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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa 

kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala 

aspek sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber 

daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan untuk mencapai 

kebahagian hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, 

berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan 

memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu 

dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, 

dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan hidup.1Konstitusi Indonesia yaitu pada Pasal 28 huruf (h) 

UUD 1945 juga mengatur agar setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas bahwa lingkungan hidup yang baik dan 

sehat merupakan hak dasar bagi setiap orang yang harus dilindungi oleh Negara. 

 

 
 1 Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, 

Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, h. 1. 
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 Hukum lingkungan (enviromental law) merupakan instrument hukum yang 

sangat penting di negara kita sebab untuk melaksanakan kebijakan pembangunan 

berkelanjutan diperlukan kebijakan yaitu hukum.Hukum lingkungan adalah 

seperangkat aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur perilaku subjek hukum 

privat dan subjek hukum publik dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya 

alam, upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran atau perusakan lingkungan 

hidup serta penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari pemanfaatan sumber daya 

alam dan dampak lingkungan hidup yang terjadi.2 

 Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus 

memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global 

serta perangkat hukum Internasional yang berkaitan dengan lingkungan 

hidup.3Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa, sehingga perlu 

disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan hidup. 

 Regulasi yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada bab VII bahwa pengelolaan bahan 

berbahaya dan beracun serta limba yang dihasilkan wajib untuk diterapkan oleh 

semua pihak, guna meminimalisir sistem pembuangan limbah dengan resiko yang 

 
 2 Muhammad Akib, Op.Cit, h. 192. 

 3Ibid.,h.3. 
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amat kecil bagi lingkungan hidup. Kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup 

lainnya.Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta 

limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. 

 Pencemaran lingkungan terjadi apabila daur materi dalam lingkungan hidup 

mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur dan fungsinya 

terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses 

alam dan perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan 

manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga 

banyak menimbulkan pencemaran lingkungan.Dalam usaha merubah lingkungan 

hidup manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan 

masalah yang disebut pencemaran.4 

 Pertumbuhan dan perkembangan industri yang sangat pesat, mengakibatkan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari perilaku manusia melalui 

berbagai kegiatan yang menempatkan alam sebagai komoditas yang hanya 

diperlakukan sebagai objek eksploitasi, media pembuangan, dan kegiatan industri 

tanpa menghiraukan bahwa lingkungan itu materi yang mempunyai keterbatasan dan 

bisa mengalami kerusakan.5 

 Lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, 

dan makluk hidup lainnya.Lingkungan hidup memiliki sisitem kehidupan 
 

 4Wisjachudin Faisal dan Elin Nuraini, 2010, Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur 

Mn,Mg dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong, Jurnal Badan Tenaga Nuklir 

Nasional,Yogyakarta. 

 5Absori, Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, 

No.2, September 2005, h. 221-237. 
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sendiri.Sedemikian pentingnya peran dan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan 

makluk di bumi, maka upaya perlindungan lingkungan hidup merupakan prioritas 

yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia, agar kelangsungan sistem 

kehidupan tetap terjaga. 

Tingkat kerusakan lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan dan 

beresiko terhadap eksistensi manusia dan makhluk hidup yang lain telah diungkapkan 

oleh penjelasan umum UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UU 

PA), UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, UU No. 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perpu 

No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU 

No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan 

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Untuk mengurangi kerusakan 

lingkungan hidup tersebut maka sangat perlu untuk mengimplementasikan apa yang 

dikehendaki oleh asas-asas lingkungan hidup. Sebagai contoh dari penjelasan umum 

tersebut yaitu terdapat pada penjelasan umum UU No. 18 Tahun 2013 yang 

menyatakan bahwa perusakan hutan telah mencapai tingkat yang sangat 

mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Namun, sebagian dari 

UU tersebut mengatur penerapan terlebih dahulu sanksi administratif atau sanksi 

perdata terhadap pelanggar lingkungan hidup dan apabila sanksi tersebut juga tidak 
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mengubah perilaku atau tindakan pelanggar hukum lingkungan hidup maka ditempuh 

langkah terakhir yaitu penerapan sanksi pidana.Dengan demikian sebagian UU yang 

mengatur lingkungan hidup di Indonesia menerapkan asas ultimum remedium yaitu 

penerapan terlebih dahulu sanksi administratif atau sanksi perdata terhadap pelaku 

pelanggar lingkungan hidup sebelum diterapkan sanksi pidana apabila sanksi 

administrasi atau perdata tersebut tidak mampu untuk mengentikan terjadinya 

perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. 

 Ketentuan ini sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 

Dalam Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH disebutkan bahwa 

dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan 

upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten 

terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Ketentuan 

ini sangat tegas menunjukkan bahwa asas pidana yang digunakan UU PPLH adalah 

asas Primum Remedium karena lebih mengutamakan penerapan hukum pidana 

lingkungan hidup terhadap pelanggar ketentuan lingkungan hidup untuk segera 

mengehentikan perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan 

menimbulkan efek jera kepada semua orang agar tidak melakukan perbuatan yang 

sama. Selanjutnya pada penjelasan umum UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa 

penerapan asas ultimum remedium hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, 

yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. 
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Dengan demikian semua tindak pidana lingkungan hidup kecuali pelanggaran baku 

mutu air limbah, emisi dan gangguan menerapkan asas pidana primum remedium. 

Terdapatnya sebagian UU mengenai lingkungan hidup yang menerapkan asas pidana 

ultimum remedium sedangkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH menerapkan 

asas pidana primum remedium telah mengakibatkan keraguan bagi aparat penegak 

hukum untuk menerapkan asas hukum ligkungan hidup yang paling tepat dan 

diperbolehkan oleh UU.6 

 Di dalam hukum lingkungan, apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup 

maka pertanggungjawaban lazimnya dikekanakan kepada korporasi. Salah satu teori 

pertanggungjawaban pidana dalam korporasi yaitu Teori Directing Mind atau 

Controlling Mind yang berasal dari negara-negara yang menganut Anglo Saxon, 

misalnya Inggris dan Amerika. Inti dari teori yaitu semua tindakan legal maupun 

ilegal yang dilakukan oleh high level manager atau direktur sebagai tindakan 

korporasi. Maksud dari High level manager atau pejabat senior menurut Hakim Reid 

yaitu dewan direktur, direktur pelaksana, dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang 

melaksanakan fungsi manajemen dan pengawasan untuk perusahaan.  

 Berdasarkan pendapat Christopher M Little dan Natasha Savoline teori 

directing mind  memiliki enam asas, yang terdiri dari:7 

 
 6http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/247/pdf, diakses pada tanggal 28 

November 2019 Pukul 19.57 WIB. 

  7 Sutan Remy Sjahdeini., Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya Edisi Kedua, 

Kencana, Jakarta,  2017, hlm.180. 
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a.  Directing mind dari suatu korporasi terdiri dari sejumlah pejabat dan direktur; 

b. Perbedaan wilayah tidak bisa menjadi alasan seseorang mengelak sebagai 

directing mind.  

c. Suatu korporasi tidak dapat mengelak untuk bertanggungjawab dengan 

mengemukakan bahwa orang atau orang-orang tertentu telah melakukan 

tindak pidana meskipun telah ada perintah yang tegas kepada mereka agar 

hanya melakukan perbuaan yang tidak melanggar hukum.  

d. Seseorang dinyatakan bersalah apabila ia memiliki mens rea atau kalbu yang 

salah atau nilai yang jahat. Jika pejabat atau direktur korporasi yang 

merupakan directing mind tersebut tidak menyadari tindak pidana yang 

dilakukannya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.  

e. Untuk menerapkan teori directing mind, maka perbuatan individu sebagai 

bagian dari kegiatan yang ditugaskan kepadanya dan bukan merupakan 

perbuatan curang korporasi dan tindak pidana harus bertujuan untuk memberi 

manfaat korporasi; 

f. Mensyaratkan analisis kontekstual yang dilakukan berdasarkan kasus per 

kasus. 

 Doktrin yang diterapkan oleh teori directing mind tidak lagi dapat 

dipertahankan hanya sebatas yang diuraikan karena semakin berkembang dan 

kompleksnya tindak pidana korporasi sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut 

pendapat penulis hal ini disebabkan oleh pertanggungjawaban terhadap kesalahan 
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yang dilakukan oleh koporasi tidak mutlak hanya ditanggung oleh pejabat senior saja 

karena mungkin saja terdapat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan 

dengan sengaja dan dengan kemauannya sendiri memanfaatkan posisi atau fasilitas 

perusahaan untuk melakukan tindak pidana demi memperoleh keuntungan pribadi.8 

 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti ingin mengajukan judul 

dalam tesis, sebagai berikut:”DIRECTING MIND  SEBAGAI DASAR 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK 

PIDANA LINGKUNGAN HIDUP”. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka yang menjadi 

pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah : 

a. Karakteristik Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup. 

b. Kualifikasi Directing Mind Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka tujuan  

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengkaji dan menganalisa karakteristik tindak pidana di bidang 

lingkungan hidup. 

 
 8 https://media.neliti.com/media/publications/40840-ID-pertanggungjawaban-pidana-

korporasii.pdf, diaksespadatanggal 28 November 2019, Pukul 20.05 WIB. 
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b. Untuk mengkaji dan menganalisa kualifikasi directing mind sebagai 

pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat dan 

memperluas ilmu pengetahuan mengenai karakteristik tindak pidana dan 

bentuk tanggung jawab korporasi terhadap kerusakan lingkungan hidup, 

khususnya terkait dengan teori directing mind. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bagi akademisi dapat 

memberikan manfaat pemikiran yang baru dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, selain itu hsil 

dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan dipertimbangkan 

sebagai salah satu bahan kajian dalam pengambilan kebijakan pemerintah  

yang berkaitan dengan penanganan masalah yang terjadi di masyarakat serta 

konflik yang terjadi. 

1.5Kajian Pustaka  

1.5.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

 Di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini 

secara khusus baru diakui dalam Undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar 

KUHP.Hal ini dikarenakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia masih 

menganut pandangan societas delinquere non potest sehingga belum mengakomodir 

kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Adapun beberapa Undang-
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undang yang sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum 

pidana adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Korporasi sebagai badan hukum 

sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri.Identitas hukum suatu korporasi atau 

perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun 

organ-organ lainnya.Sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh 

korporasi sebagai pribadi (corporate criminal liability) merupakan hal yang masih 

mengundang perdebatan.Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa 

suatu korporsi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta 

memiliki criminal intent yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. Disamping 

itu, mustahil untuk dapat menghadirkan di korporasi dengan fisik yang sebenarnya 

dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses 

peradilan.9 

 Baik dalam sistem hukum common law maupun civil law, sangat sulit untuk 

dapat mengatribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (actus reusatau guilty act) serta 

membuktikan unsur mens rea (criminal intent atau guilty mind) dari suatu entitas 

 
 9Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kita Undang-undang Hukum Pidana 

Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h.98. 
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abstrak seperti korporasi. Dalam perkembangan hukum pidana ada tiga sistem 

pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yakni:10 

a. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;  

Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.Sistem ini 

mengakui bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana atau pelaku tindak 

pidana, namun pertanggungjawaban tetap dibebankan pada pengurus. 

b. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yangbertanggungjawab. 

Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.Dalam sistem ini 

dimungkinkan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya.Dalam 

sistem ini telah terjadi perubahan yang pada mulanya korporasi tidak dapat 

melakukan tindak pidana atau universitas delinquere non potest berubah dengan 

menerima konsep pelaku fungsional, artinya korporasi dapat dimintai 

pertanggungjawaban dalam melakukan tindak pidana.Masalah pertanggungjawaban 

korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak dapat dilepaskan. 

Selanjutnya mengenai alasan-alasan pemidanaan korporasi sebagai 

pembuat/pelaku dimuat dalam Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang 

Hukum Pidana (BPHN) tahun 1986 yaitu: 

a. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada 

pengurus lebih kecil dibanding keuntungan-keuntungan yang diterima 

korporasi dengan melakukan perbuatan melanggar hukum, atau kerugian yang 

 
 10Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan.,  Rineka Cipta, 

Jakarta, 1994. h.72.  
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ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita saingannya, keuntungan dan 

atau kerugian itu adalah lebih besar dibanding denda yang dijatuhkan 

sebagaihukuman. 

b. Pemidanaan pengurus, tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa 

korporasi tidak akan melakukan kembali suatu perbuatan yang dilarang oleh 

Undang-undang. 

Pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, 

dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:11 

a. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur 

atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan 

individu dan kepentingan sosial; 

b. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang Undang 

Dasar1945; 

c. Untuk memberantas anomie of succes (sukses tanpaaturan); 

d. Untuk perlindungankonsumen; 

e. Untuk kemajuanteknologi. 

 

1.5.2. Teori Directing Mind  

 Berikut ini adalah salah satu teori yang diciptakan guna mengakomodir 

kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap 

korporasi. Directing mind theory atau controlling mind theory merupakan teori yang 

berasal dari negara-negara Anglo Saxon. Karenanya teori tersebut mengkaji 

pertanggungjawaban pidana dengan mengkaitkannya pada unsur actus reus dan mens 

rea.  

 
  11Muladi. Pertanggungjawaban Badan Hukum Dalam Pidana. Makalah Disampaikan 

Pada Ceramah Di Universitas Muria Kudus.5 Maret1990. h.11. 
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 Berdasarkan teori directing mind, kesalahan dari anggota direksi atau organ 

perusahaan atau korporasi yang tidak menerima perintah dari tingkatan yang lebih 

tinggi dalam perusahaan, dapat dibebankan kepada perusahaan/ korporasi. Suatu 

korporasi adalah sebuah abstraksi. Ia tidak punya akal pikiran sendiri dan begitu pula 

tubuh sendiri, kehendaknya harus dicari atau ditemukan dalam diri seseorang yang 

untuk tujuan tertentu dapat disebut sebagai agen atau perantara, yang benar-benar 

merupakan otak dan kehendak untuk mengarahkan (directing mind and will) dari 

korporasi tersebut. Orang yang bertindak bukan berbicara atau bertindak atas nama 

perusahaan. Ia bertindak sebagai perusahaan, dan akal pikirannya yang mengarahkan 

tindakannya berarti adalah akal pikiran dari perusahaan. Jika akal pikirannya 

bersalah, berarti kesalahan itu merupakan kesalahan perusahaan. Dengan kata lain 

unsur mens rea dari pertanggungjawaban pidana korporasi terpenuhi dengan 

dipenuhinya unsur mens rea pengurus korporasi atau perusahaan tersebut. Begitu 

pula dengan actus reus yang diwujudkan oleh pengurus korporasi yang berarti 

merupakan actus reus perusahaan. 

  Dari case law ini, muncul beberapa prinsip atau konsep yang penting, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Directing mind dari suatu korporasi atau perusahaan tidak terbatas hanya satu 

individu saja. Sejumlah pejabat korporasi atau anggota direksi bisa 

membentuk directing mind. 
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b. Faktor geografis tidak berpengaruh. Fakta bahwa suatu korporasi memiliki 

banyak operasi atau cabang di daerah yang berbeda-beda tidak akan 

mempengaruhi penentuan individu-individu mana yang menjadi directing 

minds korporasi. Dengan demikian, seseorang tidak dapat menghindar dari 

tanggung jawab hanya karena ia tidak ditempatkan atau bertugas di daerah 

dimana perbuatan melawan hukum dilakukan.  

c. Korporasi tidak bisa lari dari tanggung jawab dengan berkilah bahwa 

individu-individu tersebut melakukan perbuatan melawan hukum meskipun 

telah ada instruksi untuk melakukan tindakan lain yang sah (tidak melawan 

hukum). Anggota direksi dan pejabat korporasi lainnya memiliki kewajiban 

untuk mengawasi tindak tanduk para pegawai lebih dari sekedar menetapkan 

panduan umum yang melarang tindakan ilegal.  

d. Untuk dapat dinyatakan bersalah  melakukan perbuatan melawan hukum, 

individu bersangkutan harus memiliki criminal intent atau mens rea. 

Directing mind dan mens rea ada pada individu yang sama. Anggota direksi 

atau pejabat korporasi lain yang merupakan directing mind korporasi tidak 

bisa dikenakan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan tanpa mereka sadari.  

e. Untuk dapat menerapkan teori ini harus dapat dibuktikan bahwa tindakan 

seorang directing mind adalah i) berdasarkan tugas atau instruksi yang 

ditugaskan padanya, ii) bukan merupakan penipuan (fraud) yang dilakukan 
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terhadap perusahaan, dan iii) dimaksudkan untuk dapat mendatangkan 

keuntungan bagi perusahaan.  

f. Tanggung jawab korporasi memerlukan analisa kontekstual. Dengan kata lain, 

penentuannya harus dilakukan berdasarkan kasus per kasus. Jabatan seseorang 

dalam perusahaan tidak secara otomatis menjadikannya bertanggung jawab. 

Penilaian terhadap kewenangan seseorang untuk menetapkan kebijakan 

korporasi atau keputusan korporasi yang penting harus dilakukan dalam 

konteks keadaan yang tertentu (particular circumstances). 

 Pendekatan teori directing mind yang berkembang dari Inggris ini 

mengundang kritik karena corporate liability terbatas bagi tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh anggota direksi dan beberapa karyawan lain setingkat manajer yang 

memiliki kewenangan dan memberikan perintah. Hal ini secara tidak adil 

memberikan keuntungan pada korporasi-korporasi yang besar karena mereka akan 

dapat menghindarkan diri dari pertanggungjawaban pidana akibat tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh karyawan-karyawan yang jabatannya lebih rendah dan bertugas 

melakukan aktivitas sehari-hari, namum di Kanada teori ini kemudian mengalami 

perkembangan. Pengadilan Kanada membuka kemungkinan bahwa directing mind 

berada pada level atau golongan karyawan yang lebih rendah yang menjalankan 

perintah atau memiliki kewenangan yang sifatnya delegatif. 12 Dengan melihat 

penerapan teori ini oleh Kanada untuk menyiasati kekurangan yang ditimbulkan 

 
 12Muladi dan Dwidja, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Sekolah 

Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991, h. 67. 
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dalam aplikasinya, penerapan teori ini harus dilakukan dengan berdasarkan pada 

kasus atau fakta yang ada. 

1.5.3 Karakteristik Ketentuan Pidana Dalam Hukum Lingkungan 

  Dalam hierarki Peraturan PerUndang-undangan di indonesia sebagaimana 

tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 ditetapkan bahwa Undang-

undang Dasar atau Konstitusi berada pada tingkatan tertinggi dalam sistem peraturan 

perUndang-undangan di indonesia. Konsekuensi dari pengaturan tertib hukum 

tersebut adalah bahwa tidak ada satupun Undang-undang yang tingkatannya lebih 

rendah boleh bertentangan dengan ketentuan didalam UUD. Hal tersebut juga berlaku 

untuk Undang-undang Lingkungan Hidup yang merupakan penjabaran dari 

konstitusi, dalam Pasal 28 H ayat (1) dinyatakan bahwa:  

 “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. 

  Negara dalam hal pengaturan sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 

1945 telah hadir untuk menjamin hak warga negara dalam bidang lingkungan hidup 

yakni dengan di undangkannya Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH). Dalam UU PPLH telah 

termaktub  pula ketentuan pidana untuk menjerat oknum-oknum perusak lingkungan 

hidup. Terdapat beberapa karakteristik dari ketentuan pidana yang ada dalam UU 

PPLH, diantaranya : 
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a. Tidak Terdapat Rumusan Yang Mutlak atau Baku Mengenai Tindak Pidana 

Lingkungan Hidup. 

Norma-norma yang ada dalam UU PPLH tidak memuat rumusan yang baku 

mengenai kriteria perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 

lingkungan hidup. Hal ini dapat menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak 

hukum yang tentu saja dapat merugikan warga negara. Tindak pidana lingkungan 

hidup dapat ditelaah dalam Pasal-Pasal UU PPLH, misalnya dalam Pasal 60 

dinyatakan bahwa “ setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan 

ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Kemudian dapat pula kita temukan rumusan 

tindak pidana dalam Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang : 

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup; 

2. Memasukkan limbah B3 yang dilarang dalam peraturan perUndang-undangan 

ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;  

6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; 

7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang 

bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan atau izin lingkungan 

hidup; 

8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; 

9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; 

dan/atau 

10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, 

merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. 
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Berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 69 ayat (1) UU PPLH di atas, dapat dipahami 

bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU 

dalam konteks mencemarkan dan/atau merusak lingkungan. Mencemarkan dan/atau 

merusak lingkungan ini menurut Alvi Syahrin merupakan rumusan umum atau genus, 

tentunya mengenai rumusan khususnya dapat ditemui dalam peraturan perUndang-

undangan yang lebih rendah. 13  Namun ketentuan mengenai norma yang memuat 

rumusan mutlak tindak pidana lingkungan hidup masih sangat abstrak dan rentan 

untuk disalahgunakan, hal tersebut tentunya berbeda dengan delik pidana dalam 

KUHP yang menekankan perlindungan hak asasi dari kesewenang-wenangan aparat 

penegak hukum.  

b. Ketentuan Pidana Bersifat Ultimatum Remedium 

Dalam UU PPLH khususnya bab XIII di atur mengenai penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup yang dapat ditempuh baik melalui jalur pengadilan maupun jalur 

non-pengadilan. Pasal-Pasal yang terdapat dalam UU PPLH menghendaki ketentuan 

pidana menjadi “obat terakhir” atau ultimum remedium dalam proses penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup. Di dalam UU PPLH dikehendaki untuk mendahulukan 

penyelesaian sengketa d luar pengadilan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 84 ayat 

(3)” gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau 

para pihak yang bersengketa”. Hal tersebut menggambarkan kedudukan ketentuan 

 
 13 Alvi Syahrin, 2011, Ketentuan Pidana Dalam UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT. Sofmedia, Jakarta, h. 1. 
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pidana dalam proses penyelesaian perkara lingkungan hidup, proses penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan diatur dalam Pasal 85-86  

 Pasal 85 

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk 

mencapai kesepakatan mengenai: 

a. bentuk dan besarnya ganti rugi; 

b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; 

c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau 

perusakan; dan/atau 

d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. 

(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana 

lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 

(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat 

digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa 

lingkungan hidup. 

 

 Pasal 86 

(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. 

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga 

penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan 

tidak berpihak. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

UU PPLH dalam konsepsi penyelesaiannya menganut konsepsi alternative 

dispute resolution yang menjadikan ketentuan pidana sebagai sarana terakhir dalam 

penegakan hukum lingkungan, walaupun dalam Pasal 85 ayat (2) dinyatakan bahwa 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku dalam hal tindak pidana 

lingkungan hidup. Ketentuan tersebut tidak menghapuskan atau menganulir konsepsi 

ultimum remedium karena masih ada opsi sanksi administratif dan sanksi ganti rugi 

sebelum diterapkannya sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 ayat 
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(2) bahwa “ tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau 

pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali”.  

 

c. Menganut Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) 

 Pasal 88 

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan 

B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan 

ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian 

yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. 

 

Penjelasan Pasal ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab 

mutlak” atau strict liability yaitu berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh 

pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan dalam Pasal ini 

dijelaskan merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar 

hukum pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata.Berdasarkan Pasal 88 tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang 

karena perbuatannya merusak/mencemari menggunakan atau menghasilkan, dan/atau 

mengelola limbah B3 bertangggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian unsur 

kesalahan, hal ini tentu berbeda dengan asas yang terdapat dalam hukum pidana 

bahwa tiada pidana tanpa kesalahan yang berarti segala perbuatan dapat dipidana jika 

kesalahan tersebut dapat dibuktikan secara hukum.  

konsep strict liability atau tanggung jawab mutlak ini berbeda dengan sistem 

tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau 
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kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan 

pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa.Artinya, dalam melakukan perbuatan 

tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian 

bagi pihak lain, maka kedaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawabanpidana. 

Jadi, tidak diperlukan adanya unsur sengaja atau alpa dari terdakwa, namun semata-

mata perbuatan yang telah mengakibatkan pencemaran.14 

d. Penerapan Sanksi dan Denda Secara Kumulatif 

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda yang dicantumkan dalam UU PPLH 

bersifat kumulatif bukan alternatif, jadi sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi 

pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu dintaranya.UU PPLH juga 

mengenal pemberatan sanksi yang dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau 

pemimpin tindak pidana yaitu diperberat sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan 

hakim kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup lainnya. 

e.  Pemberlakuan Tindak Pidana Terhadap Korporasi 

Korporasi sebagai suatu badan hukum dapat saja melakukan suatu tindak pidana 

melalui mereka yang mengendalikan korporasi, baik sendirian maupun bersama-sama 

dengan para pengurus lainnya yang mencerminkan dan mewakili pikiran atau 

kehendak dari korporasi.Tindak pidana korporasi seringkali tidak tampak atau tidak 

kelihatan karena kompleksitas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang, serta 

pelaksanaannya yang rapi dan terkoordinasi serta memiliki dimensi ekonomi. 

 
 14Frances Russell & Christine Locke, “English Law and Language, Cassed, 1992. 
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Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan 

prinsip ekonomi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi juga mempunyai 

kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan 

pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai 

orang yang melakukan perbuatan pidana.Hukum pidana memisahkan antara 

karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang 

melakukan. Menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban pidana 

harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, harus dipastikan 

dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah 

ini sudah dirumuskan oleh pembuat Undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. 

Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban 

pidananya.15 

Dalam peraturan Perundang-undangan indonesia saat ini telah mengakomodir 

pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, salah satunya UU PPLH. Walaupun 

awalnya mendapat sejumlah pertentangan pendapat dari para ahli hukum terutama 

mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan (genstrap zonder schuld). Namun dalam 

UU PPLH tetap di atur mengenai tindak pidana korporasi yang di cantumkan dalam 

beberapa ketentuan diantaranya, Pasal 1 angka 32, maupun yang di atur dalam Pasal 

116 ayat (1). Dalam Pasal116 ayat (1) misalnya dinyatakan bahwa “apabila tindak 

 
 15Muladi dan Dwija Priyatno, 1991, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, 

Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, h. 66-67. 
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pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan 

pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: 

a. badan usaha; dan/atau 

b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau 

orang yang bertindak sebagai pemimpin 

 

Selain ancaman pidana, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan 

atau tindakan tata tertib berupa: 

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;  

2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;  

3. perbaikan akibat tindak pidana;  

4. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikantanpa hak; dan/atau  

5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.    

(Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009). 

 

Hal ini tentu berbeda jika dikaitkan dengan konteks KUHP Indonesia yang 

menyatakan bahwa korporasi bukan merupakan subyek hukum pidana, ini berarti 

korporasi tidak dapat dipidana sehingga kejahatan yang dilakukan oleh korporasi 

bukan merupakan kejahatan menurut hukum pidana umum. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum 

 Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu 

hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran 

hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan 
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atas permasalahan tersebut.16Dalam penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian 

hukum normatif, dimana tipe ini digunakan untuk mendapatkan suatu konsep yang 

jelas dan lengkap dengan mengkaji peraturan perUndang-undangan dan juga buku-

buku mengenai teori-teori terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

1.6.2 Pendekatan Penelitian  

 Dalam penulisan tesis ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah 

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual 

(Conceptual Approach), dan studi kasus (Case Study).Pendekatan perUndang-

undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah Undang-undang dan 

regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. 17  Pendekatan 

perUndang-undangan digunakan untuk mempelajari konsistensi Undang-undang 

dengan Undang-undang dasar maupun peraturan perUndang-undangan yang lain 

sekaligus menjawab isu hukum. Maka dari itu peneliti harus melihat sebagai sistem 

tertutup yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: (a) comprehensive yaitu norma-

norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis, 

(b) All-inclusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung 

permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum, serta (c) 

 
 16Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2011, 

h.35. 

 17Ibid.,h. 133. 
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Systematic bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma 

hukum tersebut juga tersusun secara hierarki.18 

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan konseptual (Conceptual 

Approach).Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.19 

Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan yang menggunakan studi kasus (case study) 

berdasarkan putusan pengadilan terkait kasus-kasus tindak pidana perusakan 

lingkungan hidup . 

1.6.3 Sumber Bahan Hukum 

 Dalam buku penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa 

pada dasarnya dalam penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang 

berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Dalam hal ini hanya buku 

pedoman dan peraturan perUndang-undangan. 

1. Bahan Hukum Primer : Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat autoriatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer 

terdiri dari perUndang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perUndang-undangan dan putusan-putusan hakim.20 Bahan hukum 

 
 18Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 

2006, h. 302-303. 

 19 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., h. 135. 

 20Ibid.,h. 141. 
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primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat 

secara yuridis, adapun yang penulis gunakan dalam bahan hukum primer 

adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU 

No. 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana, UU No. 41 Tahun 1999 tentang 

kehutanan, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi. 

2. Bahan Hukum sekunder : Bahan hukum sekunder adalah berupa semua 

publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus huikum dan 

komentar-komentar atas kasus tentang prostitusi online.21 Bahan hukum yang 

digunakan dalam penulisan ini adalah anatara lain Buku-buku yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

1.6.4  Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penulisan proposal 

tesis ini dikumpulkan dan diinventarisir, yang kemudian dilakukan seleksi terhadap 

kedua sumber bahan hukum tersebut untuk diklasifikasikan berdasarkan rumusan 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini.Selanjutnya kedua sumber hukum yang 

telah diklasifikasikan tersebut, dilakukan pengolahan dengan tujuan memperoleh 

penajaman terhadap bahan hukum tersebut.Setelah dilakukan penajaman, langkah 

 
 21Peter Mahmud Marzuki , Loc.cit. 
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selanjutnya adalah saling mengaitkan kedua bahan hukum dan dilakukan telaah untuk 

memperoleh penjabaran yang sistematis. 

1.6.5 Analisis Bahan Hukum 

Metode analisa yang digunakan terhadap bahan huum yang ada dalam 

penulisan proposal tesis ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis.Metode 

ini digunakan berdasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini.Metode deskriptif analisi merupakan metode yang menitikberatkan pada 

permasalahan hukum yang diteliti dengan mengumpulkan bahan hukum yang ada 

untuk dilakukan analisis dan diidentifikasi secara mendalam berdasarkan peraturan 

perUndang-undangan yang ada serta konsep-konsep hukum yang relevan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

      Sistematika penulisan tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara 

penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman Pendidikan Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga dimana penulisan tesis dilakukan dengan pembagian bab yang 

terdiri dari 4 (empat) bab. 

 Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisi antara lain, latar belakang dan 

rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini.Selain itu, Terdapat tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian. 

 Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu 

terkait karakteristik tindak pidana di bidang lingkungan hidup. 
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 Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu 

kualifikasi directing mindsebagai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana di 

bidang lingkungan hidup. 

Bab IV sebagai Bab Penutup berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi 

tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang 

merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas 

dasar kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran terkait topik yang 

telah dibahas dalam penulisan tesis ini. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS DIRECTING MIND SEBAGAI... YOGI PRATAMA, S.H.


