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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang 

dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak 

ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang 

sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan 

akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang 

nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat 

ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. 

Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan 

secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik 

generasi sekarang maupun yang akan datang.  

Kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan 

penyimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia 

internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan 

kepentinganan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara 

berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. 

Hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh 

pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan juga merupakan suatu kumpulan 

tumbuhan yang menempati daerah yang luas. Hutan dapat ditemukan baik di 

daerah yang beriklim tropis maupun daerah beriklim dingin. Hutan memiliki 

banyak fungsi antara lain sebagai tempat/habitat bagi hewan dan tumbuhan, 

penampung karbon dioksida. 

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki hutan 

terluas di dunia. Guna melindungi dan menjaga ekosistem yang ada, 

pemerintah memiliki lembaga dan undang-undang yang mengatur tentang hal 

ini. Namun pada kenyataannya meskipun ada peraturan dan perundang-
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undangan tersebut masih banyak ditemukan praktek-praktek kejahatan antara 

lain seperti Pembalakan Liar atau Illegal Logging. 

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati 

di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang 

disebut Megadiversity Country. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi 

ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik di 

Indonesia. Dalam, kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah 

berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang 

menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia. Terlepas dari 

keberhasilan penghasil devisa, peningkatan pendapatan, menyerap tenaga 

kerja, serta mendorong pembangunan wilayah, pembangunan kehutanan 

melalui pemanfaatan hutan alam menyisakan sisi yang buram. Sisi negatif 

tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan 

kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh 

adanya penebangan liar (Illegal Logging). 

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga 

akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi 

tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Berbagai faktor 

penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat 

perbuatan kesengajaan atau kelalaian subyek hukum yang terdiri dari manusia 

dan atau badan hukum, karena ternak dan daya-daya alam misalnya gempa 

bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya, dan juga dapat terjadi karena 

serangan hama dan penyakit pohon. 

Di daerah-daerah pinggiran kawasan hutan banyak ditemui kasus di 

mana orang atau warga masyarakat karena alasan ekonomi melakukan 

penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin, ditangkap, 

ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana illegal logging 

sebagaimana ketentuan pasal 50 dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan.  

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, kegiatan menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu 
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hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang tersebut dikenakan pidana 

sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 50 jo Pasal 78 UU No. 41 Tahun 

1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan 

apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP.  

Ketentuan penjelasan Pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 yang dimaksud 

dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum 

maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut 

tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang 

pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama. 

Meskipun diatas kertas, Indonesia telah menyisihkan 19 juta hektar 

atau 13 persen dari total hutan alam yang ada di Indonesia dalam suatu 

jaringan ekosistem yang telah ditetapkan menjadi kawasan-kawasan 

konservasi dimana kawasan-kawasan tersebut sengaja diperuntukkan bagi 

kepentingan pelestarian plasma nutfah, jenis dan ekosistem yang banyak 

diantaranya sangat unik dan dianggap merupakan warisan dunia (world 

heritage). Namun demikian kenyataannya menunjukkan bahwa kawasan-

kawasan tersebut saat ini sangat terancam keberadaan dan kelestariannya 

akibat kegiatan penebangan liar. 

Konstruksi baku mengenai pengertian dan definisi illegal logging 

sampai saat ini belum terjadi kesepakatan. Beberapa kalangan mendefinisikan 

illegal logging berdasarkan sudut pandang masing-masing. Secara etimologi, 

illegal logging berasal dari kata ”illegal” yang berarti praktek tidak sah dan 

”logging” yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian 

illegal logging dapat diterjemahkan sebagai praktek pemanenan kayu secara 

tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik diartikan sebagai praktek 

penebangan liar, sedangkan dari aspek integratif diartikan sebagai praktek 

pemanenan kayu beserta proses-prosesnya secara tidak sah atau tidak 

mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan.
1
  

                                                 
1
 Riza Suarga, 2005, Pemberantasan Illegal  Logging, Optimisme di Tengah Praktek  

Premanisme  Global, Wana Aksara, Banten,  hal. 9 
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Dengan mengacu pada terminologi bahasanya, Riza Suarga
2
 

mendefinisikan illegal logging sebagai suatu praktik eksploitasi hasil hutan 

berupa kayu dari kawasan hutan Negara melalui aktifitas penebangan pohon 

atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil 

tebangan secara tidak sah. Kegiatan illegal logging ini meliputi kegiatan 

illegal processing dan illegal trade. 

Untuk peristilahan, setidaknya ada dua peraturan perundangan yang 

menyebut Illegal logging sebagai penebangan kayu Ilegal yaitu Inpres Nomor 

5 tahun 2001 Tentang Pemberantasan penebangan kayu illegal (illegal 

logging) Dan peredaran hasil hutan illegal di kawasan ekosistem Leuser dan 

taman nasional tanjung puting dan Inpres Nomor 4 Tahun 2005 Tentang 

Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan Dan 

Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. 

Perkembangan hukum pidana Indonesia dipengaruhi oleh masyarakat 

dengan percepatan dapat akses informasi dan teknologi yang pada akhirnya 

menimbulkan bentuk kejahatan baru.  Apabila melihat modus operandi 

(praktek atau cara-cara) dari kegiatan penebangan secara tidak sah (illegal 

logging) maka tindak pidana tersebut dapat dikategorikan telah menjadi 

rangkaian atau gabungan dari beberapa tindak pidana, atau tindak pidana 

berlapis. Beberapa tindak pidana tersebut antara lain adalah (1) kejahatan 

terhadap keamanan negara (2) kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan 

hak kenegaraan (3) kejahatan yang membahayakan keamanan umum maupun 

(4) pencurian. 

Alasan bahwa tindak pidana illegal logging dapat disebut sebagai 

kejahatan berlapis karena kejahatan tersebut bukan hanya semata-mata 

menyangkut ditebangnya sebuah pohon secara tidak sah dan melawan hukum. 

Akan tetapi juga menyebabkan negara menjadi tidak aman dengan munculnya 

keresahan masyarakat, tidak dilaksanakannya kewajiban melakukan 

perlindungan hutan namun justru melakukan tindakan merusak, termasuk 

                                                 
2
  Ibid, hal 6-7 
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menurunnya daya dukung lingkungan, rusaknya ekosistem dan hancurnya 

sistem kehidupan masyarakat lokal yang tidak dapat dipisahkan dengan hutan 

itu sendiri. Illegal logging juga dapat disebut sebagai kejahatan terhadap hak-

hak asasi manusia, terhadap lingkungan dan terhadap hutan itu sendiri. 

Ketentuan tentang tindak pidana sebagaimana disebut diatas (1 sampai 

dengan 4) serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelakunya, diatur di 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht). 

Sementara itu ketentuan yang mengatur serta sanksi yang dapat dikenakan 

sanksi pidana berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

Sejauh ini definisi dari illegal logging masih banyak dipersoalkan. UU 

No. 41 Tahun 1999 sendiri tidak memberikan batasan dari Illegal Logging. 

Tidak adanya batasan yang jelas tersebut akan menyebabkan ketidak 

konsistennya aparat hukum, masyarakat dan menjadi peluang bagi para 

pelaku untuk membebaskan diri. Selain persoalan pengertian maka ruang 

lingkup dari illegal logging juga menjadi persoalan yang belum jelas hingga 

saat ini.  

Akibat ketidakjelasan pengertian atau definisi illegal logging tersebut 

juga memberikan rasa ketidakadilan terhadap masyarakat, dalam hal ini 

berkaitan dengan putusan pengadilan khususnya untuk mengkategorikan 

bahwa perkara tersebut termasuk sebagai perkara illegal logging atau perkara 

pencurian biasa. Pernyataan di atas jelas bahwa ketidakjelasan definisi illegal 

logging oleh Undang-undang telah menggeser nilai keadilan dalam 

penegakan hukum. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk Tesis ini dengan judul “Model Penanganan Perkara 

Illegal Logging Dalam Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus di 

Pengadilan Negeri Ngawi). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi Model Penanganan 

Perkara Illegal Logging Dalam Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus 

di Pengadilan Negeri Ngawi). Dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengakomodasian keadilan distributif dalam penanganan 

perkara illegal logging di Pengadilan Negeri Ngawi? 

2. Bagaimanakah model ideal penanganan perkara illegal logging dalam 

perspektif keadilan distributif?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Beberapa pemaparan mengenai rumusan masalah yang menjadi pokok 

dalam penelitian ini ditujukan untuk beberapa hal yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan  pengakomodasian keadilan distributif dalam 

penanganan perkara illegal logging di Pengadilan Negeri Ngawi. 

2. Untuk mengkaji model ideal penanganan perkara illegal logging 

dalam perspektif keadilan distributif. 

Manfaat dari penelitian ini dikualifikasi ke dalam dua manfaat yakni 

manfaat teoritis dan manfaat praktis.  Kedua manfaat tersebut dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

ilmu hukum pidana, khususnya berkaitan dengan perkara illegal 

logging. 

b. Diharapkan memiliki gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan 

penanganan perkara illegal logging. 

c. Diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan 

ilmu hukum khususnya hukum pidana. 

2. Manfaat Praktis. 

Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para 

pengambil kebijakan, dalam hal ini: 
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a. Para aparat penegak hukum khususnya hakim dalam proses 

penegakan hukum yang berkaitan dengan perkara illegal logging. 

b. Para anggota legislatif (DPR) dalam pembentukan hukum, 

khususnya mengenai substansi model penanganan perkara illegal 

logging. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu 

dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-

bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat 

peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan 

yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami 

sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.
3
 

Pendekatan yuridis normatif karena yang akan diteliti lebih jauh 

adalah Putusan Pengadilan Negeri. Penelitian hukum normatif terhadap 

peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tujuan untuk: 

a. Menarik asas-asas hukumnya. 

b. Menelaah sistematikanya. 

c. Mengadakan evaluasi terhadap taraf sinkronisasinya, baik secara 

vertikal maupun horisontal. 

d. Mengadakan identifikasi terhadap pengertian dasar dari sistem hukum. 

2. Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang 

terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-

undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: 

                                                 
3
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, Rajawali, Jakarta, hal 15. 
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1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok 

Hukum Agraria. 

2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang 

Perlindungan Hutan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

3) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam dan ekosistemnya. 

4) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

5) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001. 

6) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

yang telah diubah dengan Undang-undang No. 19 tahun 

2004. 

7) Inpres No. 5 Tahun 2001 Tentang Perbuatan Penebangan 

Kayu Illegal Logging dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di 

Kawasan ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung 

Puting. 

8) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

9) Putusan Pengadilan Negeri Ngawi (tingkat pertama) yang 

menyangkut tindak pidana illegal logging. 

10) Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang penanganan 

perkara illegal logging. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder 

dalam penelitian ini yaitu KUHP, KUHAP, buku yang relevan dengan 

penelitian dan artikel, jurnal maupun karya ilmiah yang relevan dengan 

penelitian. 

c. Bahan Hukum Tertier 
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Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan 

hukum tertier tersebut merupakan literatur pendukung yang berupa 

makalah seminar, majalah, kamus, ensiklopedia, serta artikel hukum. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Setelah seluruh data sekunder tersebut terkumpul selanjutnya 

diolah, diedit dan Metode yang digunakan oleh penulis dalam 

pengumpulan data adalah  

a. Wawancara Mendalam 

Metode wawancara atau interview adalah metode 

pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan tanya 

jawab langsung dengan subyek penelitian. Sugiyono  mengatakan 

bahwa interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan 

data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan 

sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.
4
 

Sedangkan Nasution  menyatakan bahwa interview adalah 

merupakan metode yang bersifat langsung dan merupakan suatu 

bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan 

memperoleh informasi.
5
 Untuk memperoleh informasi penulis 

melakukan wawancara dengan Hakim selaku pemegang kekuasaan 

yudikatif yang memegang kekuasaan untuk menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana illegal Logging. 

b. Kajian Dokumen 

Dokumen sebagai sumber data bisa digunakan untuk 

menguji, menafsirkan dan bahkan bisa meramalkan. Dokumen juga 

bisa berupa tulisan pribadi dan dokumen resmi. Pengumpulan data 

dengan mempergunakan metode dokumentasi berarti suatu cara 

mengumpulkan data dengan mengambil data dari sumber-sumber 

dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah suatu catatan atau 

                                                 
4
 Sugiyono. 2002, Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta, hal 56 

5
 Nasution, 2003,  Metode Penelitian Nuralistik Kualitatif,  Bandung: Tarsito, hal 98 
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keterangan-keterangan tertulis dan bahan pustaka baik dari media 

cetak maupun elektronik yang menunjukkan tentang peristiwa atau 

kejadian-kejadian masa yang lampau sehingga dapat memberikan 

berbagai macam keterangan. 

c. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk 

mengolah hasil penelitian menjadi laporan. Analisis data adalah 

proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola kategori 

dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis 

data logika deduktif dengan pendekatan kualitatif. Dalam 

konstruksi silogisme deduksi sebagaimana dalam kajian hukum 

yang berasas moral keadilan ini, sesuatu yang self evident dan 

berlaku universal akan ditempatkan sebagai premis mayor, 

sedangkan kasus-kasus perilaku hendak dipertanyakan sebagai 

premis minornya, maka konklusi yang didapat adalah apakah 

norma hukum atau norma moralnya untuk kasus yang 

dipertanyakan itu.  

“Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari 

tulisan atau ungkapan dari tingkah laku yang datanya 

diobservasi dari manusia”.
6
 

 

Analisis kualitatif adalah analisi yang dilakukan dengan cara 

menggambarkan dan menganalisa (deskriptif analisis) putusan-

putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana illegal 

logging. Dengan menggunakan indikatro-indikator yang ada dalam 

teori keadilan maka akan terlihat dalam penanganan perkara illegal 

logging. Setelah itu ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban 

terhadap permasalahan-permasalahan didalam penelitian ini. 

                                                 
6
 Burhan Ashofa, 1998, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 16-17 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan dari bagan tersebut di atas sebagai berikut: dengan 

terjadinya tindak pidana illegal logging maka berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilakukan penegakan 

hukum, dalam penegakan hukum tersebut dapatkah terwujud rasa keadilan 

kepada masyarakat terkait. 

 

F. Originitas Penelitian 

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang terkait dan relevan dengan 

tema penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Hervendo pada tahun 2007 dengan judul Declining illegal 

logging requires our support and solutions. Penelitian yang dilakukannya 

memperoleh strategi untuk menghentikan atau mengurangi illegal logging 

secara internasional, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Negara-

negara terkait untuk menekan peredaran hasil illegal logging 

Tindak Pidana 

Illegal Logging 

Peraturan 

Perundang-undangan 

Penegakan Hukum 

Tindak Pidana 

Illegal Logging 

Terwujudnya 

keadilan terhadap 

para pihak terkait 
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2. Adam Federman ditahun 2009 mengangkat judul Borderlands: illegal 

logging threatens Russia's last great wilderness. Hasil penelitiannya yaitu 

bahaya illegal logging yang mengancam Rusia walaupun telah banyak 

dilakukan gerakan-gerakan yang menentang illegal logging hingga 

akhirnya dengan regulasi yang baik dapat dilakukan untuk menekan 

tingginya illegal logging. 

3. Sedangkan Emma Marris pada tahun 2006 mengetengahkan judul Illegal 

logging in decline, dalam penelitiannya membuat kesimpulan bahwa 

kebijakan oleh pemerintah sangat menentukan untuk menurunkan aktifitas 

illegal logging. 

 

 


