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ABSTRAK 

 

 

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA 

PERUSAKAN LAHAN YANG BERADA DI DAERAH RESAPAN AIR 

(Studi Pada Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung) 

 

 

Oleh  

LIDIA MAHARANI BR PURBA 

 

Perusakan lahan yang berada di daerah resapan air adalah merupakan sebuah 

permasalahan sosial dan juga sekaligus menjadi permasalahan hukum, yang 

terjadi di dalam masyarakat. Upaya penanggulangan perusakan lahan yang berada 

di daerah resapan air di hadapkan pada kendala kurangnya kesadaran masyarakat 

dengan apa yang terjadi pada lingkungan sekitarnya, dan semakin banyaknya 

pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan perusakan pada daerah 

resapan air tersebut. Kepolisian dalam melakukan tugasnya untuk menjaga 

keamanan, kenyamanan dan ketentraman masyarakat, menempuh berbagai upaya 

dalam menanggulangi tindak pidana perusakan lahan tersebut. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya kepolisian 

sebagai aparat penegak hukum dalam menanggulangi perusakan lahan di wilayah 

resapan air, dan apakah faktor-faktor yang menghambat kepolisian dalam 

menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan tersebut. 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini 

berasal dari pihak Kepolisian Resort Kota Besar Bandar Lampung, dan Dosen 

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan bahwa 

upaya penanggulangan perusakan lahan yang berada di daerah resapan air adalah : 

(1) Upaya Penanggulangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu upaya penal dan 

non penal, yaitu sebagai berikut : a). upaya penal, yaitu dengan melakukan 

penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan lahan, 

melakukan pemeriksaan dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait. b). upaya 

non penal, yaitu dengan menerima laporan dari  masyarakat, memeriksa berbagai 

media serta melakukan penyuluhan. (2) faktor-faktor yang menghambat upaya 

kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perusakan lahan adalah sebagai 

berikut : a). faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas adalah masih kurangnya 

personil penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap penanggulangan  



Lidia Maharani Br Purba 

 

perusakan lahan yang berada di daerah resapan air. b). faktor sarana dan 

prasarana, kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia merupakan 

salah satu faktor penghambat kepolisian. c). faktor masyarakat yaitu adanya 

ketidakpedulian serta rendahnya kesadaran dari masyarakat sendiri terhadap apa 

yang terjadi dengan lingkungan sekitarnya dan tidak langsung melaporkan apa 

yang terjadi.  

 

Saran dalam penelitian ini adalah : (1) melakukan kerjasama dengan instansi lain 

yang berada di bidang lingkungan, sera menjalin kerjasama dengan masyarakat 

sekitar (2) agar pihak kepolisian lebih meningkatkan kuantitas dan kualitasnya 

dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum (3) hendaknya pihak 

kepolisian rutin dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk segera 

melapor jika ada perusakan lahan terjadi di wilayah resapan air, agar segera di 

tindak lanjuti oleh pihak kepolisian. 

 

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Penanggulangan, Perusakan Lahan 
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MOTTO 
 

 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 

(QS.S Alam-Nasyroh 6-8) 
 
 
 
 
 

Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve 
(Anonim) 

 
 
 
 
 

Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. That is why it is called present. 
(Master Oogway) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya hutan dan lahan merupakan satu kesatuan alam yang saling 

ketergantungan (interdepedence) yang sangat tinggi. Hutan sebagai suatu biotic 

community dan piramida kehidupan secara absolut membutuhkan abiotic 

community, yakni lahan sebagai habitatnya. Adapun lahan sangat rentan terhadap 

bahaya erosi tanpa piramida kehidupan hutan. Selanjutnya hutan dan lahan 

merupakan habitat bagi piramida kehidupan lain seperti fauna dan flora yang 

dalam banyak hal sangat menopang kehidupan manusia, baik dari segi makanan 

maupun dari segi obat-obatan. Hubungan timbal balik antara biotic dan abiotic 

community tersebut, termasuk tingkah laku manusia, dikenal sebagai ekosistem, 

yang terdiri dari sekelompok individu tumbuhan dan hewan yang berinteraksi 

dalam satu habitat.
1
  

Gangguan pada biotic community sampai derajat yang tidak dapat ditolerir 

(intolerable limit) biasanya menimbulkan ketidakseimbangan ekologis (ecological 

imbalances). Artinya, hubungan timbal balik antara sistem biotic community yang 

satu dengan sistem biotic community yang lainnya akan terputus. Dengan 

                                                           
1
 A. Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta : CV Sapta Artha Jaya, 1997, hlm. 7. 



2 
 

demikian ekosistem menjadi tidak berfungsii sehingga terjadilah kerusakan dan 

penurunan mutu lingkungan (environ-mental damage and deterioration).
2
 

Sumber daya hutan dan lahan Indonesia telah berada pada titik ecological 

imbalances.
3
 Kerusakan hutan di Indonesia diperkirakan antara 60.000 Ha hingga 

1,3 juta Ha per tahun. Adapun kerusakan hutan dan lahan telah mencapai 43 juta 

Ha per tahun.
4
 Pada umumnya, hal ini disebabkan oleh terjadinya eksploitasi 

besar-besaran secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi terhadap 

sumber daya hutan, baik untuk keperluan pengambilan hasil hutan, pembukaan 

lahan perkebunan, maupun untuk keperluan lain seperti pertambangan. 

Persoalan kerusakan hutan dan lahan sebagaimana diuraikan di atas diperburuk 

lagi oleh kegiatan pembakaran hutan dan lahan sebagai akibat kegiatan 

pembukaan lahan (land clearing) melalui pembakaran. Pembakaran hutan dan 

lahan ini telah menimbulkan pencemaran asap, yang menyebabkan pemanasan 

bumi (global warming) dan perubahan iklim (climate change), yang pada 

akhirnya memberikan beban dan gangguan tersendiri bagi ekosistem hutan. 

Penggunaan hutan lahan secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor hukum, manusia, 

penegak hukum, dan sebagainya.bagian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan 

faktor hukum dari pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan serta kegiatan 

                                                           
2
 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 

81. 
3
 Ecological Imbalances adalah ketidakseimbangan ekologi akibat kerusakan hutan, penebangan 

yang berlebihan disertai pengawasan lapangan yang kurang, penebangan liar, kebakaran hutan 

dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman. 

(https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090517232831AARs6Tz diakses pada 

tanggal 31 Oktober 2015 pukul 10:11 
4
 Sukanda Husin, Op. Cit, hlm. 82. 

https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090517232831AARs6Tz
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manusia dalam bentuk lain yang ikut memberikan konstribusi terhadap kerusakan 

hutan dan lahan. 

Hutan yang dimiliki Indonesia sangat luas, terbesar kedua di dunia setelah Brasil. 

Luas hutan diIndonesia lebih kurang 120,35 juta Ha atau sekitar 68% dari luas 

total daratan Indonesia. Dalam tiga dekade belakangan ini, hutan Indonesia 

mengalami ancaman besar karna jumlah kerusakannya meningkat tajam dari 

dekade ke dekade. Dari dekade 80-an ke dekade 90-an, peningkatan kerusakan 

hutan mencapai kenaikan 100%.berdasarkan data dari Departemen Kehutanan, 

kerusakan hutan Indonesia pada tahun 2003 telah mencapai 43.000.000 Ha per 

tahun dari total 120.350.000 Ha. Sumber daya lahan Indonesia, baik yang ada 

dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, juga berada dalam ancaman 

yang serius. Pada Pelita IV (awal 1999/2000), Pemerintah Indonesia 

mengumumnkan bahwa lahan kritis di Indonesia telah mencapai 23.242.681 Ha. 

35% dari total lahan kritis terjadi di dalam kawasan hutan dan 65% terjadi di luar 

kawasan hutan.
 5

 

Kuantitas lahan kritis kelihatannya akan terus bertambah di masa mendatang 

karena pemerintah hanya mampu merehabilitasi lahan kritis sebesar 1.700.861 Ha 

untuk tahun anggaran 1999-2002. Hal ini di perburuk oleh kondisi dimana 

kemampuan rehabilitasi ternyata hanya dapat dilaksanakan sebesar 701.944. Di 

samping itu, kebijaksanaan Pemerintah tentang konversi lahan secara besar-

besaran ikut memperburuk kondisi lahan. 

                                                           
5
 Sukanda Husin, Ibid, hlm. 83. 
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Ancaman serius terhadap sumber daya hutan dan lahan ditimbulkan oleh kegiatan 

pembakaran hutan dan lahan yang menimbulkan pencemaran asap lintas batas 

negara (transboundary haze pollution). Kebakaran hutan dan lahan secara besar-

besaran telah terjadi semenjak 1982, yang kemudin menjadi event tahunan. 

Penyebab kebakaran adalah kegiatan manusia (forest-related activities), seperti 

pembukaan lahan, peladangan berpindah, praktik pertanian tebang bakar, dan 

logging. Secara statistik dapat digambarkan bahwa kerusakan hutan dan lahan 

disebabkan oleh konvensi lahan, yakni sebesar 34%. Kemudian diikuti berturut-

turut oleh peladangan berpindah (25%), pertanian menetap (17%), konflik sosial 

(14%), transmigrasi (8%), dan gejala alam (1%).
6
 

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

mutu hidup rakyat secara adil dan merata dalam segala bidang kehidupan. 

Keberhasilan pencapain tujuan pembangunan seringkali pada salah satu bidang 

akan menimbulkan ekses yang tidak diinginkan pada bidang lainnya. Salah satu 

bidang yang kini mendapatkan tekanan yang cukup serius dan menjadi perhatian 

dunia lebih dari tiga dekade terakhir adalah bidang lingkungan hidup dan sumber 

daya alam. 

Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak dapat 

dielakkan dalam rangka mengejar pertumbuhan. Apalagi pertumbuhan yang di 

maksud hanya ditekankan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak lain karena 

paradigma berpikir yang digunakan adalah paradigma industrialisme dan 

developmentalisme. Melalui paradigma berpikir seperti ini maka parameter 

pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur utama keberhasilan pembangunan. 

                                                           
6
 Sukanda Husin, Ibid, hlm. 84. 



5 
 

Dengan demikian kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan hanya 

di ukur dari segi pertumbuhan ekonomi. 

Melalui paradigma berpikir sebagaimana diurakan di atas di satu sisi tidak dapat 

di pungkiri bahwa pembangunan telah membawa kemajuan (dari sisi ekonomi) di 

hampir semua negara. Di sisi lain, paradigma pembangunan yang demikian telah 

menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara besar-besaran, 

sehingga telah menyebabkan krisis lingkungan hidup yang berkepanjangan dan 

penurunan kualitas lingkungan hidup yang sangat tajam dari waktu ke waktu. 

Pendek kata, kemajuan ekonomi dan industri harus dibayar dengan sangat mahal 

akibat kerusakan, pencemaran, dan kehancuran lingkungan. 

Akibat dari kesalahan kebijakan pembangunan yang demikian maka tidak dapat 

dipungkiri bahwa keberhasilan pembangunan harus dibayar mahal, juga tidak 

akan mampu dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini tidak lain karena capaian 

pembangunan tersebut dilakukan dengan mengandalkan potensi sumber daya 

alam hanya untuk kepentingan jangka pendek. Pencemaran, kerusakan dan 

kehancuran lingkungan yang kini terjadi pada semua jenis sumber daya alam, 

seperti sumber daya hutan, air, tanah, tambang, bahkan udara, telah mencapai 

tahap krisis. Dikatakan krisis, karena kondisinya sudah demikian parah dan 

berbahaya, sementara upaya pengendalian baik preventif maupun represif tidak 

berjalan dengan baik. Pencemaran air, udara, tanah, illegal logging, perdagangan 

satwa liar, terus berjalan dan hukum seakan tak mampu menjadi instrumen 

pengendali. Berbagai dampak lanjutannya pun telah muncul, seperti banjir di 

musim hujan dan kekeringan pada saat kemarau, tanah longsor, serangan satwa 
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liar baik terhadap manusia maupun tanaman penduduk, telah menjadi kenyataan 

yang sulit di bendung.
7
 

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan pada saat ini cenderung 

menimbulkan kerusakan lingkungan dan kemunduran produktivitas, 

bertambahnya penduduk dan kebutuhannya lebih mempercepat lagi berkurangnya 

sumber daya hutan, mengingat adanya keterbatasan daya dukung suatu daerah 

untuk keperluan masyarakatnya. 

Lingkungan hidup dalam prespektif teoritis dipandang sebagai bagian mutlak dari 

kehidupan manusia, dan tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. 

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfataan, 

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian 

lingkungan hidup. Manusia dalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan 

lingkungan hidup agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti serta dapat 

diikuti dan ditaati oleh semua pihak. Perlindungan dan pengamanan perlu 

dituangkan dalam bentuk peraturan hukum sehingga akan lahir hukum yang 

memperhatikan kepentingan alam atau hukum yang berorientasi kepada 

kepentingan alam. Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, 

yaitu memelihara kelangsungan lingkungan hidup, sehingga mampu mendukung 

                                                           
7
 Muhammad Akib, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis, Bandar 

Lampung : Universitas Lampung, 2011, hlm. 1-3. 
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perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain serta melindungi kemampuan 

lingkungan hidup.
8
 

Dalam waktu enam tahun, 22 bukit di Lampung rusak dieksploitasi. Jumlah 

tersebut melebihi setengah dari keseluruhan bukit yang ada di lampung saat ini. 

Dari data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, pada tahun 2008 tercatat 

ada 33 bukit, namun pada tahun 2014 hanya tersisa 11 bukit di Bandar Lampung. 

Artinya terdapat 22 bukit yang hilang tidak terselamatkan dari tangan-tangan 

perusak lingkungan dalam kurun waktu enam tahun terakhir, dan bukit-bukit 

tersebut merupakan wilayah resapan air di Bandar Lampung.
 9

 

Selain itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) daerah Lampung juga 

telah mengingatkan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan para pejabat 

berwenang seharusnya tegas menyikapi permasalahan penggerusan bukit, 

khususnya Bukit Sukamenanti di Kedaton yang berdampak buruk dan 

menimbulkan kerusakan lingkungan. Walhi Lampung juga akan menyikapi 

dengan serius terhadap proses kelestarian lingkungan hidup, memantau isu 

kekinian atas perlakuan yang berdampak merusak lingkungan yang cenderung 

dibiarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. 

Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung pernah pula menyatakan tidak akan 

mengeluarkan izin untuk rencana pembangunan perumahan dari penggerusan 

bukit, alasannya bukit merupakan kawasan lindung yang harus dilestarikan. Wali 

Kota Bandar Lampung juga sempat mengecam penggerusan bukit yang 

                                                           
8
 Rachmadi Usman, Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional, Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 

2003, hlm. 53. 
9
 http://ekuatorial.com/energy/22-bukit-di-lampung-tereksploitasi#!/story=post-9325di akses pada 

tanggal 2 Oktober 2015. Pukul 13:05 

http://ekuatorial.com/energy/22-bukit-di-lampung-tereksploitasi#!/story=post-9325di
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merupakan resapan air dan menyatakan akan mengamankan bukit dengan pasukan 

penegak Peraturan Daerahnya. Polisi Pamong Praja juga merespon dan menyatakn 

akan siap menerbitkan alat-alat berat perusak bukit.  

Walhi Lampung semula masih optimis, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung 

akan menindak tegas perusakan kawasan lindung tersebut. Namun sepertinya 

ketegasan pengusiran alat berat mempunyai motif dan semangat yang bukan untuk 

pelestarian lingkungan hidup dan pernyataan-pernyataan pejabat satuan kerja 

belakangan justru berbau isyarat perusakan lingkungan. 

Karena itu, Walhi Lampung akan melaporkan sendiri persoalan tersebut kepada 

pihak Kepolisian. Dan melaporkan bahwa telah terjadi perusakan lingkungan yang 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan Tindak Kejahatan. 

Walhi Lampung akan mendorong pihak Kepolisian untuk mengungkapkan Tindak 

Pidana Lingkungan hidup yang terjadi di Kota Bandar Lampung ini. Begitu pula 

berkaitan dengan pernyataan-pernyataan pejabat berwenang yang dinilai keliru 

dan menyesatkan dari para pejabat Pemerintah, dan akan dilaporkan kepada pihak 

Kepolisian sebagai Tindak Pidana.
10

 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang berbunyi 

bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup 

serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

Semestinya Badan Pengelola Lingkungan Hidup sebagai badan negara yang 

berperan dalam bidang lingkungan hidup dapat menjaga kelestarian lingkungan, 

                                                           
10

 http://www.antaranews.com/berita/455495/walhi-ingatkan-pemkot-bandarlampung-sikapi-

penggerusan-bukit diakses pada tanggal 2 Oktober 2015. Pukul 13:27 

http://www.antaranews.com/berita/455495/walhi-ingatkan-pemkot-bandarlampung-sikapi-penggerusan-bukit
http://www.antaranews.com/berita/455495/walhi-ingatkan-pemkot-bandarlampung-sikapi-penggerusan-bukit
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dan bukan sebaliknya. Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi 

parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga 

untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum 

semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
11

 

Tahap perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup 

terdapat pada Bab IX, yang terdiri dari Pasal 41- Pasal 48, jo Pasal 1 angka 12 dan 

14. Tetapi dalam kenyataanya badan hukum terebut sangat tidak tegas dalam 

menerapkan hukum, terutama pada tindak pidana lingkungan, seperti yang telah di 

ingatkan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) kepada Pemerintah Kota 

Bandar Lampung
12

 Terlebih lagi sanksi yang di berikan kepada pelakunya cukup 

berat, berupa pidana penjara maupun denda, dan di tambahkan sepertiganya 

apabila diterapkan kepada badan hukum. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik mengkaji dan membahas 

dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana 

Lingkungan Yang Berada Di Wilayah Resapan Air (Studi Pada Wilayah Hukum 

Polresta Bandar Lampung)” 

 

 

 

 
                                                           
11

 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, 

2001, hlm. 14. 
12

 http://www.antaranews.com/berita/455495/walhi-ingatkan-pemkot-bandarlampung-sikapi-

penggerusan-bukit diakses pada tanggal 31 Oktober 2015. Pukul 11:01 

 

 

http://www.antaranews.com/berita/455495/walhi-ingatkan-pemkot-bandarlampung-sikapi-penggerusan-bukit
http://www.antaranews.com/berita/455495/walhi-ingatkan-pemkot-bandarlampung-sikapi-penggerusan-bukit


10 
 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan adalah : 

1. Bagaimanakah Upaya Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam 

menanggulangi perusakan lahan di wilayah resapan air ? 

2. Apakah faktor-faktor yang menghambat upaya  kepolisian dalam 

menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan tersebut ? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan 

dengan peranan Kepolisian dalam proses penanggulangan terhadap tindak pidana 

perusakan lahan yang berada di daerah resapan air, dan faktor-faktor yang 

menghambat kepolisian tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada 

Polresta Bandar Lampung, dan ruang lingkup penelitian ini adalah pada tahun 

2016. 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian adalah : 

a. Untuk mengetahui peranan Kepolisian dalam menanggulangi kasus tindak 

pidana lingkungan yang berada di wilayah resapan air 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Kepolisian dalam 

melakukan penegakan hukum pidana kepada pelaku perusakan lingkungan 

hidup. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Penelitian ini adalah terdiri dari Kegunaan Teoritis dan Kegunaan 

Praktis sebagai berikut  

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini untuk memperluas pengetahuan penulis di bidang 

hukum pidana, khususnya mengenai peranan kepolisian, dan penegakan hukum 

pidana lingkungan hidup. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian 

dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum, dalam melakukan 

penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau 

kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap 

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.
13

 

 

Upaya dalam menanggulangi tindak pidana pada hakekatnya merupakan bagian 

dari integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya 

mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, upaya 

penanggulangan tindak pidana perusakan lahan yang dilakukan oleh kepolisian 

adalah : 

 

                                                           
13

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986,  

hlm. 125. 
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1. Menggunakan Hukum Pidana (Penal) 

Menurut G. P. Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih 

menitik beratkan kepada sifat refresif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) 

sesudah kejahatan terjadi.14 

Menurut Gene Kaseebaum penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 

hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu 

sendiri disebut sebagai older philosophy of crime control.
15

 

Menurut Roeslan saleh, tiga alasan mengenai perlunya pidana dalam hukum 

pidana, adapun intinya sebagai berikut16 : 

a. Perlu tidaknya hukum piadana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan 

yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan sebarapa jauh untuk 

mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalan bukan terletak 

pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu 

dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing. 

b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai bentuk 

sekali bagi yang terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atau 

pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat 

diberikan begitu saja. 

                                                           
14 Barda Nawawi Arief, Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembagunan Hukum Pidana, 

Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 29. 

15
 Barda Nawawi Arief , Op. Cit hlm . 142. 

16
 Barda Nawawi Arief  Op. Cit hlm . 147. 
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c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukkan kepada 

penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga 

masyarakat yang mentaati norma-norma pada masyarakat. 

 

2. Non Penal 

Kegiatan penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal pada dasarnya 

adalah semua bentuk aktivitas yang bermuara pada perlindungan masyarakat dari 

kejahatan yang tidak menggunakan sarana hukum pidana (penal). Selanjutnya 

pula bahwa sarana non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif 

(pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka 

sasaran utamanya adalah menangani faktor kondusif penyebab kejahatan. 

Tujuan utama dari sarana non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi social 

tertentu. Penggunaan sarana non penal adalah merupakan upaya-upaya yang dapat 

dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali si seluruh sector kebijakan 

social. 

Berkaitan dengan upaya diatas, fungsi dan wewenang dalam penanggulangan 

tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup tidak selalu dapat berjalan 

lancer sesuai dengan peraturan perundangan-undangan Dalam prakteknya, banyak 

terdapat kekurangan dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana 

perusakan lahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Berdasarkan upaya di 

atas, kepolisian dalam upayanya  melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya 

sesuai dengan kenyataan. Adapun tugas dan wewenang Kepolisian sesuai dengan 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah : 
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1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

2. Menegakkan hukum 

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada  masyarakat 

Wewenang Kepolisian terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002, yaitu sebagai berikut
17

 : 

1. Menerima laporan atau pengaduan 

2. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat 

3. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan peprecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa 

4. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi 

kepolisian 

5. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan 

6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian 

7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya dan memotret sesorang 

8. Mencari keterangan dan barang bukti 

9. Menyelenggarakan pusat informasi 

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas 

penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai 

kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku. Dengan demikian 

penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian 

                                                           
17

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
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antara lain dan kaidah perilaku nyata manusia. Menurut Soerjono Soekanto yaitu 

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu
18

: 

a. Faktor hukumnya sendiri 

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan 

e. Faktor kebudayaan 

 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan istilah.
19

  Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian 

istilah berdasarkan judul, diuraikan sebagai berikut : 

a. Upaya adalah suatu kegiatan dalam memproses, mengusahakan sesuatu untuk 

mencapai suatu maksud untuk memecahkan persoalan mencari jalan keluar 

agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.
20

 

b. Kepolisian adalah segalaa hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan 

lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
21

 

                                                           
18

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2011, hlm. 8. 
19

 Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm.32. 
20

 Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 132 
21

 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
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c. Penanggulangan Tindak Pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang 

ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi 

suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi 

masyarakat dari kejahatan.
22

 

d. Perusakan Lahan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber 

daya air, udara, dan tanah, kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar.
23

 

e. Daerah Resapan Air adalah daerah masuknya air dari permukaan tanah ke 

dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air tanah yang 

mengalir ke daerah yang lebih rendah.
24

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

 Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerngka 

Teoritis dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan. 

II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka 

                                                           
22

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001,  hlm. 23. 
23

 https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusakan_lingkungan diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 pukul 

12:01 
24

 http://ajengshabilla.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-daerah-resapan-air.html diakses pada 

tanggal 2 Oktober 2015 Pukul 12:05 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Udara
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem
https://id.wikipedia.org/wiki/Punah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fauna_liar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusakan_lingkungan
http://ajengshabilla.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-daerah-resapan-air.html
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terdiri dari pengertian Peranan, Kepolisian, Menanggulangi Tindak Pidana, 

Tindak Pidana Perusakan Lahan, da daerah Resapan Air. 

III METODE PENELITIAN 

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, 

Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan 

Data serta Analisis Data. 

IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai peranan Kepolisian dalam 

menanggulangi tindak pidana perusakan lahan yang berda di daerah resapan air 

dan faktor-faktor yang menghambat Kepolisian dalam menegakkan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana perusakan lahan tersebut. 

V   PENUTUP 

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada 

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kepolisian Republik Indonesia 

1. Pengertian Kepolisian 

Pengertian kepolisian menurut Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia adalah : 

“Kepolisian Nasional yang merupakan alat negara yang berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpeliharanya keamanan dalam negara “. 

Eko Budiharjo berpendapat bahwa polisi adalah tokoh dalam masyarakat yang 

harus tetap menggambarkan sebagaimana diharapkan masyarakat tetang dirinya, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam tugasnya, gambaran polisi adalah 

seorang yang jujur, berintegritas, rajin, loyal dan semua kualitas yang diharapkan 

ditemukan dalam warga negara teladan.
25

 

Kepolisian adalah peran utama yang harus dijalankan sehubungan dengan atribut 

yang melekat pada individu maupun instansi. Dan agar peran tersebut dapat 

dijalankan dengan benar, pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan harus 

diperoleh. 
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 Eko Budiharjo, Reformasi Kepolisian,  CV. Sahabat, 1998, hlm. 31. 
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Setiap penegak hukum secara sosiologi mempunyai kedudukan (status) dan 

peranan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang 

mungkin tinggi, sedang ataupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya 

mempunyai suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. 

Hak-hak dan kewajiban tersebut juga mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya 

dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang 

untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban dan tugas. 

Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :
26

 

a. Peranan yang ideal (ideal role) 

b. Peranan yang seharusnya (expected role) 

c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (actual role) 

 

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian 

Berdasarkan  Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa 

tugas kepolisian NKRI adalah:  

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat  

2. Menegakan hukum  

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat  

Tugas tersebut kemudian dirinci lebih luas sebagai berikut : 

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum 

2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan atau 

pebuatan melanggar hukum/kejahatan, daripenyakit-penyakit masyarakat dan 

                                                           
26

 Eko Budiharjo, Ibid, hlm. 13. 
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aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan 

masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan) 

3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga 

masyarakat 

4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang 

penyelidikan dan penyidikan 

Dan dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus selalu menjungjung tinggi 

hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, khususnya dalam melaksanakan 

kewenangannya dibidang penyidikan. 

 

Kewenangan umum kepolisian negara republik indonesia diatur dalam Pasal 15 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan secara umum kepolisian 

berwenang :  

a. Menerima laporan atau pengaduan 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakatyang dapat 

mengganggu ketertiban umum 

c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat 

d. Mengawasi aliranyang dapat menimbukan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa  

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi 

kepolisian. 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian 

h. Mengambil setik jari dan identitas lainnya dan memotret seseorang 

i. Mencari keterangan dan barang bukti 

j. Menyelenggarakan pusat informasi 

 

 

Selain itu, menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara 

pidana (KUHAP), penyidik/kepolisian juga berwenang untuk : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana 
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b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 

f. Mengambil sidik jari dan memoteret seseorang 

g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi 

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya denan 

pemeriksaan perkara 

i. Mengadakan penghentian penyidikan 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab 

 

3. Fungsi Kepolisian 

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Menyatakan bahwa “ Fungsi 

kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas 

penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat”. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Pasal 3 Menyatakan 

bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

penegakan hukum, perlindungan, dan pembibimbingan masyarakatdalam rangka 

terjaminya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat 

guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat” 

 

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pada hakekatnya juga 

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Penanggulangan tindak pidana 
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merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya kepolisian dalam 

menanggulangi tindak pidana perusakan lahan adalah salah satu upaya sarana 

Penal. 

 

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana dikeanl dengan berbagai 

istilah, seperti penal policy, dan criminal policy. Yang merupakan salah satu 

usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang 

rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 

pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya. 

 

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy). 

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus mencakup 

perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkat dapat 

dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah 

“perlindungan masyarakatuntuk mencapai kesejahteraan”. Kebijakan penal 

menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua  

dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan  

sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. 

Kebijakan nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya  

adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik 

secara langsung atau tidak langsung. 
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Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, 

pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai 

salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat”.
27

 

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam 

negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagi fungsi. 

Sebagi organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur 

dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang 

serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk 

menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban 

masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat. 

Polisi merupakan petugas atau pejabat karna dalam sehari-hari mereka berkiprah 

dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang 

yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. 

Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan 

masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta 

perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan 

atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang 

menegakan aturan dan melindungi masyarakat. 

 

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan dari integral perlindungan 

masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dan tujun utama 
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dari politik criminal adalah pelindungan masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. 

Upaya dalam penanggulangan dari kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana 

perusakan lahan, setidaknya harus memenuhi beberapa unsure tindak pidana, 

adapun unsure-unsur tersebut adalah : 

1. Perbuatan (manusia) 

2. Memenuhi rumusan Undang-Undang (merupakan syarat formil, yaitu sebagai 

konsekuensi adanya asas legalitas). 

3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil, yaitu perbuatan yang 

merugikan masyarakat). 

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan 

kejahatan, dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan 

bagian hukum pidana perlu ditanggulangi dengan penegakan hukum pidana, yaitu 

berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan 

pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam menangguulangi tindak pidana. 

 

Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-

persyaratan sebagai berikut : 

1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik 

2. Peradilan yang objektif 

3. Hukum dan perundang-undangan yang wibawa 
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4. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi 

5. Pembinaan organisasi kemasyarakatan 

6. Partisipasi masyarakat
28

 

 

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas, akan banyak pihak yang 

terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksaan, 

pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.
29

 

 

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk 

istilah "strafbaar feit" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada 

terjemahan resmi strafbaar feit.  Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah 

suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-

undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan 

kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.  

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau 

perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau 

perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang 

terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahtan dalam arti 

kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma hidup di 

masyarakat secara konkrit.
30

 

 

                                                           
28
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29

 Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni : Bandung, 1976, hlm. 31 
30
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Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma 

(gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak 

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman trhadap 

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan hukum.
31

 

 

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar 

hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-

undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 

dihukum.
32

 

 

Dalam merumuskan pengertian Tindak Pidana, Simons memberikan unsur-unsur 

tindak pidana sebagai berikut
33

 : 

1. Perbuatan manusia 

2. Diancam dengan pidana 

3. Melawan hukum 

4. Dilakukan dengan kesalahan 

5. Orang yang mampu bertanggung jawab 

Moeljatno juga merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut
34

 : 

1. Perbuatan (manusia) 

2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang 

3. Bersifat melawan hukum 
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D. Tindak Pidana Perusakan Lahan 

Ketentuan pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) 

dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman 

sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu 

diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan 

sebagai tindak pidana umum (delic genus) dan mendasari pengkajiannya pada 

tindak pidana khususnya (delic species). 

Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam 98 UUPPLH 

sampai Pasal 115 UUPPLH, melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh 

pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) 

adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai 

rumusan umum (genus) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan 

perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (species), baik dalam ketentuan 

dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan undang-undang lain (ketentuan sektoral 

di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan 

hidup.  

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan/ 

atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti 

berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses 

alam, sehingga kualitas air/ udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi 

sesuai dengan peruntukkannya.35Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan 

                                                           
35
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“merusak” dengan “perusakan” adalah memiliki makna substansi yang sama, 

yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam 

memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan 

dengan kata benda dalam proses menimbulkan akibat. 

Pengertian istilah “perusakan lingkungan hidup” secara otentik dirumuskan dalam 

Pasal 1 angka (16) UUPLH, sebagai berikut: 

“Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung 

terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”. 

 

Adapun unsur-unsur “perusakan lingkungan hidup”, sebagaimana terkandung 

dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, yaitu: 

1. adanya tindakan; 

2. menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik 

dan/atau hayati lingkungan; 

3. melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 

 

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa untuk menentukan 

terjadinya kerusakan lingkungan, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan 

hidup. Baku kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 1 angka (15) 

UUPPLH, yaituukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati 

lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap 

melestarikan fungsinya. 
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E. Tindak Pidana Dalam UUPPLH 

Ketentuan Pidana dalam UUPPLH diatur dalam Bab XV, yaitu dari Pasal 97 

sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Tindak pidana dalam undang-undang ini 

merupakan kejahatan. Ketentuan Pasal 97 UUPPLH menyatakan tindak pidana 

yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan. Kejahatan 

disebut sebagai“rechtsdelicten” yaitu tindakan-tindakan yang mengandung 

suatu “onrecht” hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-

pelakunya itu memang pantas dihukum, walaupun tindakan tersebut oleh 

pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang 

di dalam undang-undang. Kejahatan (rechtsdelicten) merupakan perbuatan yang 

tidak adil menurut filsafat, yaitu yang tidak tergantung dari suatu ketentuan 

hukum pidana, tetapi dalam kesadaran bathin manusia dirasakan bahwa perbuatan 

itu tidak adil, dengan kata lain kejahatan merupakan perbuatan tercela dan 

pembuatnya patut dipidana (dihukum) menurut masyarakat tanpa memperhatikan 

undang-undang pidana. 

 

Terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dinyatakan sebagai kejahatan 

(rechtsdelicten), maka perbuatan tersebut dipandang sebagai secara esensial 

bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan 

(membahayakan) kepentingan hukum., pelanggaran hukum yang dilakukan 

menyangkut pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta keharusan untuk melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan hidup, 

mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Jika 

ditinjau dari perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 98 UUPPLH – Pasal 115 
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UUPPLH, terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat 

perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan. Tindak 

pidana materiil memerlukan adanya akibat dalam hal ini terjadinya pencemaran 

dan atau kerusakan lingkungan. 

 

Tindak pidana formal, tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah 

melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), 

maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya 

pelaku dapat dijatuhi hukuman. Tindak pidana formal dapat digunakan untuk 

memperkuat sistem tindak pidana materiil jika tindak pidana materiil tersebut 

tidak berhasil mencapai target bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang 

berskala ecological impact. Artinya tindak pidana formal dapat digunakan bagi 

pelaku tindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya. 

Tindak pidana formal ini tidak diperlukan akibat (terjadinya pencemaran dan atau 

perusakan lingkungan) yang timbul, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya 

hubungan sebab akibat (causality) dari suatu tindak pidana lingkungan. Hal yang 

perlu diketahui dalam tindak pidana formal dalam UUPPLH, yaitu, seseorang 

telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan atau izin. 

 

Ketentuan Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH, 

jika di simak lebih lanjut mengandung makna selain termasuk delik formal juga 

delik materiil. Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH 

mengatur bahwa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang 

melanggar baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau 
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kriteria kerusakan lingkungan, sehingga orang luka dan/atau bahaya kesehatan 

manusia, atau mengakibatkan orang luka berat atau mati. 

Tindak Pidana terdapat dalam Pasal 98 UUPPLH sampai dengan Pasal 105 

UUPPLH, yaitu berupa: 

1. Pasal 98 UUPPLH dan Pasal 99 UUPPLH : 

a. Pasal 98 ayat (1) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (1) UUPPLH 

Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara 

ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, dan kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup. 

b. Pasal 98 ayat (2) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2) UUPPLH 

Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara 

ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, dan kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup yang mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan 

manusia. 

c.  Pasal 98 ayat (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (3) UUPPLH 

Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara 

ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, dan kriteria baku kerusakan 

lingkungan hidup yang mengakibatkan luka berat atau mati. 

2. Pasal 100 UUPLH 

Melakukan perbuatan melanggar baku mutu air limbah, emisi, dan 

gangguan. 
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3. Pasal 101 UUPPLH 

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan atau izin, melepaskan dan mengedarkan produk rekayasa 

genetik ke media lingkungan hidup. 

4. Pasal 102 UUPPLH 

Melakukan perbuatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin 

5. Pasal 103 UUPPLH 

Melakukan perbuatan menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan 

pengelolaan 

6. Pasal 104 UUPPLH 

Melakukan perbuatan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan 

hidup tanpa izin 

7. Pasal 105 UUPPLH 

Melakukan perbuatan memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

8. Pasal 106 UUPPLH 

Melakukan perbuatan memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

9. Pasal 107 UUPPLH 

Melakukan perbuatan memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan 

perundang-undangan ke dalam wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia 

10 .Pasal 108 UUPPLH 

Melakukan perbuatan pembakaran lahan 
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11. Pasal 109 UUPPLH 

Melakukan perbuatan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa 

memiliki izin lingkungan 

12. Pasal 110 UUPPLH 

Melakukan perbuatan menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat 

kompetensi penyusunan amdal 

13.  Pasal 111 UUPPLH 

Pejabat, pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin llingkungan 

tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL, serta pemberi izin 

usaha atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha kegiatan tanpa 

dilengkapi dengan izin lingkungan. 

14.  Pasal 112 UUPPLH 

Untuk pejabat pengawasan yang tidak melakukan pengawasan terhadap 

ketaatan penanggung jawab usaha kegiatan terhadap peraturan 

perundang undangan, sehinnga terjadi pencemaran atau kerusakn 

lingkugan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.  

15. Pasal 113 UUPPLH 

Melakukan perbuatan berupa memberikan informasi palsu, informasi 

menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi dan 

memberikan keterangan yang tidak benar. 

16. Pasal 114 UUPPLH 

Penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak melaksanakana paksaan 

pemerintah. 
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17. Pasal 115 UUPPLH 

Melakukan perbuatan mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan 

pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat penyidik 

pegawai negeri sipil.
 36

 

 

 

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

 

Masalah penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali terdapat 

penegakan hukum yang berjalan dengan tidak efektif, sehingga dampak positif 

dan negatifnya tidak terlihat. Mengenai keefektifitas hukum, mempunyai 

hubungan dengan persoalan, pelaksanaan dan penegakan hukum di sekitar 

masyarakat. Adapun yang menjadi faktor-faktor penegakan hukum menurut 

Soerjono Soekanto adalah 
37

 : 

a. Faktor hukumnya sendiri 

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan 

e. Faktor kebudayaan 
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a. Faktor Hukum 

Dalam praktek penegakan dan penyelenggaraan hukum di lapangan, adakalanya 

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, yang di 

sebabkan oleh suatu konsepsi, yang menganggap bahwa  keadilan merupakan 

suatu rumusan yang bersifat abstrak, dan kepastian hukum merupakan suatu 

prosedur yang telah  ditentukan secara normatif. 

Hukum mempunyai unsure-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum 

traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara 

ideal, unsure-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik 

secara vertkal maupun horizontal, antara perundangan-undangan yang satu dengan 

yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena 

isinya merupakan peran kepada warga masyarakat yang terkena perundang-

undangan itu. 

b. Faktor Penegak Hukum 

Aparat penegak hukum merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

pelaksanaan hukum, karena aparat penegak hukum memiliki peranan penting 

dalam menjalankan fungsi hukum, dan tanpa adanya aparat penegak hukum, maka 

akan sulit tercapainya pelaksanaan hukum yang baik dan benar. 

Jika peraturan hukum sudah baik tetapi kualitas aparat dan petugas yang akan 

menjalankan hukum tersebut tidak baik, maka akan timbul masalah. Salah satu 

kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian 

penegak hukum dan akan sangat mempengaruhi kualitas hukum. 
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c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

 Faktor sarana atau fasilitas pendukung bukan lagi hal yang asing sebagai sarana 

pendukung, karena memang sangat merupakan hal yang menetukan terhadap 

pelaksanaan hukum. Faktor ini juga mencakup perangkat lunak dan keras. Sarana 

atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan 

hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin 

penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang 

aktual. Dan kadang kala faktor pendukung ini dijadikan sebagai faktor utama 

dalam keikutsertaan para aparat hukum dalam mengabdi dalam mengabdi pada 

Negara. 

d. Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum yang dilakukan untuk sebuah keaadilan dan kedamaian bagi 

masyarakat akan menuntut masyarakatnya untuk berpartisipasi. Kesadaran 

masyarakat sangatlah penting sehingga ketika masyarakat menjalankan hukum 

karena takut, maka hukum akan berlalu begitu saja, lain halnya jika masyarakat 

melaksanakan hukum dengan kesadarannya sendiri. Adanya derajat kepatuhan 

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya 

hukum yang bersangkutan. 

e. Faktor Kebudayaan 

Kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. 

Kebudayaan menurut Soerjono Sekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi 

manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana 

seharusnya bertindak, berbuat, dan mementukan sikapnya kalau mereka 
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berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan adalah salah satu dari garis pokok 

tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus 

dilakukan dan apa yang dilarang. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau 

bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris 

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.
38

 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:  

1. Data Primer  

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah 

Lampung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum 

yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  
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a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer bersumber dari:  

1.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

lingkungan hidup 

2.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia  

3.  UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 

4.  PP Nomor 27 Tahun 1983 jo PP Nomor 58 Tahun 2010 jo PP Nomor 92 Tahun 

2015 tentang Pelaksanaan KUHAP 

b.    Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang 

berhubungan dengan penelitian  

c.    Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau 

pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-

buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. 

 

C. Penentuan Narasumber  

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Penyidik Kepolisian Daerah Lampung                                      :      1 orang 

2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung                                                   :      1 orang + 

Jumlah                                                                                                      2 orang 
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D.Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:  

a. Studi pustaka  

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip 

dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.  

b. Studi lapangan  

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai 

usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.  

 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang 

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi data  

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya 

data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  

b. Klasifikasi data  

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah 

ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan 

akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  
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c. Penyusunan data  

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data  

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum.
39
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang 

diangkat dalam tulisaan ini pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perusakan lahan yang 

berada di daerah resapan air dibagi menajdi dua bagian, yaitu upaya penal dan 

upaya non penal. 

a. Upaya Penal seperti melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana 

perusakan lahan yang berada di daerah resapan air, melakukan 

pemeriksaan secara langsung terhadap tempat yang di duga dan dianggap 

akan terjadi sebuah pengerusakan, melakukan kerja sama dengan badan 

instansi pemerintah lainnya, mengoptimalkan kinerja kepolisian, melihat 

kepada fakta-fakta yang sudah terjadi, serta melakukan pendalaman 

terhadap setiap modus pencurian. Cara ini sudah diupayakan oleh pihak 

kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perusakan lahan, seperti 

pada Bukit Sukamenanti di Daerah Kedaton, dan menjalin kerjasama 

dengan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan Dinas 

Kehutanan. 
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b. Upaya Non Penal seperti menerima laporan langsung dari masyarakat, 

melakukan pemeriksaan terhadap media massa, media elektronik, dan 

media cetak, melakukan penyuluhan tentang betapa pentingnya untuk 

menjaga, melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Adapun cara ini 

dilakukan pihak kepolisian di area kerjanya, yaitu Polresta Bandar 

Lampung, dan untuk penyuluhan bias di lakukan di luar area kerja 

kepolisian, seperti ke sekolah, dan balai tempat warga untuk berkumpul. 

 

2. Faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak 

pidana perusakan lahan yang berada di daerah respan air yang pertama adalah 

kurangnya pengetahuan khusus di bidang hukum llingkungan yang dimiliki 

oleh anggota kepolisian. Kemudian faktor sarana atau fasilitas yaitu 

kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pihak kepolisian, dan 

faktor dari masyarakat, yaitu kurangnya perhatian masyarakat terhadap apa 

yang terjadi di sekitarnya. Faktor hukum dan faktor kebudayaan tidak 

termasuk kedalam faktor penghambat, karena tidak ada hukum yang sifatnya 

untuk menghambat kinerja kepolisian, serta faktor kebudayaan, karena tidak 

ada kebudayaan yang mengajarkan dan sifatnya untuk merusak. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan penulis demi kelancaran penegakan hukum, yaitu :  

1. Melakukan kerjasama dengan instansi lain yang berada di bidang lingkungan, 

untuk menanggulangi terjadinya tindakan perusakan lahan yang berada di 

daerah resapan air, serta perlunya kerja sama antara masyarakat dan pihak 
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kepolisian, agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus tindak pidana 

perusakan lahan yang berada di daerah resapan air. Kerjasama tersebut dapat 

dilakukan dengan cara masyarakat peduli dengan lingkungan sekitar, sehingga 

dapat membantu kinerja kepolisian dalam menegakkan hukum. 

2. Agar kepolisian meningkatkan kualitas kerja yang efektif dalam menjalankan 

dan melaksanakan tugasnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, 

terutama masyarakat. Dan juga agar pihak kepolisian hendaknya rutin 

melakukan penyuluhan/sosialisasi sehingga masyarakat mengerti dengan hal-

hal apa yang harus di lakukan. 
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