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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Negara Indonesia sebagai Negara hukum, memiliki bermacam-macam 

peraturan hukum, salah satunya adalah Undang-undang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang digunakan untuk mengatur tindak pidana 

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun jenis tindak 

pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana terhadap perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah 

yang menyangkut masyarakat luas. Dalam mengelola lingkungan hidup harus 

diperhatikan aspek perlindungan hukum lingkungan. Kerusakan lingkungan 

merupakan persoalan yang serius jika dilihat dari akibat yang ditimbulkan tidak 

hanya akan berdampak pada lingkungan tetapi juga menyangkut kesejahteraan 

masyarakat. 

Menurut Turban (2005) ketika suatu organisasi mengambil suatu keputusan 

rumit atau memecahkan suatu masalah, organisasi sering melirik para pakar untuk 

mendapatkan nasihat. Pakar yang dipilih memiliki pengetahuan khusus dan 

berpengalaman dimasalah tersebut. 

Masalah hukum pidana sangat kompleks, sehingga sulit bagi orang awam 

untuk mngerti dan memilah pasal-pasal yang mengatur kasus hukum. Hal ini sering 

membingungkan bagi orang awam ketika terlibat dalam suatu kasus hokum, 

sehingga perlu ada sebuah program komputer untuk membantu, memahami dan 

memilah pasal-pasal yang terlibat dalam suatu kasus hukum pidana, baik sebagai 

tersangka, korban maupun sebagai pihak keluarga dari tersangka ataupun korban. 

Penulis mengangkat tema sistem penentu pasal tindak pidana undang-undang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengembangan aplikasi sistem 

dibidang hukum diharapkan dapat memudahkan bagi masyarakat terutama 

masyarakat awam (awam dalam dunia hukum) untuk mengetahui, mengerti dan 

memahami tindak pidana dan ancaman hukumanya seperti yang sudah diatur dalam 

undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem ini juga 

diperlukan untuk mensosialisasikan tentang undang-undang perlindungan dan 
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pengelolaan lingkungan hidup terhadap masyarakat agar diharapkan masyarakat 

lebih memiliki sikap tanggung jawab terhadap hukum serta berguna untuk saran 

kepada hakim dalam menentukan tindak pidana terhadap tersangka sesudah berkas-

berkas penyidikan dari kepolisian diserahkan kepada pengadilan untuk diberikan 

vonis kepada tersangka. Aturan dalam perundang-undangan khususnya dalam 

KUH Pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus sesuai. Karena 

untuk menindak pidana tersangka tidak boleh salah atau keluar dari aturan yang ada 

didalam buku undang-undang yang berlaku. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem 

penentu pasal tindak pidana undang-undang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup berbasis aturan ? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem penentu pasal tindak pidana 

undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis aturan. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah  

1. Menggunakan bahasa pemograman PHP. 

2. Undang-undang yang digunakan adalah UU Republik Indonesia nomor 

32 tahun 2009 tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup”. 

1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka  

Dalam melakukan perancangan aplikasi sistem penentu pasal tindak pidana 

undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis 

aturan dibutuhkan beberapa literatur. Adapun literatur yang digunakan 

adalah buku, artikel, dan situs yang terkait. Mempelajari literatur mengena i 

design tampilan aplikasi yang sifatnya user friendly sehingga mudah 

dikenali oleh user. 
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2. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap 

ini dapat menggunakan data flow diagram (DFD) sebagai representasi 

desain yang dibuat. 

3. Implementasi Metode 

Pada bagian ini akan dilakukan perancangan sistem pakar Undang-Undang 

Harta dan kekayaan berbasis web. Langkah pertama adalah melakukan 

instalasi XAMPP. Kemudian melakukan coding program. 

4. Pengujian Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari sistem penentu pasal 

undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis 

aturan. 

5. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan 

berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk dilaksanakannya 

penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah kajian pustaka, sistem 

pakar, undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.  

BAB III ANALISIS DAN DESAIN SISTEM  

Bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisis sistem meliputi 

arsitektur sistem, deskripsi produk, analisis kebutuhan fungsional, analis is 

kebutuhan non fungsional, sedangkan perancangan sistem meliputi data flow 

diagram dan perancangan antarmuka. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, 

hasil pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 




