
BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan bagi korporasi didalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenakan atau 

dipertanggungjawabkan terhadap korporasi itu sendiri dan/atau orang selaku pengurus 

dan/atau pimpinan dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yang mana ancaman 

pidana bagi korporasi berupa pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk 

pengurus (yang mewakili badan usaha) dan/atau pemimpin tindak pidana lingkungan hidup, 

khusus yang dituntut pidana adalah pemimpin tindak pidana lingkungan hidup, sebagaimana 

diatur dalam pasal 117 UU PPLH maka ancaman pidana pokok ditambah 1/3 (sepertiga), 

selain itu sanksi yang dapat diberikan untuk badan usaha/korporasi adalah berupa pidana 

tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU PPLH untuk 

korporasi/badan usaha tersebut. 

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan menjatuhkan Putusan Nomor 

304/Pid.Sus/2013/PN.Bgl dalam menjatuhkan putusan untuk Bambang Sumitro selaku 

Direktur Teknik PT. CS2 Pola Sehat, tidak mempertimbangkan penerapan pasal 117 UU 

PPLH dan Pasal 119 UU PPLH melainkan hanya menggunakan dasar 1 (satu) pasal pokok 

saja yaitu pasal 104 UU PPLH tentang pelanggaran dumping, karena yang melakukan tindak 

pidana lingkungan hidup tersebut adalah badan usaha/korporasi yang mana di Bambang 

Sumitro selaku pemimpin tindak pidana tersebut dan yang menyuruh lakukan karyawannya 

untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka pertimbangan hakim perlu disertakan pasal 
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117 UU PPLH yaitu mengenai sanksi yang harus diderita oleh badan usaha/korporasi yang 

mana tuntutan pidana diberikan kepada pemimpin tindak pidana tersebut yaitu Bambang 

Sumitro yaitu berupa pidana penjara dan denda diperberat 1/3 (sepertiga). Majelis Hakim 

sebenarnya dapat memberi sanksi berupa pidana tambahan atau tindakan tata tertib 

sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UU PPLH untuk badan usaha/korporasi berupa : 

perampasan keuntungan, penutupan seluruh atau sebagian usaha, perbaikan akibat tindak 

pidana, perwajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan 

perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun, sehingga dapat menimbulkan 

efek jerah bagi badan usaha/korporasi tersebut. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut 

: 

1. Korporasi/badan usaha yang bergerak di bidang industri diperlukan untuk koordinasi atau 

berhubungan dengan instansi pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan, baik 

tingkat pusat maupun daerah agar dalam mengolah suatu industri-nya, badan 

usaha/korporasi dapat mengolah industri-nya dengan baik dan benar sesuai aturan yang 

berlaku, sehingga terbebas dan terjauh dari sanksi. 

2. Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan menjatuhkan 

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2013/PN.Bgl dalam memberi pertimbangan dan putusan 

mengenai kasus lingkungan hidup tidak memperhatikan penerapan Pasal 117 UU PPLH 

dan Pasal 119 UU PPLH, yang berakibat sanksi yang diterima korporasi selaku pelaku 

tindak pidana lingkungan hidup tidak membuat efek jerah, seperti kasus pada penulisan 
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skripsi ini, maka oleh karena itu harus diadakan suatu pembinanan untuk seluruh aparat 

penegak hukum yakni Hakim, Jaksa, Polisi dan PPNS mengenai Hukum Lingkungan atau 

tentang Lingkungan Hidup serta mempelajari aturan-aturan terkait dengan hal tersebut. 
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