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Pembukaan dari Asep:  
Assalamu’alaikum wr. Wb. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucakan terima kasih kepada 
seluruh undangan yang telah hadir hari ini. Diskusi Panel ini adalah proses lanjutan dari seminar 
yang telah berlangsung dari pagi hari tadi, dengan keynote spaker Ibu Harkristuti Harkrisnowo dan 
Bapak Barda Nawawi Arif. Sekarang kita akan masuk pada tema-tema revisi, dan di Panel A ini kita 
akan membahas mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) dalam 
RKUHP. Sudah ada tiga orang narasumber yang hadir disini, yaitu DR. Bapak Suparto Wijoyo dari 
Universitas Airlangga, Bpk Rino Subagyo -Direktur ICEL kemudian tim peneliti dari HuMa sendiri 
yang nanti diwakili oleh Sdr. Bernadinus Steny. Saya informasikan bahwa Bpk. Sony Keraf dengan 
sangat menyesal telah membatalkan kesediaannya untuk menjadi pembicara satu hari sebelum acara 
ini dengan alasan ada rapat di DPP PDIP. Jadi itulah situasinya, padahal kita berharap sekali Pak Sony 
bisa memberikan informasi legislasinya tentang RKUHP ini, bagaimana konfigurasi politiknya di 
DPR. Tapi saya kira kehadiran tiga narasumber kita di depan ini, tetap akan memberi makna 
tersendiri dalam diskusi kita hari ini.   
 
Sedikit gambaran bagi teman-teman yang tidak mengikuti seminar pagi hari tadi, bahwa isu SDA 
adalah salah satu isu yang sangat krusial dan sangat kritis melihat situasi sekarang, dan kita 
dihadapkan pada satu kenyataan bahwa pengaturan tentang lingkungan hidup dan SDA sudah sangat 
banyak. Baik itu dalam bentuk UU sebagai aturan umum, mauapun berbagai kebijakan sebagai 
pengaturan teknis yang kesemuanya bersifat sektoral. Ada yang mengatur tentang hutan, tambang, 
air, perkebunan dan lain-lain yang satu dengan lainnya bisa dikatakan overlapping, saling 
bertumpang tindih. Melihat situasi itu, saya kira akan memberi implikasi pada: pertama, potensi 
konflik di masing-masing sektor terutama dalam hal pengaturannya. Kemudian yang kedua, 
disharmoni antar masing-masing sektor, baik dalam aspek materilnya- dalam pengaturan yang 
termuat dalam pasal-pasal di dalamnya, ataupun asas-asas yang terangkum dalam peraturan 
perundang-undangan itu. Berikutnya sekarang kita dihadapkan pada adanya inisiatif RUU KUHP, 
dimana RUU KUHP ini berkehendak merekodifikasi, dalam arti berniat mengumpulkan kembali 
peraturan-peraturan yang sudah dibuat dalam satu buku dan reunifikasi beberapa pengaturan yang 
sudah dibuat dalam beberapa peraturan sektoral menjadi satu pengaturan di dalam RUU KUHP ini. 
 
Hal ini akan menimbulkan banyak potensi konflikseperti konflik-konflik asas, maupun konflik 
materi. Dari penelitian yang HuMa lakukan, ditemukan contoh seperti ini: misalnya dalam UU 
Lingkungan Hidup yang menggunakan asas sustainable development – pembangunan berkelanjutan - 
dan semua pasal-pasal yang ada dalam UU Lingkungan Hidup ditujukan untuk mewujudkan 
keberlanjutan ligkungan hidup dan kelestarian lingkungan hidup. Tetapi RKUHKP mengambil 
sebagian pasal-pasal dalam UU Lingkungan Hidup itu dengan meninggalkan asas-asas yang mendasari 
pengaturan yang dibuat dalam UU Lingkungan Hidup itu (sustainable development). Hal inilah yang 
menurut saya salah satu kerumitan yang dihadapi dalam mengkritisi RUU KUHP. Selain itu juga 
beberapa pengalaman lapangan menunjukkan bahwa disamping KUHP ini menyimpan beberapa 
persoalan dari segi sejarah, kemudian juga beberapa pengaturan yang sudah kadaluarsa (tidak sesuai 
perkembangan jaman), di sisi lain kita juga berhadapan dengan proses penegakan hukum yang karut 
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marut. Hal ini nanti juga bisa kita lihat banyak contoh, kebetulan nanti juga narasumber akan 
menyampaikan contoh sisi empiriknya dari proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan 
SDA.   
 
Saya kira cukup sekian sebagai penjelasan awal. Nantinya akan diperinci oleh narasumber yang punya 
kompetensi yang cukup dibidangnya masing-masing. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi satu 
forum yang bermanfaat bagi kita, tidak hanya bagi HuMa dan Aliansi, tetapi juga bagi seluruh 
anggota masyarakat. Seperti yang hadir hari ini, ada banyak peserta yang barangkali mewakili 
berbagai kelompok, dengan berbagai perspektif, dan berbagai pengalaman sehingga ke depan kita 
berharap rancangan KUHP yang baru ini bisa menjadli salah satu pelindung bagi hak-hak warga 
negara di Indonesia. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Selanjutnya forum saya serahkan pada 
moderator kita, Sdr. Andiko untuk memandu acara ini. Wassaluma’alaikum wr.wb.  
 
Andiko: 
 
Baik. Assalamu’alaikum wr.wb. Selamat siang. Saya rasa tidak perlu lagi penjelasan lebih jauh, setelah 
penjelasan singkat yang telah disampaikan oleh Bpk. Asep tadi. Saya persilakan narasumber kita 
untuk duduk di depan.  
 
Dari awal forum ini sebenarnya dikonsep sebagai forum Konsultasi Publik. Jadi posisi narasumber di 
depan ini dapat kita posisinya sebagai pemancing diskusi atau paling tidak membantu untuk 
memfokuskan diskusi kita pada masukan-masukan bagi konsep-konsep yang akan dirangkum dlam 
RUU KUHP, khususnya mengenai tindak pidana lingkungan hidup dan SDA. Jadi saya berharap, 
dalam sessi tanya jawab nanti kita dapat memfokuskan diri pada pemberian masukan substasi bagi 
RKUHP yang akan dipandu oleh ketiga narasumber kita ini.  
 
Untuk mempersingkat waktu, akan saya persilakan narasumber untuk menyampaikan 
makalahnya,masing-masing selama 15 menit. Kesempatan pertama saya persilakan bagi Bpk. DR. 
Suparto Wijoyo, S.H.  
 
Suparto: 
 
Assalamu’alaikum wr wb.  
Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap forum ini berlangsung rileks, cerdas, mencerahkan dan 
membebaskan. Saya hadir di sini juga sebenarnya ingin curhat kepada teman-teman HuMa dan Bapak 
Ibu sekalian, karena saya sendiri juga termasuk korban lumpur Lapindo. Buat saya, kasus-kasus 
seperti kasus Lapindo ini sekalian saja dimasukkan dalam RKUHP sebagai tindak pidana terorisme 
lingkungan. Dalam kasus lumpur lapindo itu, saya sederhana saja, kasus seperti itu adalah teroris! Itu 
harus masuk dalam kualifikasi kejahatan terorisme. Dan saya sudah berkali-kali diperiksa di Polda 
Jatim, tetap saya bertahan bahwa kasus seperti ini adalah KEJAHATAN TERORISME! Dan tangkap 
Direktur Utama PT. Lapindo terlebih dahulu! Tapi sampai hari ini kok ya polisinya tenang-tenang 
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saja?! Saya juga senang bisa hadir pada perbincangan hari ini karena ini adalah forum hukum. Selalu 
saya katakan bahwa hal-hal seperti ini akan memberi bobot tersendiri bagi profesi-profesi hukum. 
Karena hari ini ngomongnya, ngomong hukum dan menurut kitab suci kenegaraan kita, negara kita 
adalah negara hukum. Maka tidak ada profesi konstitusional yang paling kecuali profesi Sarjana 
Hukum. Untuk itu, jangan-jangan profesi di luar Sarjana Hukum adalah profesi ekstra-legal 
konstitusional?!  
 
Tetapi kenapa hukum di negara ini tidak bermatabat kalau memang kita adalah negara hukum? 
Hukum di negeri ini tidak bermatabat karena memang aparaturnya tidak bertabiat. Tidak bertabiat 
karena tidak punya niat. Sejak awal tidak punya niat. Termasuk soal KUHP. KUHP itu kalau menurut 
saya tidak sekedar perlu di reformasi, tetapi perlu untuk di revolusi. Karena KUHP yang ada saat ini 
menurut saya ILLEGAL. Jelas kok. Kalau saya bertanya sekarang KUHP yang mau di revisi menjadi 
RUU KUHP itu sebenarnya UU nomor berapa sih? KUHP yang selalu dipakai oleh polsi, jaksa, hakim, 
pengacara dan dibawa-bawa ke kampus-kampus, itu UU nomor berapa? Itu kan hanya terjemahannya 
R. Soesilo toh yo? Terjemahannya R. Soesilo, Soeghandi, Moeljatno, tidak ada nomor UU-nya. Kalau 
begitu, KUHP itu hukum atau terjemahan? Dan terjemahan ini belum dikuatkan dengan dasar 
hukum, seperti misalnya UU nomor. X tahun 2007 tentang Terjemahan KUHP R. Soesilo sebagai 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga menurut saya, terjemahan KUHP bukan KUHP, 
tetapi digunakan oleh oleh jaksa, oleh hakim, oleh pengacara, oleh polisi untuk menangkap banyak 
orang? Maka sesungguhnya perilaku mereka itu illegal semua. Saya bertanya, putusan hakim yang 
menggunakan dasar hukum illegal, itu legal atau tidak?  
 
Jadi menurut saya KUHP itu illegal karena yang kita gunakan  sebagai dasar itu terjemahan. Dan UU 
No. 1 tahun 1946 itu memberlakukan WvS (Wetboek van Straffrecht), yaitu pengaturan dalam 
Bahasa Belanda. Pengaturan dalam Bahasa Belanda itu yang kemudian diterjemahkan, dan 
terjemahannya tidak dimuat dalam UU. Jadi kalau begitu, KUHP kita itu punya validitas hukum atau 
tidak? Jadi serius kan negeri ini? Coba bayangkan, KUHP saja nggak ada nomornya. Yang diedarkan, 
dibawa-bawa ke kampus-kampus itu terjemahan semua. Maka dari itu, nggak usah heran kalau 
ditanya, kenapa sih orang-orang hukum itu - hakim, jaksa, polisi, pengacara - dosennya sama,  UU-
nya sama, KUHP, tapi kok interpretasi dan persepsinya beda-beda? Saya selalu katakan, jangankan 
orang yang keluar dari ruang kuliah yang sama, wong ada orang yang lahir dari mulut rahim yang 
sama dari invenstor tunggal yang sama, juga tidak sama hasilnya. Jadi persepsi kita nanti boleh 
berbeda soal RKUHP. Sama, soal satu fakta itu tidak mesti satu persepsi.  
 
Jadi boleh beda-beda. Dan RKUHP itu juga kadang-kadang tidak masuk akal rumusannya. Juga tidak 
empiris. Karena memang tidak selalu hukum itu sesuai situasi normatif dengan empirisnya. Hukum 
itu kan seperti papan catur, saudara. Di papan catur itu orang jalan setapak demi setapak. Yang 
namanya ”kuda” itu jalannya letter L. Nah kalau fakta empirisnya, kuda mana yang jalannya letter L? 
Kemudian ”Benteng”. ”Benteng” itu keluyuran. Acctual-nya mana ada benteng yang keluyuran? Lha 
wong benteng itu ada buat pertahanan, jadi dia ada di tempat sebagai tempat bertahan.  Ada lagi 
”Menteri” yang jalannya bisa kemana saja, dan seringnya miring. Nah menteri mana yang jalannya 
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miring di negeri ini? Atau kita tidak bisa jadi menteri kalau kita tidak bisa jalan miring. Tidak ada kan 
seperti itu pada faktanya?  Nah, tugas saya sebenarnya singkat kok di sini. Disuruh menjawab 
pertanyaan yang diberikan berdasarkan TOR-nya ini. Yang pertama, bagaimana soal kodfikasi 
tentang tindak pidana lingkungan, penting kah? Jawabnya, penting. Kodifikasi itu adalah tuntutan 
sejarah, takdir peradaban. Dan itu adalah perintah Tuhan. ”Alamma insana bil qalam” - Kuajarkan 
engkau dengan kalam-Ku, kata Tuhan. Maka kali ini, negeri ini, mestinya: Kuajarkan engkau dengan 
KUHP-Ku. Jadi kodifikasi itu adalah perintah Tuhan. Jadi kali ini melalui forum ini kita diajari untuk 
belajar cerdas, yaitu untuk belajar bersama-sama untuk memberikan kontribusi pada perumusan 
RKUHP. Menyusun UU itu bagian dari pencerdasan.  
 
Kedua, bagaimana proses pembuatan kodifikasi tindak pidana lingkungan itu? Menurut saya, itu 
harus dibukukan. Nah sekarang ada problem, dimana tampaknya dalam penyusunan pengaturan 
tindak pidana lingkungan dan SDA ini hanya memilih jalan tengah saja, yang menurut kesimpulan 
saya hanya mengambil tidak lebih dari konsep kejahatan model yang diatur oleh UU Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UU PLH) dan dan UU Sumber Daya Air saja. Padahal RKUHP ini mengatur juga 
Sumber Daya Air, Udara dan Tanah. Inilah yang tadi saya katakan bahwa kodifikasi yang di anut 
secara paradigmatik konseptual oleh RKUHP kita adalah kodifikasi setengah hati. Dan saya tidak 
ingin kodifikasi yang setengah hati itu. Tapi sayang disini naskah RKUHP belum di-copy-kan supaya 
bisa dilihat secara bersama. Saran saya nanti mungkin bisa dikirimkan via email saja ke teman-teman 
peserta.   
 
Kalau cara ini yang dipilih, maka pada dasarnya RKUHP ini tidak membawa perubahan hukum 
apapun karena menjustifikasi ketentuan pidana sektoral di UU sektor lainnya. Solusi yang mestinya 
saya tawarkan adalah kita pilih sekarang, kodifikasi yang integral, karena dalam Naskah Akademik 
RUU KPUH menyatakan bahwa RUU KUHP ini disusun secara terpadu. Paradigmanya terpadu. 
Kalau paradigmanya terpadu maka di dalamnya akan ada ketentuan khusus tentang tindak pidana 
lingkungan yang dibagi per bagian. Bagian I misalnya untuk tindak pidana lingkungan khusus, 
kemudian tindak pidana SD Kehutanan, Pertambangan, Perikanan, Kelautan. Itu dibuat per bagian, 
sehingga nanti UU sektoral tidak lagi mengatur ketentuan pidana.  
 
UU lingkungan di banyak negara juga menganut sistem yang demikian. Seperti di Jepang, UU 
Lingkungannya tidak memuat ketentuan pidana, karena ketentuan pidananya mengacu pada KUHP-
nya. Di Amerika juga demikian, UU lingkungannya murni mengatur soal administratif, dan 
ketentuan pidananya langsung masuk dalam KUHP. Kalau menjawab bagaimana model yang tepat, 
bagi saya model Generic Crime kurang pas. Karena ada banyak fakta. Kalau orang mengkonsepsikan 
Generic Crime, lazimnya benar, bahwa UU Lingkungan itu mengkualifikasi kejajahatan lingkungan 
itu adalah kejahatan biasa. Tapi pada prakteknya, sampai hari ini, polisi masih punya persepsi bahwa 
kejahatan lingkungan itu adalah delik aduan.  
 
Kalau di Jawa Timur ada kasus yang paling fenomenal yaitu kasus di mana Cristian Waluyo, seorang 
aktivis LSM, yang mengadukan CV Karya Indonesia ke kepolisian atas dugaan tindak pidana 
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lingkungan, namun ternyata justru ybs sendiri yang di tangkap oleh kepolisian, di gol-kan ke 
kejaksaan, di tendang rame-rame ke pengadilan, dan dijatuhi hukuman pidana berdasarkan pasal 335 
ayat 1 huruf e KUHP, karena melakukan tindakan yang tidak mengenakan Direktur Utama CV Karya 
Indonesia. Katanya suruh lapor?Ada lagi kasus yang paling dahsyat adalah, ketika Sdr. Hendri dan 
Sugito melaporkan PT. Sarana Surya Sakti (pabrik sepeda Wim Cycle) ke kepolisian. Tapi kasus 
tersebut tidak ditangani dan justru oleh Korem 082 Surabaya Sdr. Hendri ditangkap dan mati dalam 
peristiwa itu. Banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu dalam kasus-kasus lingkungan. Katanya delik 
aduan, tapi diadukan jadi seperti itu tindak lanjutnya. 
 
Saya berharap, kasus-kasus seperti itu bisa tertangani lewat RKUHP. Yang lebih penting lagi sekarang 
adalah, kejahatan lingkungan itu masuk pada kejahatan korporasi. Kalau dalam kejahatan korporasi 
itu saya berharap bahwa yang akan ditangkap dan diproses adalah Direktur Utama perusahaan 
terlebih dahulu. Oleh karenanya dalam kasus lumpur Lapindo, saya katakan pada kepolisian bahwa 
saya ingin Direktur Utama PT. Lapindo dulu yang diproses terlebih dulu maka saya baru maju sebagai 
saksi ahli. Tapi yang ditangkap sekarang ini kok hanya karyawannya, ada 13 orang? Namun mereka 
menjawab bahwa nanti prosesnya akan mengerucut samapi kesana. Saya balikkan lagi, kalau saya jadi 
saksi ahli maka yang saya tanyakan terlebih dulu adalah siapa terdakwanya? Kalau kepolisian belum 
menetapkan terdakwanya, bagaimana saya akan memberikan kesaksian?! Dalam UU Perseroan 
Terbatas di Indonesia, kalau bentuk badan hukumnya Perseroan Terbatas yang harus diproses hukum 
terlebih dulu adalah Direktur Utama.   
 
Tapi kita saksikan faktanya, seperti di Surabaya, ada PT. Surabaya Megabox, pabrik kertas terbesar, 
mencemarkan kali di Surabaya. Kasus ini ditindaklanjuti oleh kepolisian. Tapi yang ditangkap dan 
diajukan ke kejaksaan adalah si Suwandi, satpam perusahaan. Saya tidak tahu, hubungannya 
pencemaran lingkungan dengan satpam di mana. Direktur Utamanya didatangkan ke pengadilan jadi 
saksi, justru memberi kesaksian yang memberatkan Suwandi. Saya protes pada kepolisan Jatim, 
kenapa Direktur Utama perusahaan tidak tersentuh padahal UU PT dan UU PLH menyatakan harus 
Direktur Utama dulu yang diproses. Maka kemudian beberapa hari kemudian, mereka menelepon 
saya dan menyatakan bahwa Direktur Utama PT. Surabaya Megabox telah ditangkap untuk diproses 
hukum. Untuk kasus apa, tanya saya. Mereka jawab: kasus narkoba.  Nah, oleh karena itu, 
kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita merubah KUHP yang illegal tadi itu. Sekian 
dulu dari saya. Saya kembalikan forum kepada moderator. Wassalamu’alaikum wr wb.  
   
 
 
 
Andiko: 
 
Terima kasih, Pak Suparto. Ini adalah presentasi yang segar. Semoga kita masih bisa tetap mengambil 
inti dari penyampaian Pak Suparrot walaupun banyak selingan candanya tadi. Ada hal-hal yang 
penting dari yang sudah disampaikan tadi, yang pertama: soal KUHP yang kita pakai selama ini yang 
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menurut beliau illegal. Saya kira ini paradigma baru yang harus didiskusikan lagi. Saya sebagai lulusan 
fakultas hukum juga tidak sempat tahu hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua, kodifikasi itu 
juga ada beberapa catatan, diantaranya bahwa semestinya asas integral sebagaimana tercantum dalam 
Naskah Akademik semestinya tercermin dalam kodifikasi. Tapi ternyata yang ada sekarang hanya 
menyalin saja dari dua UU, yaitu UU PLH dan UU SD Air. Lalu soal kejahatan lingkungan dan 
korporasi, mungkin apa yang sudah disampaikan tapi akan menjadi catatan-catatan penting yang akan 
kita elaborasi lebih dalam dan mungkin peserta punya masukan yang baik, untuk penyiapan RUU 
KUHP ini.   Selanjutnya, kita akan mempersilakan tim studi untuk menyampaikan hasil studinya, 
yang akan diwakili oleh Sdr. Benadinus Steny. Beliau ini melakukan studi terhadap tindak pidana 
lingkungan yang ada di RUU KUHP.   
 
Steny: 
 
Selamat siang Bapak Ibu sekalian. 
Saya di sini dalam posisi hanya untuk mengantarkan kita pada beberapa pertanyaan pokok yang kira-
kira bisa kita lihat dalam beberapa bagian dari studi kami yang sebetulnya saat ini  sudah bisa kami 
bagikan dalam bentuk buku. Tetapi karena beberapa hal teknis dalam proses printting dan hal lainnya 
sehingga hasil studi ini belum bisa kami publikasikan. Sebetulnya, kalau buku itu bisa dibagikan, di 
dalamnya itu ada rumusan pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup. Memang 
sayang sekali belum bisa dibagikan saat ini, tetapi nanti kami akan coba mengirim melalui email 
keada Bapak Ibu, naskah RKUHP versi 25 Mei 2005.  
 
Naskah itu sendiri menurut beberapa tim perancang RKUHP katanya sudah berubah-ubah. Ada yang 
versi 2006, ada yang versi 2007, ada yang 1.800 pasal, ada 1.900 pasal, bahkan ada yang sudah sampai 
pada seribuan pasal. Tidak tahu mana yang mau dipakai. Tetapi dengan perubahan yang begitu luar 
biasa, bahkan kita sendiri yang sering berhubungan dengan anggota tim kebingungan untuk 
mendapatkan informasi naskah terakhir yang mana. Seperti Pak Barda Nawawi tadi juga bingungn, 
tidak tahu apakah beliau masih bagian dari tim atau tidak. Setiap ada rapat, selalu diundang rapat, 
tetapi tidak diakui sebagai tim. Karena beliau tim Buku I. Tetapi kalau tim Buku II rapat, beliau juga 
diundang, dan sebagian orang di dalam tim itu menyebutkan dirinya juga sebagai bagian dari tim. 
Begitulah kerepotannya.  
 
Di penelitian ini sebetulnya ada dua hal yang mau dipotret. Yang pertama adalah, bagaimana 
pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dan SDA dalam RKUHP dan juga dalam UU sektoral-ada 
delapan UU sektoral: UU Perkebunan, UU Kehutanan, UU SD Air, UU Perikanan, UU Kelautan dan 
UU lain yang selama ini oleh sebagian masyarakat, seperti masyarakat dari Kasepuhan Citorek – yang 
juga hadir dibelakang sana, yang dirasakan telah memberikan dampak negatif dalam penerapan UU 
sektoral tersebut, seperti UU Kehutanan. Ada beberapa anggota masyarakat Citorek yang dipenjara 
karena penerapan UU ini.  
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Kemudian ada ambisi dari sejumlah kelompok dalam RKUHP ini, diantaranya bermaksud untuk 
mengkodifikasi secara total semua pasal pidana di luar KUHP, termasuk yang disebut sebagai pidana 
administrasi. Pidana administrasi ini kira-kira seperti pidana yang digantungkan pada satu syarat 
tertentu yang kalau syarat tersebut terpenuhi maka ybs (pelaku pidana) akan dikenakan pidana 
tertentu yaitu, bisa penjara, denda, dsb. Bayangkan kalau semua pasal-pasal pidana diluar itu 
digabungkan kemudian dimasukan di dalam KUHP, akan betapa menumpuknya. Begitu kira-kira.  
 
Sebelum masuk ke riset saya sampaikan terlebih dulu, bahwa draft riset ini telah sempat kami 
diskusikan di Semarang dengan kalangan kepolisian, terutama mereka yang mengambil studi di 
bidang lingkungan hidup di Undip dan Univ. Soegyapranata. Dari diskusi itu responnya cukup positif. 
Beberapa polisi itu berpendapat memang perlu untuk menerapkan saksi pidana yang lebih berat 
kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Tetapi mereka ternyata juga harus berhadapan 
dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja – dari Pemda). Di mana Satpol PP itu meu 
menegakkan Perda yang berhubungan dengan invenstasi dan perdagangan ekonomi. Jadi ada satu 
kasus di Semarang, di mana akan dibangun sebuah SPBU tanpa melewati salah satu prosedur untuk 
memperoleh AMDAL, tetapi oleh Satpol PP hal itu diabaikan, karena kehadiran SPBU itu dianggap 
akan mendatangkan satu nilai ekonomi lebih bagi daerah. Oleh polisi pemilik SPBU memang 
dipanggil dan diperiksa, namun proses tersebut kemudian terhenti begitu saja. Mungkin ada pengaruh 
”orang kuat” dan permainan politik di balakang. Padahal sudah begitu banyak anggota masyarakat 
yang diintimidasi karena memprotes kehadiran SPBU tersebut, diserobot tanahnya dan ada yang 
halaman rumahnya disiram dengan bensin sehingga baunya sangat menyengat. Kasus seperti ini 
memang hanya kasus kecil. Namun bisa menunjukkan gambaran bahwa di daerah ada situasi empirik, 
terkait dengan Otonomi Daerah (Otoda), seperti UU Otoda yang melahirkan Satpol PP itu, sebagai 
gambaran konstelasi-konstelasi politik di tahun-tahun mendatang.  
  
Dalam penelitian ini, yang masuk dalam pengertian tindak pidana lingkungan dan SDA dalam 
RKUHP disebutkan secara eksplisit ada beberapa pasal, sedangkan pengaturan tentang korporasi tidak 
tersebut secara eksplisit. Jadi seperti tadi Mas Suparto sudah sampaikan bahwa korporasi itu 
cakupannya sangat luas. Bisa badan, hukum bisa juga bukan badan hukum. Jadi bisa politisi  korup 
yang terlibat dalam proses kong-kalikong dalam pembentukan suatu ijin bisa dianggap sebagai bagian 
dari korporasi kalau menurut RKUHP ini. Dengan demikian, karena sangat luas cakupannya, ke 
depan kiranya tahapan untuk memeriksa apa yang disebut korporasi membutuhkan suatu mekanisme 
hukum acara yang lebih dalam dan lebih luas dari apa yang sudah ada sekarang.   
 
Selain itu, dalam RKUHP ini juga ada kebingungan tentang penyebutan korporasi. Korporasi yang 
disebut dan dikenakan sanksi dan dikejar-kejar terus dalam pasal-pasalnya  adalah korporasi yang 
berbentuk badan hukum. Tetapiketika menyebut korporasi dalam bentuk yang lebih luas tadi itu – 
individu, kelompok-kelompok yang terorganisir, dll – tidak disebut sebagai korporasi. Jadi meski 
dalam rumusannya sangat luas, namun hal itu tidak muncul dalam pengaturan di pasal-pasalnya, 
selain Badan Hukum. Hal itu mungkin yang butuh masukan berikutnya. 
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Lalu, tindak pidana lingkungan hidup yang ada dalam RKUHP ini dikodifikasi dari 3 UU, yaitu UU 
23/ 1997, UU 7/2004, dan UU 31/2004 (UU Perikanan). Riilnya saat ini, dari naskah akhir yang kami 
terima, tertanggal 25 Mei 2005, bidang SDA itu belum terangkum di dalamnya. Seperti bidang 
Kehutanan, Perkebunan, Air, dsb. Tetapi ada ambisi dari beberapa tim, seperti dari UI, Pak Rudi 
Satriyo dkk, menginginkan kodifikasi total. Dari pembicaraan terakhir dengan beliau beberapa waktu 
lalu, dia menginginkan semua pasal pidana di luar KUHP itu – tindak pidana administrasi, tindak 
pidana kehutanan, tindak pidana perkebunan, dll - semuanya masuk ke dalam KUHP. Disini saya kira 
persoalan yang mesti dikritisi bersama. Berikutnya adalah jenis sanksi. Jenis sanksi itu ada pidana 
denda dan penjara dikenakan untuk perbuatan yang mencemari, membahayakan nyawa atau 
kesehatan dan menyebabkan matinya orang. Jadi hanya beberapa unsur itu saja. Pertanyaannya, 
bagaimana dengan nilai masyarakat lokal yang tergusur dari tempatnya karena pencemaran 
lingkungan, yang kehilangan nilai identitas kulturalnya karena kehilangan tempat tinggal, apakah 
tidak perlu disebut sebagai satu akibat sosial dari pencemaran lingkungan yang semestinya harus 
dikenakan ganti rugi? Atau harus dimasukkan sebagai satu bentuk akibat yang mestinya dikenakan 
sanksi pidana terhadap pelakunya. Hal ini yang tidak ada dalam RKUHP itu.         
 
Berikutnya persoalan yang sangat mendasar, yang saya kira perlu untuk kita diskusikan, yaitu: 

1. Asas legalitas dan teritoralitas tidak mutlak.  
RKUHP menganut asas legalitas dan teritorialitas yang tidak secara mutlak, artinya hukum 
yang hidup dalam masyarakat diakui (pasal 1 ayat 3). Apa konsekuensi dari rumusan ini? 
Mungkin ini nanti menjadi diskusi yang bisa dibawa pulang atau dapat mulai didiskusikan 
dalam forum ini. Lalau bagaimana dengan politik hukumnya? Tadi sudah saya katakan bahwa 
pilihan kodifikasi tidak begitu jelas, antara kodifikasi total (kelompok Rudi Satriyo dkk) 
dengan kodifikasi parsial (kelompok Barda Nawawi dan Muladi).   

2. Konsekuensi dari proses kodifikasi.  
Ketika kodifikasi diambil dari UU sektoral, kemana ikatan logis dan spirit dari masing-masing 
bagian tersebut dan bagaimana bingkai sosialnya politik itu nantinya dibentuk? Secara 
sistematika hukum itu harus dipikirkan. Dampak secara empirisnya memang butuh waktu 
lama, tetapi dalam pemikiran hukum harus ada argumen yang mempertanyakan itu.  

3. Legalitas mutlak.  
Ini terkait dengan legalitas dan teritorialitas di atas (tidak mutlak). Ada UU yang menganut 
legalitas mutlak seperti UU Kehutanan itu, dia mengklaim hutan itu secara mutlak. Tidak ada 
hukum lain yang berlaku untuk hutan. Kalau ada hukum lain, harus tunggu daru UU 
Kehutanan terlebih dulu. Tetapi, RKUHP itu membolehkan hukum yang hidup di masyarakat 
itu. Nah, kalau pilihannya nanti adalah kodifikasi total, apa konsekuansinya. Jangan-jangan 
pertentangan di dalam KUHP itu sendiri.  

 
Nah, kebijakan kriminalisasinya sendiri tidak begitu jelas. Apakah pidana administrasi boleh 
dikodifikasi dalam RKUHP? Tadi sempat disinggung Mas Suparto, perdebatan antara konsep RKUHP 
sebagai Generic Crime dengan RKUHP sebagai kumpulan segala tindak pidana, termasuk pidana 
administrasi. Kalau kita memilih yang kedua, seluruh pasal pidana itu masuk ke dalam, maka tidak 
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ada lagi yang namanya Generic Crime macam-macam itu. Tapi kalau kita pilih yang pertama, akan 
ada seleksi nantinya untuk masuk dalam RKUHP. Tidak semua masuk. Soal ini tidak begitu jelas 
perdebatannya. Dalam tim perumus Buku I dan tim perumus Buku II juga belum ketemu 
kesimpulannya soal ini. 
 
Pada level penegakan hukum, seperti sempat saya singgung di awal tadi, sebenarnya di level bawah 
ada pihak-pihak yang ingin menegakkan hukum pidana lingkungan secara angsung dan ada yang 
cukup penyelesaian administrasi saja. Karena orientasi ekonomi dan invenstasi. Potensi persoalannya 
diantaranya: 

a. konflik legalitas di dalamnya 
b. konflik dalam RKUHP sendiri 

 
Disini saya punya catatan beberapa hal yang perlu kita bahas bersama, mengingat forum ini adalah 
forum konsultasi publik, yaitu beberapa alternatif yang bisa dipikirkan, sbb: 

1. mengapa tidak ada sanksi administratf berupa pemulihan fungsi lingkungan?hasil polling 
mencatat bahwa sebagian responden menganggap bahwa pemulihan fungsi lingkungan adalah 
prioritas yang perlu dilakukan terlebih dulu dibanding penegakan hukum secara pidana 
(denda ataupun penjara);  

2. sejumlah penelitian menyebutkan bahwa penjara adalah sanksi pidana yang paling tidak 
efektif untuk memulihkan kondisi sosial. Data yang ditunjukkan disana bahwa penjara justru 
menjadi pabrik kejahatan. Berdasarkan hal itu, kiranya perlu dipikirkan apakah perlu adanya 
alternatif pidana lain, selain penjara dengan denda.  

3. soal kodifikasi. Dalam penelitian ini, diusulkan untuk memilih satu bentuk kodifikasi saja 
antara parsial atau total. Melihat dari logika hukum, yang paling memungkinkan adalah 
kodifikasi parsial. Beberapa yang sudah disebut sebagai pidana umum, bisa langsung 
dimasukkan, tetapi pidana administrasi dll perlu diseleksi lagi.  

 
Itu saja, beberapa hal yang menurut saya bisa kita diskusikan di sini. Dari penelitian kami , cukup 
sekian. Forum saya kembalikan kepada moderator.  
 
 
 
Andiko: 
 
Baik, itulah hasil penelitian yang dilakukan. Mungkin garis besar yang paling jelas yang bisa kita 
petik antara lain adalah: adanya potensi konflik dari berbagai peraturan yang ditimbulkan dari 
RKUHP itu. Selanjutnya, ada Mas Rino dari ICEL, yang akan bicara tentang bagaimana pengakan 
hukum lingkungan hari ini dan bagaimana bisa berkontribusi pada pemikiran-pemikiran kita ke 
depan. Silakan.  
 
Rino: 
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Terima kasih Mas Andiko. Assalamu’alaikum wr wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu 
semua, kali ini saya diminta untuk sharing pengalaman kami di ICEL dalam melakukan advokasi 
beberapa perkara yang terkait dengan kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dan SDA.  
Sebagai pengantar, kalau tadi Mas Suprto telah menyampaikan pemikiran filosofis sampai pada 
religius dan mengantarkan kita pada pencerdasan yang ilmiah, saya hanya menyampaikan kalau 
berabad-abad yang lalu kita masih punya hutan yang berfungsi sebagai penjaga  siklus hidrologi, 
makanan dan kesuburan tanah..... (selanjutnya lihat makalah ybs, sampai peta aktor)  
 
Tadi sudah disinggung-singgung oleh Mas Suparto dan Mas Steny bahwa RUU KUHP ini mencoba 
mengambil konsep atau definisi-definisi tentang tindak pidana lingkungan hidup dan sekaligus juga 
tindak pidan ayang dilakukan oleh korporasi dalam bidang lingkungan hidup dari UU No. 23 tahun 
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU tentang SD Air. Sedikit saya mengulas, bahwa 
UU No. 23/1997 memang lebih maju konsepnya dari KUHP, khususnya dalam mendefinisikan siapa 
yang menjadi subyek hukum. Sepengetahuan kami di ICEL, KUHP hanay mengenal orang sebagai 
subyek hukum. Tetapi UU No. 23/1997 memberikan pengertian lain. Berdasarkan tren yang 
berkembang, berdasarkan kejadian-kejadian yang ada belakangan, maka UU No. 23/1997 memperluas 
pengertian tentang subyek hukum ini tidak sekedar orang per orangan tetapi juga badan hukum atau 
korporasi (pasal 46 – 47 UU No. 23/1997). Yang membedakan adalah jenis sanksi yang bisa diterapkan 
pada masing-masing subyek hukum tersebut. Kalau kejahatan itu dilakukan oleh orang, jelas 
sanksinya penjara. Kalau kejahatannya itu dilakukan oleh badan hukum atau korporasi, apakah bisa 
juga dipenjara?        
 
UU No. 23/1997 memberikan semacam pengertian berikut: kalau yang dipidanakan itu adalah 
korporasinya, maka sanksi pidananya adalah pidana denda dan tindakan tertentu, seperti perampasan 
keuntungan, dsb. Tapi korporasi yang saya maksud di sini adalah badan hukumnya itu sendiri. Karena 
pasal 46-47 UU No. 23/1997 memberikan peluang, yang disebut sebagai tindak pidana korporasi itu 
bisa dilakukan oleh badan hukumnya, oleh PT.nya, ataupun oleh pemimpin PT-nya, atau oleh orang 
yang memiliki kewenangan untuk memberi perintah.  
 
Berdasarkan hal itu, maka bisa kita lihat di sini beberapa pengalaman yang pernah dilakukan ICEL 
terkait dengan kasus tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup: (dilanjutkan ke makalah 
sampai selesai – sambil lihat makalah)  
 
Yang pertama adalah kasus di Bangkinang, Riau, pada tahun 2001. Di sana ada satu areal perkebunan 
yang dimiliki oleh PT. Adei Plantation, sebuah perusahaan pengeloela kelapa sawit dengan pemilik 
berkewarganegaraan Malaysia, yang sering sekali terjadi kebakaran di sana. Perusahaan selalu 
menyalahkan penduduk sekitar sebagai penyebab kebakaran. Tapi kebakaran yang terjadi terus 
berulang, hampir setiap tahun dan selalu di musim hujan. Berdasarkan fakta yang demikian, ada 
inisiatif dari PPNS Kementerian Lingkungan Hidup untuk bekerjasama dengan Mabes POLRI untuk 
melakukan penyidikan. Yang menjadi kendala dalam proses penyidikan adalah tidak ada satu pun 
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saksi yang bisa menunjukkan siapa yang melakukan pembakaran. Tidak ada satu pun saksi yang 
melihat siapa yang memantik api untuk kemudian membakar lahan. Untuk itu, sejak proses awal 
penyidikan, turut dilibatkan juga saksi ahli kebakaran hutan dan lahan, DR. Bambang Hero dari IPB, 
dan seorang ahli tanah, yang melakukan riset di lokasi. Hasil riset ternyata menunjukkan bahwa yang 
terjadi di areal PT. Adei Plantation bukanlah kebakaran dari luar areal melainkan pembakaran yang 
dilakukan secara terencana dan sistematis dalam rangka pembukaan lahan untuk penanaman kelapa 
sawit. Kesimpulan ini didapat karena setelah melihat pada titik-titik api di areal tersebut, ditemukan 
bahwa tingkat kedalaman kebakarannya sama, yaitu 10 cm. Ahli tanah menyatakan bahwa dengan 
tingkat kedalaman 10 cm akan menaikkan PH tanah dan hal itu akan memengaruhi tingkat 
kesuburan kelapa sawit. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pembukaan lahan adalah pembukaan 
lahan tanpa bakar melainkan dengan pangapuran. Tetapi yang terjadi di PT. Adei Plantation adalah 
pembukaan lahan dengan pembakaran, yang dari segi biaya lebih ekonomis, dan tingkat 
kesuburannya akan lebih cepat.  
 
Atas dasar temuan itu, maka PT. Adei Plantation dimintakan pertanggungjawabannya (corporate 
liability) dengan menjadikan General Manager (GM)-nya, Mr. Goby, sebagai terdakwa, padahal tidak 
ditemukan satupun pelaku fisik siapa yang memantikan api, yang melakukan pembakaran. Hal ini 
dilakukan karena meski tidak ditemukan satupun pelaku fisik, tetapi kejadian itu terjadi di satu areal 
perusahaan dan sangat kuat indikasinya bahwa kejadian itu disengaja berdasarkan penelitian ahli, 
maka korporasinya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dan menurut AD/ART PT. Adei 
Plantation penanggung jawab tertinggi perusahaan adalah GM maka GM dapat ditarik untuk 
dimintakan petanggungjawaban meski dia bukan pelaku sesungguhnya. Hal ini dilakukan karena 
konsep korporasi yang kita abnut mengacu pada konsep yang ada di Belanda, dimana untuk dapat 
dimintakan pertanggungjawaban korporasi itu harus ada unsur ”power” – dimana sesungguhnya 
pemimpin itu punya kewenangan untuk mencegah perbuatan itu tapi hal itu tidak dilakukannya, dan 
malah cenderung mengabaikan. Jaksa kemudian menuntut Mr. Goby dengan dakwaan berdasarkan 
Pasal 41(1) jo Pasal 46 UU No. 23/1997 jo. Ps. 55 ayat (1) ke 1e KUHP jo. Ps. 64 ayat (1) KUHP. Kasus 
ini berjalan selama hampir satu tahun dan menghasilkan putusan menyatakan Mr. Goby bersalah dan 
dikenakan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp 250 juta.  
 
Ini adalah pertama kali kasus Corporate Crime Liability diterapkan di Indonesia berdasarkan UU No. 
23/1997. meskipin atas putusan PN Bangkinang terdakwa mengajukan banding dan di putusan PT 
tetap dinyatakan bersalah namun dasar kesalahannya bukan atas kesengajaannya seperti dalam 
putusan PN, melainkan atas dasar kelalaian. Ini adalah beberapa contoh penerapan tindak pidana 
korporasi dalam bidang lingkungan hidup. Dan yang sekarang masih kita nanti-nantikan adalah, 
seperti yang disampaikan Mas Suparto tadi, apakah dalam kasus Lapindo, polisi berani untuk 
menggunakan Corporate Crime Liability ini.   
 
Sebagai penutup, berikut adalah catatan penting dalam melakukan advokasi dalam penerapan 
Corporate Crime Liability: 
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1. Perkara lingkungan dan sumberdaya alam memiliki karakteristik khusus sehingga 
penanganannya perlu secara khusus; 

2. Dalam perkara yang melibatkan korporasi seringkali tidak ditemukan “pelaku fisik” 
sehingga kecermatan dan ketelitian seorang Penyidik, Penuntut maupun Hakim mutlak 
diperlukan; 

3. Perlunya pelibatan Ahli baik dari mulai tahap Penyelidikan, Penyidikan hingga 
Penuntutan; 

4. Perlunya koordinasi yang kontinu antara Penyidik – Ahli – Jaksa 
5. Penanganan Kejahatan Korporasi sangat rawan dengan penyuapan dan korupsi, sehingga 

dibutuhkan “integritas” yang luar biasa bagi aparat penegak hukum maupun NGO yang 
turut melakukan advokasi; 

6. Pemahaman aparat penegak hukum dalam meng-kontruksikan kejahatan korporasi dalam 
berkas penyidikan, dakwaan maupun pengolahan barang bukti dan keterangan saksi 
maupun Ahli masih perlu ditingkatkan; 

7. Kejahatan korporasi terkait erat dengan image sehingga peran Media dalam menggalang 
opini begitu krusial, seringkali mereka memiliki dana yang un limited sehingga mudah 
dalam mempengaruhi opini publik; 

8. Advokasi dalam memerangi kejahatan korporasi memerlukan effort (dana, waktu, tenaga, 
pikiran & SDM) luar biasa karena yang dilawan adalah Organized Crime; 

9. Sedang berkembang tren Korporasi melakukan serangan balik dengan menggunakan 
instrumen hukum pidana maupun perdata terhadap aktivis/NGO yang melakukan 
advokasi. 

 
Sekian dari saya. Terima kasih.  
 
Andiko: 
 
Terima kasih Mas Rino. Saya tidak akan menyimpulkan karena waktu kita terbatas. Kita masih 
memiliki waktu sekitar 30 menit lagi. Kita sudah bicara mulai dari konseptual oleh Mas Suparto tadi, 
kemudian situasi terakhir RKUHP oleh Steny, dan Mas Rino tadi menyampaikan situasi terakhir 
proses penegakan hukum dari tindak pidana korporasi dalam bidang lingkungan hidup.  Pada sessi 
kedua ini saya buka masukan dari peserta untuk RUU KUHP. Dan saya kira ada baiknya dalam sessi 
ini bisa dikurangi tanggapan atau pertanyaan ke narasumber karena pada prinsipnya kita disini punya 
pengalaman yang berbeda dan bisa berposisi sebagai narasumber, mengingat acara ini sebenarnya 
merupakan konsultasi publik untuk menggalang masukan bagi RUU KUHP yang sedang disusun. 
Untuk itu saya persilakan saja bagi peserta untuk mulai memberi masukan. Silakan Bapak Ibu.  
 
Proses interaksi antara peserta dan narasumber 
 
Husendro (Komnas HAM): 
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Assalamu’alaikum wr wb. Saya pernah belajar juga mengenai tindak pidana lingkungan ini dari Mas 
Otta (Mas Achmad Santosa). Sebenarnya perlu nggak sih kita menseriusi tindak pidana lingkungan 
ini? Karena kalau dilihat dari aparat penegak hukum sendiri terkesan bahwa lingkungan ini 
sepertinya biasa saja, tidak seperti soal-soal pembunuhan, pemerkosaan, dll. Padahal kalau kita lihat 
efek yang ditimbulkan dari sebuah kejahatan dibidang lingkungan itu sangat luas sekali. Seperti kalau 
dilihat dalam ksus Lapindo itu, dari data yang masuk ke Komas HAM itu tidak saja dari aspek 
ekonomi tetapi juga aspek moral. Betul kalau Mas Parto katakan itu adalah sebuah kejahatan 
terorisme. Kalau kita di Komnas, terlepas dari UU HAM, itu bukan lagi pelanggaran HAM berat 
kategorinya, tapi sudah luar biasa sekali. Dan dibutuhkan pertanggungjawaban yang jelas dari 
perbuatan itu.  
 
Oleh karena itu, menurut saya, kita perlu sepakati terlebih dulu kita akan menjadikan tindak pidana 
lingkungan ini seperti apa. Karena laporan yang masuk sama, ke Komnas, ke HuMa, yaitu tindak 
pidana lingkungan dengan modus yang sama dimana hutan dibongkar oleh korporasi untuk dijadikan 
lahan sawit. Dan tidak ada perlindungan hukum HAM ataupun tempat. Aspek sosisal ekonominya. 
Dan malah tim yang melakukan advokasi justru mengalami tindak kekerasan di sana.  
 
Utnuk kita perlu kesamaan visi terlebih dulu, tindak pidana lingkungan ini akan dijadikan apa. 
Apalagi saya agak terkejut dengan pernyataan wakil pemerintah yang dimaut dalam Kompas beberapa 
hari lalu. Yang menyatakan bahwa kita sah-sah saja melakukan eksploitasi terhadap hutan karena 
Barat telah memulainya terlebih dulu. Aspek tuntutan ekonomi jadi sangat kental sekali di sini. Itu 
dari segi politik. Dari segi materiil tadi itu, saya ingin menyoroti bahwa parsial atau tidak parsial 
kodifikasi yang dilakukan nantinya RKUHP yang dibahas ini cenderung lebih baik. Meski kalau 
dibandingkannya dengan UU No. 23/1997 saya masih melihat bahwa UU tersebut belum juga bisa 
dibilang progresif karena masih ada hal-hal, seperti asas subsidiaritas yang melemahkan posisi 
corporate crime liability itu sendiri. Kemudian sejumlah pasal yang bisa melepaskan sebuah korporasi 
dari jerat hukum kalau bisa membuktikan argumen bahwa kesalahan itu adalah karena kelalaian 
pemerintah.   
 
Saya kira yang perlu diperhatikan nanti adalah soal perluasan subyek hukum dalam RKUHP nanti, 
juga masalah beratnya sanksi yang ditetapkan. Sanksi yang berat patut untuk diterapkan dalam tindak 
pidana korporasi, terutama pidana denda karena aset korporasi pastilah trilyunan. Jadi tidak hanya 
sekedar menarik pasal dari UU sektoral ke dalam RKUHP tetapi juga memperbaiki bobot pengaturan 
yang ditarik itu dalam rumusan RKUHP.  
 
Jadi yang nanti perlu lebi kita kampanyekan lagi kepada publik bahwa tindak pidana lingkungan ini 
adalah mutlak perlu untuk kita sepakati. Kemudian juga mekanisme pengaturan-pengaturan materil 
perlu diperbaiki. Itu saja, terima kasih. 
 
Iwan setiawan (Kejari Jaksel): 
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Saya sangat tertarik dengan konsep tindak pidana lingkungan dalam pembaharuan KUHP. 
Sebenarnya kalau saya tadi dengar pemaparan dari Prof. Barda Nawawi, kalau RKUHP yang sekarang 
ini lebih bersifat rehabilitatif dibanding konsep reproduksi. Buat saya, yang perlu disepakati terlebih 
adalah bawah pidana yang akan diterapkan dalam tindak pidana lingkungan ini adalah sebagai 
ultimum remidium. Dan bagi saya pribadi, UU 23/97 sudah sangat representatif. Masalah corporate 
crime juga sudah terakomodir dalam corporate liability di dalamnya. Kemudian kalau soal denda yang 
besar, itu ada strict liabilty, diatur berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Dan pada prinsipnya saya 
sangat setuju kalau sebagian besar pasal dalam UU 23/97 itu masuk dalam RUU KUHP ini. Terima 
kasih.  
 
Dhani (SAVANA): 
 
Sebenarnya saya mau curhat saja. Saya dari SAVANA, lembaga anti penyiksaan terhadap hewan. 
Kadang kita lupa bahwa dalam kejahatan lingkungan, flora dan fauna tidak terlepas dari lingkungan 
itu sendiri, sebagai rantai ekosistem dari lingkungan. Jadi ketika terjadi kejahatan lingkungan yang 
memberi dampak terhadap populasi dan menimbulkan kerusakan bagi habitat hewan namun justru 
hewan kadang malah dianggap masalah bagi lingkungan itu sendiri. Kita masih menganggap bahwa 
soal HAM itu jauh lebih penting. Tetapi semestinya ketika kesadaran kita terhadap HAM itu 
terbangun juga timbul kesadaran bahwa hewan juga menjadi satu bagian integral dari penghargaan 
terhadap HAM. Ini hanya curhat saya saja, terima kasih.  
 
Asep (HuMa): 
 
Terima kasih. Tadi sudah dibicarakan soal kodifikasi, parsial, total. Nah sekarang saya 
inginmemberikan informasi. Sekarang UU 23/97 sudah mau di revisi. Kalau kita kaitkan dengan revisi 
KUHP yang disana tadi dikatakan akan mengambil beberapa pasal-pasal pidana dari UU sektoral, 
tetapi kita juga dihadapkan pada revisi UU sektoral itu. Kalau sekarang pasal dari UU 23/97 sudah 
terlanjur dimasukan revisi KUHP, sementara UU 23/97 sedang direvisi, jadi kalau misalkan ini kita 
persoalankan terus menerus, lalu kapan proses penyusunan RKUHP itu akan bisa diselesaikan? Ini 
proyek yang tidak akan pernah terselesaikan. Karena UU sektoral itu lebih seksi dibahas di legislasi.  
Bagaimana kira-kira tanggapan narasumeb rmengenai hal ini?  
Franky (Serikat pekerja): 
 
Saya mau lihat apakah teman-teman kita yang di pabrik itu sudah terlindungi belum dari sisi 
lingkungan hidup? Karena data-data menunjukkan banyak pabrik yang tidak memenuhi syarat 
kesehatan. Jadi saya ingin tahu sejauh mana maslah lingkungan hidup dalam lingkungan industri juga 
terangkum dalam pengaturan soal tindak pidana lingkungan ini, khususnya terkait dengan K3 
(keselamatan, dan kesehatan kerja)?  
  
Andiko: 
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Sebelum sampai pada penanggap berikutnya, saya persilahkan perwakilan masyarakat untuk 
menyampaikan pemikirannya. Kebetulan di tengah-tengah kitajuga hadir masyarakat dari Gunung 
Halimun Salak yang sehari-hari juga terancam keberadaannya terkait dengan penerapan UU 
Kehutanan. 
 
Hatim Haetami (Masy Cisarua, Halimun Salak); 
 
Terima kasih. Kondisi sebenarnya di Halimun, nasib kami hampir sama seperti di Lapindo. Dengan 
adanya perluasan TNHS (Taman Nasional Gunung Halimun Salak) nasib kami jadi tersiksa. Tolong 
diperhitungkan nasib kami yang sangat amat selalu sempit. Seperti lahan konservasi sekarang dikuasai 
oleh TN (Taman Nasional). Kalau lahan produuksi dikuasi oleh HGU dan Perhutani. ANTAM juga 
menguasai Pongkor utnuk eksploitasi emas disana. Sedangkan kehidupan kami sangat sulit. Masalah 
infrastruktur juga tidak ada perbaikan padahal sudah banyak eksploitasi yang dilakukan di sekitar 
wilayah kami. Padahal emas yang sudah dikeruk dari wilayah kami sudah sangat banyak. Tolong 
kondisi seperti ini dipikirkan oleh teman-teman yang ada di sini.  
 
Tanggapan: 
 
Suparto: 
 
Inilah simbol besar. Apa yang terjadi di Halimun adalah cermin dan bukti nyata bahwa tidak ada, 
diseluruh dunia malah, sebuah areal tambang kaya, yang rakyatnya sejahtera. Kalau di RKUHP ada 
pertanyaan mendasar, bagaimana tanggung jawab negara? Dalam kasus di Halimun, negara itu merasa 
dirugikan atau tidak? Negara justru menjadi korlap, yang memberi perlindungan terhadap kawasan-
kawasan yang dikuasai oelh Perhutani, oleh ANTAM. Sama seperti di Lapindo. Pejabat negara yang 
datang ke sana kemarin justru melegitimasi proses jual beli, bukan ganti rugi. Karena yang ditanya 
adalah sertifikat. Hukum lingkungan adalah ganti rugi urusannya, areal tanah tidak berpindah 
tangan. Tidak ditanya soal sertifikasi. Jadi kalau nanti telah dilakukan ganti rugi, dan nanti Lapindo 
menambang di sana royaltinya ken jelas, karena tanhanya tidak berpindah tangan. Tapi kalau 
sekarang jual beli, jangan-jangan nanti areal pertambangan diperluas.  
 
Soal industri tadi. Banyak industri di indonesia ini yang tidak memenuhi persyaratan dan sudah 
didengar kejaksaan sebagai bentuk kriminalisasi administrasi, melanggar persyaratan kejahatan 
lingkungan. Ini terkait dengan pasal 43, 44 UU PLH. Bangunan industri yang dibangun tanpa ruang 
terbuka hijau adalah kejahatan lingkungan. Ini nanti buat saja laporannya. Nah, untuk KanAsep, 
apakah proses-proses ini akan selasai? Tidak bisa dipungkiri bahwa di balik pasal-pasal ada 
”pasar2”nya. Tapi jangan pesimis. Setelah ini akan ada forum untuk mengajukan ini ke DPR. UUPLH 
benar sedang direvisi secara revolusioner dan butuh dukungan. Karena nanti kalau ada pejabat publik 
yang diwilayahnya mengalami kesalahan dalam membuat kebijakan dan perijinan, sehingga 
mengalami kerusakan lingkungan dia bisa diproses secara hukum. Pasal dalam UU PLH yang tadinya 
hanya 52 pasal, sekarang telah berkembang menjadi 128 pasal.  
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Kalau terjadi kesalahan seperti itu, maka pejabat publik itu lah yang terlebih dulu diajukandalam 
proses hukum. Jadi Pasal 50 KUHP yang sangat kolonial itu, yang menurut saya tidak patut lagi 
diterapkan dalam RKUHP. saya yakin bahwa dalam membaca pasal-pasal dalam UU itu harus ada 
ideologinya. Bicara soal species, sekarang sedang disiapkan RUU revisi konservasi. Saya berharap bisa 
dimasukkan ide dalam proses itu, dan saya juga berharap animal wellfare juga akan menjadi poros 
utama dalam pengaturannya. Kami juga sedang menyusun RUU sumber daya genetik. Kembali lagi 
semuanya, adalah masalah komitmen yang baik. Untuk masalah lingkungan ini adalah kita semua 
mesti menseriusinya dengan niat baik.  
 
Steny: 
 
Soal kodifkasi, dari temuan kita, rumusan pasal-pasal per pasal masih ada disharmoni, karena masih 
belum adanya koordinasi yang baik dalam tim perumus. Ada persoalan historis yang berbeda dari UU 
yang saling konflik (sektoral) yang sudah langsung ditarik dalam RKUHP ini. Menurut saya mestinya 
tim perumus harus lebih terbuka lagi dalam melakukan diskusi-diskusi  terbuka dengan peserta yang 
lebih luas dari berbagai kalangan seperti ini, untuk lebih dapat memfokuskan visi bersama dalam 
perumusan dan juga memperbaiki koordinasi internalnya. Jadi saya kira kritik yang kita sampaikan 
sekarang ini tidak saja kritik soal substansi tapi juga kritik tentang proses.  
 
Rino: 
 
Untuk Pak Franky, 3 tahun lalu saya dapat informasi  bahwa 80 persen industri di Jakarta tidak 
memiliki AMDAL dan itu masih eksis, artinya industri tersebut ilegal. Nah, bagaimana industri yang 
tidak memliki AMDAL memiliki perlindungan K3 yang baik. Dalam RKUHP ini diupayakan akan 
dihapus, seperti asas subsidiaritas.  
 
Tentang species, isu-isu terkait dengan illegal wildlife, memang kita patut iri dengan isu spt illegal 
logging yang sudah ada rancangan UU Anti illegal logging. Padahal kalau kita mencermati khusus isu 
illegal wildlife, wildlife tradding itu adalah nomor dua setelah kejahatan narkoba. Oleh karenanya 
dalam isu lingkungan sepatutnya selain nilai lingkungannya kita juga menghitung nilai keseluruhan 
ekosistem termasuk species yang ada di dalamnya. Untuk Mas Asep, semestinya kita juga tidak 
langsung cut and paste dalam melakukan adopsi dari UU sektoral dalam RKUHP nantinya, tanpa 
mempelajari sejarah yang melatarbelakangi munculnya pengaturan ataupun istilah yang diadopsi.  
 
Selanjutnya soal revisi KUHP, saya sepakat bahwa yang perlu dimasukka nanti juga soal tanggung 
jawab negara. Sejauh mana negara juga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana maupun perdata. 
Karena dalam prakteknya aspek lingkungan hidup itu tidak terlapas dari peran-peran negara dan 
pejabat publiknya. Kalau melihat tren kedepan bahwa kontributor perusak lingkungan terbesar 
adalah perusahaan internasional semestinya RKUHP nantinya bisa menjerat korporasi tersebut tanpa 
menimbulkan efek yang merugikan.  
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Andiko: 
 
Terimakasih. Dengan demikian pproses dikusi ini berakhir sampai di sini. Saya yakin masih banyak 
lagi masukan yang ingin disampaikan, kami mengundang agar masukan itu bisa disampaikan via 
email baik langsung ke Aliansi untuk RKUHP maupun juga dialamatkan ke HuMa. Terima kasih atas 
kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wassalamu’alaikum wr wb. 
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