
 
 

 
 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Terdakwa selaku General Manager PT Tunas Prima Sejahtera yang 

menjabat sejak Desember 2014 hingga saat sekarang, mempunyai tugas, kewajiban 

dan tanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional perkebunan. Selanjutnya 

hasil kerja Terdakwa dilaporkan ke jajaran Direksi Perusahaan PT Tunas Prima 

Sejahtera. Bahwa ini berarti dari segi hukum Terdakwa termasuk PT Tunas Prima 

Sejahtera baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mempunyai tanggung jawab 

apabila terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi dalam lingkup atau di 

luar lingkup perusahaan. Bahwa Terdakwa selaku General Manager PT Tunas 

Prima Sejahtera tentu bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran dalam areal 

Hak Guna Usaha PT Tunas Prima Sejahtera. 

Dalam hal ajaran pertanggungjawaban korporasi apabila terjadi tindak pidana 

baik dalam lingkup atau di luar lingkup korporasi, maka yang bertanggung jawab 

bukan hanya pengurus (Direksi/Komisaris) dan General Manager (Terdakwa 

sendiri) yang bertanggung jawab tetapi juga korporasi (PT Tunas Prima Sejahtera). 

seperti halnya dalam perkara a quo, Terdakwa selaku General Manager adalah 

termasuk dalam pengertian sebagai pelaku usaha perkebunan, karena secara de jure 

dan de facto Terdakwa sehari-harinya bertindak untuk dan atas nama PT Tunas 

Prima Sejahtera melaksanakan kegiatan usaha perkebunan. Perbuatan Terdakwa 

selaku General Manager PT Tunas Prima Sejahtera dengan perbuatan PT Tunas 

Prima Sejahtera selaku korporasi tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam 

melaksanakan kegiatan usaha bidang perkebunan.  

 



 
 

 
 

Segala akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa selaku General 

Manager PT Tunas Prima Sejahtera sepanjang dalam lingkup tugas, kewajiban 

mewakili perusahaan adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa termasuk pengurus 

(Direksi/Komisaris) dan perusahaan PT Tunas Prima Sejahtera. 

 

 

 

B. Saran 

1. Dengan adanya pengaturan pembakaran hutan dan atau lahan, diharapkan 

penegak hukum agar dalam menangani kasus yang berhubungan dengan hutan 

dan atau lahan agar lebih tegas dalam penangannya dan perlunya peningkatan 

peran instansi terkait dalam penyuluhan fungsi hutan dan atau lahan dan hukum 

tentang pembakaran lahan, serta kesadaran masyarakat dalam upaya mencegah 

pembukaan lahan dengan cara membakar. 

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya mempertimbangkan hal-

hal yang meringankan terdakwa dan yang memberatkan agar dalam vonisnya sesuai 

apa yang diperbuat oleh pelaku. 
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