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JAKARTA-HUMAS, "Alam tidak pernah mengenal hakimnya namun hakim harus mengenal
alam tempatnya bertugas". Hal ini diungkapkan Justice Antonio Herman Benjamin, Hakim
Agung pada High Court of Brazil dalam diskusi bertajuk World Justicial Institute for the
Environment yang diselenggarakan oleh MA pada Senin, 14 April 2014, di ruang Wiryono
gedung utama MA. Isu mengenai Lingkungan Hidup bukan hanya menjadi pekerjaan rumah
bagi Indonesia dan Brazil, tapi seluruh negara di dunia. Pembalakan liar, pembakaran hutan,
penembakan liar satwa menjadi ancaman kejahatan lingkungan dewasa ini. Di mata Justice
Antonio, yang menjadi pembahasan utama adalah hukuman apa yang pantas dijatuhkan
kepada para pelaku kejahatan lingkungan. "Kalau dalam kasus pembunuhan misalnya,
pembunuh seseorang dapat langsung dijatuhi hukuman karena faktanya memang jelas dia
membunuh manusia. Sementara, jarang terdengar penembak satwa langka dijatuhi hukuman
pidana berupa penjara. Belum lagi secara perdata, menentukan berapa besaran ganti rugi atas
para pelaku pembakaran hutan. Para pelaku kejahatan lingkungan tersebut sebenarnya tidak
hanya membunuh yang hidup saja, namun aset-aset di dalamnya. Satwa liar yang ikut musnah
ekosistem yang rusak, kejahatan yang dilakukannya adalah kejahatan terhadap pondasi hidup"
paparnya.

  

Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara hutan terluas di dunia memiliki andil dalam upaya
penegakan hukum lingkungan. MA RI sendiri telah menerbitkan Surat Keputusan tentang
sertifikasi Hakim Lingkungan yang sampai saat ini telah tercatat sebanyak 117 hakim. Terdiri
dari hakim tingkat pertama, dan hakim tingkat banding dari Peradilan Umum dan Peradilan Tata
Usaha Negara.

  

Ketua MA RI dalam ucapan selamat datangnya, menyampaikan rasa terima kasih atas
rekomendasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
kepada MA untuk menghadirkan Justice Antonio Benjamin dalam diskusi ini. " Meskipun sistem
hukum yang berbeda, namun pada hakekatnya pasti ada persamaan dalam penegakan dan
perlindungan penanganan sengketa lingkungan hidup. Sehingga diskusi ini akan membuka
wawasan dan bermanfaat bagi penegakan hukum lingkungan" tegasnya.
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Diskusi yang dimoderatori oleh Ketua Kamar Pidana MA ini dihadiri oleh para Hakim Agung,
Duta Besar Brazil untuk Indonesia, para hakim bersertifikasi lingkungan, dan perwakilan dari
UKP4. Diskusi diakhiri dengan pemberian cindera mata dari Ketua MA RI kepada Jsutice
Antonio Herman Benjamin. (Ifh/humas)
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