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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam memutus 

perkara Nomor :121/PID/B-2008/PN.TK, yaitu dengan melihat unsur- 

unsur dakwaan jaksa, tujuan pemidanaan, hal- hal yang memberatkan, 

sikap prilaku terdakwa dalam persidangan. Selain itu juga bukti- bukti 

yang sudah cukup yaitu, keterangan saksi, pengambilan sempel air limbah 

dan air sungai, dan surat- surat lain yang ditunjukan dipersidangan.  

2. Pertanggungjawaban pelaku dalam perkara tindak pidana lingkungan 

hidup berdasarkan putusan Nomor : 121/PID/B-2008/PN.TK, 

menggunakan Undang- undang Nomor 23 tahun 1997 yang didakwakan 

kepada terdakwa dengan ancaman sanksi penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima 

puluh juta rupiah), namun dalam Undang- undang 32 Tahun 2009 

ancaman sanksi penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5000.000.000,-(lima miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,-(lima belas miliar rupiah). 

Sanksi pidana yang diterima terdakwa lebih ringan di bandingkan tuntutan 

jaksa yaitu penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda Rp.200.000.000,- 
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(dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan, menjadi selama 1 (satu) 

tahun, dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 

(enam) bulan. 

Peringanan sanksi pidana yang diputus oleh hakim dari dakwaan jaksa 

terjadi karena dalam KUHP Indonesia sendiri tidak memuat pedoman 

pemberian pidana straftoemetingsleiddraad yang umum, yang artinya 

suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang- undang yang memuat 

asas- asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana 

yang ada.  

 

B. Saran    

1. Hakim harus memutuskan suatu perkara dengan benar- benar melihat 

semua aspek berdasarkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Agar keadilan 

yang sebenar- benarnya dapat tercapai dan dirasakan semua pihak hakim 

harus lebih mempertimbangkan lagi secara matang setiap putusan yang 

akan diambil, karena putusan hakim mempunyai posisi sentral bagi 

pelaku, korban, dan masyarakat. 

2. Seorang tersangka tindak pidana perusakan lingkungan hidup haruslah 

mendapatkan pidana penjara dan denda yang setimpal baik berupa denda 

rupiah maupun denda membersihkan/mengembalikan bahkan menambah 

penghijauan disekitar lokasi lingkungan yang telah rusak akibat 

perbuatannya. Agar efek dari sanksi tersebut diharapkan pelaku tidak akan 

mengulangi kejahatan yang sama dikemudian hari.  


