidup di bidang kehutanan. 

B. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:  

b. Buku-buku Hukum. 

c. Hasil penelitan, seminar, penemuan ilmiah. 

d. Ketentuan lainnya yang berkaitan langsung dan relavan dengan objek kajian. 

C. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer dan bahan sekunder, meliputi19: 

a. Ensiklopedia. 

b. Internet. 

c. Kamus bahasa indonesia. 

3. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 
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  Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-

undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan 

dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.20 Dalam penelitian  hukum 

 normatif  ini, penulis memperoleh data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya 

disebut dengan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami bahan-bahan hukum 

tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah  literatur baik 

buku-buku, jurnal, makalah, koran atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, kemudian penulis mengumpulkan bahan hukum tersebut dalam 

lembaran-lembaran yang disediakan. 

4. Pendekatan Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yaitu: 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute apporoach) 

Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalh yang 

akan dibahas penulis. 

b. Pendekatan kasus (case apporoach) 

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus 

yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan di 

pengadilandan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi atau legal 

memorandum ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yaitu 

penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 
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perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang 

ada dalam masyarakat21. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara 

menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, 

pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan 

interprestasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. Yang 

diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Selain itu analisis dengan 

pendekatan kualitatif ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat 

monografis atau berwujud kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur 

klasifikasi yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian 

menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan 

untuk menentukan hasil. 

6. Penarikan Kesimpulan  

 Penarikan kesimpulan dilakukan seccara Deduktif-Indukatif. Deduktif yaitu 

penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah 

diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Induktif 

yaitu proses menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus dan 

berakhir pada fakta-fakta yang kebenarnnya sudah diketahui dan berakhir pada 

kesimpulan yang bersifat lebih umum22 
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