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ABSTRAK 

ANALISIS PUTUSANPERKARA NO. 35/PID.SUS/2015/PN.KBU 

TENTANG TINDAK PIDANA PERUSAKAN SUMBER  DAYA 

AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NO. 

85/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UU NO. 

7 TH 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR 
 

OLEH 

ABDURRACHMAN 

Tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan  yang mengakibatkan 

rusaknya sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, 

dan atau mengakibatkan pencemaran air merupakan fenomena kehidupan 

masyarakat. Berdasarkan uraian diatas yang  menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus 

perkara yang telah dicabut Undang-undang oleh Mahkamah Kontitusi dalam 

perkara Tindak Pidana Perusakan Sumber Daya Air dan  (2) Apakah akibat 

hukum terhadap putusan  hakim Nomor Register 35/Pid.Sus/2015/PN.Kbu pasca 

putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah secara yuridis normative dan 

yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normative dilakukan dengan 

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Pendekatan seperti ini digunakan untuk menemukan sumber 

data yang bersifat teori yang digunakan untuk memecahkan masalah di dalam 

penelitan melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai macam literatur, 

peraturan perundang-undangan, sertadokumen resmi yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti seperti Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 

35/PID.SUS/2015/PN.KBU. Sedangkan pendekatan secara yuridis empiris 

dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan dengan mengadakan 

penelitian lapangan berupa wawancara dengan  para responden. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Dasar 

pertimbangan hakim  Pengadilan Negeri Kotabumi dalam menjatuhkan putusan 

terhadap pelaku tindak pidana perusakan sumber daya air sebagaimana yang 

dimaksud dalam perkara Nomor: 35/Pid.Sus/2015/PN.KBU. yaitu bahwa 

Melakukan Kegiatan yang Mengakibatkan Rusaknya Sumber Daya Air dan 

Prasananya,  Menggangu Upaya Pengawetan Air dan atau Mengakibatkan 

Pencemaran Air di Waduk Way Rarem Kotabumi. 

 



 

                                                                                                ABDURRACHMAN           

Saran dalam Penelitian ini adalah Diharapkan Para Penegak Hukum agar lebih 

Terkini mengenai perubahan Undang-undang  yang ada supaya tidak terjadi lagi 

ketidakpastian hukum terhadap Asas Legalitas dan lebih meningkatkan rasa 

Keadilan Peraturan Hukum di Indonesia. 

Kata kunci :Analisis Putusan, Tindak Pidana, Perusakan Sumber Daya Air. 
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I. PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Sudah menjadi konsekuensi logis jika pembangunan ekonomi nasional terarah 

dan mengarah pada kesejahteraan rakyat yang mumpuni serta berkeadilan 

sosial. Indonesia sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam sampai 

saat ini belum mampu secara maksimal untuk dapat menguasai dan berdaulat 

terhadapnya. Pemerintah harus memiliki arah yang jelas terhadap politik 

pengelolaan sumber daya alam bangsa yang seyogyanya berbasiskan 

kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat konstitusional negara. 

     Rumusan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

terdapat secara eksplisit ataupun implisit pandangan-pandangan dan nilai-nilai 

fundamental, disamping sebagai konstitusi politik (political constitution), juga 

merupakan konstitusi ekonomi (economic constitution), bahkan konstitusi 

sosial (socialconstitution).
1
 

     Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan 

manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia 

dalam segala bidang.Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menyatakan 

                                                           
1
Margono, Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan, Malang, 

  Universitas Negeri Malang, 2004, hlm.36 
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bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesarbesar kemakmuran rakyat secara adil.Atas penguasaan sumber daya air 

oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan 

air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan 

hak atas air. 

     Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh 

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-

hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

     Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak 

untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai 

keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak 

pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan 

memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang 

ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib 

memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin. Hak guna air untuk memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha 

disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak guna air untuk memenuhi 

kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, 

pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan 

pembantu produksi, disebut dengan hak guna usaha air. 
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     Pengusahaan sumber daya air pada tempat tertentu dapat diberikan kepada 

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bukan pengelola 

sumber daya air, badan usaha swasta dan/atau perseorangan berdasarkan 

rencana pengusahaan yang telah disusun melalui konsultasi public dan izin 

pengusahaan sumber daya air dari pemerintah. Pengaturan mengenai 

pengusahaan sumber daya air dimaksudkan untuk mengatur dan member 

alokasi air baku bagi kegiatan usaha tertentu. 

Pengusahaan sumber daya air tersebut dapat berupa pengusahaan air baku 

sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari 

kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan air 

mineral, perusahaan minuman dalam kemasan lainnya, pembangkit listrik 

tenaga air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses 

produksi, seperti air untuk sistem pendingin mesin (water cooling system) atau 

air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Kegiatan pengusahaan 

dimaksud tidak termasuk menguasai sumber airnya, tetapi hanya terbatas pada 

hak untuk menggunakan air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dan 

menggunakan sebagian sumber air untuk keperluanbangunan sarana prasarana 

yang diperlukan misalnya pengusahaan bangunan sarana prasarana pada situ. 

Pengusahaan sumber daya air tersebut dilaksanakan sesuai dengan rambu-

rambu sebagaimana diatur dalam norma, standar pedoman, manual (NSPM) 

yang telah ditetapkan. 
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Sumber daya air dalam hal ini merupakan potensi nasional yang harus dikelola 

secara bijaksana sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun 

generasi mendatang.Air dapat menimbulkan konflik antar pengguna, 

penggunaan dan antar daerah, sehingga dapat menjadi potensi disintegrasi 

bangsa.Oleh karenanya, sumberdaya air mempunyai peran strategis dalam 

pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga kegiatan konservasi 

sumberdaya air merupakan kegiatan yang harus menjadi komitmen nasional. 

Sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan bagi sistem ekonomi Pancasila, yang 

lebih dikenal dengan demokrasi ekonomi, dalam ayat (3) dinyatakan bahwa 

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air, maka air dipandang sebagai komoditas untuk komersialisasi. 

Dengan dibukanya pihak swasta untuk dapat berperan seluas-luasnya dalam 

pengelolaan air, akan terjadi prinsip opportunity cost dimana pihak yang 

berani membayar lebih akan lebih dimenangkan. Alhasil, Peraturan Daerah 

(Perda)yang terkait privatisasi air kian menjamur.Betapa tidak, beberapa pasal 

dalam peraturan tersebut memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan 

air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan 

sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu. Akibatnya, hak atas air 

bagi setiap individu terancam dengan adanya agenda privatisasi dan 

komersialisasi air di Indonesia. 
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Mahkamah Konstitusi membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air karena tidak 

memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. 

Demikian putusan dengan Nomor 85/PUU-XI/2013, dalam pertimbangan 

putusannya menyatakan bahwa : sumber daya air sebagai bagian dari hak 

asasi, sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit 

tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang mempunyai andil penting 

bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi 

manusia untuk dapat hidup layak. 

Seiring pertumbuhan penduduk, berbagai persoalan yang terkait dengan air 

atau sumber daya air telah dan terus berlangsung. Ketersediaan air cenderung 

menurun namun di lain pihak kebutuhan air semakin meningkat. Dengan kata 

lain, karena air di suatu tempat dan disuatu waktu bisa berubah secara 

kuantitas dan kualitas sehingga menimbulkan berbagai masalah maka air harus 

di kelola dengan baik. 

Saat ini di dalam kehidupan sehari-hari terbukti bahwa dalam suatu 

masyarakat bangsa, maka keamanan dan ketertiban kekuasaan public itupun 

harus mendapat pengaturan dan jaminan sebagai hukum, atau aturan-aturan 

sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat itu sebenarnya 

mencerminkan cita-cita nilai yang berlaku secara universal, tidak terbatas oleh 

ruang dan waktu. Jika ada pelanggaran oleh masyarakat maka kepentingan 

yang dirugikan harus diganti atau di perbaiki. Peraturan harus dipertahankan, 
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dan si pelanggar harus dikenakan sanksi ( hukuman yang sesuai ), yang dapat 

dipaksakan kepadanya oleh alat kekuasaan public.  

Kaitan ini dapat dipahami bahwa tujuan hukum adalah melindungi 

kepentingan-kepentingan yang ada.Jadi hukum melindungi kepentingan-

kepentingan yang ada.Hukum melindungi kepentingan individu di dalam 

masyarakat.Dalam hal ini individu-individu yang terdapat didalamnya juga 

mendapat perlindungan hukum. 

Tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan 

rusaknya sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan 

air, dan atau mengakibatkan pencemaran air merupakan fenomena kehidupan 

masyarakat, tindak pidana ini tidak akan dapat hilang dengan sendirinya tanpa 

adanya penegakkan hukum yang baik. Hal ini dapat terjadi dimana dan kapan 

saja dalam lingkungan hidup masyarakat.Naik turunnya angka kejahatan 

tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, 

budaya dan sebagaiNya. 

Seperti yang dilakukan terdakwa Karyanto Bin Miran pada hari kamis tanggal 

15 Januari 2015 terdakwa diminta oleh saksi Mardani dirumah kediaman 

terdakwa untuk menebangi tunggul karet iruang terbuka hijau pada kawasan 

sekitar Waduk Way Rarem Lampung Utara, dimana atas pekerjaan terdakwa 

akan diberikan upah oleh saksi mardani dengan upah sebesar 500.000,- ( lima 

ratus ribu rupiah). Atas perbuatan terdakwa tesebut maka Jaksa Penuntut 

Umum dalam tuntutannya agar menghukum terdakwa dengan pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan 
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dan denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 2 

(dua) bulan kurungan, namun hakim yang menyidangkan perkara ini 

menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Sedangkan 

berdasarkan sanksi pidana dalam Undang-undang Sumber Daya Air, 

perbuatan terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) 

tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000 ( satu miliar rupiah ) 

Sedangkan berdasarkan sanksi pidana dalam Undang-undang Sumber Daya 

Air, perbuatan terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 

(Sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000 ( satu miliar 

rupiah ) dan telah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh 

Putusan Mahkamah Kontitusi (MK) pada Tanggal 18 Februari 2015.
2
 

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingin tahuan penulis untuk mengkaji 

lebih lanjut tentang “Analisis Putusan Perkara Nomor 

35/Pid.Sus/2015/PN.Kbu tentang Tindak Pidana Perusakan Sumber Daya 

Air Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85 /PUU-XI/2013 

tentang Tindak Pidana Perusakan Sumber Daya Air”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut diatas maka penulis 

mencobamengindentifikasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang telah 

dicabut Undang-undang oleh Mahkamah Kontitusi dalam perkara Tindak 

                                                           
2
 Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013/ Mahkamah Kontitusi 
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Pidana Perusakan Sumber Daya Air dengan Nomor Register 

35/Pid.Sus/2015/PN.Kbu? 

2. Apakah akibat hukum terhadap putusan hakim Nomor Register 

35/Pid.Sus/2015/PN.Kbu pasca putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 

85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber 

Daya Air? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Permasalahan yang telah dimuat, maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

1.Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang telah 

dicabut Undang-undang oleh Mahkamah Kontitusi dalam perkara Tindak 

Pidana Perusakan Sumber Daya Air dengan Nomor Register 

35/Pid.Sus/2015/PN.Kbu. 

2.Untuk mengetahui putusan hakim Nomor Register 35/Pid.Sus/2015/PN.Kbu  

Nomor Register 35/Pid.Sus/2015/PN.Kbu pasca putusan Mahkamah 

Kontitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian UU No.7 Tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air. 

2. Kegunaan Penelitian 

1.Kegunaan Teoritis 

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai bahan 

pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum pidana 



9 
 

yang berkaitan denganpertimbangan hakim dalam memutus perkara yang 

telah dicabut Undang-undang oleh Mahkamah Kontitusi dalam perkara 

Tindak Pidana Perusakan Sumber Daya Air. 

2.Kegunaan Praktis 

   Untuk dapat memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S1) Fakultas Hukum 

Universitas Lampung dan dapat menambahkan wawasan bagi praktisi 

hukum dan masyarakat luas terkait Analisis Putusan Perkara Nomor 

35/Pid.Sus/2015/PN.Kbu tentang Tindak Pidana Perusakan Sumber Daya 

Air Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85 /PUU-XI/2013 tentang 

Tindak Pidana Perusakan Sumber Daya Air. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi terrhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap 

relevan oleh peneliti.
3
Kerangka teoritis yang lain digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan 

hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa 

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti 

yang sah menurut Undang-Undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, 

                                                           
3
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta, 1986, hlm 125 
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terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada 

alat-alat bukti sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 

Alat bukti inilah yang nanti nya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil 

penelitian yangsaling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan 

seimbang dalam teori dan praktek. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 ayat 

(2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa”.  

Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang menentukan kekuatan sebagai 

pelaksana dari Kekuasaan Kehakiman, yang mempunyai kewenangan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim 

melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap 

perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas 

dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa 

suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping 

adanya alat-alat bukti menurut UndangUndang juga ditentukan keyakinan 

hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.
4
 Menurut Mackenzie 

ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam 

mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu: 

                                                           
4
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010, hlm.103. 
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1) Teori Keseimbangan 

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang 

ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan perkara.Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam 

pertimbangan mengenai halhal yang memberatkan dan meringankan 

penjatuhan pidana bagi terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP). 

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, 

lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim 

dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang 

sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana. 

3) Teori Pendekatan Keilmuan  

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, 

hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus 

dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan 

hakim.Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggung 

jawabkan. 

4) Teori Pendekatan Pengalaman  

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. 
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5) Teori Ratio Decidendi  

Teori ini di dasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara 

yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan 

rasa keadilan dari dalam diri hakim 

6) Teori Kebijaksanaan  

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya 

perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk 

memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka 

membina, memelihara, mendidik pelaku tindak pidana anak, serta sebagai 

pencegahan umum kasus.
5
 

 

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih 

dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian 

menghubungkan nya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan 

putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan 

yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang 

mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik. 

 

 

                                                           
5
Ibid, hlm.105-106. 
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b. Pemberlakuan Asas Legalitas Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana 

Perusakan Sumber Daya Air 

Makna asas legalitas dalam teori dan praktek hukum pidana yang salah satu nya 

melarang pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif. Hal ini tertuang dalam 

Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “ tiada suatu perbuatan dapat dipidana 

kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada 

sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas itu mengandung tiga pengertian : 1). 

Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu 

terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, 2). Untuk 

menemukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, 3). Aturan-

aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
6
 

Asas legalitas yang memiliki karakter antisipatif (pencegahan) terhadap tindakan 

tindakan represi kekuasaan absolut yang di masa lalu kerap menyalahgunakan 

Asas legalitas yang memiliki karakter antisipatif (pencegahan) terhadap tindakan-

tindakan represi kekuasaan absolut yang di masa lalu kerap menyalahgunakan 

kewenangannya. Kejahatan-kejahatan yang dikategorokan sebagai Extra Ordinaria 

Criminal (kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang tertulis) 

telah diterima oleh raja-raja dan menggunakan hukum pidana secara sewenang-

wenang menurut kehendak dan kebutuhannya sendiri, antara lain dengan cara 

memanfaatkan implementasi asas retroaktif guna memenuhi kebutuhan politisnya. 

Internasional Commission of jurists telah mencanangkan pengakuan asas legalitas 

sebagai suatu wacana bagi setiap negara yang benar mengakui hukum sebagai 

fundamental operasionalisasi ketatanegaraan. Asas legalitas sangat dibutuhkan 

                                                           
6
 Moelyatno. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1978, hlm. 25 
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untuk menjamin terhadap setiap tindakan pencegahan atas perbuatan sewenang-

wenang yang akan dilakukan oleh penguasa. 

 

c. Kekuatan Hukum Dalam Putusan Hakim 

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu 

menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa 

yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain 

mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat 

dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang 

pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau 

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

Undang-Undang ini.
7
 

Berdasarkan Undang-Undang, hakim dalam mengajukan perkara penjatuhan 

pidana denda yang melampaui ketentuan ketentuan undang-undang harus 

berdasarkan hukum materil maupun hukum formil. Hakim juga sepenuhnya 

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Kekuasaan kehakiman 

merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam 

konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.Sebagai pelaksana dari 

kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam 

                                                           
7
 https://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tentang-putusan-hakim/, diakses pada tanggal 12 

Desember 2015 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim 

melalui putusannya.
8
 

2. Kerangka Konseptual  

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.
9
 Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptual 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

A. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah
10

. 

B. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). 

C. Tindak Pidana adalah pebuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 

dilarang dan diancam oleh pidana. 

D. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di 

dalamnya. 

E. Mahkamah Kontitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman 

bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 

                                                           
8
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafik, 

Jakarta, 2010, hlm.102 
9
 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.63 

10
 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54 
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E. Sistematika Penulisan 

1. PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang merupakan latar belakang 

yang menjadi perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan, metode 

penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, dan Bahan Hukum. 

        II.TINJAUAN PUSTAKA.  

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tinjauan umum tindak 

pidana, tindak pidana Perusakan Sumber Daya Air, upaya 

penanggulangan kejahatan, Penerapan Sanksi Pidana Yang Telah Dicabut 

Undang-undang Oleh Putusan Mahkamah Kontitusi Dalam Perkara 

Perusakan Sumber Daya Air. 

III. METODE PENELITIAN   

Bab ini membahas metode penelitian yang dipergunakan dalam 

penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, 

metode pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang membahas 

permasalahan permasalahan yang ada, yaitu: Penerapan Sanksi Pidana 

Yang Telah Dicabut Undang-undang Oleh Putusan Mahkamah Kontitusi 

Dalam Perkara Perusakan Sumber Daya Air. 
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V. PENUTUP  

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan 

dengan penulisan skripsi ini. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengelolaan Sumber Daya Air 

1. Pengertian Sumber Daya Air 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air disebutkan bahwa : Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya 

air yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pengertian air sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 adalah semua air yang terdapat pada, di 

atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air 

permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 

 

Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial 

bagi manusia.Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, 

rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan.Sangat jelas terlihat bahwa 

seluruh manusia membutuhkan air tawar.Sejumlah 97% air di bumiadalah air 

asin, dan hanya 3% berupa air tawar yang lebih dari 2 per tigabagiannya 

berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub.Air tawar yang tidak membeku 

dapat ditemukan terutama di dalam tanah berupa air tanah, dan hanya sebagian 

kecil berada di atas permukaan tanah dan di udara.Air tawar adalah sumber 

daya terbarukan, meski suplai air bersih terus berkurang. 
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Permintaan air telah melebihi suplai di beberapa bagian di dunia dan populasi 

dunia terus meningkat yang mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap 

air bersih. Perhatian terhadap kepentingan global dalam mempertahankan air 

untuk pelayanan ekosistem telah bermunculan, terutama sejak dunia telah 

kehilangan lebih dari setengah lahan basah bersama dengan nilai pelayanan 

ekosistemnya.Ekosistem air tawar yang tinggi biodiversitasnya saat ini terus 

berkurang lebih cepat dibandingkan dengan ekosistem laut ataupun darat. 

 

Seluruh makhluk hidup di muka bumi membutuhkan air.Sejak asal kehidupan, 

mahluk hidup terutama manusia telah memanfaatkan air untuk kelangsungan 

hidupnya, bahkan mutlak dibutuhkan manusia. Seiring dengan pertambahan 

penduduk dan perkembangan industri, kebutuhan manusia akan air cenedrung 

meningkat. Berikut adalah manfaat sumber daya air sebagai pendukung 

kehidupan
11

: 

 

1. Sumber bahan pangan. Manusia dan hewan dapat memperolehsumber 

makanan dari perairan, seperti berbagai jenis ikan, rumput laut, kepiting, 

udang, kereang dan lainnya 

. 

2. Prasarana lalulintas air antar pulau atau antarbenua. Wilayah yangdidominasi 

oleh perairan sangat bergantung pada lalulintas air,seperti adanya sungai atau 

laut inilah hubungan antar wilayahdapat terjalin. 

                                                           
11

Bambang Tri Bawono,SH,.MH, 

Unissula,http://www.artikellingkunganhidup.com/8-manfaat-sumber-daya-

air.html, 2 Februari 2017 

http://www.artikellingkunganhidup.com/8-manfaat-sumber-daya-air.html
http://www.artikellingkunganhidup.com/8-manfaat-sumber-daya-air.html
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3. Fungsi energi seperti pembangkit tenaga. Pergerakan air pasangdan surut 

dapat menghasilkan energi listrik. Selain itu, arus lautdapat dimanfaatkan 

sebagai energi pendorong perahu secara alami. 

 

4. Fungsi rekreasi. Kondisi pantai, danau, dan lau yang indah danbersih 

difungsikan sebagai objek wisata. 

 

5. Sebagai tempat usaha perikanan. Manusia memanfaatkan perairansebagai 

usaha perikanan, seperti tambank udang,pengembangbiakan kerang mutiara 

dan sejenisnya. 

 

2. Pengelolaan Sumber Daya Air 

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa Pengelolaan sumber daya air 

adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi 

penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, 

dan pengendalian daya rusak air. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan, 

Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam 

merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan 

konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan 

pengendalian daya rusak air.  

 

Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara 

menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan 

pengelolaan sumber daya air.Air merupakan sumber daya yang mutlak 
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diperlukan bagi hidup dan kehidupan manusia, dan dalam sistem tata 

lingkungan, air adalah unsur utama. Kebutuhan manusia akan air selalu 

meningkat dari waktu ke waktu, bukan saja karena meningkatnya jumlah 

manusia yang memerlukan air tersebut melainkan juga karena meningkatnya 

intensitas dan ragam kebutuhan akan air. Di lain pihak, air yang tersedia di 

dalam alam yang secara potensial dapat dimanfaatkan manusia adalah 

kapasitasnya.aan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah.  

 

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan 

masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak 

negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak 

air.Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu 

sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan 

sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang 

dilaluinya. 

 

Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam 

merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan 

konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan 

pengendalian daya rusak air pada setiap wilayah sungai dengan prinsip 

keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pola pengelolaan sumber 

daya air disusun secara terkoordinasi di antara instansi yang terkait, 

berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan 

hidup, dan ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan 
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keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan 

akuntabilitas.
12

 

 
 

Pola pengelolaan sumber daya air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 

rencana pengelolaan sumber daya air.Penyusunan pola pengelolaan perlu 

melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha, baik koperasi, 

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha 

swasta. Sejalan dengan prinsip demokrasi, masyarakat tidak hanya diberi 

peran dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, tetapi berperan 

pula dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan 

pemeliharaan, pemantauan, serta pengawasan atas pengelolaan sumber daya 

air. Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan tetap 

memperhatikan fungsi sosial sumber daya air dan kelestarian lingkungan 

hidup. 

 

Pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat 

dilakukan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di 

bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara keduanya, dengan 

tujuan untuk tetap mengedepankan prinsip pengelolaan yang selaras antara 

fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air. 

Pengusahaan sumber daya air pada tempat tertentu dapat diberikan kepada 

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bukan pengelola 

sumber daya air, badan usaha swasta dan/atau perseorangan berdasarkan 

                                                           
12

Marpaung Leden, (1997), Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sinar Grafica, Jakarta, hlm 

8. 
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rencana pengusahaan yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin 

pengusahaan sumber daya air dari pemerintah. 

 

Pengaturan mengenai pengusahaan sumber daya air dimaksudkan untuk 

mengatur dan member alokasi air baku bagi kegiatan usaha tertentu. 

Pengusahaan sumber daya air  tersebut dapat berupa pengusahaan air baku 

sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari 

kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan air 

mineral, perusahaan minuman dalam kemasan lainnya, pembangkit listrik 

tenaga air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses 

produksi, seperti air untuk sistem pendingin mesin (water cooling system) atau 

air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. 

 

Kegiatan pengusahaan dimaksud tidak termasuk menguasai sumber airnya, 

tetapi hanya terbatas pada hak untuk menggunakan air sesuai dengan alokasi 

yang ditetapkan dan menggunakan sebagian sumber air untuk keperluan 

bangunan sarana prasarana yang diperlukan misalnya pengusahaan bangunan 

sarana prasarana. Pengusahaan sumber daya air tersebut dilaksanakan sesuai 

dengan rambu-rambu sebagaimana diatur dalam norma, standar, pedoman, 

manual (NSPM) yang telah ditetapkan.  

 

Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, 

penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air, pada prinsipnya, wajib 

menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang 

diperoleh.Kewajiban ini tidak berlaku bagi pengguna air untuk kebutuhan 

pokok sehari-hari dan untuk kepentingan sosial serta keselamatan umum. 
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Karena keterbatasan kemampuan petani pemakai air, penggunaan air untuk 

keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa 

pengelolaan sumber daya air dengan tidak menghilangkan kewajibannya 

untuk menanggung biaya pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem 

irigasi tersier. 

 

3. Dasar Hukum Pngelolaan Sumber Daya Air 

 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

sebuah konstitusi negara secara substansi, tidak hanya terkait dengan 

pengaturan lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur pemerintahan semata. 

Namun Iebih dari itu, konstitusi juga memiliki dimensi pengaturan ekonomi 

dan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam pasal 33 Undang Undang 

Dasar Negara Republik. 

 

Indonesia Tahun 1945.Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan 

bagi sistem ekonomi Pancasila, yang lebih dikenal dengan demokrasi 

ekonomi. 

 

Sumber daya air dalam hal ini merupakan potensi nasional yang harus dikelola 

secara bijaksana sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun 

generasi mendatang.Air dapat menimbulkan konflik antar pengguna, 

penggunaan dan antar daerah, sehingga dapat menjadi potensi disintegrasi 

bangsa.Oleh karenanya, sumberdaya air mempunyai peran strategis dalam 

pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga kegiatan konservasi 

sumber daya air merupakan kegiatan yang harus menjadi komitmen nasional. 
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Sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan 

bagi system ekonomi Pancasila, yang lebih dikenal dengan demokrasi 

ekonomi, dalam ayat (3) dinyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

 

Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, 

penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air, pada prinsipnya, wajib 

menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang 

diperoleh.Kewajiban ini tidak berlaku bagi pengguna air untuk kebutuhan 

pokok sehari-hari dan untuk kepentingan sosial serta keselamatan umum. 

Karena keterbatasan kemampuan petani pemakai air, penggunaan air untuk 

keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa 

pengelolaan sumber daya air dengan tidak menghilangkan kewajibannya 

untuk menanggung biaya pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem 

irigasi tersier. 

 

Undang-undang ini disusun secara komprehensif yang memuat pengaturan 

menyeluruh tidak hanya meliputi bidang pengelolaan sumber daya air, tetapi 

juga meliputi proses pengelolaan sumber daya air. Mengingat sumber daya air 

menyangkut kepentingan banyak sektor, daerah pengalirannya menembus 

batas-batas wilayah administrasi, dan merupakan kebutuhan pokok bagi 

kelangsungan kehidupan masyarakat, undang-undang ini menetapkan perlunya 

dibentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang beranggotakan 

wakil dari pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun non 
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pemerintah.Wadah koordinasi tersebut dibentuk pada tingkat nasional dan 

provinsi, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dan wilayah sungai dibentuk 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

Wadah koordinasi itu diharapkan mampu mengoordinasikan berbagai 

kepentingan instansi, lembaga, masyarakat, dan para pemilik kepentingan 

(stakeholders) sumber daya air lainnya dalam pengelolaan sumber daya air, 

terutama dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya 

air, serta mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya air. Dalam melaksanakan tugasnya wadah koordinasi tersebut 

secara teknis mendapatkan bimbingan Pemerintah dalam hal ini kementerian 

yang membidangi sumber daya air. 

 

Untuk menyesuaikan perubahan paradigma dan mengantisipasi kompleksitas 

perkembangan permasalahan sumber daya air; menempatkan air dalam 

dimensi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras; mewujudkan 

pengelolaan sumber daya air yang terpadu; mengakomodasi tuntutan 

desentralisasi dan otonomi daerah; memberikan perhatian yang lebih baik 

terhadap hak dasar atas air bagi seluruh rakyat; mewujudkan mekanisme dan 

proses perumusan kebijakan dan rencana pengelolaan sumber daya air yang 

lebih demokratis, perlu dibentuk undang-undang baru sebagai pengganti 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dalam hal ini telah 

terbentuk Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 
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B. Tinjauan Umum Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Peraturan perundang - undangan Indonesia tidak ditemukan defenisi tindak 

pidana.Pengertian tindak pidana selama ini merupakan kreasi teoritis para 

ahli hukum yang berisi tentang karateristik perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan pidana.Pasal 1 ayat (1) KUHP menghendaki penentuan 

tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian, dapat dikatakan „nullum crimen sine lege‟ dan 

„nulla poena sine lege‟ merupakan prinsip utama dari asas legalitas, sehingga 

penyimpangannya sejauh mungkin dihindari. 

Suatu tindak pidanan karenanya berisi rumusan tentang perbuatan yang 

dilarang dan ancaman pidana terhadap orang yang melanggar larangan 

tersebut.Keduanya, yaitu rumusan tentang dilarangnya suatu perbuatan dan 

ancaman bagi pembuatnya, tunduk kepada asas legalitas.Artinya, keduanya 

harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
13

 

Secara doktrinal dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang 

perbuatan pidana yaitu: 

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan 

syaratuntuk adanya pidana, itu kesemuanya merupakan sifat dari 

perbuatan.
14

Pandangan ini memberikan pemahaman bahwa dalam 

                                                           
13

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Hlm. 31 
14

A. Fuad Usfa dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana (Malang: UMM Press, 2004), Hlm. 31 

yang dikutip dari Soedarto, Hukum Pidana, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 
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pengertian tindakpidana sudah mencakup didalamnya perbuatan yang 

dilarang dan pertanggungjawaban pidana. 

2. Pandangan dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara 

perbuatanpidana dan pertanggungjawaban pidana. Simons mengatakan 

bahwa strafbaarfeit itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, 

bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang 

mdilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
15

 

Van Hamel mengatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah kelakuan orang 

yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut 

dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
16

 Ditambah dengan pendapat 

Komariah E. Sapardjaja mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu 

perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik,melawan hukum dan 

pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.
17

 Pendapat tersebut menjadi 

pertanda dimasukkannya criminal liability atau mens rea (kesalahan) 

sebagai bagian dari defenisi tindak pidana.Tetapi beberapa ahliberpendapat 

bahwa kesalahan tidak sepatutnya menjadi bagian dari defenisi tindak 

pidana melainkan adalah faktor penentu pertanggung jawaban pidana. 

Marshall mengatakan, “a crime is any act or omission prohibited by law for 

the protection ofthe public, and punishshable by the state ini a judicial 

                                                                                                                                                               
1975), Hlm. 31 
15

S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni 

AHAEM-PTHAEM, 1986), Hlm. 205 
16

Ibid. 
17

Komariah E. Sapardjaja, Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana 

Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, 

(Bandung: 

Alumni, 2002), Hlm. 22 
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proceeding in its own name”.
18

Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau 

omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat 

dipidana berdasarkan prosedur hukum yangberlaku. 

Defenisi-defenisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga 

tindak pidana pada hakekatnya adalah „perbuatan‟ saja. Perbuatan disini 

berisikan kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh „kelakuan‟ atau 

„kelakuan danakibatnya‟.
19

 Diening mengatakan “actus translate into 

conduct, compromisingcommission and omission”
20

. Dengan demikaian 

tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak 

melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-

undang. Pengertian sebagaimana diterangkan sebelumnya, dalam Pasal 11 

Rancangan KUHP dirumuskan dengan, “tindak pidana adalah pebuatan 

melakukan atau tidakmelakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam oleh 

pidana.”  

Dapat ditegaskan sepanjang berkenaan dengan perumusan defenisi tindak 

pidana, pikiran-pikiran untuk memisahkan tindak pidana dari 

pertanggungjawaban pidana telah menjadi bagian pembaharuan hukum 

pidana Indonesia, dengan diadopsi dalam Rancangan KUHP.Pasal 1 Ayat 

(1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan 

suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan ini merupakan prinsip 

                                                           
18

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum…, Op. cit., Hlm. 89 
19

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Hlm. 155 
20

Chairul Huda, Dari Tiada…, Op.cit., Hlm. 29 yang diambil dari J.A.A. Diening, On 

Reasonable Liability; A Comparison of Ducth and Canadian Law Regarding the Limits of 

CriminalLiability (Arnhem: Guoda Quint bv, 1982) Hlm. 89 
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utama dari asas legalitas. Suatu tindak pidana berisi rumusan 

tentangperbuatan yang dilarang dan ancaman pidana yang melekat pada 

orang yang melakukan larangan tersebut.Dalam delik-delik omisi, larangan 

ditujukan kepadatidak diturutinya perintah.Sedangkan dalam hal tindak 

pidana maeriil, larangan ditujukan kepada penimbulan akibat.Rumusan 

tindak pidana juga berisikan tentang ancaman pidana atau sanksiyang 

dilekatkan pada tindak pidana tersebut. 

Ancaman pidana ditujukan bagi pelakuyang melakukan tindak pidana.
21

 

Ancaman pidana karenanya ditujukan kepada orangyang melakukan 

kelakuan yang dilarang, mengabaikan perintah yang seharusnya dilakukan, 

dan karena perbuatannya menimbulkan akibat yang terlarang. Ancaman 

pidana tidak ditujukan kepada perbuatan yang terlarang, melainkan 

terhadap orangyang melakukannya. Hal ini berdasarkan pada pandangan 

bahwa hanya oranglah memiliki kesalahan.Tindak pidana atau delik ialah 

tindakan yang mengandung unsur-unsur
22

: 

1.Harus ada suatu kelakuan (gedraging); 

2.Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang 

(wettelijkeomsschrijving); 

3. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku; 

4.Kelakuan itu diancam dengan hukuman 

 

                                                           
21

Roeslan Saleh, Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif, (Jakarta: Aksara Baru, 

1983), Hlm. 23-24 
22

C.S.T. Kansil, Enggelien R. Palangeng, dan Altje Agustin Musa, Tindak Pidana dalam 

Undang-undang Nasional, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), Hlm. 3 
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C. Unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Illegal Logging Yang Dapat 

Mnengakibatkan Perusakan Sumber Daya Air 

Adapun ditentukannya kejahatan karena adanya kesalahan dalam sebuah 

perbuatan sehingga timbul peristiwa hukum.Ihwal kesalahan itu adalah 

pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat, yang menerapkan standar etis 

yang berlaku pada waktu tertentu (sebut hukum), terhadap manusia yang 

melakukan perilaku yang menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya.  

Bereaksi secara positif (berkehendak) terhadap tuntutan (perintah) 

masyarakat hukum dapat dikembalian pada tadelnswerte Rechtgesinnung 

(pandangan tercela terhadap hukum), tiadanyarasa kebersamaan, atau 

ringkasnya, egoisme yang tidak dapat diterima dalam kehidupan 

bermasyaraat.
23

 

Dua hal yang harus dipenuhi untuk dapat dipidananya seseorang yaitu ada 

perbuatan lahiriah (actus reus) dan ada keadaan batin yang jahat/tercela 

(mens rea).
24

Mens rea sama dengan istilah sikap kalbu manusia yang 

merupakan hasil proses cipta, rasa dan karsa (kehendak atau keinginan). 

Doktrin mens rea disebut sebagai dasar dari hukum pidana, dalam praktek 

bahkan ditambahkan orang bahwa pidana menjadi lenyap jika salah satu dari 

keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan itu.
25

Seseorang 

                                                           
23

Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab 

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

Pidana Indonesia, Terjemahan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hlm.142 
24

Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan II, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum 

Universitas Diponegoro, 1990), Hlm. 44, dikutip dari Tesis Ferdinan Agustinus, Sistem 

Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana 

Nasional, 

2003, Semarang, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Hlm. 68 
25

Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1982), Hlm. 20. 
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mempunyai kesalahan pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari 

segi masyarakat dia dapat dicela, setiaporang yang melakukan perbuatan 

pidana akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan (dasar dari dipidananya 

sipembuat).
26

 

Menurut Simon, kesalahan adalah “adanya keadaan psikis yang tertentu pada 

orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara 

keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, 

sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana.”
27

 

Unsur-unsur kesalahan dihubungkan dengan adanya perbuatan pidana, untuk 

adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya sipelaku/terdakwa 

haruslah  melakukan  perbuatan pidana.
28

 Adapun unnsur kesalahan yaitu 

mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kelalaian, tidak ada 

alasan pemaaf.
29

 

Kemungkinan dapat dihindarinya (terjadinya) perilaku menyimpang 

merupakan lapisan pertama untuk menetapkan kesalahan, yang mana perilaku 

itu memiliki sifat layak dipidana (strafwaardigheid).
30

Wetboek van Strafrecht 

(yangselanjutnya disingkat dengan Sr.) mulai abad ke-19 yang berkenaan 

dengan sector kejahatan, kesalahan berawal dibatasi pada 2 (dua) pengertian 

psikologis yaitu:kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). 

                                                           
26

Ibid., Hlm. 75. 
27

Moeljatno, Op.Cit., Hlm. 167 
28

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana.., Op.Cit. Hlm.79. 
29

Pasal 37 ayat 2 RUU KUHP, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, http://www.djpp.kemenkumham.go.id/ diakses 5 

Desember 2016 pukul 09.32 WIB 
30

Ibid. yang ditegaskan disini adalah bahwa sifat ketercelaan (verwijtbaarheid) merupakan 

pengertian yang memiliki jenjang atau tingkatan, sehingga memiliki kesalahan dalam pelbagai 

tingkatan. 
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1. Kesengajaan (dolus) 

Dolus dapat dikaitkan pada tindakan/perbuatan, akibatnya dan unsur-unsur 

lain dari delik.Dalam dolus terkandung elemen kehendak dan intelektual atau 

pengetahuan, dan tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki dan disadari / 

diketahui.Kesengajaan menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu 

tindakan besertaakibatnya (willens en wetens veroorzaken van een 

gevolge).Seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus 

menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.
31

 Maka 

kesengajaan dapat dimengerti sebagai (berbuat) denganhendak dan maksud 

atau dengan menghendaki dan mengetahui (willens en wetens)untuk 

memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana ditemukan dalam perumusan 

kejahatan. 

Kesengajaan itu sendiri terdiri dari:
32

 

1.  Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk) yaitu untuk 

menimbulkan akibat tertentu. 

2. Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet als zekerheidsbewustzijn) yaitu 

akibatyang tidak dikehendaki pasti terjadi. 

3.  Kesengajaan sebagai kemungkinan (bersyarat/dolus evantualis) bahwa 

akibatyang dikehendaki hampir pasti terjadi (sadar kemungkinan 

besar), dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan 

                                                           
31

E.Y.Kanter, S.R.Sianturi, Op.cit.Hal. 167. 
32

D.Schaffmeister, N.Keijzer,E.PH.Sutorius editor J.E Sahetapy,Agustinus Pohan, Hukum 

Pidana, (Citra Aditya Bakti: Surabaya, 2011), Hal. 81 



34 
 

(sadar kemungkinan) tetapi diterima.Berkaitan dengan kesengajaan ini 

di dalam ilmu pengetahuan ada 2 teori tentang kesengajaan
33

yaitu: 

a. Teori Kehendak (Wilstheorie), seseorang dianggap sengaja melakukan 

perbuatan pidana apabila orang tersebut menghendaki dilakukannya 

perbuatanitu. 

b. Teori Pengetahuan/membayangkan (Voorstelling-theorie) mengatakan 

bahwa sengaja berati membayangkan akan timbulnya akibat 

perbuatannya. Dalam teori ini orang tidak bisa menghendaki akibat 

(dari suatu perbuatan), tetapi hanya bisa membayangkan (akibat yang 

akan terjadi). 

2. Kelalaian (culpa) 

Penjelasan tentang apa itu schlud atau culpa ada di dalam Memori 

vanToelicthing (MvT)
34

 sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan 

rancangan undang-undang hukum pidana, dimana dalam pengajuan rancangan 

itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan schlud atau 

culpa. Dalam pengajuan rancangan itu yang dimaksud dengan kelalaian
35

 

adalah: 

a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan (gebrek aan het nodige denke), 

b.  Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (gebrek aan de 

nodigebeleid), 
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Memori van Toelicthing (MvT) adalah penjelasan atas Wet Book van Strafrecht, yaitu 

penjelasan resmi atas KUHP Belanda. Karena KUHP Belanda (singkat WvS) kemudian 

diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 (untuk Jawa dan 

Madura) dan kemudianberdasarkan Undang-undang No. 73 Tahun 1958 diberlakukan untuk 

seluruh wilayah Indonesia, makaMemori van Toelicthing sebagai penjelasan WvS juga dapat 

dirujuk sebagai penjelasan terhadap 

KUHP. 
35
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c.  Kekurangan kebijakan yang disadari (gebrek aan de nodige 

beleid).Kealpaan atau tidak hati-hati (culpa) 

. 

D. Tindak Pidana Perusakan Sumber Daya Air Melalui  Illegal Logging 

Konsep manajemen hutan menyatakan penebangan adalah salah satu 

rantaikegiatan yaitu memanen proses biologis dan ekosistem yang telah 

terakumulasi selama daur hidupnya. Penebangan sangat diharapkan atau jadi 

tujuan, tetapi harus dicapai dengan rencana dan dampak negatif seminimal 

mungkin (reduced impactlogging). Penebangan dapat dilakukan oleh siapa 

saja asal mengikuti kriteriapengelolaan hutan lestari (sustainable forest 

management), tetapi kegiatan penebangan liar (illegal logging) bukan dalam 

kerangka konsep manajemen hutan.
36

 

Rumusan definisi Tindak Pidana Illegal Logging secara eksplisit tidak 

ditemukan dalam pasal-pasal UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Perusakan Hutan, dan selamaini illegal logging diidentikkan dengan tindakan 

atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan 

hutan hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UU. No. 18 Th. 2013. 

Perusakan hutan menurut UU No. 18 tahun 2003 dalam penjelasan Pasal 1 

ayat (3), yaitu bahwa : “proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui 

kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau 

penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin 

di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun 

yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.” 
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Beberapa peraturan ada yang menyinggung tentang illegal logging sebelum 

undang-undang terbaru dirumuskan yaitu Inpres No.5 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal dan Peredaran Hasil Hutan di 

KawasanEkosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting dan Inpres 

No. 4 Tahun 2005tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di 

Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia 

yang mana mengartikannya sebagai penebangan kayu illegal. Dan begitu juga 

dalam beberapa organisasi internasional juga memberikan pengertian tentang 

hal ini, sehingga dari situlah dapat diambil sebuah gambaran tentang 

pengertian dari illegal logging. 

Illegal logging identik dengan istilah “pembalakan illegal” yang digunakan 

oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW) yaitu 

untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan 

dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu tidak sesuai dengan 

hukum Indonesia.
37

Lebih lanjut FWI membagi illegal logging menjadi dua 

yaitu : Pertama,yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-

ketentuan dalam izinyang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, 

pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak 

legal untuk menebang pohon. 
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Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, illegal logging merupakan 

penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-

undangan,yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau 

hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari 

jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.
38

Menurut aspek simplikasi 

semantik diartikan sebagai praktek penebangan liar, sedangkan dari aspek 

integratif diartikan sebagai praktek pemanenan kayu beserta proses-prosesnya 

secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tatacara yang telah 

ditetapkan.
39

 

Kata illegal logging sebenarnya lahir dari isu sosial yang resah akan 

pengurangan drastis jumlah wilayah hutan di dunia sebahagian besar akibat 

penebangan kayu secara liar. Termasuk di dalamnya wilayah Republik 

Indonesia,yang memiliki hutan yang potensial dengan luas 99,6 juta hektar 

atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia dan kian menyusut karena laju 

deforestasi hutan Indonesia mencapai 610.375,92 Ha/tahun, dan tercatat 

sebagai penyusutan hutan ketiga terbesardi dunia. (data Buku Statistik 

Kehutanan Indonesia Kemenhut 2011 yang dipublikasi pada bulan Juli 

2012)
40

. Alasan Pemerintah membuat kebijakan terhadap tindak pidana illegal 

logging disebabkan kegiatan illegal logging merupakan serangkaian tindakan 

penyimpangan perilaku yang berdampak kepada ekosistem secara 
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Global, (Tanggerang: Wana Aksara, 2005). Hlm. 9 
40

World Wildlife Fund, http://www.wwf.or.id diunduh 2 Desember 2016 pukul 15.02 WIB 



38 
 

berkelanjutan, yang pada akhirnya berakibat dan membahayakan 

keberlangsungan hidup manusia. Oleh karenanya diperlukan kebijakan 

legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai suatu patokan (standar) untuk 

menilai suatu perilaku dikategorikan sebagai kejahatan yang merupakan sub-

sistem dari lingkungan hidup dan dikenakan sanksi pidana, Untuk itu 

memerlukan penanggulangan baik secara prepentif maupun. Dan karena itu 

pemberantasan illegal logging menjadi prioritas utama dari 5 (lima) target 

pembangunan Departemen Kehutanan. 

Penegakan hukum yang kontiniu dan konsekuen dilakukan melalui 

konsolidasi dan koordinasi antara Departemen Kehutanan dengan 

Kepolisian,Kejaksaan, Kehakiman, Pemerintah daerah dan Instansi terkait. 

Negara berdasarkan kewenangan yang dipunyainya telah membuat beberapa 

produk hukum untuk melindungi hutan dari perbuatan dan tindakan manusia 

yang dapat menumbulkan kerusakan hutan.Dalam peraturan perundang-

undangan tersebut dikemas beberapa larangan bagi siapa saja untuk 

melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.Pelanggaran 

terhadap larangan tersebut dikatagorikan sebagai pelanggaran hukum atau 

tindak pidana di bidang kehutanan, yang mana dikualifikasikan sebagai 

kejahatan kehutanan. 

Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan 

telah merumuskan berbagai bentuk tindak pidana di bidang kehutanan, yang 

dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Dari segi kualitatif kejahatan 

merupakan delik hukum (rechts delict) yaitu suatu perbuatan yang 
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bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran merupakan delik 

undang-undang (wet delict) yaitu bahwa suatu perbuatan barudisadari dapat 

dipidana karena undang - undang menyebutnya sebagai delik. Kajian pidana 

dari segi kuantitatif didasarkan pada segi hukuman atau ancaman pidanana 

nya. 

Berkaitan dengan tindak pidana di bidang kehutanan, kuantitas  pidananya 

dapat dilihat dari jenis pidananya yaitu pidana penjara yang dikenakan untuk 

kejahatan, sedangkan pidana kurungan untuk pelanggaran.
41

 

Penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa tindak pidana berisikan tentang 

perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan dan ada hukuman yang 

melekat padanya. Adapun tindak pidana illegal logging yang telah diatur 

dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan 

Hutan terdapat pada Pasal 13 ayat (1) dan (2), yaitu: 

1. Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang 

dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:  

a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;  

b.  200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah 

rawa;  

c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;  

d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;  
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e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau  

f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah 

dari tepi pantai.  

(1) Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai 

tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari 

Menteri. Menurut Prasetyo
42

ada 7 (tujuh) dimensi kegiatan illegal logging 

yaitu: 

1. Perizinan, apabila ada kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada 

izinnya atau izinnya telah kadaluarsa; 

2. Praktik, apabila pada prakriknya tidak menerapkan apa yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku; 

3. Lokasi, apabila dilakukan di luar lokasi izin, menebang dikawasan 

konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan; 

4. Produk kayu, apabila kayunya jenis sembaran (dilindungi), tidak ada batas 

diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal  

perusahaan; 

5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu, 

6. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan; 

7. Penjualan, apabila saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik 

kayuatau kayu diselundupkan. 
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Menurut Riza Suarga, maraknya illegal logging di hutan tropis Indonesia 

ternyata telah melekat dengan sistem sosial budaya masyarakat, karena dalam 

praktiknya telah terbukti munculnya istilah-istilah lokal untuk kegiatan 

illegallogging tersebut. Ada 4 (empat) istilah atau simbol yang sering digunakan 

para pelaku illegal logging
43

 yaitu: 

1. Ekspedisi, yaitu pihak-pihak yang bertanggungjawab mengantarkan rakit 

ataukapal dari tambatan asal ke tujuan akhir. Ekspedisi mendapat bayaran 

mahalatas jasa tersebut, namun segenap biaya oprasional, taktis, serta resiko 

hilang kayu danselama perjalanan menjadi tanggung jawab ekspedisi; 

2. Peti kemas, yaitu cara baru yang dirasa efektif dan aman untuk 

menyelundupkan kayu; 

3. Dokumen terbang, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh instansi kehutanan di 

kabupaten yang digunakan untuk pengangkutan kayu di kabupaten lainnya. 

Dokumen ini dapat digunakan berulang-ulang, sehingga sering sekali disebut 

juga sebagai dokumen isi ulang yang dapat digunakan berkali-kali. Sementara 

dokumen aspal adalah dokumen yang tidak sesuai dengan isi muatan 

atautujuan pengiriman; 

4. Bendera putih, yaitu sebagai penanda rakit yang dilengkapi dengan 

dokumen.Misalnya apabila ada sepuluh rakit pembawa kayu dan ternyata 

hanya 8 (delapan) yang terpasang bendera putih, maka ada 2 (dua) rakit yang 

tidak dilengkapi dengan dokumen, pemberian tanda bendera putih ini untuk 

tujuan menunjang kelancaran urusan dann tawar-menawar yang dilakukan di 
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darat.Riza Suarga mengatakan bahwa, illegal logging berdasarkan bentuk 

produksinya dibedakan menjadi 3 (tiga)
44

, yaitu: 

1. Produksi logs pendek Produksi logs pendek ini mendorong semakin punahnya 

hutan dataran rendah Indonesia dimana memiliki beberapa ciri diantaranya : 

A.tebang liar menggunakan chainsaw dalam bentuk pendek dengan ukuran 

4(empat) meter, 

B. dilakukan oleh sekelompok orang/masyarakat, 

C. dirakit, dimilirkan dan dijual kepada industri terdekat (sawmill 

atauplywood), 

D.  lokasi tebangan di areal rawa atau hutan dataran rendah (low land forest), 

E. dilakukan di kanan kiri sungai atau anak sungai dengan membuat 

galanguntuk menghancurkan logs dekat dengan daratan di sekitar 1-1,5 

km, dan 

F. mata rantai illegal logging cukup rapi dan berkesinambungan dengan 

didukung oleh penampung kayu yang memiliki cukup modal. 

 

B. Produksi kayu persegiBentuk produksi kayu persegi memiliki ukuran 20cm x 

20cm x 4m menjadipilihan utama masyarakat pemilik atau penyewa chainsaw, 

dimana dalam satuwilayah terdapat ratusan chainsaw yang beroperasi. 

Parahnya masyarakat tersebuttinggal di dalam HPH aktif, sehingga dengan 

mudahnya mereka melakukan kegiatan illegal logging dengan menggunakan 

infrastruktur, yaitu main road dan jalan cabangterawatt milik HPH aktif. 

Kegiatan illegal logging ini terstruktur rapi, mulai darikelompok penebang, 

                                                           
44

Ibid. hlm. 44-45 
 



43 
 

kelompok pengusaha truk diesel pengangkut kayu, kelompokpenampung di 

logpond dan penjual yang mendistribusikan ke sawmill, atau 

kapalpenyelundup ke luar negeri. 

C. Produksi logs pendek atau panjang dari HPH/IPK/HPHH
45

 

Praktik illegal logging yang dilakukan oleh pengusaha HPH/IPK/HPHH dapat 

terjadi rutin maupun insidentil dalam bentuk pelanggaran eksploitasi maupun 

pelanggaran tata usaha kayu, antara lain: 

a. menebang di luar blok atau di luar HPH/IPH/HPHH, 

b. menebang kawasan lindung, 

c. menampung tebangan liar kemudian diberi dokumen, 

d. mengangkut dan memilir kayu hasil tebangan tanpa dokumen, 

e. mengangkut kayu hasil tebangan dengan fisik kayu jauh lebih besardengan 

dokumen yang menyertai, dan 

f. menyelundupkan kayu hasil tebangan keluar negeri. 
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Melihat dari hasil penelitian diatas, modus atau tata cara munculnya illegallogging 

pada saat ini telah mengalami pergeseran makna, karena kosakata illegallogging 

pada prinsipnya tertuju pada pembalakan atau penebangan liar semata, 

tetapiillegal logging juga terjadi pada semua segmen pengolahan kayu yang tidak 

sesuaidengan izin yang termuat pada dokumen resmi serta pemalsuan izin yang 

telahdikeluarkan oleh Dinas Kehutanan, baik Dinas Kehutanan Provinsi maupun 

DinasKehutanan Kabupaten/Kota. Karena itulah pengawasan terhadap pejabat-

pejabat yangberwenang harus lebih ketat lagi. 

E. Implikasi Hukum Dikabulkannya Gugatan Pengujian Undang-

UndangNomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Oleh Hakim 

Konstitusi Kepada Masyarakat 

 

Berdasarkan kajian atas rumusan masalah pertama bahwasanya dengan 

dikabulkan nya gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2004tentang Sumber Daya Air oleh hakim konstitusi melalui Putusan Nomor 

85/PUU-XI/2013 maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

SumberDaya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh 

karena permohonan para Pemohon berkaitan dengan jantung Undang-Undang 

Nomor 7Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka permohonan para 

Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 

  

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mencegah terjadinya 
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kekosongan pengaturan mengenai sumberdaya air maka sembari menunggu 

pembentukan Undang-Undang baru yang memperhatikan putusan Mahkamah 

oleh pembentuk Undang-Undang, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali. 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaisebuah 

konstitusi negara secara substansi, tidak hanya terkait dengan pengaturan 

lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur pemerintahan semata.Namun 

Iebihdari itu, konstitusi juga memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan 

kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam pasal 33 Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 

sebagai landasan bagi sistem ekonomi Pancasila, yang lebih dikenal dengan 

demokrasi ekonomi. 

Sumber daya air dalam hal ini merupakan potensi nasional yang harusdikelola 

secara bijaksana sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun 

generasi mendatang.Air dapat menimbulkan konflik antar pengguna, 

penggunaan danantar daerah, sehingga dapat menjadi potensi disintegrasi 

bangsa.Oleh karenanya, sumberdaya air mempunyai peran strategis dalam 

pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga kegiatan konservasi 

sumber daya air merupakan kegiatan yang harus menjadi komitmen nasional. 

Sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan 

bagi system ekonomi Pancasila, yang lebih dikenal dengan demokrasi 

ekonomi, dalam ayat(3) dinyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang 
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terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, 

penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air, pada prinsipnya, wajib 

menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang 

diperoleh.Kewajiban ini tidak berlaku bagi pengguna air untuk kebutuhan 

pokok sehari-hari dan untuk kepentingan sosial serta keselamatan 

umum.Karena keterbatasan kemampuan petani pemakai air, penggunaan air 

untuk keperluan pertanian rakyat dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa 

pengelolaan sumber daya air dengan tidak menghilangkan kewajibannya 

untuk menanggung biaya pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem 

irigasi tersier.
46

 

Undang-undang ini disusun secara komprehensif yang memuat pengaturan 

menyeluruh tidak hanya meliputi bidang pengelolaan sumber daya air, tetapi 

juga meliputi proses pengelolaan sumber daya air. Mengingat sumber daya air 

menyangkut kepentingan banyak sektor, daerah pengalirannya menembus 

batas-batas wilayah administrasi, dan merupakan kebutuhan pokok bagi 

kelangsungan kehidupan masyarakat, undang-undang ini menetapkan perlunya 

dibentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang beranggotakan 

wakil dari pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun non 

pemerintah. 
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Wadah koordinasi tersebut dibentuk pada tingkat nasional, nasional dan 

provinsi, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dan wilayah sungai dibentuk 

sesuai dengan kebutuhan. Wadah koordinasi itu diharapkan mampu 

mengoordinasikan berbagai kepentingan instansi, lembaga, masyarakat, dan 

para pemilik kepentingan (stakeholders) sumber daya air lainnya dalam 

pengelolaan sumber daya air, terutama dalam merumuskan kebijakan dan 

strategi pengelolaan sumber daya air, serta mendorong peningkatan peran 

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Dalam melaksanakan 

tugasnya wadah koordinasi tersebut secara teknis mendapatkan bimbingan 

Pemerintah dalam hal ini kementerian yang membidangi sumber daya air.
47

 

Untuk menyesuaikan perubahan paradigma dan mengantisipasi kompleksitas 

perkembangan permasalahan sumber daya air; menempatkan air dalam 

dimensi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras; mewujudkan 

pengelolaan sumber daya air yang terpadu; mengakomodasi tuntutan 

desentralisasi dan otonomi daerah; memberikan perhatian yang lebih baik 

terhadap hak dasar atas air bagi seluruh rakyat; mewujudkan mekanisme dan 

proses perumusan kebijakan dan rencana pengelolaan sumber daya air yang 

lebih demokratis. 

Mahkamah Konstitusi menghapus keberadaan seluruh pasal dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tentang Sumber Daya 

Air yang diajukan pasalnya, beleid itu dianggap belum menjamin pembatasan 

pengelolaan air oleh pihak swasta, sehingga dinilai bertentangan UUD 1945. 
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Dengan dibatalkan keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, 

Mahkamah Konstitusi menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tentang Pengairan untuk mencegah 

kekosongan hukum hingga adanya pembentukkan undang-undang baru. 

Karenanya, segala bentuk pengelolaan air tidak lagi berdasar pada Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, tetapi Undang 

Undang Pengairan Tahun 1974. 

Permohonan pengujian sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2004 tentang Sumber Daya Air diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 

kelompok masyarakat, dan sejumlah tokoh di antaranya Amidhan, Marwan 

Batubara, Adhyaksa Dault, Laode Ida, M. Hatta Taliwang, Rachmawati 

Soekarnoputri, dan Fahmi Idris. Penerapan pasal-pasal itu dinilai membuka 

peluang privatisasi dan komersialisasi pihak swasta atas pengelolaanUndang-

Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yangmerugikan 

masyarakat sebagai pengguna air. 

Meski mengakui keterlibatanswasta dijamin dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2004 tentang SumberDaya Air dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

058-059-060-063/PUUII/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 yang mengakui 

peran swasta dan telah mewajibkan pemerintah memenuhi hak atas air sebagai 

kebutuhan pokok, diluar hak guna air. Namun, penafsiran Mahkamah Konstitusi 

itu telah diselewengkan secara normatif yang berdampak teknis pelaksanaannya. 

Buktinya, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
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(SPAM) yang menyebut penyelenggara pengembangan SPAM adalah 

BUMN/BUMN, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompokmasyarakat. 

Padahal, Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 sudah 

dinyatakan pengembangan SPAM tanggung jawab pemerintahpusat/pemerintah 

daerah.Ini artinya, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun2005 merupakan 

swastanisasi terselubung dan pengingkaran tafsir konstitusional Mahkamah 

Konstitusi. Kondisi ini telah melahirkan mindset (pola pikir)pengelola air yang 

selalu profit oriented dengan keuntungan maksimum bagi pemegang sahamnya. 

Hal ini jelas pasal-pasal privatisasi itu bertentangandengan Pasal 33 Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, sehingga harus dinyatakan 

dibatalkan. 

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagaiunsur yang 

menguasai hajat hidup orang banyak, air sesuai Pasal 33 ayat (2) danayat (3) 

haruslah dikuasai negara. Sehingga, dalam pengusahaan air harus adapembatasan 

ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagikehidupan. 

Setidaknya, ada lima poin pembatasan yang ditegaskan MahkamahKonstitusi 

dalam hal pembatasan pengelolaan air. Pertama, setiap pengusahaan air tidak 

boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat.Hal ini karena selaindikuasai 

negara, air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Kedua, negara 

harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasimanusia, yang 

berdasarkan Pasal 28 I ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 harus menjadi tanggung jawab pemerintah. 
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Ketiganya, Mahkamah Konstitusi pengelolaan air pun harus mengingatkelestarian 

lingkungan. Keempat, sebagai cabang produksi yang penting danmenguasai hajat 

hidup orang banyak air menurut Pasal 33 ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh 

negara secara mutlak. Kelima, hak pengelolaan air mutlak milik negara, maka 

prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD. 

Meski pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah terkait Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, keenam Peraturan Pemerintah 

tetap tidak memenuhi prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air yang 

telah disebutkan di atas. “Karena Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 

dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan sambil menunggu pembentukan 

undang undang baru, maka Undang-Undang Pengairan Pengairan diberlakukan 

kembali.” putusan Mahkamah Konstitusi membuktikan konstitusi masih berpihak 

pada kepentingan umum dimana hak air tidak bisa dikotak-kotakan dengan hak 

guna air. 

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, seluruh norma yang terkandung dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 rontok dan harus kembali menggunakan 

Undang-Undang Pengairan tahun 1974. Hal ini disebabkan karena pada 

praktiknya, penggunaan air dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air seperti sistem agraria dengan menggunakan hak guna 
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air.Terkait peran swasta dalam pengelolaan air, bahwa air harus diserahkan pada 

BUMN maupun BUMD untuk dikelola. 

Diharapkan kedepannya pemerintah membuat rumusan baru mengenai Undang-

Undang tentang Sumber Daya Air walaupun saat ini dikembalikan pada Undang-

Undang Pengairan.Prinsipnya, ketika sudah dikelola dan masih ada lebih banyak, 

swasta bisa ikut campur dengan syarat yang sangat ketat. Selama ini 

dalampraktiknya masih belum baik sehingga dibatalkan oleh Mahkamah 

Konstitusi.Pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan oleh Mahkamah Konstitusi mungkin dimaksudkan adalah untuk 

menghindari terjadinya kekosongan hukum (rechtvacuum) yang dapat berakibat 

terjadinya kekacauan hukum (rechtsverwarring).
48

 

Namun, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak terdapapertimbangan 

hukum sebagai alasan atau dasar pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Pertanyaannya adalah apakahUndang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan memenuhi prinsipprinsipdasar 

pembatasan pengelolaan sumber daya air dan cukup komprehensif untuk 

mengatur dan menyelesaikan kasus-kasus yang (akan) timbul, sehingga cukup 

beralasan untuk diberlakukan kembali tanpa membuat suatu putusan yang bersifat 

transisional? Terutama yang terkait dengan organisasi/kelembagaan yang dibuat 

berdasarkan Undang Undang Sumber Daya Air dan turunannya.Dari aspek ini, 

nampaknya tidak ada jaminan pemberlakuan Undang - Undang Pengairan dapat 

menghindari terjadinya kekosongan hukum dan kekacauan hukum. 
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Dengan kata lain, tidaklah ada jaminan bahwa dengan dibatalkannya Undang-

Undang Sumber Daya Air dan berbagai Peraturan Pelaksanaannya 

damemberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan dengan serta merta pemanfaatan sumber daya air secara otomatis 

menjadi sesuai dengan spirit Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. 

Sesungguhnya Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Sumber 

Daya Air dan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pengairan adalah memiliki 

substansi yang sama, yaitu menempatkan sumber daya air dikuasai oleh oleh 

negara yang pemanfaatannya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.  

Pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap berbagai PP sebagai pelaksanaan 

dari Undang-Undang Sumber Daya Air cukup memberikan bukti bahwa 

persoalannya bukan hanya bertumpu pada Undang-Undang nya semata, tetapi 

juga PP nya. Oleh karena itu, berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-

Undang Pengairan, apabila tidak dikawal akan cukup krusial menimbulkan 

persoalan baru yang tidak kalah kompleksnya. 

Satu hal yang jelas sebagai kelemahan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang 

memberlakukan kembali Undang-Undang Pengairan adalah terkait dengan sanksi 

hukum bagi setiap orang yang melakukan pengusahaan airdan/atau sumber-

sumber air tanpa izin menurut Pasal 15 ayat (1) huruf bUndang-Undang Pengairan 

diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan/atau denda 

setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). 
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Sedangkan menurut Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Undang-Undang 

Sumber Daya Air adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

Dengan demikian, sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pengairan 

sangat jauh lebih ringan daripada yang diatur dalam Undang-Undang Sumber 

Daya Air.Bahkan, sanksi pidana menurut Undang-Undang Pengairan, 

karenamenggunakan frasa “dan/atau” menjadi dimungkinkan diterapkan secara 

alternatif.Sedangkan sanksi pidana menurut Undang-Undang Sumber Daya Air 

adalah mengunakan kata “dan”, sehingga bersifat komulatif. 

Oleh karena itu maka hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh 

Mahkamah, apakah peraturan pelaksanaan Undang Undang Sumber Daya Air 

telah disusun dan dirumuskan sesuai dengan penafsiran Mahkamah sehingga 

menjamin hak penguasaan negara atas air benar-benar akan terwujud secara nyata. 

Satu-satunya cara yang tersedia bagi Mahkamah untuk menjawab pertanyaan ini 

adalah dengan memeriksa secara saksama peraturan pelaksanaan dari Undang 

Undang Sumber Daya Air, dalam hal ini Peraturan Pemerintah.  

 

Dengan mengambil langkah ini bukanlah berarti Mahkamah melakukan pengujian 

terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang, melainkan semata-mata karena persyaratan konstitusionalitas 

Undang-Undang yang sedang diuji (c.q. Undang Undang Sumber Daya Air) 

digantungkan pada ketaatan peraturan pelaksanaan Undang- Undang yang 

bersangkutan dalam mengimplementasikan penafsiran Mahkamah. Artinya, 

sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah adalah 

bukti yang menjelaskan maksud yang sesungguhnya dari Undang- Undang yang 
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sedang diuji konstitusionalitas nya di hadapan Mahkamah, sehingga apabila 

maksud tersebut ternyata bertentangan dengan penafsiran yang diberikan oleh 

Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa Undang-Undang yang bersangkutan 

memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. 

Terlepas dari kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi, tetaplah putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan 

mengikat (final and binding) sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum 

yangdapat ditempuh. Pemberlakuan Undang-Undang Pengairan untuk 

mengisikekosongan hukum lebih “bijak” dipahami untuk sementara waktu 

(transitorylaw).Undang-Undang Pengairan tidak cukup komprehensif untuk 

mengatur segala sesuai yang berkaitan dengan air.Oleh karena itu, Pembentuk 

Undang-Undang harus segera membuat Undang-Undang yang baru yang 

berkesesuaian dengan UUD 1945. Jika tidak, maka akan terus berputar ke 

Mahkamah Konstitusi, dan ini tentu akan merugikan kita semua sebagai bangsa. 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Penulisan ini menggunakan dua macam pendekatan masalah yaitu: 

1. Pendekatan Yuridis Normatif  

Merupakan pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini.  

2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Merupakan pendekatan dengan melakukan penelitian lapangan (field 

research), yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik yang 

ada di lapangan. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Penulis menggunakan dua sumber data dalam rangka penyelesaian skripsi ini, 

yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis melalui studi dengan 

mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak yang terkait. 
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2. Data Skunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data 

sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah 

bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

yang mengikat, dalam hal ini yaitu :  

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 

1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

2) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP).  

3) Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan 

4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang 

Pengairan 

5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber 

Daya Air 

6) Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013/ Mahkamah Kontitusi 

7) Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Kbu. 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai Penerapan Sanksi Pidana Yang Tidak Mempunyai Hukum Yang 
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Mengikat Oleh Putusan Mahkamah Kontitusi (MK) Dalam Perkara Illegal 

Logging Yang Dapat Mengkibatkan Kerusakan Sumber Daya Air. 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya memberikan 

petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus 

literatur-literatur, ensiklopedia, media masa dan sebagainya. 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi (mengetahui secara 

jelas atau menjadi sumber). Berdasarkan pokok permasalahan, maka yang menjadi 

narasumber dalam penelitian ini adalah Anggota Kejaksaan NegeriLampung 

Utara, dan dosen fakultas hukum unila: 

a. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi    1 Orang 

b. Kejaksaan Negeri Kotabumi     1 Orang 

c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila 1 Orang + 

Jumlah :         3 orang  

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder, 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 
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a. Studi Kepustakaan (library Research) 

Data sekunder diperoleh melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dan 

dokumentasi dengan cara antara membaca, mencatat, mengutip serta menelaah 

peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

b. Studi Lapangan (Field Research)  

Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai para narasumber dan 

wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan sistem jawaban terbuka 

yang dilakukan secara lisan dan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya 

terlebih dahulu. 

2. Metode pengolahan data 

Metode yang di gunakan dalam pengolahan data ini yaitu :  

a. Penyusunan data, yaitu data yang telah diperoleh, diperiksa dan diteliti 

kembali mengenai,kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga 

terhindar dari kekurangan dan kesalahan. 

b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data yang telah dievaluasi menurut 

kerangka yang telah ditetapkan.  

c. Sistematisasi data, yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasikan 

disusun yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam menjawab 

permasalahan sehingga mudah untuk dibahas. 
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E. Analisis Data 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun 

secara sistematis, jelas dan terperinci untuk memperoleh suatu kesimpulan. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya 

menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam kalimat-kalimat 

(deskriptif). Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, 

yaitu cara berfikir yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian 

ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 
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V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian-uraian terhadap seluruh pembahasan pada materi skripsi 

ini mengenai analisis putusan No.35/Pid.Sus/2015/PN.KBU Pasca Putusan 

Mahkamah Kontitusi No. 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian UU No.7 

Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam menjatuhkan 

putusan terhadap pelaku tindak pidana perusakan sumber daya air 

sebagaimana yang dimaksud dalam perkara nomor: 

35/Pid.Sus/2015/PN.KBU. Yaitu bahwa pengertian dan penerapan Sub unsur 

“ Melakukan Kegiatan yang Mengakibatkan Rusaknya Sumber Daya Air dan 

Prasananya, Menggangu Upaya Pengawetan Air dan atau Mengakibatkan 

Pencemaran Air Sebagaimana yang Dimaksud Dalam Pasal 24”, dalam hal ini 

bersifat alternative atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata 

penghubung “atau” dalam rumusan sub unsure pasal tersebut yang telah 

terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut 

dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain 

Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsure 

tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi; 
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2. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak 

Berlaku kembali oleh Mahkamah Kontitusi pada tanggal 18 Februari 2015 dan 

terjadi kekosongan hukum yang tetap diberlakukan yaitu tetap menggunakan 

Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Yang 

seharusnya dalam makna asas legalitas dalam teori dan praktek hukum pidana 

yang salah satu nya melarang pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif. 

Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan “ tiada suatu 

perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam 

perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas 

legalitas itu mengandung tiga pengertian : 1). Tidak ada perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum 

dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, 2). Untuk menemukan adanya 

perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, 3). Aturan-aturan hukum 

pidana tidak berlaku surut. 

 

B. Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan Para Penegak Hukum agar lebih Attitude mengenai perubahan 

Undang-undang yang ada supaya tidak terjadi lagi ketidak pastian hukum 

terhadap Asas Legalitas Peraturan Hukum di Indonesia. 

2. Hakim dan jaksa seharusnyamenggunakan dalil hukum yang benar dan 

meningkatkan pengetahuan dan wawasannya dalam perubahan Perundang-

undangan , karena dapat berpengaruh terhadap kualitas putusan yang 

dibuatnya. 
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