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SURAT PERNYATAAN 

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

Bismillahirrohman nirrohim 

Yang bertanda tangan dibawah  ini, saya : 

 Nama   : IRYADI SUPARNO S. 

 No. Mahasiswa  : 10.410.427 

 

Bahwa adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah 
melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir/T.A) berupa skripsi, dengan judul :   

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DARI SUATU KORPORASI YANG TERLIBAT 

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP 
Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan : 

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya 
tunduk dan patuh pada kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang 
dapat dikatagorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”; 

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk 
kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan 

kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas 
Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini. 

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima 

sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana,  jika saya terbukti secara kuat dan  
meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap 
kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta 
menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang di tunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda 
plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Islam Indonesia. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani dan jasmani, 
dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.  

Di buat di   : Yogyakarta 

Pada Tanggal  : 20 April 2017 

Yang membuat pernyataan 

 

  

(IRYADI SUPARNO S.) 
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CURRICULUM VITAE 

1. Nama Lengkap : Iryadi Suparno S. 

2. Tempat Lahir   : Bagan Batu 

3. Tanggal Lahir   : 29 Maret 1991 

4. Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

5. Golongan Darah  : - 

6. Alamat Terakhir  : Jl. Kaliurang Perum pamungkas,Parikesit No. E28 

Yogyakarta.  

7. Alamat Asal   : Desa libo jaya 

 Kec. kandis Kab. Siak, Riau. 

8. Identitas Orang Tua : 

a. Nama Ayah : Ngatmin 

    Pekerjaan    : Wiraswasta 

b. Nama Ibu    : Nur Aydar Siregar 

    Pekerjaan    : Ibu rumah tangga 

9. Riwayat Pendidikan  : 

a. SD  : SD Negri 007 Sam-Sam 

b. SMP  : MTs Al-ikhlas libo jaya 

c. SMA  : SMA LKMD kandis 

10. Organisasi   : 

a. PUJAKESUMA (Putra jawa kelahiran sumatra) 

b. PEMULA (persatuan muda-mudi desa libo jaya) 

c. Karang taruna desa libo jaya 

d. KAMAL JOGJA (keluarga alumni ma‟had al-

muayyad jogja) 

11. Hobby    : Bersosialisasi, olah raga, musik,  

 

 

Yogyakarta, 20 April 2017 

                      Yang Bersangkutan 

 

    (IRYADI SUPARNO S.) 
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MOTTO 

Surah adh-dhuha selalu membuatku tersenyum 

   

هللا اْل ُي ْل َرهللا.... هللا ِب ُي ُي هللا اْل ُي ْل َر َر َرهللا ُي ِبهللا ْليُي  هللا ُي  يُيهللا هللاُيهللا ِب ُي ُي

 

“…Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu, 

 

 dan  Allah  tidak menghendaki kesukaran bagimu…” 

(QS. Al-Baqarah: 185) 

 

“Tak ada yang mudah, tapi tak ada yang tidak mungkin” 

(Napoleon Bonaparte) 
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Penulis persembahkan skripsi ini kepada yang tercinta : 

1. Untuk Allah S.W.T yang telah memberikan penulis ilmu, nikmat dan rezki 

sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. 

2. Untuk Ayah dan Ibu tersayang yang selalu mencurahkan segala kasih 

sayang serta doa restunya di setiap saat, sejak penulis dilahirkan kedunia 

sampai saat ini. 

3. Untuk abangku jefri cahyadi dan adik-adikku: putri jamilah, sri haryati, 

agung budi sunarto, nabila sintya ulfa dan sumua keluargaku tanpa 

terkecuali yang selalu tak henti-hentinya memberikan semangat dan 

perhatiannya kepada penulis. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu‟alaikum.wr.wb, 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan atas kehadirat Allah 

S.W.T, yang  telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan 

lahir dan batin, sehingga skripsi yang Insyaallah berjudul 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI  DARI SUATU 

KORPORASI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA LINGKUNGAN 

HIDUP Alhamdulillah dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun guna 

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas 

Hukum Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana di UII (Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta). 

Kendala dan hambatan banyak sekali penulis hadapi dalam proses 

penyusunan skripsi ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari 

semua pihak, skripsi dapat selesai disusun pada waktunya walau lewat dari 

perkiraan penulis. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-

tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis 

menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada:  

1. Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai 

kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 



x 
 

2. Kepada Junjungan Nabi Besar  Muhammad S.A.W sebagai panutan umat 

Islam di muka bumi ini. 

3. Kepada Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam 

Indonesia. 

4. Kepada Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia. 

5. Kepada Bapak Muh. Abdul Kholiq S.H. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing   

yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi 

ini. 

6. Kepada Birokrasi kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 

(Bapak Rektor dan Dekan beserta jajarannya yang telah mengajari penulis 

bagaimana mencari dan menikmati ilmu). 

7. Kepada seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 

terima kasih untuk setiap detik waktu yang diluangkan untuk penulis. 

8. Kepada Kedua Orang Tua penulis yang sangat penulis hormati dan cintai, 

Ngatmin dan Nur Aydar Siregar dan seluruh keluarga besar yang selalu 

memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis. Terima kasih sedalam-

dalamnya untuk kalian. 

9. Untuk Sahabat yang sekaligus keluarga class E 2010 (enggar, rahmad 

robuwan, hari hanggara, rahmad firdaus, azhon siregar, m.nur fadhilah, akba, 

agha fidel, mirazuddin, ade riyanda) dan KAMAL JOGJA (Keluarga Alumni 

ma‟had al-muayyad Yogyakarta) yang telah memberikan waktu dan 
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kesempatannya untuk menemani penulis selama menjalankan pendidikan dan 

di dalam penulisan skripsi ini. 

10. Untuk kembaranku ketika aku bercermin, kadang aku suntuk sama dirimu, 

tapi kadang aku love padamu, semoga kedepannya kita selalu damai menjalani 

hidup ini sampai akhir hayat.  

11. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UII 2010, yang tak bisa 

penulis sebutkan satu-persatu. 

12. Dan untuk almamater tercintaku Universitas Islam Indonesia. 

Penulis mengucapkan banyak terimakasih, karena penulis sadari 

bahwasannya sangatlah berarti bantuan-bantuan yang telah diberikan  Semoga 

amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T dan juga 

penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi 

acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. 

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

Wassalammu‟alaikum. Wr. Wb  

                            Yogyakarta, 20 April 2017 

       Penulis, 

 

 


