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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam 

menunjang pembangunan nasional.
1
 Indonesia merupakan negara tropis yang 

telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal 

maupun ilegal dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran 

lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.
2
 Permasalahan 

illegal logging sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, 

karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, tetapi 

juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur.
3
 

Pengertian illegal logging diterangkan dalam Pasal 1 angka 4 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi, “Pembalakan liar adalah 

semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang 

terorganisasi”. Departemen kehutanan mengungkapkan, pembalakan ilegal 

dilakukan oleh suatu bisnis kegiatan kriminal yang dikelola dengan baik dan 
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memiliki pendukung yang kuat yang secara fisik mengancam otoritas 

penegakan hukum kehutanan.
4
 

Pada akhir tahun 2011, dari keseluruhan wilayah Kabupaten Wonogiri 

seluas 182.236,24 Ha masih terdapat lahan kritis (sangat kritis, agak kritis 

dan potensial kritis) seluas 44.184,355 Ha. Pembangunan sektor kehutanan 

mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Dinas Kehutanan 

merupakan salah satu dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Wonogiri yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah 

daerah dalam bidang Kehutanan.
5
 

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian mengenai Illegal logging guna menyusun sebuah skripsi dengan 

judul “PERANAN DINAS KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI 

TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Wonogiri)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana illegal logging 

dalam hukum pidana di Indonesia? 

                                                           
4
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2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten 

Wonogiri dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri 

dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana illegal 

logging dalam hukum pidana di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan 

Kabupaten Wonogiri dalam menanggulangi tindak pidana illegal 

logging. 

c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten 

Wonogiri dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka manfaat penelitian 

adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana; 

2) Memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu 

hukum pidana khusus. 
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b. Manfaat Praktis 

Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi 

aparat penegak hukum, instansi perlindungan hutan maupun 

masyarakat terkait dengan Illegal Logging terhadap kelangsungan dan 

keberadaan hutan. 

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

E. Metode Penelitian 

Mengingat pentingnya metode penelitian dalam menemukan, 

menentukan dan menganalisis suatu masalah, maka dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode sebagai berikut: 
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1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian 

ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang 

dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti 

data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan 

mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.
6
 

2. Jenis Penelitian 

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih deskriptif yaitu memberikan 

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala 

lainnya.
7
 Dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan mengenai 

Peranan Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal 

logging. 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis 

mengambil lokasi penelitian di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Wonogiri 3,5 Km Bulusulur, Wonogiri. 

4. Jenis data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber 

primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang 

                                                           
6
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diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni 

di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan 

sebagainya.
8
 Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

meliputi: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kehutanan; 

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 

d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 

e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan 

dan pemberantasan perusakan hutan; 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, dan literatur 

karya ilmiah yang terkait dengan penelitian Peranan Dinas 

Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging. 
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 Amirudin & Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini, akan dikumpulkan melalui 

2 teknik pengumpulan data yaitu: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yang akan dilakukan dengan cara mencari, 

menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

doktrin-doktrin, data sekunder yang lain berkaitan dengan Peranan 

Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara datang langsung ke lapangan.
9
 Teknik yang digunakan 

penulis yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu 

metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab, yang dilakukan 

secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian. Adapun 

responden yang ingin diteliti terdiri dari beberapa staff yang ahli di 

bidangnya yang bekerja di Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Wonogiri. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui 

pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk 

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga 

                                                           
9
 Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: 

Mandar Maju, hal. 75 
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memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal 

ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali 

bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi 

jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan 

data tersbut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-

undangan yang berkaitan dengan peranan dinas kehutanan dalam 

menanggulangi tindak pidana illegal logging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Sistematika Skripsi 
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Skripsi yang penulis susun ini terbagi dalam 4 bab, dimana antara bab 

yang satu dengan yang lain saling berhubungan, adapun sistematika skripsi 

sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai 

keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

skripsi. 

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisikan uraian singkat dasar 

teori skripsi yang meliputi, tinjauan umum tentang Dinas Kehutanan 

Kabupaten Wonogiri, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang 

pengertian hutan, jenis-jenis hutan, pengertian dan jenis-jenis illegal logging. 

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan 

menguraikan dan membahas mengenai pengaturan sanksi bagi pelaku tindak 

pidana illegal logging dalam hukum pidana di Indonesia, hambatan yang 

dihadapi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri dalam melakukan 

menanggulangi tindak pidana illegal logging, serta upaya yang telah 

dilakukan Dinas Kehutanan Kabupaten Wonogiri dalam menanggulangi 

tindak pidana illegal logging 

Bab IV adalah bagian penutup, yang berisikan kesimpulan yang 

diambil berdasarkan hasil penelitan dan saran dari hasil penelitian hukum 

yang dilakukan oleh penulis. 


