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TESIS KETENTUAN PIDANA DJONNI 

ABSTRAK 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini menggunakan 

tipe penelitian yuridis normatif (legal research). Metode pendekatan masalah 

yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan 

pendekatan kasus (case approach). 

Pengembang perumahan dapat dikenakan sanksi pidana dalam UU PPLH, 

yaitu pada saat pengembang perumahan tersebut melakukan pelanggaran yang 

berakibat rusak atau terganggunganya lingkungan hidup. Salah satu yang sering 

terjadi yaitu pada saat proses pematangan lahan perumahan secara teknis di 

sebutkan bahwa, Pematangan lahan untuk pengembangan perumahan dengan 

melakukan cut and fill (pemangkasan dan pengisian) dapat membahayakan 

kondisi lingkungan. Cara yang sudah lazim dilakukan pengembang sebelum 

membangun perumahan ini dimaksudkan untuk mendapatkan area datar sehingga 

pembangunannya lebih mudah dan rumah yang dihasilkan lebih banyak. Proses 

cut and fill itu kerap kali merusak lahan yang imbasnya bukan hanya pada lokasi 

proyek bersangkutan melainkan bisa berkembang hingga ke lokasi di sekitarnya. 

Dampaknya bisa menyebabkan banjir, longsor, dan tanah amblas. Selain 

pelangaran seperti diatas, masih banyak lagi kegiatan-kegiatan pengembang 

perumahan yang bisa mengakibatkan terjadinya pelanggaran pidana dalam UU 

PPLH.  

Pertanggugngjawaban pengembang perumahan dalam UU PPLH yang 

merupakan suatu korporasi atau badan usaha yaitu dalam pasal 116 ayat (1) dan 

(2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 disebutkan bahwa apabila tindak 

pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, 

tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang 

yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang 

bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Apabila 

tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh orang, yang berdasarkan 

hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup 

kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau 

pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana 

tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. 
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