
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

I. Kajian Konsepsional 

A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi 

Menurut Black’s Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah “a 

penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, 

rule, or order (a sanction for discovery abuse)”atau sebuah hukuman atau 

tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi 

Undang-Undang. Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk 

memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-

undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan 

(mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, 

a)imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan 

dalam hukum; b) imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yang 

ditentukan dalam hukum. 

Dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah kontrol 

sosial. Pengertian sanksi disini memang cukup luas jika dipandang dari 

beberapa konteks dan sudut pandang. Keberadaan sanksi diharapkan bisa 

membuat seseorang atau kelompok menjadi jera dan tidak akan 

mengulangi kesalahan mereka baik kesalahan dalam objek yang sama 

ataupun kesalahan dalam objek yang berbeda. Tolak ukur sanksi 

bergantung dari kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, 

semakin berat kesalahan yang dilakukan oleh seseorang maka semakin 
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berat juga sanksi yang akan diterimanya.1 Di Indonesia secara umum, 

dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu: 

1) Sanksi hukum perdata 

2) Sanksi hukum administratif  

3) Sanksi hukum pidana   

1. Sanksi Berbentuk Perdata, Administratif, dan Pidana 

Seseorang atau kelompok yang melakukan pelanggaran 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup maka dalam 

penerapan sanksinya terdapat beberapa macam ketentuan adalah 

sebagai berikut:  

a. Sanksi Pidana. 

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam 

jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata 

maupun dalam hukum administrasi. Wujud atau sifat perbuatan 

pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan 

tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan 

atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan 

masyarakat yang dianggap baik dan adil. Bentuk hukuman Pidana 

diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :1. Pidana Pokok, yang terbagi 

atas: Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana denda, 

Pidana Tutupan, 2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas: Pencabutan 

1 E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Penerbit Balai Buku Ichtiar: Jakarta. 1996 
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hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman 

putusan hakim. 

Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh seorang atau 

kelompok yang disebabkan atas dasar kesengajaan mengenai sanksi 

pidana diatur berdasarkan pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup yang berbunyi:2 

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, 
baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 
Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). 

 
Hubungan mengenai sanksi pidana terhadap korporasi dalam pasal 

74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas yaitu: 

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 
 

Sehingga setiap orang atau kelompok yang melakukan perbuatan 

melawan hukum dengan melakukan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup maka bisa diterapkan ketentuan-ketentuan 

tersebut. 

 

2 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup pasal 98, hal 76. 
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b. Sanksi Perdata. 

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau 

warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, 

perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan 

usaha, sengketa lingkungan hidup dan tindakan-tindakan yang 

bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa 

kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan/atau hilangnya 

suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan 

hukum baru.  

Dalam ketentuan hukum perdata mengenai sengketa 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup maka bentuk 

pertanggung jawabannya wujudnya adalah ganti rugi. Landasan 

hukum mengenai ganti rugi diatur didalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dalam pasal 1246 menyebutkan “Pergantian biaya, 

rugi, dan bunga karena tidak berpenghuninya suatu perikatan, 

barulah mulai diwajibkan apabila pihak si terutang setelah 

dinyatakan lalai memenuhi perikatan, tetapi melalaikanya, atau jika 

suatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan 

atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”. 

Munculnya ganti rugi dikarenakan telah melanggar ketentuan pada 

pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi 

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada 
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orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. 

Ketentuan-ketentuan mengenai pemberian sanksi perdata 

terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diatur di 

dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

berbunyi : 

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
melakukan perbuatan melanggar hukum berupa 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang 
menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan 
hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan 
tindakan tertentu. 
 

Sehingga setiap orang atau kelompok yang melakukan perbuatan 

melawan hukum dengan melakukan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup maka bisa diterapkan ketentuan tersebut. 

c. Sanksi Administratif.  

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan 

pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan 

melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta 

melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang 

dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus 

diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi 

negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan 
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landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara. Hukum 

administrasi negara dapat berbentuk sebagai berikut: 

1. Undang - Undang (UU) 

2. Peraturan Pemerintah (PP) 

3. Keputusan Menteri (Kepmen) 

4. Peraturan Daerah Propinsi (Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota) 

5. Keputusan Gubernur 

6. Keputusan Bupati/Walikota. 

Mengenai sanksi administratif sebagaimana yang tercantum 

pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 76 ayat (2) 

berbunyi: 

Sanksi administratif terdiri atas: 
a. teguran tertulis; 
b. paksaan pemerintah; 
c. pembekuan izin lingkungan; atau 
d. pencabutan izin lingkungan. 

 
Sehubungan dengan hal tersebut apabila terjadi pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup maka dari macam-macam sanksi 

administratif tersebut dapat diberlakukan.  

2. Aspek – Aspek Kerugian Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup 

a. Aspek Masyarakat 

Dalam setiap kegiatan yang berdampak besar terhadap 

lingkungan masyarakat sangat memberikan peran yang begitu besar 
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sebab peran masyarakat sangat menentukan apakah perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik atau 

tidak. Memberikan peran dan tanggung jawab berarti memberikan 

kepercayaan dan keyakinan bahwa keberlangsungan lingkungan 

hidup akan sangat bergantung pada masyarakat. Semakin besar 

tanggung jawab tersebut diberikan kepada masyarakat maka semakin 

besar kontrol yang dilakukan. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 2 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai asas-

asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

khususnya pada huruf (k dan l) disebutkan   salah satu asasnya 

Partisipatif dan kearifan Lokal. Maka dalam setiap kegiatan 

pemanfaatan lingkungan hal yang harus melekat didalamnya adalah 

partisipasi masyarakat serta kearifan lokal yang ada di masyarakat 

sekitar.  

Mengenai peran masyarakat dalam hal perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup diatur tegas berdasarkan pasal 70 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: 

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan 
seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup. 

2. Peran masyarakat dapat berupa: 
a. pengawasan sosial; 
b.  pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, 

pengaduan; dan/atau 
c.  penyampaian informasi dan/atau laporan. 

3. Peran masyarakat dilakukan untuk: 
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a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, 
dan kemitraan; 

c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan 
masyarakat; 

d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat 
untuk melakukan pengawasan sosial; dan 

e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal 
dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

 
Peran aktif masyarakat memang sangat diperlukan dalam setiap 

tahapan mulai dari perencanaan, masyarakat harus disertakan dalam 

musyawarah perencanaan tersebut, karena perencanaan harus 

mencerminkan kepentingan masyarakat didalamnya. Pada saat 

pemanfaatan juga masyarakat harus dilibatkan, demikian juga pada 

saat pengendalian dan pengawasan. Pengawasan yang paling mudah 

yaitu dengan memberikan peran yang besar pada masyarakat, 

Apabila pasal 70 tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka 

masyarakat itu sendiri dapat menjadi korban akibat pencemaran 

dan/atau perusakan lingkungan hidup.  

b. Aspek Pemerintah 

Izin adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam 

hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana 

yuridis untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Philipus M Hadjon 

mengemukakan bahwa perizinan merupakan kategori dari keputusan 

administrasi negara (beschikking) yang berbentuk keputusan-

keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan 
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ketentuan-ketentuan perintah. Secara yuridis izin merupakan 

persetujuan yang diberikan pemerintah sebagai perwakilan dari 

negara kepada suatu badan atau perorangan untuk melakukan 

aktivitas tertentu. Pada prinsipnya izin adalah memperbolehkan, 

menyetujui suatu badan atau perorangan untuk melakukan sesuatu. 

Mengenai perizinan diatur dalam pasal 36-41 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Dalam hal jika seseorang mendapat izin usaha, 

maka seseorang itu secara hukum boleh melakukan aktivitas 

kegiatan usaha.  

Penyebab pencemaran lingkungan ini terjadi disebabkan 

tidak sesuainya kegiatan usaha dan pembangunan yang dilakukan 

oleh seorang atau kelompok sehingga mengakibatkan pencemaran 

dan/atau perusakan pada lingkungan hidup. Setiap perusahaan wajib 

memiliki AMDAL (Analisis Dampak Mengenai Lingkungan Hidup) 

sebagai batasan kepada perusahaan tersebut untuk menjalankan 

kegiatan usahanya dalam melakukan pembangunan sebagaimana 

yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

1999 Tentang Analisis Dampak Mengenai Lingkungan Hidup.  

Penyebab pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 

juga bisa disebabkan dari faktor kesalahan dari pemerintah dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam hal pengelolaan 

lingkungan seperti penerbitan perizinan lingkungan yang tidak dikaji 
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dengan baik dan tidak cermat. Penerbitan perizinan lingkungan yang 

melanggar tata ruang dan kesalahan prosedur tentang dampak 

lingkungan hidup yang akibat dari kesalahan tersebut jelas 

melahirkan tanggung jawab pemerintah, banyaknya penerbitan 

perizinan lingkungan yang kemudian berpotensi atau telah 

menyebabkan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. 

Pemerintah wajib melaksanakan wewenang pengelolaan lingkungan 

sebagaimana telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan 

lingkungan, Colin Turpin menegaskan fungsi pemerintah adalah 

“implementation and effectiveness of legislation.”  

Di samping itu, dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, pemerintah memiliki fungsi membuat regulasi, 

melakukan penegakan hukum lingkungan, dan melaksanakan 

tindakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara 

nyata dan sistematis, tetapi perlu di ingat keberhasilan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya bergantung kepada 

pemerintah saja namun harus didukung oleh peraturan perundang-

undangan lingkungan yang komprehensif, tindakan pemerintah dan 

lembaga yusidial serta peran dari berbagai elemen masyarakat yang 

harus ikut mengawal mengenai seputar isu-isu lingkungan. Pada 

Dwi Meilya Sandy, Penerapan Sanksi Perdata Terhadap Korporasi Dalam Sengketa Lingkungan Hidup 
(Studi Kasus Putusan Nomor 01/PDT.G/2013/PN.KGN), 2017 
UIB Repository (c) 2017 



Deklarasi Rio dalam konferensi PBB tentang Lingkungan dan 

Pembangunan dalam prinsip 11 menyebutkan:3 

Negara-negara harus memberlakukan undang-undang 
lingkungan yang efektif. Standar lingkungan, tujuan 
pengelolaan dan prioritas harus mencerminkan konteks 
lingkungan dan pembangunan yang mereka terapkan. 
Standar yang diterapkan oleh beberapa negara mungkin 
tidak sesuai dan biaya ekonomi dan sosial negara-negara 
lain, di negara berkembang tertentu. 

 
Artinya Negara yang dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang 

sangat penting dalam hal menjaga perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup dari kegiatan usaha industrialisasi dari suatu 

wilayah dengan memberikan upaya-upaya seperti pengaturan atau 

pemberian sanksi yang tegas agar seorang atau kelompok dalam 

menjalankan kegiatan usahanya berjalan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku seperti wajib memiliki AMDAL (Analisis mengenai 

Dampak Lingkungan) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

27 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga tidak 

terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan 

menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan. 

 

 

3 Deklarasi Rio dalam konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan dalam prinsip 11, 
hal 6. 
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c. Aspek Ekonomi 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.4  

Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan 

unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh 

dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, 

stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Kerusakaan 

lingkungan akan memberikan pengaruh dari sudut pandang ekonomi, 

hal ini dikarenakan Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses 

kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan 

memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai 

dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara 

dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu Negara sehingga 

semakin meningkatnya pencemaran lingkungan maka akan 

memberikan pengaruh besar dalam perekonomian disuatu wilayah. 

Ditengah maraknya pembangunan perekonomian sekarang 

ini, terjadi masalah dilematis yang cukup rumit, yaitu menyangkut 

4 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 
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pembangunan perekonomian pada satu sisi dan pelestarian alam. 

pembangunan ekonomi yang ada semata-mata ditujukan untuk 

memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan keberlangsungan 

alam dan lingkungan itu akan membawa dampak negatif tidak hanya 

bagi alam tetapi juga bagi masyarakat. Kerusakan lingkungan hidup 

pada dasarnya meliputi: 

1. Adanya suatu tindakan manusia; 

2. Terjadinya perubahan langsung maupun tidak langsung 

terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan; 

3. Timbulnya akibat, berupa tidak berfungsinya lingkungan 

hidup menunjang pembangunan berkelanjutan. 

Pembangunan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, 

dimana proses pelaksanaan pembangunan disatu pihak menghadapi 

permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat 

pertambahan yang tinggi, akan tetapi tersedianya sumber daya alam 

terbatas, atas dasar tersebut dimana pembangunan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat tersebut, baik 

generasi sekarang maupun generasi mendatang adalah pembangunan 

berwawasan lingkungan.  

Untuk mencapai tujuan utama tersebut, maka sejak awal 

perencanaan usaha atau kegiatan sudah diperkirakan perubahan rona 

lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan yang baru, 
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baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang 

ditimbulkan sebagai akibat diselenggarakannya usaha atau kegiatan 

pembangunan. Atas dasar tersebut perlu pengaturan lebih lanjut 

mengenai usaha atau kegiatan yang akan menimbulkan dampak 

penting terhadap lingkungan hidup. Sehingga pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup yang terjadi akan memberikan pengaruh 

terhadap aspek ekonomi dari suatu wilayah. 

3. Pertanggung jawaban Sanksi Perdata Oleh Direksi 

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas mendefinisikan direksi dalam Pasal 1 angka 5 

Undang -Undang Perseoran Terbatas yang berbunyi:5 

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan 
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk 
kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di 
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

 
Dalam melakukan pengurusan perseroan, Direksi berhak untuk 

memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan 

atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan 

melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan 

dalam surat kuasa (pasal 103 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas). Direksi juga berhak untuk mewakili 

Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 1 angka 5 jo. 

5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 5, hal 2. 
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Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas). Tugas dan wewenang direksi terdiri dari: 

1) Pengurusan 

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang direksi dalam 

pengurusan perseroan diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: 

a.  Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk 
kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
perseroan. 

b. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang 
dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam 
Undang - Undang ini dan/atau anggaran dasar. 
 
Dalam melakukan pengurusan, direksi menjalankan 

perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud 

dan tujuan perseroan (Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Pengurusan suatu 

perseroan juga tidak terlepas dari tanggung jawab kolegial. Artinya, 

tiap-tiap anggota direksi berwenang mengurus perseroan secara 

tanggung renteng (Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 104 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). 

Kedudukan direksi itu mandiri, tidak tunduk pada RUPS dan 

Komisaris (Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
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tentang Perseroan Terbatas) atau yang disebut sebagai Business 

Judgement Rule, namun ada pembatasan oleh:6 

a.  Peraturan perundang-undangan; 

b. Maksud dan tujuan dalam anggaran dasar; 

c.   Pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar. 

2) Perwakilan 

Mengenai pengaturan tugas dan wewenang direksi dalam hal 

perwakilan terdapat dalam Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada intinya 

mengatakan:7 

a.  Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar 
pengadilan; 

b. Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan adalah tidak 
terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam 
undang-undang, anggaran dasar, atau keputusan RUPS; 

c. Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila: 
1. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan 

anggota direksi yang bersangkutan; 
2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan 

kepentingan dengan perseroan.  
 

Sejatinya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas tidak mengenal istilah resiko. Oleh karena itu, 

istilah yang tepat lebih menitikberatkan pada tanggung jawab direksi 

dalam mengurus suatu perseroan. Tanggung jawab itulah yang 

kemudian menimbulkan konsekuensi (hal-hal yang dipikul oleh 

direksi) yang disebut dengan resiko. Mengenai tanggung jawab 

6 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 92 ayat (2), hal. 72.. 
7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 98 dan 99, hal. 76. 
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direksi dalam hal perseroan tersandung masalah hukum, secara 

umum kita dapat merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang 

berbunyi:8 

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara 
pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan 
bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam pasal 97 

ayat (5) tentang Perseroan Terbatas anggota direksi tidak dapat 

dipertanggung jawabkan kerugian apabila dapat membuktikan:9 

a.  Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau 
kelalaiannya; 

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-
hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan 
tujuan Perseroan; 

c.  Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung 
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang 
mengakibatkan kerugian; dan 

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau 
berlanjutnya kerugian tersebut. 
 

Menurut bunyi pasal tersebut bahwa direksi yang bertanggung jawab 

untuk memikul kerugian perseroan. Inilah yang disebut dengan 

resiko direksi. Namun apabila ia dapat membuktikan hal-hal seperti 

yang disebut dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, ia tidak dapat dimintakan 

pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita perseroan. 

8 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (3), hal 37. 
9 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (5), hal 37. 
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Mengenai pertanggung jawaban ini, apabila kepailitan terjadi karena 

kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk 

membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, 

setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab 

atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut 

(Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas). Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi 

anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai 

anggota direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan 

pernyataan pailit diucapkan (Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). 

B. Tinjauan Umum Tentang korporasi 

Istilah korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di 

kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang digunakan dalam 

bidang hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai 

badan hukum (rechtpersoon), atau yang dalam bahasa Inggris disebut legal 

entities atau corporation.10 Korporasi adalah suatu gabungan orang yang 

dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek 

hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi merupakan badan 

hukum yang beranggota, yang mempunyai hak dan kewajiban tersendiri 

yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. Korporasi 

10 Prasetya, Rudí, Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi, Makalah pada Seminar 
Nasional Kejahatan Korporasi, (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP,1989), hal. 2.  
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dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai 

unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.  

Korporasi sebagai badan hukum keperdataan dapat diperinci dalam 

beberapa golongan, dilihat dari cara mendirikan dan peraturan perundang-

undangan sendiri, yaitu:11 

a. Korporasi Egoistis 

Korporasi Egoistis adalah korporasi yang menyelenggarakan 

kepentingan para anggotanya, terutama kepentingan harta kekayaan. 

Contoh korporasi ini: PT (Perseroan Terbatas), Serikat Kerja. 

b. Korporasi Altruistis 

Korporasi Altruistis adalah korporasi yang tidak menyeleng- garakan 

kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang 

memerhatikan nasib orang-orang tuna netra, tuna rungu dan 

sebagainya. 

1. Tanggung Jawab Perusahaan Akibat Pencemaran Lingkungan 

Hidup. 

Tanggung jawab korporasi dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup merupakan hal penting yang harus dilakukan, dimana 

korporasi dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam 

perbuatan-perbuatan melanggar hukum, terutama di bidang lingkungan 

hidup. Tanggung jawab perusahaan ditegaskan didalam pasal 87 ayat 

11 Subekti dan Tjitrosudibio, KUHPerdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal 54. 
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(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:12 

 Setiap penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang 
melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan 
kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib 
membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.  
 

Korporasi berperan sebagai subjek dari pengelolaan lingkungan hidup 

karena merupakan perusahaan-perusahaan besar yang paling banyak 

berperan dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup, karena dalam 

aktivitasnya perusahaan membutuhkan media lingkungan hidup. Dalam 

melaksanakan aktivitasnya korporasi memiliki 7 (tujuh) prinsip umum 

dalam bidang bisnis yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan 

dalam mencapai tujuan perusahaan, yang dikenal sebagai prinsip-

prinsip bisnis Caux Rond Table, yaitu:13 

1. Tanggung jawab bisnis dari “shareholders” ke “stakeholders”.  

2. Dampak ekonomis dan sosial dari bisnis: menuju inovasi, 

keadilan dan komunitas dunia.  

3. Perilaku bisnis dari hukum yang tersurat ke semangat saling 

percaya.  

4. Sikap menghormati aturan.  

5. Dukungan bagi perdagangan multilateral.  

6. Sikap hormat bagi lingkungan alam.  

12 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, dalam pasal 87 ayat (1), hal. 78. 
13 A. Nugroho, Alois, Dari Etika Bisnis ke Ekobisnis, (Jakarta : Grasindo, 2001), hal. 27. 
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7. Menghindari operasi-operasi yang tidak etis. 

Prinsip-prinsip ini diterapkan oleh perusahaan dengan tujuan 

agar tercapainya kemakmuran bagi manusia itu sendiri. Dalam 

menjalankan kegiatan usaha dan/atau kegiatannya yang harus sesuai 

dengan maksud dan tujuan perusahaan serta tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. 

Hal ini bila dikaitkan dengan ketentuan mengenai perlindungan dan  

pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan 

yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan 

hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan 

yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 

Kewajiban korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup jika 

dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas hanya terdapat pada pasal 2 mengenai Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan melakukan penafsiran, 

yaitu bahwa selain diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 

juga tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dalam 

berbagai tingkatan, kemudian maksud dari kalimat peraturan 

perundang-undangan tersebut adalah berkaitan dengan sinkronisasi 
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peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas terhadap Undang-

Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baik secara 

horizontal maupun vertikal.  

Secara vertikal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berfungsi sebagai 

payung hukum (umbrella act) bagi penyusunan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi 

penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sedangkan 

singkronisasi secara horizontal mengacu kepada ketentuan yang 

mengatur tentang kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan 

yang terkait erat dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan 

Undang-Undang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup serta 

peraturan perundang-undangan lain. 

2. Program CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab 

Sosial. 

Definisi Corporate Social Rensponsbility menurut World 

Business Council on Sustainable Development adalah komitmen dari 

bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan 

kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan 

masyarakat luas. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan 

sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk 

mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. Ada 5 
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pilar yang mencakup kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) 

yaitu:14 

1. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan 

internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. 

2. Penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja 

perusahaan. 

3. Pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan 

lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik sering 

mengundang kerentanan konflik. 

4. Perbaikan tata kelola perusahaan yang baik 

5. Pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, social serta 

budaya. 

Program CSR (Corporate Social Responsibility) juga memberi manfaat 

kepada perusahaan dan khususnya bagi masyarakat yang di antaranya: 

1. Meningkatknya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian 

lingkungan. 

2. Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut. 

3. Meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. 

4. Adanya pembangunan desa/fasilitas masyarakat yang bersifat 

sosial dan berguna untuk masyarakat banyak khususnya 

masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. 

14 Totok Mardikanto, Majalah Bisnis dan CSR. Jakarta: Latofi, 2009, hal 23 
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Program CSR (Corporate Social Responsibility) juga memberi manfaat 

bagi perusahaan: 

1. Meningkatkan citra perusahaan. 

2. Mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain. 

3. Memperkuat brand merk perusahaan dimata masyarakat. 

4. Membedakan perusahan tersebut dengan para pesaingnya. 

5. Memberikan inovasi bagi perusahaan 

Mengenai tanggung jawab sosial diatur secara tegas berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

dalam pasal 74 berbunyi: 

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan 
yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya 
Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial 
dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Sehingga dalam menjalankan kegiatan usaha korporasi juga diberi 

beban tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena mengingat 

korporasi dalam menjalankan kegiatan usaha masih sangat 

membutuhkan media lingkungan hidup. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup 

Lingkungan Hidup adalah pengetahuan dasar tentang bagaimana 

mahluk hidup berfungsi dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain 

dengan lingkungan mereka. Lingkungan hidup merupakan bagian dari 

kehidupan manusia. Bahkan, manusia menjadi salah satu komponen dari 

lingkungan hidup itu sendiri. Kehidupan manusia juga sangat bergantung 

pada kondisi lingkungan hidup, tempat ia tinggal. Dengan demikian, 

lingkungan hidup sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. 

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian 

lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.15 

1. Bentuk Dan Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup  

Menurut tempat terjadinya, pencemaran dapat diklasifikasikan 

menjadi 3 bentuk pencemaran yaitu pencemaran udara, pencemaran 

tanah, pencemaran air.  

a. Pencemaran Udara 

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi 

fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat 

15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas pasal 1 angka 1, hal 1. 
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membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, 

mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.  

Udara bersih dan kering, tersusun dari komponen utama, 

yaitu nitrogen ± 78%, oksigen ± 21%, argon ± 0,9%, dan karbon 

dioksida ± 0,03%. Udara disebut tercemar jika terdapat bahan atau 

zat-zat asing sehingga komposisi udara berubah dari keadaan 

normalnya. Bahan pencemar udara ada yang berasal dari alam, 

misalnya debu dan gas pembusukan sampah organik. Selain itu, 

bahan pencemar udara juga berasal dari faktor antropogenik 

(kegiatan manusia), misalnya pembakaran bahan bakar minyak 

(BBM) dan pemakaian zat kimia. 

b. Pencemaran Air 

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu 

tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah 

akibat aktivitas manusia. Bagian terbesar permukaan bumi di Negara 

Indonesia adalah air yang selalu digunakan sebagai bahan 

transportasi laut bagi pemerintah mengingat begitu besarnya laut di 

Negara Indonesia.  

Untuk mengetahui terjadinya pencemaran air dapat 

digunakan berbagai indikator, antara lain suhu, derajat keasaman 

(pH), warna, bau, rasa, endapan, kandungan mikroba, dan 

kandungan zat radioaktif. Misalnya, air yang memenuhi syarat 

digunakan dalam kehidupan mempunyai pH berkisar 6,0-9,0. Air 
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dengan pH lebih kecil atau lebih besar dari pH normal tersebut, tidak 

memenuhi standar kehidupan. Pencemaran air dapat disebabkan oleh 

berbagai bahan buangan (limbah), antara lain: Limbah padat 

miisalnya: batuan, pasir, tanah, Limbah organik, misalnya: sisa 

makanan, Limbah anorganik, misalnya: unsur-unsur logam sisa 

industri (timbal, raksa, dan nikel), Limbah cairan berminyak, 

misalnya: oli dan minyak tanah, Limbah zat kimia, misalnya: 

detergen, shampo dan insektisida. 

Dampak yang disebabkan oleh pencemaran air adalah sebagai 

berikut: 

1. Air tidak dapat dipergunakan secara optimal, baik untuk 

keperluan rumah tangga, petani dan industri. 

2.  Penyebab timbulnya berbagai penyakit, misalnya: demam 

berdarah, malaria, diare, disentri dan cacingan. 

Adapun cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran air dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Cara pemakaian pestisida sesuai aturan yang ada. 

2. Sisa air buangan pabrik dinetralkan lebih dahulu sebelum 

dibuang ke sungai. 

3. Pembuangan air limbah pabrik tidak boleh melalui daerah 

pemukiman penduduk. Hal ini bertujuan untuk menghindari 

keracunan yang mungkin terjadi karena penggunaan air 

sungai oleh penduduk. 
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4. Setiap rumah hendaknya membuat septi tank yang baik. 

c. Pencemaran Darat. 

Pencemaran Darat adalah keadaan dimana bahan kimia 

buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. 

Pencemaran daratan disebabkan oleh buangan organik, misalnya dari 

rumah tangga dan olahan bahan makanan; maupun anorganik, 

misalnya plastik dan limbah industri terutama logam. Dampak yang 

disebabkan oleh pencemaran daratan, antara lain: 

1. Timbulnya bau; 

2. Pemandangan yang tidak sedap, kotor dan kumuh; 

3. Timbulnya berbagai penyakit, misalnya: pes, kaki gajah, 

malaria, dan demam berdarah. 

4. Fungsi tanah berkurang misalnya tanah menjadi tidak subur. 

2. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi 

Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan 

hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri 

sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang 

beranggota, yang mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang 

terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.16 

16 Utrech dan Djindang, M. Soleh, dalam Ali, Chaidir, Badan Hukum, (Bandung : Alumni, 1987), 
hal. 64.  
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Konsep badan hukum adalah konsep yang muncul dalam bidang 

hukum perdata, sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang 

diharapkan lebih baik dan lebih berhasil. Badan hukum didalam bahasa 

belanda disebut sebagai Naturlijke Persoon, Arti dari “badan hukum” 

adalah suatu badan dimana diberi status sebagai subjek hukum, di 

samping subjek hukum yang berwujud manusia. Jadi, badan hukum 

merupakan personifikasi dari manusia. Korporasi sebagai badan hukum 

merupakan suatu ciptaan hukum, dimana badan hukum dapat 

menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum. Korporasi adalah 

suatu badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan 

sebagai manusia. Badan usaha yang berbentuk badan hukum ini dapat 

memiliki kekayaan dan uang, mempunyai kewajiban dan hak serta 

dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan dan dituntut 

didepan pengadilan. 

Ditetapkannya pengurus saja sebagai pihak yang dapat dipidana, 

ternyata tidaklah cukup. Keuntungan yang diterima dari sebuah 

korporasi yang melakukan tindak pidana lebih besar jika dibandingkan 

dengan pidana yang dijatuhkan kepada pengurus korporasi khususnya 

pada tindak pidana lingkungan hidup, dimana masyarakat dari suatu 

wilayah menerima dampak perbuatan pidana lebih besar dibanding 

perbuatan pidana yang dijatuhkan kepada pengurus korporasi. 

Korporasi dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana 

bilamana perbuatan yang terlarang itu dilakukan dalam rangka 
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pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi tersebut 

tanpa harus melihat apakah perilaku/perbuatan itu merupakan hasil dari 

kebijakan atau manajemen pengelolaan usaha korporasi. Anggaran 

dasar telah mengatur tujuan dan tugas resmi sebuah korporasi, namun 

pendapat ini pun sangat lemah dikarenakan tujuan yang dimaksud pada 

anggaran dasar bersifat umum. Mengenai permasalahan pertanggung 

jawaban atas perbuatan melawan hukum dari sebuah korporasi hal yang 

sangat penting, karena kedudukan korporasi sebagai badan hukum. 

Badan hukum bertanggung jawab artinya dapat digugat atas perbuatan 

melawan hukum (PMH) yang dilakukan organ-organnya.  

Mengenai pertanggung jawaban oleh pengurus korporasi dalam 

fungsinya dapat di pertanggung jawabkan kepada badan hukum itu 

sendiri dalam hal perbuatan melawan hukum (onrectmatige daad) yang 

dilakukan oleh pengurus sebenarnya tidak masuk akal karena korporasi 

tidak pernah memerintah pengurusnya untuk melakukan perbuatan 

melawan hukum atau melakukan perbuatan hukum lainnya yang tidak 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku. Apabila suatu 

korporasi harus mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang 

sebetulnya dilakukan oleh organ atau wakilnya, maka dasar dari 

tanggung jawab itu adalah Anggaran Dasar korporasi itu sendiri yang 

menjadikan organ tersebut mempunyai fungsi yang penting atau 

esensial (misalnya : Direktur, Komisaris, RUPS).  
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Untuk organ korporasi yang sesuai dengan fungsinya dalam 

hubungan hukum antara korporasi dengan organ, bukan hubungan 

antara bos dengan anak buah atau hubungan kerja biasa, akan tetapi 

dasar tanggung jawabnya itu berdasarkan pengangkatan atau perjanjian 

kerja seperti seorang pemimpin suatu cabang korporasi dan pegawai 

lainnya dalam korporasi tersebut. Namun hampir semua dari beberapa 

Undang-Undang yang ada tidak menerangkan lebih lanjut mengenai 

apakah asas-asas umum dalam hukum pidana tentang pertanggung 

jawaban pidana manusia pribadi juga dapat berlaku terhadap korporasi. 

Sebab bagaimanapun juga korporasi tidak sama dengan manusia. Juga 

mengenai kapan suatu badan hukum dapat dinyatakan melakukan 

tindak pidana itu serta bagaimana menentukan kesalahan dan 

pertanggung jawaban korporasi tersebut.17 Didasarkan kepada pendapat 

bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan manusia secara fisik 

dalam keadaan nyata, dan kemampuan bertanggung jawab atas 

perbuatan itu menyangkut kejiwaan yang hanya dapat dimiliki oleh 

manusia saja dalam hal ini pengurus korporasi lah yang dapat 

bertanggung jawab terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup. 

Menurut kewenangannya berdasarkan prinsip pertanggung 

jawaban pada anggaran dasar korporasi, pertanggung jawaban identik 

17 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 48.  
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dengan apa yang diatur pada hukum perdata khususnya mengenai 

perbuatan “intravires” dan “ultravires”, perbuatan yang secara eksplisit 

atau secara implisit tercakup dalam kecakapan bertindak (badan hukum) 

adalah perbuatan “intravires” sebaliknya setiap perbuatan yang 

dilakukan berada di luar lingkup kecakapan bertindak korporasi (di luar 

maksud dan tujuan badan hukum) adalah perbuatan “ultravires” yang 

karenanya tidak sah dan tidak mengikat korporasi. 

Dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas telah tegas dikatakan bahwa kepengurusan 

perseroan dilakukan oleh Direksi yang tugas dan tanggung jawabnya 

ialah: Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan 

untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik 

di dalam maupun di luar pengadilan. Sanksi dapat berlaku apabila 

Direksi tidak menjalankan kewajiban yang diatur oleh Pasal 92, serta 

apabila direktur tersebut bersalah atau lalai menjalankan tugasnya diatur 

pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas.18 Jadi Direktur atau Pengurus adalah orang yang 

bertanggung jawab atas operasional korporasi sehari-hari demi tujuan 

dan kepentingan korporasi itu dan bukan demi kepentingan pemegang 

saham atau pengurus pribadi. Karena itulah wewenang dan tanggung 

jawab pengurus tercermin di dalam anggaran dasarnya. Tindak pidana 

yang dilakukan oleh korporasi adalah sama dengan tindak pidana yang 

18 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 92, hal 35. 
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dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum 

tersebut. Sifat dari perbuatan itu sendiri adalah “onpersoonlijk” (dapat 

di pertanggung jawabkan kepada person atau manusia).  

D. Landasan Yuridis 

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Perumusan norma atau kaidah didalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup didalam Pasal 1 ayat (2), menyebutkan bahwa:19 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. 
 

Bahwa lingkungan hidup harus menjadi poin penting dalam konteks 

perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, dan penegakan hukum 

menjadi elemen dalam perlindungan hak asasi manusia tersebut. 

Penjelasan mengenai pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 

diatur pada pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

berbunyi: 

Masuk atau dimasukkannya Makhluk Hidup, zat, energi, 
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 
kegiatan manusia sehingga melampui baku mutu lingkungan 

19 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Pasal 1 ayat (2), Hal. 1. 
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hidup yang telah ditetapkan. 
 

Ketentuan-ketentuan mengenai pemberian sanksi perdata yaitu berupa 

pembayaran ganti rugi diatur dalam pasal 87 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang berbunyi: 

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 
melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan 
kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib 
membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. 
 

Sanksi yang diterapkan bukan mengedepankan efek jera namun adalah 

bagaimana menimbulkan kesadaran bagi pelaku usaha dan/atau 

kegiatan yang memanfaatkan lingkungan hidup yang telah melanggar 

baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan 

untuk melakukan upaya pemulihan terhadap lingkungan yang telah 

tercemar atau rusak. Yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan 

hidup dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:20 

Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau 
komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar 
yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya 
tertentu sebagai unsur lingkungan. 

 

Dengan kata lain, baku mutu lingkungan adalah ambang batas 

kadar maksimum suatu zat atau bahan yang diperbolehkan berada di 

20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup pasal 1 butir 13, Hal. 3. 
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lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Masing-masing 

wilayah berbeda, baik air limbah, emisi maupun gangguan. Keadaan 

tertentu dianggap baik, dan apabila keadaan tersebut berubah, maka ada 

kewajiban untuk mengembalikan menjadi keadaan yang baik seperti 

semula.  

Kemudian ditegaskan dalam pasal 85 ayat (1) Undang-Undang 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa 

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang 

atau korporasi mewajibkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:21 

1. Bentuk dan besar nya ganti rugi; 

2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau peruskan; 

3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya 

pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau 

4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap 

lingkungan hidup. 

Menurut ketentuan di dalam pasal 53 dan 54 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan menegaskan bahwa setiap orang atau kelompok badan 

hukum yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi 

lingkungan sebagaimana mestinya yang diatur dalam ketentuan 

21 Undang – undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 85 ayat (1), 
Hal. 56. 
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Undang-Undang ini. Tanggung jawab orang atau kelompok tidak 

hanya berupa ganti rugi saja namun pelaku pencemaran lingkungan 

juga wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan 

sehingga terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan kondusif. 

2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas. 

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseoran Terbatas di jelaskan pada pasal 1 butir 1 mengenai pengertian 

perseroan yang berbunyi:22 

Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan 
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 
Undang – Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. 
 

Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha setiap perusaahaan yang 

berbadan hukum wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan Hidup) sebagai bentuk izin menjalankan kegiatan 

usahanya, hal ini ditegaskan didalam pasal 7 Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 

tentang  yang berbunyi:23 

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan 
syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan 
kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 
 

22 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas, pasal 1 butir 1, Hal.1. 
23 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 
pasal  7, Hal.9. 
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Berdasarkan pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas bahwa: 

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan 
bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk 
kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan 
perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun 
diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.  
 

Penjelasan dari pasal ini adalah segala bentuk akibat hukum yang 

ditimbulkan dari suatu perseroan merupakan tanggung jawab direksi 

termasuk kasus sengketa lingkungan hidup yang dapat menimbulkan 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan menimbulkan 

kerugian bagi orang lain. Dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan 

yang merupakan subjek berbadan hukum memiliki tanggung jawab 

sosial dan lingkungan, hal ini tercantum di dalam pasal 74 Undang-

Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:24 

(1)Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

(2)Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang 
dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan 
yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan 
kepatutan dan kewajaran. 

(3)Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Sehingga apabila korporasi melakukan perusakan dan/atau pencemaran 

lingkungan hidup, maka direksi sebagai perwakilan dari korporasi 

24 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas, pasal 74, Hal.87. 
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tersebut yang bertanggung jawab penuh diluar atau didalam pengadilan 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas. 

3. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Bergelijk Wetboek) 

Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam 

konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), dalam Buku III BW, pada 

bagian Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-

Undang, yang berbunyi: 

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 

 
Kemudian di dalam pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

berbunyi: 

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian 
yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas 
kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. 
 

Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil 

yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan 

hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai 

berikut: 

1. Perbuatan yang melawan hukum 

2. Harus ada kesalahan yaitu: subjektif dan objektif. 

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, yaitu: materil dan 

immateril. 
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4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. 

Terhadap seorang atau kelompok yang melakukan Perbuatan Melawan 

Hukum (PMH) mewajibkan untuk memberikan ganti rugi terhadap 

orang yang dirugikan. Hal ini tercantum di dalam pasal 1243 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: 

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak 
dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, 
walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi 
perikatanitu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau 
dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam 
waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. 
 

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan 

melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu: 

1.  Kerugian yang bersifat actual (actual loss). 

Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian 

yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat 

materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal 

kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan 

hukum dari pelaku.  

2. Kerugian yang bersifat dimasa mendatang. 

Kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-

kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang 

akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. 

Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik 

melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap 
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pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan 

pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa 

mendatang dan akan terjadi secara nyata. 

Sehingga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

seorang atau kelompok mewajibkan yang karena perbuatannya untuk 

bertanggung jawab melakukan pembayaran ganti rugi sebagaimana 

yang telah di tetapkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

4. Undang – Undang Dasar 1945. 

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka 

I dinyatakan bahwa: “Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya 

sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar ialah 

hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang dasar 

itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan 

dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan 

Negara meskipun tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul 

dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak 

tertulis”.  Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari tiga bagian yaitu: 

a. Pembukaan terdiri dari empat alinea. 

b. Batang Tubuh terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, IV Aturan 

Peralihan dan II Aturan Tambahan. 

c. Penjelasan. 

Pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 huruf H 

yang berbunyi: 
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Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan medapatkan  lingkungan  hidup  baik  dan  sehat  
serta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan. 
 

Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

berbunyi: 

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat.  

Pasal ini memberikan penjelasan bahwa lingkungan hidup merupakan 

poin yang sangat penting untuk tetap dijaga kelestarian dan fungsinya 

agar tidak terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 

dan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat di rasakan baik itu 

kepada generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. 

Peraturan-peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup diatur secara lebih spesifik oleh aturan-aturan lain baik itu aturan 

yang mengatur secara nasional maupun yang mengatur secara 

internasional   

5. Deklarasi Rio Tahun 1992 Tentang Lingkungan dan 

Pembangunan. 

Menurut Deklarasi Rio Tahun 1992 tentang Lingkungan dan 

Pembangunan dalam prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan 

agenda 21, yang dideklarasikan pada konferensi PBB tahun  1992 

tentang Lingkungan dan Pembangunan, KTT Bumi di Rio de janeiro, 

Brasil; yang disepakati oleh banyak Negara dan Pemerintah di dunia 

yang dipantau oleh Komisi Internasional tentang Pembangunan 
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Berkelanjutan. Agenda ini membahas pembangunan masyarakat dan 

ekonominya dengan berfokus pada konservasi dan pelestarian 

lingkungan dan sumber daya alam yang berkaitan dengan pencemaran 

sungai yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas meliputi:25 

Prinsip 1. 

Manusia menjadi pusat perhatian dalam pembangunan berkelanjutan. 

Manusia berhak atas kehidupan yang sehat dan produktif, selaras dan 

harmoni dengan alam. 

Prinsip 2. 

Negara memiliki, sesuai dengan Piagam PBB dan prinsip-prinsip 

hukum internasional, hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya 

mereka sendiri sesuai dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, 

lingkungan dan pembangunan ekonominya sendiri-sendiri; dan 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan di dalam 

yurisdiksi atau kontrolnya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan 

negara lain atau kawasan di luar batas yurisdiksi nasional.  

Prinsip 4. 

Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan 

lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan dan 

tidak boleh dianggap terpisah dari nya.  

Prinsip 10. 

25 Deklarasi Rio tahun 1992 dalam konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan. 
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Isu-isu lingkungan paling bagus ditangani dengan partisipasi seluruh 

warga masyarakat, sesuai dengan tingkatannya. Di tingkat nasional, 

setiap individu harus memiliki akses yang tepat terhadap informasi 

tentang lingkungan yang diselenggarakan oleh otoritas publik, termasuk 

informasi mengenai bahan-bahan dan aktivitas yang berbahaya dalam 

komunitasnya, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong 

kesadaran masyarakat dan partisipasinya dengan menyediakan 

informasi seluas-luasnya. Akses yang efektif terhadap proses peradilan 

dan administratif, termasuk ganti rugi dan remediasi, harus disediakan 

sebaik-baiknya. 

Prinsip 13. 

Negara-negara harus mengembangkan hukum nasional tentang 

kewajiban dan kompensasi bagi para korban pencemaran dan kerusakan 

lingkungan lainnya. Negara-negara juga harus bekerja sama secara 

cepat dan lebih terukur untuk mengembangkan hukum internasional 

tentang kewajiban dan kompensasi akibat dampak lingkungan yang 

disebabkan oleh kegiatan di dalam kawasan yurisdiksi suatu Negara 

terhadap kawasan di luar yurisdiksinya. 

Prinsip 16. 

Otoritas nasional harus berusaha untuk mempromosikan internalisasi 

biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan 

mempertimbangkan pendekatan bahwa pencemar pada prinsipnya harus 
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menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan kepentingan 

publik dan tanpa distorsi terhadap perdagangan internasional dan 

investasi. 

Prinsip 23. 

Lingkungan dan sumber daya alam orang (masyarakat) yang mengalami 

penindasan, dominasi dan pendudukan harus dilindungi. 

Prinsip 25. 

Perdamaian, pembangunan dan perlindungan lingkungan saling 

bergantung dan tidak dapat dipisahkan. 

Prinsip 27.  

Negara dan rakyat harus bekerja sama dengan itikad baik dan dalam 

semangat kemitraan dalam pemenuhan prinsip-prinsip yang terkandung 

dalam Deklarasi ini dan dalam pengembangan lebih lanjut dari hukum 

internasional di bidang pembangunan berkelanjutan. 

Pada ke-11 prinsip-prinsip Deklarasi Rio Tahun 1992 memiliki 

keterkaitan terhadap pencemaran air yang disebabkan oleh Limbah B3 

yang dibuang ke sungai oleh perseroan terbatas sehingga secara tegas 

mengenai pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup diatur 

dalam Deklarasi Rio Tahun 1992. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 

Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 

(AMDAL) menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 
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Tahun 1999 yaitu “kajian mengenai dampak besar dan penting suatu 

usaha dan/atau kegiatanyang direncanakan pada lingkungan hidup 

yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan” 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) 

memiliki poin yang sangat penting bagi lingkungan, karena merupakan 

syarat bagi suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, 

apabila suatu perusahaan berdiri dan menjalankan kegiatan usaha tidak 

memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) 

maka kegiatan usaha perusahaan tersebut dapat dibekukan sementara 

bahkan sampai dengan pencabutan izin perusahaan, hal ini sebagaimana 

diatur pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup berbunyi: 

Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai dampak 
lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar 
dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau 
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang terkait. 

 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pada pasal 21 menyatakan 

bahwa:26 

1) Instansi yang bertanggung jawab mengembalikan analisis 
dampak lingkungan hidup, rencana pegelolaan lingkungan 
hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada 
pemrakarsa untuk diperbaiki apabila kualitas analisis dampak 

26 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
Hidup pasal 21, hal 24. 
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lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan 
rencana pemantauan lingkungan hidup tidak sesuai dengan 
pedoman penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, 
rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana 
pemantauan lingkungan hidup. 

2) Perbaikan analisis dampak lingkungan hidup, rencana 
pengelolaanlingkungan hidup, dan rencana pemantauan 
lingkungan hidup diajukan kembali kepada instansi yang 
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17, 
Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20. 
 

Sehingga dalam hal ini perusahaan (pramakarsa) wajib bertanggung 

jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatas apabila terjadinya 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai aturan dasar bagi 

berdirinya suatu perusahaan.  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin 

Lingkungan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang 

Izin Lingkungan di dalam pasal 1 butir 1 menyebutkan “Izin 

Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 

melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL 

dalam rangka perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 

prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan”. 

Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 

Tentang Izin Lingkungan mengatur bahwa setiap berdirinya suatu 
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perusahaan wajib memiliki AMDAL sebagaimana yang diatur  di dalam 

pasal 3 yang berbunyi:27 

(1)Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting 
terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. 

(2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam 
kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib memiliki UKL-UPL. 
 

Kemudian ditegaskan mengenai sanksi administratif yang tercantum di 

dalam pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 

Tentang Izin Lingkungan menyebutkan:28 

1. Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi 
administratif yang meliputi: 

a. teguran tertulis; 
b. paksaan pemerintah; 
c. pembekuan Izin Lingkungan; atau 
d. pencabutan Izin Lingkungan. 
 

Sehingga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 

Tentang Izin Lingkungan berisikan mengenai AMDAL (Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan suatu syarat atau ketentuan 

perusahaan dalam menjalankan usaha/kegiatan usaha. 

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Baku Mutu Air Limbah. 

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 

2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah di dalam pasal 1 butir 31 

menyebutkan “Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atas kadar 

27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pasal 3, hal 7. 
28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pasal 71, hal 64. 
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unsur pencemar dan/atau jumlah unsurpencemar yang ditenggang 

keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke 

dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan. 

Kemudian menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah pada pasal 3 

menyebutkan:29 

(1)Usaha dan/atau kegiatan yang baku mutu air limbahnya diatur 
dalam Peraturan Menteri ini terdiri dari: a)industri pelapisan 
logam dan galvanis; b)industri penyamakan kulit; c)industri 
minyak sawit; d)industri karet; e)industri tapioka; f)industri 
monosodium glutamat dan inosin monofosfat; g)industri kayu 
lapis; h)industri pengolahan susu; i)industri minuman ringan; 
j)industri sabun, deterjen dan produk-produk minyak nabati; 
k)industri bir; l)industri baterai timbal asam; m)industri 
pengolahan buah-buahan dan/atau sayuran; n)industri 
pengolahan hasil perikanan; o)industri pengolahan hasil 
rumput laut; p)industri pengolahan kelapa; q)industri 
pengolahan daging; r)industri pengolahan kedelai; s)industri 
pengolahan obat tradisional atau jamu; t)industri peternakan 
sapi dan babi; u)industri minyak goreng dengan proses basah 
dan/atau kering; v)industri gula; w)industri rokok dan/atau 
cerutu; x)industri elektronika; y)industri pengolahan kopi; 
z)industri gula rafinasi; aa)industri Petrokimia Hulu; 
bb)industri rayon; cc)industri keramik; dd)industri asam 
tereftalat; ee)polyethylene tereftalat; ff)industri petrokimia hulu; 
gg)industri oleokimia dasar; hh)industri soda kostik/khlor; 
ii)industri pulp dan kertas; jj)industri ethanol; kk)industri 
baterai kering; ll)industri cat; mm)industri farmasi; nn)industri 
pestisida; oo)industri pupuk; pp)industri tekstil; qq) perhotelan; 
fasilitas pelayanan kesehatan, rumah pemotongan hewan, dan 
domestik, yang meliputi: 1. Kawasan pemukiman, kawasan 
perkantoran, kawasan perniagaan, dan apartemen, 2. Rumah 
makan dengan luas bangunan lebih dari 1000 m2 (seribu meter 
persegi); dan 3. Asrama yang berpenghuni 100 (seratus) orang 
atau lebih.  

29 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah 
pasal 3, hal 35. 
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(2)Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:  

a.   kemampuan teknologi pengolahan air limbah yang umum 
digunakan; dan/atau 

b. daya tamping lingkungan di wilayah usaha dan/atau 
kegiatan, untuk memperoleh konsentrasi dan/atau beban 
pencemaran paling tinggi.  

(3)Baku mutu air limbah bagi usaha dan / atau kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVI yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

 
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 

2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah di dalam pasal 5 menyebutkan:30 

Terhadap baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh gubernur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6), 
bupati/walikota wajib menggunakannya dalam menerbitkan 
izin pembuangan air limbah ke sumber air, kecuali diperoleh 
baku mutu lain yang lebih ketat dari hasil kajian dokumen 
lingkungan atau kajian pembuangan air limbah ke sumber air.  

 
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 

2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah pada pasal 14 menyebutkan: 

(1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan belum memiliki baku mutu 
air limbah yang ditetapkan, berlaku baku mutu air limbah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini.  

(2)Baku mutu air limbah usaha dan/atau kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan:  

a.   jika air limbah yang dibuang ke badan air penerima 
sungai kelas I maka usaha dan/atau kegiatan tersebut 
mengikuti baku mutu air limbah golongan I dalam tabel 
baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan yang 
belum memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII;  

b. jika kandungan BOD kurang dari 1.500 ppm (seribu lima 
ratus parts per million) dan COD kurang dari 3.000 ppm 

30 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah 
pasal 5, hal 8. 
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(tiga ribu parts per million) pada air limbah sebelum 
dilakukan pengolahan, maka diberlakukan baku mutu air 
limbah golongan I dalam tabel baku mutu air limbah bagi 
usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu 
air limbah yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XLVII, walaupun badan air penerimanya bukan 
sungai kelas I; 

c.   jika kandungan BOD lebih dari 1.500 (seribu lima ratus 
parts per million) dan/atau COD lebih dari 3.000 ppm 
(tiga ribu parts per million) pada air limbah sebelum 
dilakukan pengolahan, dan badan air penerimanya bukan 
sungai kelas I maka diberlakukan baku mutu air limbah 
golongan II dalam tabel baku mutu air limbah bagi usaha 
dan/atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu air 
limbah yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XLVII. 
 

II. Kajian Teoritis 

A. Teori Tanggung Jawab Hukum  

Menurut Hans kelsen mengemukakan teorinya yaitu mengenai 

teori pertanggung jawaban hukum yaitu sebagai berikut: 

1. Kesalahan dan Tanggung Jawab Absolut 

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum 

adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang yang 

bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia 

dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya 

bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena 

perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. 

Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. 

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab yaitu 

pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan 

Dwi Meilya Sandy, Penerapan Sanksi Perdata Terhadap Korporasi Dalam Sengketa Lingkungan Hidup 
(Studi Kasus Putusan Nomor 01/PDT.G/2013/PN.KGN), 2017 
UIB Repository (c) 2017 



pertanggung jawaban mutlak (absolut responsibility).31 Tanggung 

jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap 

merugikan oleh pembuat Undang-Undang dan ada suatu hubungan 

antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan 

jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. 

Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan 

efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis tindakan inividu telah 

diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau 

tidak adalah tidak relevan. Teknik hukum terkini menghendaki suatu 

pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan 

dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus 

ketika tindakan seorang individu membawa akibat merugikan yang 

tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku. suatu cita/ide keadilan 

individualitas mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada 

tindakan individu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan 

telah di antisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan 

individu lain dengan perbuatannya itu. 

Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-

Undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu 

tetapi tidak dengan maksud merugikan oleh pembuat Undang-Undang 

31 Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta, Konstitusi Press, 
2006. Hlm 61 
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mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak 

dengan maksud merugikan orang lain.  

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya 

karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud 

yang jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. 

Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggung jawab jika 

akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan 

maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan 

tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika 

akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh 

individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang 

berbeda-beda. 

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang 

merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Suatu keadaan jiwa 

tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau 

menghendaki akibat yang membahayakan, merupakan unsur suatu 

delik. Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (fault) (dalam 

pengertian lebih luas disebut dolus atau culpa). Ketika sanksi diberikan 

hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut 

dengan pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (responsibility 

based on fault atau culpability). Dalam hukum modern juga dikenal 

bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau 

perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (negligance). Kealpaan 
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atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggung 

jawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggung jawaban 

absolut daripada culpability.32  

Tanggung jawab absolut dalam masyarakat primitif tidak 

mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan 

guna menghindari akibat dari tindakannya yang membahayakan 

individu lain dan hukum pada masyarakat primitif tidak membatasi 

sanksi pada kasus-kasus dimana akibat yang membahayakan telah 

diantisipasi dan dikehendaki oleh si pelaku atau dimana kewajiban 

untuk melakukan kehati-hatian yang diperlukan tidak dipenuhi.33 Sanksi 

dilekatkan pada suatu tindakan yang akibatnya membahayakan telah 

ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan. 

Hukum masyarakat modern tidak seluruhnya menolak prinsip 

tanggung jawab absolut mempunyai kecenderungan untuk 

membatasinya kepada keadaaan tidak terpenuhinya kewajiban untuk 

mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan 

akibat-akibat dari tindakan manusia yang membahayakan. Jika tindakan 

seseorang individu telah menimbulkan suatu akibat yang 

membahayakan pada seseorang individu lain pada dasarnya dia dapat 

terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan 

bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang 

32 Ibid hlm 63 
33 Hans Kelsen, General theory Of Law and State, New York: Russell & Russel, 1961 Hal 98 
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membahayakan dari tindakannya dan telah memenuhi kewajiban 

hukum untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat 

menghindarkan akibat yang membahayakan tersebut.34  

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab; Tanggung Jawab Individu dan 

Kelompok 

Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan 

pertanggung jawaban hukum di perlukan ketika sanksi tidak atau tidak 

hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung (deliquent) tetapi juga 

terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan 

tersebut ditentukan oleh aturan/tatanan hukum. Contohnya pertanggung 

jawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. 

Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti 

rugi atas kerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang 

dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tersebut, suatu sanksi perdata 

dilaksanakan terhadap harta benda milik korporasi, yang merupakan 

harta kekayaan bersama dari para anggota korporasi tersebut. Dalam 

bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan; mereka adalah 

juristic person yang berlawanan dengan natural person.35 Dimana 

sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang dilakukan oleh 

34 Ibid hlm 98-99 
35 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit. hlm 63 
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seorang individu - organ korporasi atau organ negara, maka sanksi 

ditujukan kepada korporasi atau terhadap semua subjek dari Negara.36 

Tanggung jawab seseorang mencakup perbuatan individu - 

individu yang lain. Hubungan hukum yang sama, yaitu antara delik dan 

sanksi, dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggung jawab. 

Namun kedua konsep tersebut menunjuk kepada dua hal yang berbeda 

dari hubungan sama. Dengan kata lain, norma hukum yang sama 

digambarkan sebagai kewajiban (keharusan) maupun sebagai tanggung 

jawab (pertanggungjawaban). Norma hukum mengandung arti 

kewajiban dalam hubungan dengan orang yang berpotensi sebagai 

pelaku delik. Norma hukum ini mengandung arti suatu tanggung jawab 

bagi yang berpotensi menjadi objek. Karena itu dapat dibenarkan untuk 

membedakan antara kewajiban dan tanggung jawab dalam kasus-kasus 

dimana sanksi tidak, atau tidak hanya ditujukan kepada pelaku delik, 

tetapi juga terhadap individu-individu lain yang mempunyai suatu 

hubungan yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik.37  

Pelaku delik adalah individu yang perbuatannya, karena telah 

ditentukan tatanan/aturan hukum, merupakan kondisi pemberian sanksi 

ditujukan terhadapnya atau terhadap individu lain yang mempunyai 

hubungan yang ditetapkan oleh hukum dengan pelaku delik. Subjek dari 

kewajiban hukum, yang diwajibkan menurut hukum adalah orang yang 

36 Kelsen, Hans, Op.Cit. hlm 100 
37 Ibid hlm 101 
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berkompeten untuk mematuhi atau tidak mematuhi norma hukum, 

yakni orang dalam perbuatannya di dalam kualitas deliknya merupakan 

kondisi pemberian sanksi. Tanggung jawab atas delik adalah orang, 

atau orang-orang yang terhadapnya sanksi ditujukan, meskipun bukan 

perbuatannya, melainkan hubungannya yang ditentukan menurut 

hukum dengan pelaku delik, yang merupakan kondisi dari sanksi yang 

ditujukan kepada dia atau mereka.  

Biasanya orang hanya bertanggung jawab terhadap 

perbuatannya sendiri, terhadap delik yang dilakukan sendiri tetapi 

kasus-kasus tertentu dimana seseorang menjadi bertanggung jawab 

terhadap perbuatan yang merupakan kewajiban dari orang lain, 

bertanggung jawab terhadap delik yang dilakukan oleh orang lain. 

Tanggung jawab dan kewajiban juga menunjuk kepada delik itu, tetapi 

kewajiban selalu menunjuk kepada delik dari pelaku itu sendiri, 

sedangkan tanggung jawab seseorang bisa menunjuk delik yang 

dilakukan orang lain. 

Dalam ranah hukum perdata, tanggung jawab terhadap 

kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain. Dengan 

mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang 

menyebabkan kerugian, maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban 

untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai 

sanksi. Di sini orang yang bertanggung jawab terhadap sanksi mampu 

menghindari sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan 
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memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh seorang 

lain.38 

Suatu sanksi bila dikenakan terhadap individu-individu yang 

memiliki komunitas/masyarakat hukum yang sama dengan individu 

yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut 

sebagai pertanggung jawaban kolektif. Pertanggung jawaban individual 

maupun kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa 

tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. 

Ketika sanksi tidak diterapkan kepada pelaku delik, tetapi kepada 

individu yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku delik, maka 

pertanggung jawaban individu tersebut memiliki karakter pertanggung 

jawaban absolut. Pertanggung jawaban kolektif selalu merupakan 

pertanggung jawaban absolut.  

B. Teori Efektivitas Hukum 

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak 

atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah 

metode deduktif - rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang 

dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak 

atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah 

38 Ibid hlm 101 
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induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang 

diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.39 

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat 

diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum 

berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui 

apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu 

sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya 

efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni 

efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya 

masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan 

sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau 

sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar 

manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang 

terpuji. 

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar 

hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. 

Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus 

dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada 

sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga 

seseorang mempunyai kecendrungan untuk memberikan pandangan yang 

baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.  

39 Soerjono Soekanto, Teori-teori Efektivitas Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 
hlm. 14. 
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Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-

masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum 

maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak 

punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang 

negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat 

dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, 

tekanan atau bahkan konflik. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono 

Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 

5 (lima) faktor, yaitu:40 

1. Faktor Hukumnya Sendiri 

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum 

sifatnya konkrit berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak 

sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara 

penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu 

tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai 

hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum 

tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih 

banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu 

mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar 

40 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2008), hlm. 8. 
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keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, 

sangat tergantung pada nilai-nilai instrinsik subjektif dari masing-

masing orang. 

2. Faktor Penegak Hukum 

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law 

enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu 

memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara 

proporsional.41 Aparatur penegak hukum mencangkup pengertian 

mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak 

hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai 

dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas 

sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan 

kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang 

meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta 

upaya pembinaan kembali terpidana. 

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut 

mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) 

merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. 

Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu 

41 Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan 
Hakim Di Peradilan Perdata, hal 27. 
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seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai 

peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak 

berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan 

tertentu dapat di jabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:  

a. peranan yang ideal /ideal role;  

b. peranan yang seharusnya/expected role; 

c. peranan yang dianggap oleh diri sendiri/perceived role; dan  

d. peranan yang sebenarnya dilakukan/actual role. 

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat 

berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang 

berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau 

mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan 

keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah 

memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode 

etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar 

oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak 

hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak ber 

etika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan 

lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, 

bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. 
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Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme 

bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:42 (1) istitusi 

penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana 

pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja 

yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan 

aparatnya; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja 

kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan 

standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya 

penegakan hukum secara sistematik harus lah memperhatikan ketiga 

aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan 

keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. 

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum 

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah 

sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas 

pendukung mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan 

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 

cukup dan sebagainya. 

4. Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai 

42 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, 
Bandung 2005, hal 42.  
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pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia 

mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain: 

1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan; 

2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang 

kenyataan; 

3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan 

perilaku pantas yang diharapkan; 

4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif 

tertulis); 

5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat; 

6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa; 

7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan; 

8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik; 

9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai; 

10) Hukum diartikan sebagai seni. 

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat 

hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya 

dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik 

tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang 

besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengindentifikasi dengan 

petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi). 
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5. Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor 

masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya 

diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari 

kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai 

suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum 

menyangkup, struktur, subtansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup 

wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup 

tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-

lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. 

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai 

yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan 

konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga 

dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai 

tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 

dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.  
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