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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S AN

No. 1405 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H    A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam 

perkara Terdakwa :

Nama : PT.  KARAWANG   PRIMA  SEJAHTERA 

  STEEL  (PT. KPSS), yang  dalam hal  ini

  diwakili WANG DONG BING ;

Tempat Lahir          : Jiangsu China ;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 04 Januari 1970 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : WNA (China) ;

Tempat Tinggal : Kampung   Kereteg,   RT.01 RW.02, Desa

  Taman   Mekar,   Kecamatan   Pangkalan,

  Kabupaten     Karawang,    No.    Passport 

  G.36092699, China ;

Agama : Budha ; 

Pekerjaan : Kepala  Bagian  Umum  PT.  KARAWANG 

  PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT. KPSS) ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena               

didakwa :  

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT. KPSS) 

yang berdiri di Karawang  berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.1 tanggal 

2 November 2007 di hadapan Notaris Ida Rasida Suryana , SH, MH yang disahkan oleh 

Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Azasi 

Manusia Republik Indonesia No.C-06377 HT.01.01 tahun 2007 tanggal 13 Desember 

2007, yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing Direktur/Kepala Bagian Umum 

pada tanggal 25 November 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 

2010, di Kampung Cikereteg RT.01/02 Desa Taman Mekar Kecamatan Pangkalan 

Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah 

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.1405 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Karawang telah menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3) dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 

Undang-Undang No.23 Tahun 2009, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan 

cara antara lain sebagai  berikut :

• Bahwa PT. KPSS yang bergerak dalam Industri Logam, baja dan alumunium, 

ekspor Impor dan perdagangan hasil produksi, dalam produksinya PT. KPSS 

menggunakan bahan bakar batu bara dan dalam produksinya menyisakan/ menghasilkan 

limbah Aero Slag dari peleburan besi dan baja, limbah bottom Ash dan fly ash yang di 

dapat dari hasil pembakaran batu bara di power plan (pembangkit listrik) ;

Limbah Aero Slag, bottom Ash serta fly (limbah abu batu bara) tersebut oleh PT. 

KPSS tidak dikelola sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

No.18 Tahun 1999 jo No.85 Tahun 1999 tentang Limbah Bahan Beracun dan 

berbahaya dan Keputusan Bapedal No.04/ Bapedal/09/1995 ; 

Berdasarkan sertifikat analisa No.A.116 09 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat 

oleh PT. Als Indonesia yang merupakan hasil analisa laboratorium terhadap limbah 

Aero slag dan bottom ash serta fly ash (limbah abu batu bara), dengan hasil sebagai 

berikut :

ANALISIS 
DESCRIPTION

UNIT DL SAMPLE 
IDENTIFICATION

Slag PT. 

KPSS

Limbah Batu 
bara PT. 

KPSS

Total Metals

Arsenic        As mg/dryKg 0.2 3.0 7.1

Barlum        Ba mg/dryKg 0.2 1540 175

Boron         B mg/dryKg 0.4 1080 199

Cadmium     Cd mg/dryKg 0.4 4.2 <0.4

Chromium    Cr mg/dryKg 0.4 2900 92.3

Copper       Cu mg/dryKg 0.2 721 47.7

Lead          Pb mg/dryKg 1 74 17

Mercury      Hg mg/dryKg 0.001 0.026 0.027

Selenium     Se mg/dryKg 0.2 <0.2 <0.2

Silver         Ag mg/dryKg 0.4 7.0 <0.4

Zinc           Zn mg/dryKg 0.2 1500 166

Dari hasil analisa tersebut di atas, limbah PT. KPSS memiliki parameter :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cromium (cr) 2900 mg/dry kg, seharusnya ditimbun di tempat penimbunan khusus 

limbah B3 (secara land Fill) katagori I yaitu memiliki lapisan pengaman kedap air 

hingga rangkap dua, Copper (cu) 72/mg/dry kg dan zinc (2n) 1500 mg/dry kg 

seharusnya ditimbun di land fill katagori II yaitu lapisan kedap air geomembrane lapis I, 

sedangkan parameter arsenic (AS) 3.0 mg/drykg, cadmium (cd) 0. Mg/dry kg, selenium 

(se) 0,2 mg/dry kg, mecury (Ag) 0,2 mg/dry kg dan silver (Ag) 0,4 mg/dry kg ditimbun 

dalam land fill katagori III yaitu lapisan kedap air,  tetapi hanya disimpan /dibuang di 

tempat terbuka (Open Dumping) di sekeliling areal pabrik ;

Bahwa sebagian limbah B3 bottom ash dan fly ash dikelola menjadi batako yang 

digunakan untuk kepentingan sendiri, dalam pemanfaatan limbah tersebut PT. KPSS 

tidak ada ijin dari Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur atau Bupati ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 jo  Pasal 116 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang No.32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup ;  

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT. KPSS) 

yang berdiri di Karawang  berdasarkan Akta pendirian Perseroan Terbatas No.1 tanggal 

2 November 2007 di hadapan Notaris Ida Rasida Suryana , SH, MH yang disahkan oleh 

Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Azasi 

Manusia Republik Indonesia No. C-06377 HT.01.01 tahun 2007 tanggal 13 Desember 

2007, yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing Direktur/Kepala Bagian Umum 

pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair di atas telah 

melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang No.23 Tahun 2009, perbuatan 

Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai  berikut :

• Bahwa PT. KPSS yang bergerak dalam Industri Logam, baja dan alumunium, 

ekspor Impor dan perdagangan hasil produksi, dalam produksinya PT. KPSS 

menggunakan bahan bakar batu bara dan dalam produksinya menyisakan/ menghasilkan 

limbah Aero Slag dari peleburan besi dan baja, limbah Bottom Ash dan fly ash yang di 

dapat dari hasil pembakaran batu bara di Power Plan (pembangkit listrik) ;

Limbah Aero Slag, bottom Ash serta fly (limbah abu batu bara) tersebut oleh PT. 

KPSS tidak dikelola sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

No.18 Tahun 1999 jo No.85 Tahun 1999 tentang Limbah Bahan Beracun dan 

berbahaya dan Keputusan Bapedal No.04/ Bapedal/09/1995 ; 

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.1405 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Sertifikat Analisa No.A.116 09 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat 

oleh PT. Als Indonesia yang merupakan hasil analisa laboratorium terhadap limbah 

Aero slag dan bottom ash serta fly ash (limbah abu batu bara), dengan hasil sebagai 

berikut :

ANALISIS DESCRIPTION UNIT DL SAMPLE IDENTIFICATION

Slag PT. 

KPSS

Limbah Batu 
bara PT. KPSS

Total Metals

Arsenic        As mg/dryKg 0.2 3.0 7.1

Barlum        Ba mg/dryKg 0.2 1540 175

Boron         B mg/dryKg 0.4 1080 199

Cadmium     Cd mg/dryKg 0.4 4.2 <0.4

Chromium    Cr mg/dryKg 0.4 2900 92.3

Copper       Cu mg/dryKg 0.2 721 47.7

Lead          Pb mg/dryKg 1 74 17

Mercury      Hg mg/dryKg 0.001 0.026 0.027

Selenium     Se mg/dryKg 0.2 <0.2 <0.2

Silver         Ag mg/dryKg 0.4 7.0 <0.4

Zinc           Zn mg/dryKg 0.2 1500 166

Dari hasil analisa tersebut di atas, limbah PT. KPSS memiliki parameter :

Cromium (cr) 2900 mg/dry kg, seharusnya ditimbun di tempat penimbunan khusus 

limbah B3 (secara Land Fill) kategori I yaitu memiliki lapisan pengaman kedap air 

hingga rangkap dua, Copper (cu) 72/mg/dry kg dan zinc (2n) 1500 mg/dry kg 

seharusnya ditimbun di land fill katagori II yaitu lapisan kedap air geomembrane lapis I, 

sedangkan parameter arsenic (AS) 3.0 mg/dry kg, cadmium (cd) 0. Mg/dry kg, selenium 

(se) 0,2 mg/dry kg, mercury (Ag) 0,2 mg/dry kg dan silver (Ag) 0,4 mg/dry kg ditimbun 

dalam land fill katagori III yaitu lapisan kedap air, tetapi hanya disimpan/dibuang di 

tempat terbuka (Open Dumping) di sekeliling areal pabrik ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104  jo  Pasal 116 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang No.32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 

Karawang tanggal 10 Januari 2011 sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Membebaskan Terdakwa PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT. 

KPSS) dalam hal ini diwakili oleh WANG DONG BING dari dakwaan Primair;

2 Menyatakan Terdakwa PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT. 

KPSS) dalam hal ini diwakili oleh WANG DONG BING secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana Dumping Limbah tanpa ijin  sebagaimana diatur 

dan diancam dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam 

dakwaan Subsidair; 

3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA 

STEEL (PT. KPSS) dalam hal ini diwakili oleh WANG DONG BING dengan 

pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

4 Menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang dalam 

pelaksanaannya di bawah pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Karawang; 

5 Menyatakan barang bukti berupa :

-   5  (lima) jerigen air buangan pendingin Volume masing-masing + 5 (lima) liter ;

-   4 (empat) jerigen air rembesan timbunan B3 Volume masing-masing + 4 (empat) 

liter ;

-   Air sungai sebelum industry (Up stream) + 5 (lima) liter ;

-   Air sungai sesudah industry (Down Stream) + 5 (lima) liter ;

     Fly ash & Bottom ash sebanyak 3 (tiga) kantong plastik masing-masing Volume 

+ 4 kg ;

-  Limbah slag dari produksi industry baja sebanyak 3 (tiga) kantong plastik 

masing-masing  volume + 4 kg ;

(dirampas untuk dimusnahkan) ;

-   4 (empat) bundel photo copy Surat No. 503/05/Tamben, tanggal 23 Agustus 

2010 ;

-  4 (empat) lembar photo copy Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Limbah 

B3, No.001/05/BKS/ENVT-DEPT/KJS/VIII/2010, tanggal 08 Mei 2010 ;

-  2 (dua) lembar photo copy Surat No. 01/KPSS/VIII/ 2010  bulan Agustus 2010 

tentang Permohonan Surat Keterangan TPS ;

-   1 ( satu) bundel photo copy Sertifikat Pengolahan Limbah ;

- 3 (tiga) lembar photo copy Keputusan Bupati Karawang No.503/Kep.105- 

BPLH/2010 ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No.1405 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-   2 (dua) lembar photo copy Report of Analisis ;

-   1 (satu) bundel photo copy Sertifikat Hasil Uji Udara Bebas PT. KPSS ;

-   1 (satu) bundel photo copy Sertifikat Hasil Uji Limbah Cair PT.KPSS ;

-  1 (satu) bundel photo copy Surat Keterangan No.141/59/Ds ;

-  1 (satu) bundel photo copy Photo Penghisap Asap PT. KPSS ;

(tetap terlampir dalam berkas) ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh 

ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang No.434/Pid.B/2011/PN. Krw. 

tanggal 09 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) yang 

dalam hal ini diwakili oleh WANG DONG BING tidak  terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan 

Primair ;

2 Membebaskan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel  (PT.KPSS) yang 

dalam hal ini diwakili oleh WANG DONG BING oleh karena itu dari dakwaan 

tersebut ;

3 Menyatakan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel   (PT.KPSS) 

tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

”Tanpa Izin Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan” ;

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. 

KPSS) tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) ;

5 Menyatakan Terdakwa WANG DONG BING sebagai yang mewakili PT. 

Karawang Prima Sejahtera Steel  (PT.KPSS) tidak terbukti sebagai yang 

bertanggung jawab atas kesalahan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera 

Steel (PT. KPSS) tersebut di atas (Error In Persona) ;

6 Membebaskan Terdakwa WANG DONG BING sebagai yang mewakili PT. 

Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dari semua dakwaan Jaksa/ 

Penuntut Umum;

7 Memulihkan hak Terdakwa WANG DONG BING sebagai yang mewakili 

Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPSS) dalam kemampuan, 

kedudukan, harkat serta martabatnya ;

8 Menetapkan barang bukti berupa :

- 5  (lima) jerigen air buangan pendingin Volume masing-masing + 5 (lima) liter ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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- 4 (empat) jerigen air rembesan timbunan B3 Volume masing-masing + 4 (empat) 

liter ;

- Air sungai sebelum industry (Up stream) + 5 (lima) liter ;

- Air sungai sesudah industry (Down Stream) + 5 (lima) liter ;

- Fly ash & Bottom ash sebanyak 3 (tiga) kantong plastik masing-masing Volume 

+ 4 kg ;

- Limbah Slag dari produksi industry baja sebanyak 3 (tiga) kantong plastik 

masing-masing volume + 4 kg ;

(dirampas untuk dimusnahkan) ;

- 4 (empat) bundel photo copy Surat No.503/05/Tamben, tanggal 23 Agustus 

2010 ;

- 4 (empat) lembar photo copy Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Limbah 

B3, No.001/05/BKS/ENVT-DEPT/KJS/VIII/2010, tanggal 08 Mei 2010 ;

- 2 (dua) lembar photo copy Surat No.01/KPSS/VIII/2010  bulan Agustus 2010 

tentang Permohonan Surat Keterangan TPS ;

- 1 (satu) bundel photo copy Sertifikat Pengolahan Limbah ;

- 3 (tiga) lembar photo copy Keputusan Bupati Karawang No.503/Kep.105-

BPLH/2010 ;

- 2 (dua) lembar photo copy Report of Analisis ;

- 1 ( satu ) bundel photo copy Sertifikat Hasil Uji Udara Bebas PT. KPSS 

- 1 ( satu ) bundel photo copy Sertifikat Hasil Uji Limbah Cair PT. KPSS ;

- 1 ( satu ) bundel photo copy Surat Keterangan No.141/59/Ds ;

- 1 ( satu ) bundel photo copy Photo Penghisap Asap PT. KPSS ;

(tetap terlampir dalam berkas) ;

9 Membebankan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPSS) untuk 

membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu 

rupiah) ; 

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.170/PID.SUS/2012/ PT.Bdg. 

tanggal 28 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

• Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;  

• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 9 Februari 2012 

No.434/Pid.B/2011/PN.KRW. yang dimintakan banding tersebut;  

MENGADILI SENDIRI :

1 Menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima;   

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.1405 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

hka
m

ah
ka

mah
 A

gung R
ep

ub

ah
ka

mah
 A

gung R
ep

ublik
 In

dones
ia

mah
 A

gung R
ep

ublik
 In

dones
ia

blik
 In

dones
i

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Membebaskan Terdakwa WANG DONG BING dari dakwaan Jaksa/ Penuntut 

Umum;  

3 Memulihkan hak Terdakwa WANG DONG BING dalam kemampuan, 

kedudukan dan harkat serta martabatnya;  

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 5  (lima) jerigen air buangan pendingin Volume masing-masing + 5 (lima) liter;

- 4 (empat) jerigen air rembesan timbunan B3 Volume masing-masing + 4 (empat) 

liter;

- Air sungai sebelum industry (Up stream) + 5 (lima) liter;

- Air sungai sesudah industry (Down Stream) + 5 (lima) liter;

- Fly ash & Bottom ash sebanyak 3 (tiga) kantong plastik masing-masing Volume 

+ 4 kg;

- Limbah slag dari produksi industry baja sebanyak 3 (tiga) kantong plastik 

masing-masing volume + 4 kg;

- 4 (empat) bundel photo copy Surat No.503/05/Tamben, tanggal 23 Agustus 

2010;

- 4 (empat) lembar photo copy Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Limbah 

B3, No.001/05/BKS/ENVT-DEPT/KJS/VIII/2010, tanggal 08 Mei 2010;

- 2 (dua) lembar photo copy Surat No.01/KPSS/VIII/2010  bulan Agustus 2010 

tentang Permohonan Surat Keterangan TPS;

- 1 (satu) bundel photo copy Sertifikat Pengolahan Limbah;

- 3 (tiga) lembar photo copy Keputusan Bupati Karawang No.503/Kep.105-

BPLH/2010;

- 2 ( dua ) lembar photo copy Report of Analisis;

- 1 ( satu ) bundel photo copy Sertifikat Hasil Uji Udara Bebas PT. KPSS; 

- 1 ( satu ) bundel photo copy Sertifikat Hasil Uji Limbah Cair PT. KPSS;

- 1 ( satu ) bundel photo copy Surat Keterangan No. 141/59/Ds;

- 1 ( satu ) bundel photo copy Photo Penghisap Asap PT. KPSS;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum;   

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.09/Kas/Akta.Pid/ 2012/

PN.Krw. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Karawang yang 

menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum 

pada Kejaksaan Negeri Karawang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap 

putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Memperhatikan memori kasasi bertanggal 05 Juli 2012 dari Jaksa/ Penuntut 

Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 05 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan 

kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang  pada tanggal 19 Juni 

2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada 

tanggal 25 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Karawang pada tanggal 05 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi 

beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara 

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat 

diterima; 

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada 

tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau 

Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali 

terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku 

badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar 

semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat 

dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 

tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam 

Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi 

terhadap putusan bebas; 

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/

Penuntut Umum  pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum 

atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya,   yaitu salah 

menerapkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

karena dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar 

Pengadilan" dan dalam Pasal 103 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas "Direksi dapat menguasakan kepada karyawan perseroan untuk 

dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum", oleh karena itu dalam 

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.1405 K/Pid.Sus/2013
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pertimbangannya judex facti (Pengadilan Tinggi) hanya mempertimbangkan Pasal 

98 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas saja, 

tidak secara lengkap dengan mempertimbangkan Pasal 103 Undang-Undang No.40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, padahal dalam perkara ini baik Direktur 

Utama maupun Pemilik Modal yang berdasarkan Akta Pendirian, berada di Negara 

China dan di persidangan telah terbukti secara lisan telah memberikan kuasa kepada 

Wang Dong Bing (Kabag Umum) untuk memimpin dan mengelola perusahaan 

tersebut, juga secara materiil Wang Dong Bing telah bertindak/melaksanakan tugas-

tugas selayaknya seorang Direktur, terbukti telah melakukan perjanjian-perjanjian 

dengan pihak ketiga dan menandatangani surat ke luar atas nama Direktur/Wakil 

Direktur yaitu :

a.  -  Perjanjian dengan UPTD Puskesmas Pangkalan tentang Pemberian Pelayanan 

Kesehatan Cuma-Cuma kepada masyarakat Desa Taman Mekar yang terdapat 

di sekitar Lingkungan Pabrik PT KPSS ;

- Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bata Kuo Shin tentang Kerjasama 

Pemanfaatan Limbah B3 ;

- Perjanjian Kerjasama dengan CV. Hasanah Jaya Abadi tentang Kerjasama 

Pemanfaatan Limbah B3 ;

- Surat Pernyataan Penyimpanan Sementara ditandatangan oleh Wang Dong 

Bing sebagai Wakil Direktur ;

- Surat No.01/KPSS/VIII/2010 tanggal Agustus 2010 perihal Permohonan 

Surat Keterangan TPE (Penyimpanan/Pengumpulan Limbah B3) dari PT. 

Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) kepada Bupati Karawang 

ditandatangani oleh Wang Dong Bing sebagai Wakil Direktur ;

b. Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten 

Karawang No.062 tanggal 4 Mei 2011 yang ditujukan kepada Kepala BPLHD 

Provinsi Jawa Barat yang isinya mengenai data penanggung jawab PT. 

Karawang Prima Sejahtera Steel adalah pemilik Wang Yuanzheng, Direktur 

Wang Dong Bing dan Personalia All Lukman, data-data dimaksud yang terdaftar 

di Dinas Tenaga Kerja, Trasmigrasi dan Disperindag Kabupaten Karawang pada 

tanggal 27 April 2011, data dimaksud berdasarkan Laporan PT. KPSS secara 

berkala ;

Berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya judex facti (Pengadilan Tinggi) 

dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memutus yang amarnya 

berbunyi "dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima", karena Wang 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
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Dong Bing secara hukum bisa mewakili Direktur PT. KPSS baik di dalam 

maupun di luar Pengadilan" ;

2.  Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum 

karena fakta-fakta hukum dalam putusannya (hal.11) adalah sebagai berikut :

• Bahwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) adalah perusahaan 

yang bergerak dalam industri logam baja dan alumunium yang didirikan 

pada tahun 2007 dan dalam melaksanakan peleburan besi baja 

menggunakan bahan bakar batu bara ;

• Bahwa PT. KPSS telah membuat penampungan Iimbah sementara, akan 

tetapi berukuran kecil, sehingga sebagian limbah masuk ke aliran   sungai ;

• Bahwa akibat limbah yang masuk ke aliran sungai menyebabkan 

masyarakat takut mandi di sungai dan memancing ikan di sungai ;

• Bahwa selain limbah yang masuk ke aliran sungai juga PT. KPSS 

menyimpan pembakaran batubara secara terbuka (open dumping) di area 

pabrik ;

• Bahwa apabila limbah terkontaminasi dan kena air hujan maka akan terjadi 

pencemaran lingkungan ;

• Bahwa limbah yang dihasilkan oleh PT. KPSS kandungan crom sangat 

tinggi di atas 2500 termasuk golongan 1 dan hal ini termasuk pelanggaran ;

• Bahwa PT. KPSS selain menghasilkan limbah batu bara, juga menghasilkan 

asap yang mengganggu masyarakat sekitarnya ;

• Bahwa PT. KPSS adalah suatu badan hukum atau korporasi maka hukuman 

pidana dapat dikenakan baik badan hukumnya maupun terhadap pemberi 

perintah atau kedua-duanya ;

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan oleh judex facti (Pengadilan Tinggi) 

tersebut di atas tersirat judex facti (Pengadilan Tinggi) menilai bahwa PT. KPSS 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana dumping Iimbah ke media lingkungan, 

dengan demikian seharusnya judex facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini 

menyatakan PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) bersalah melakukan 

tindak pidana dumping limbah ke media lingkungan ;

Bahwa yang didakwakan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penutut Umum adalah PT. 

Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) sebagai badan hukum atau korporasi 

bukan Wang Dong Bing sebagai Person, berkaitan hal tersebut maka yang 

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No.1405 K/Pid.Sus/2013
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bertanggung jawab adalah PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) bukan 

Wang Dong Bing sebagai Person ;

Bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana apabila Badan Hukum atau 

Perseroan diajukan ke Pengadilan sebagai Terdakwa, maka hukumannya adalah 

pidana denda ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung 

berpendapat sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti 

(Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai 

berikut :

• Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum 

telah membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum padahal 

jika judex facti (Pengadilan Tinggi) mempertimbangkan dengan baik berdasarkan 

fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak akan bebas dari seluruh 

dakwaan Penuntut Umum ;

• Bahwa yang dapat dipidana dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang 

PPLH adalah setiap orang yaitu orang pribadi dan/atau korporasi, yang dimaksud 

korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik 

berbadan hukum atau tidak, dengan demikian penekanan di dalam undang-

undang ini adalah bukan tergantung siapa yang duduk sebagai Pengurus 

Korporasi itu tetapi terletak kepada siapa yang mengendalikan aktifitas dari 

korporasi tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan atau 

pencemaran lingkungan hidup ;

• Bahwa perkara a quo sebagai Terdakwa adalah PT. Karawang Prima Sejahtera 

Steel (PT. KPSS) yang diwakili oleh Wang Dong Bing salah seorang pegawai 

PT. KPSS didakwa melakukan tindak pidana menghasilkan limbah B3 yang tidak 

melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan/atau 

melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan tanpa izin;

• Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa PT. KPSS 

melakukan kegiatan yang bergerak dalam Industri Logam, baja dan alumunium, 

dalam menghasilkan produknya menggunakan bahan bakar Batu Bara berakibat 

menghasilkan/menyisakan limbah Aero Slag dan peleburan besi dan baja dan 

limbah Bottom Ash dan Fly Ash yang didapat dari hasil pem bakaran batu bara 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
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di Power Plan (Pembangkit Tenaga Listrik), limbah-limbah tersebut termasuk 

limbah B3 yang pengolahannya harus ditimbun di tempat penimbunan khusus 

limbah B3 (Land Fill) sesuai ketentuan yang berlaku;

• Bahwa peran Terdakwa di dalam PT. KPSS menurut fakta dialah yang 

mengendalikan dan mengatur aktifitas PT. KPSS karena baik Direktur Utama, 

Direktur maupun Komisaris berada di Negara China, maka pengelolaan PT. 

KPSS diberi kuasa kepada Terdakwa, hal mana terlihat Terdakwa telah membuat 

dan menandatangani perjanjian dengan UPTD Puskesmas untuk pengobatan 

gratis bagi masyarakat Desa Taman Mekar yang ada di sekitar lingkungan 

pabrik, kerjasama dengan PT. Batu Bara Shin tentang pemanfaatan limbah B3, 

kerja sama dengan CV. Chasanah Jaya Abadi tentang Pemanfaatan Limbah B3. 

Sesuai Pernyataan Penyimpanan Sementara, Terdakwa menandatangani sebagai 

Wakil Direktur, menandata- ngani Surat Permohonan Keterangan TPE kepada 

Bupati Karawang juga tercantum Terdakwa sebagai Wakil Direktur, dan banyak 

surat-surat ke luar dari PT. KPSS ditandatangani Terdakwa;

• Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti Terdakwa sebagai Pengendali 

dan pengatur aktifitas PT. KPSS yang bertanggung jawab atas kerusakan/

pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. KPSS ;

• Bahwa PT. KPSS yang memproduksi peleburan besi baja dan alumunium telah 

membuang limbahnya ke Kali Kretek dan juga dalam pembakaran telah 

mengeluarkan asap hitam hingga jatuh ke bawah karena cerobong yang kurang 

tinggi serta tidak efektif yang mengganggu masyarakat sekitarnya;

• Bahwa PT. KPSS menaruh sisa pembakaran batu bara dalam alam/ruang terbuka 

di area pabrik sehingga apabila turun hujan maka terjadi pencemaran lingkungan;

• Bahwa dari hasil penelitian limbah di pabrik PT. KPSS mengandung chrom yang 

tinggi yaitu di atas 2.500 yang termasuk golongan 1 dan merupakan pelanggaran;

• Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Sertifikat Analisa No.A.11609 tanggal 16 

Desember 2010 yang dibuat oleh PT. Als Indonesia yang merupakan Analisis 

Laboratorium terhadap Limbah Aero Slag dan Bottom Ash serta fly Ash (limbah 

abu batu bara) yang ditimbulkan oleh PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. 

KPSS) yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki parameter Cromium (cr) 2900 

mg/dr Kg seharusnya ditimbun di tempat penimbunan khusus limbah B3 

sehingga tidak dikelola sebagaimana mestinya dan tidak jarang dibuang langsung 

ke sungai;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.1405 K/Pid.Sus/2013
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• Bahwa PT. KPSS telah mendapat izin mengelola limbah tetapi mempunyai daya 

tampung berukuran kecil tidak sesuai dengan produk limbah yang dihasilkan PT. 

KPSS sehingga limbah B3 tersebut mengalir ke sungai Kreteg, akibatnya air 

sungai Kreteg menjadi tercemar warnanya berubah, bila dipakai mandi 

pemakainya gatal-gatal yang menurut keterangan Ahli Limbah aliran sungai 

Kreteg meskipun tidak berdampak langsung kepada masyarakat akan tetapi 

dalam waktu lama akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang 

menggunakan air sungai tersebut;

• Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, PT. Karawang 

Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) yang diwakili oleh Direktur melakukan tindak 

pidana melanggar Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 

2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 

maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/

Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Melakukan Dumping 

Limbah ke Media Lingkungan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut 

Umum Pasal 104  jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.32 Tahun 2009,  

oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan 

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan hal-hal dan yang meringankan sebagai 

berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

• Perbuatan PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) mengakibatkan 

pencemaran lingkungan ;

Hal-hal yang meringankan :

• PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) telah mengurus izin tempat 

penyimpanan sementara dan surat izin penyimpanan sementara sudah ke luar 

pada saat  proses penyidikan dilakukan ;

• PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) telah melakukan clean up 

(pengangkutan limbah) oleh pihak ketiga yang mempunyai izin ;

• PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) secara berkala telah membantu 

masyarakat sekitar pabrik untuk melakukan cek kesehatan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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• PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) membantu masyarakat 

sekitarnya berupa sembako dan memberikan bantuan Qurban setiap Hari Raya 

Qurban ;

• Perbuatan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) tidak 

terlepas dari kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/

Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a, b atau c Undang 

Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang Undang No. 

8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi 

dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung  No.170/

PID.SUS/2012/PT.Bdg. tanggal 28 Mei 2012 yang telah membatalkan putusan 

Pengadilan Negeri Karawang No.434/Pid.B/2011/PN.Krw. tanggal 09 Februari 2012, 

untuk kemudian  Mahkamah  Agung  mengadili  sendiri  perkara  ini dengan amar 

putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum 

dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara 

pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 104  jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang 

No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan 

perubahan kedua  dengan Undang-Undang No.3 

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/ PENUNTUT 

UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.170/PID.SUS/ 2012/

PT.Bdg. tanggal 28 Mei 2012 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri 

Karawang No.434/Pid.B/2011/PN.Krw. tanggal 09 Februari 2012 ;

MENGADILI   SENDIRI

• Menyatakan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) yang 

dalam hal ini diwakili oleh WANG DONG BING tidak  terbukti secara sah dan 

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.1405 K/Pid.Sus/2013
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meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan 

Primair;

• Membebaskan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPSS) yang 

dalam hal ini diwakili oleh WANG DONG BING oleh karena itu dari dakwaan 

tersebut;

• Menyatakan Terdakwa PT.  KARAWANG   PRIMA  SEJAHTERA STEEL  

(PT. KPSS), yang  dalam hal  ini diwakili oleh WANG DONG BING terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA IZIN 

MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN”;

• Menghukum Terdakwa WANG DONG BING PT. KARAWANG PRIMA 

SEJAHTERA STEEL (PT. KPSS) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 

10 (sepuluh) bulan; 

• Menghukum Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) 

tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah);

• Memerintahkan agar Terdakwa WANG DONG BING ditahan;

• Menetapkan barang bukti berupa :

- 5  (lima) jerigen air buangan pendingin Volume masing-masing + 5 (lima) liter ;

- 4 (empat) jerigen air rembesan timbunan B3 Volume masing-masing + 4 (empat) 

liter ;

- Air sungai sebelum industry (Up stream) + 5 (lima) liter ;

- Air sungai sesudah industry (Down Stream) + 5 (lima) liter ;

- Fly ash & Bottom ash sebanyak 3 (tiga) kantong plastik masing-masing Volume 

+ 4 kg ;

- Limbah Slag dari produksi industry baja sebanyak 3 (tiga) kantong plastik 

masing-masing volume + 4 kg ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 (empat) bundel fotokopi Surat No.503/05/Tamben, tanggal 23 Agustus 2010 ;

- 4 (empat) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Limbah B3, 

No.001/05/BKS/ENVT-DEPT/KJS/VIII/2010, tanggal 08 Mei 2010 ;

- 2 (dua) lembar fotokopi Surat No.01/KPSS/VIII/2010  bulan Agustus 2010 

tentang Permohonan Surat Keterangan TPS ;

- 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Pengolahan Limbah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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- 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Bupati Karawang No.503/Kep.105-

BPLH/2010 ;

- 2 (dua) lembar fotokopi Report of Analisis ;

- 1 ( satu ) bundel fotokopi Sertifikat Hasil Uji Udara Bebas PT. KPSS 

- 1 ( satu ) bundel fotokopi Sertifikat Hasil Uji Limbah Cair PT. KPSS ;

- 1 ( satu ) bundel fotokopi Surat Keterangan No.141/59/Ds ;

- 1 ( satu ) bundel fotokopi Foto Penghisap Asap PT. KPSS ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua 

tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu 

lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada 

hari  : Senin, tanggal 20 Januari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM. Ketua 

Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. 

Suhadi, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H.  Hakim-Hakim Agung sebagai 

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh 

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana 

Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.  Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh 

Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a,

ttd/H. Suhadi, S.H., M.H.                         ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

  ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung  Republik  Indonesia

a.n  Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.1405 K/Pid.Sus/2013
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Abstrak 

Wasistha Budiarja Darmawan, E0012392, 2016. 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG 
DILAKUKAN OLEH KORPORASI (STUDI KASUS MAHKAMAH 
AGUNG NOMOR 1405K/PID.SUS/2013). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban 
pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 1405K/Pid.Sus/2013. Penulisan ini mempunyai dua rumusan 
masalah yang ingin dijawab oleh penulis, dalam penulisan ini masalah itu 
mengenai Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Lingkungan yang dilakukan 
Korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 
berserta Pertimbangan Hukum oleh Hakim Mengenai Tindak Pidana Lingkungan 
oleh Korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013. 

Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. 
Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan 
kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library 
research). Bahan hukum yang diperoleh dianalisis mengunakan metode silogisme 
kemudian diolah menggunakan logika deduktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 1405K/Pid.Sus/2013 pertanggungjawaban pidana terhadap 
kejahatan lingkungan yang dilakukan korporasi dapat dipertanggungjawabakaan 
kepada korporasi dan orang yang menjadi wakil dari korporasi. Hal tersebut 
sesuai dengan teori vicarious liability dan pasal 116 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, orang, korporasi, vicarious liability.
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Abstract 

Wasistha Budiarja Darmawan, E0012392, 2016. CRIMINAL LIABILITY OF 
ENVIRONMENT CARRIED OUT BY THE CORPORATION (A Study On 
Supreme Court Case Number 1405K/Pid.Sus/2013). Law Faculty of Sebelas 
Maret University Surakarta. 

This research aims to determine the form of environment criminal liability 
carried out by the corporation in Supreme Court Case Number 1405K/ 
Pid.Sus/2013. Writing had two formulation problems who want to answered by 
writer , in writing this is kind in Supreme Court Decision Number 
1405K/Pid.Sus/2013 some judicial consideration by the judge on crimes 
environment by corporations in Supreme Court Decision Number 
1405K/Pid.Sus/2013. 

This research is a normative research and applied with descriptive method. 
This research employed a statue approach and case approach. This research is 
using primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials 
collected through library research and  study of the document which is then 
analyzed using syllogism method then processed using deductive logic. 

The results showed that, based on Supreme Court Decision Case 1405K/ 
Pid.Sus/2013 of criminal liability to environmental crimes committed against the 
corporation, accountable to the corporation and the person who is the 
representative of the corporation. This is consistent with the theory of vicarious 
liability and Article 116 paragraph 1 of Law Number 32 of 2009 on the Protection 
and Environmental Management. 

Key Word : Criminal liability, persons, corporations, vicarious liability. 
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MOTTO 

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau 

sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu”

-Q.S Al Insyirah : 6-8- 

“Never give up on what you really want to do. The person with big dream is 

more powerful then the one with all facts”

-Albert Einstein- 

"Practice isn’t the thing you do once you’re good. It’s the thing you do that 

makes good" 

-Malcolm Gladwell- 
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