
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Hutan merupakan suatu bentuk kehidupan yang tersebar diseluruh dunia 

dan ditemukan didaerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah 

maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar, yang harus dijaga 

dan di lestarikan serta di kelola dengan baik. Kawasan hutan di Indonesia menurut 

data hasil perkiraan oleh Citra Satelit mencapai 93,92 juta hektar pada tahun 2010, 

dan lahan hutan terluas adalah di Papua 32,36 juta hektar, Kalimantan 28,23 juta 

hektar, Sumatera 14,65 juta hektar, Sulawesi 8,87 juta hektar, Maluku dan Maluku 

Utara 4,02 juta hektar, Jawa 3, 09 juta hektar, serta Bali dan Nusa Tenggara 2,7 

juta hektar.
1
 

 Aset negara yang berupa hutan tersebut telah rusak oleh oknum-oknum 

yang tidak bertanggung jawab melalui aksi pembalakan liar. Data Badan 

Planologi Kehutanan memperkirakan laju kerusakan hutan (deforestasi) rata-rata 

tahun 2010-2014 untuk 7 (tujuh) pulau di Indonesia adalah, Sumatera 269.100 

hektar/tahun, Kalimantan 246.020 hektar/tahun, Sulawesi 173.260 hektar/tahun, 

Maluku 42.960 hektar/tahun, Papua 143.680 hektar/tahun, Jawa 142.560 
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hektar/tahun, Bali dan Nusa Tenggara 71.960 hektar/tahun, atau laju deforestasi di 

Indonesia rata-rata antara tahun 2010-2014 adalah 1.089.560 hektar/tahun.
2
 

Pembangunan memang akan selalu memiliki dampaknya pada lingkungan, 

begitu pula pengolahan  sumber daya alam dari hutan. Secara logis dampak ini 

bisa terjadi segera maupun beberapa waktu kemudian. Kerusakan hutan antara 

lain dipicu oleh tingginya permintaan pasar dunia terhadap kayu, meluasnya 

konvensi hutan menjadi lahan perkebunan sawit, adanya korupsi, dan tidak ada 

pengakuan terhadap hak rakyat dalam pengelolaan hutan. Tingginya permintaan 

terhadap kayu di dalam dan diluar negeri yang tidak sebanding dengan 

kemampuan penyediaan industri perkayuan legal di Indonesia. Akibatnya, terjadi 

ketimpangan antara persediaan dan permintaan kayu, yang pada akhirnya akan 

mendorong terjadinya pembalakan liar di Indonesia.
3
 Padahal hutan sesuai tujuan 

dan fungsi pengelolaanya, telah dikelompokan sebagai berikut : 

1. Hutan produksi industri adalah hutan yang dikelola untuk 

menghasilkan kayu ataupun hasil hutan bukan kayu. 

Hutan produksi dapat dikategorikan menjadi dua golongan yaitu hutan 

rimba dan hutan budidaya. 

2. Hutan lindung adalah hutan yang difungsikan untuk menjaga 

keteraturan air dalam tanah agar tidak terjadi erosi, mengatur iklim 

                                                           
2 www.dephut.go.id, “Perhitungan Defortasi (hektar/tahun)7 pulau Besar Di Indonesia Tahun 2010-2014”, 

diakses Pada Hari Rabu 9 Febuari 2015 Pukul 15.30 WIB. 

 
3 www.fwi.or.id, “Perkembangan Tutupan HUtan Indonesia”, diakses Pada Hari Rabu 9 Febuari 2015 Pukul 

18.25 WIB. 
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serta juga sebagai penanggulangan pencemaraan udara seperti CO2 

(karbon dioksida) dan CO (karbon monoksida). 

3. Hutan suaka alam adalah hutan yang dikelola untuk melindungi 

kekayaan berbagai aneka ragam hayati atau kehidupan alam. 

4. Hutan konservasi adalah hutan yang dicadangkan untuk penggunaan 

lain, dan dapat di konversi untuk non-kehutanan.
4
 

Besaran luas hutan yang dikelola serta penataan hutan menurut manfaatnya, 

adalah sebagai berikut : 

1. Hutan tetap yang luasnya diperkirakan 75.27 juta hektar dan 

dikelompokan  menjadi beberapa jenis, yaitu : 

a. Hutan konservasi luasnya 14,37 juta hektar 

b. Hutan lindung luasnya 22,10 juta hektar 

c. Hutan produksi terbatas luasnya 18,18 juta hektar 

d. Hutan produksi tetap luasnya 20,62 juta hektar 

2. Hutan produksi yang dapat di konversi seluas 10,69 juta hektar 

3. Areal penggunaan lain (Non- Kehutanan) seluas 7, 96 juta hektar. 

Pembalakan liar yang selanjutnya disebut illegal logging , marak terjadi di 

Indonesia, dan berdampak sangat negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup, 

keanekaragaman hayati, dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Indikasi 

kerusakan hutan dan lingkungan akibat illegal logging ini ditunjukan dengan 

semakin luasnya kejadian bencana alam seperti banjir bandang, kekeringan, 

kehilangan spesies tumbuhan dan fauna, dan lain sebagainya. Dampak yang luar 

                                                           
4
 Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002. 
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biasa terkait dengan perusakan hutan dan lingkungan tersebut, seharusnya 

memotivasi para pihak untuk lebih menjaga serta melestarikan hutan dan 

ekosistemnya. 

Hal ini juga diperparah dengan praktek illegal logging dari Sabang sampai 

Marauke, dan banyak dikaitkan dengan kejahatan terorganisir yang 

menggambarkan suatu fenomena terhadap perusakan hutan dan lingkungan justru 

oleh perusahaan-perusahaan di bidang kehutanan yang telah mengantongi izin hak 

pengelolaan hutan, seyogyanya izin tersebut adalah merupakan bentuk preventif 

penegakan hukum terhadap kegiatan perusakan hutan serta lingkungan.
5
 

Dalam mencegah dan menangani kerusakan hutan, pemerintah 

mengaturnya dalam Undnag undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 1 Tahun 2004 Tentang 

Perubahan atas Undang undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan 

Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan 

Kayu secara illegal di kawasan Hutan dan Pemberdayaan di seluruh Wilayah 

Republik Indonesia. 

Dalam kenyataannya, dari begitu banyak penegakan hukum pemberatasan 

illegal logging selama ini, metode konversional yang digunakan sebagian besar 

gagal diujung jalan. Permasalahan utama sulitnya penegakan hukum terhadap 

kasus illegal logging adalah actor intelektualnya adalah oknum pejabat, 

pengusaha kayu dan pemilik modal selama ini terlalu kuat untuk di tembus 

hukum. Dari ratusan kasus illegal logging yang sudah diajukan di pengadilan, 

                                                           
5 Muhamad Zainal Arifin dan Grahat Nagara, Penggunaan Instrumen Anti Korupsi  untuk mengatasi 

Kejahatan Kehutanan dan Rezim Anti Pencucian Uang dalam Kejahatan Kehutanan, ELSDA Institute, 

Jakarta, 2008, hlm. 1. 
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kebanyakan yang dihukum adalah pelaku lapangan seperti penebang kayu, sopir, 

nahkoda, anak buah kapal dan satuan pengamanan. Hal ini terjadi karena 

penindakannya hanya menggunakan pendekatan bukti fisik (follow the suspect) 

melalui Undang undang Kehutanan, sehingga sulit membuktikan oknum pejabat, 

pengusaha kayu dan pemilik modal menduduki hutan, menebang, membawa, 

menguasai, memiliki, dan mengangkut hasil hutan tanpa izin yang sah. 

Pada umumnya illegal logging dan berbagai kejahatan kehutanan terkait 

langsung dengan aktifitas Criminal yang tidak hanya kepada sector kehutanan, 

korupsi, misalnya, adalah sebuah kegiatan Criminal yang sudah sangat menyebar 

luas dimana oknum pegawai pemerintah menerima secara rutin uang suap sebagai 

imbalan untuk pemberian hak konsesi dan izin pemanfaatan hasil hutan, 

Perusahan kayu sering terlibat dalam hal penggelapan pajak atau tax evasion 

dengan melaporkan penebangan kayu yang lebih dari seharusnya. Penyelundupan 

juga sangat menonjol di sector kehutanan yang terlohat dari besarnya volume 

kayu dan hasil hutan lainnya yang dikirimkan keluar Indonesia tanpa dilengkapi 

surat-surat yang sah. 

Selama ini penanganan terhadap tindak pidana illegal logging masih 

bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan. Penegakan hukum terhadap pelaku 

korpoarasi memang tidak mudah, selain karena paradigma hukum pidana di 

Indonesia yang masih menuntut bahwa perbuatan melawan hukum haruslah di 

lakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, tindak pidana ini juga 

memang tidak mudah terungkap. Di sisi lain, tindak pidana yang dilakukan white 
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collar seringkali berkaitan dengan oknum pejabat yang menggunakan 

kewenangan politiknya untuk melindungi korporasi tersebut. 

Upaya pemberantasan illegal logging ini telah dilakukan sejak lama, 

namun belum memberikan dampak jera terhadap para pelakunya karena 

instrument hukum positif yang tersedia di Indonesia sampai dengan hari ini belum 

mampu secara maksimal menjerat mereka. Illegal logging masih marak terjadi 

secara hampir merata di seluruh Indonesia. 

Laju deforestasi hutan saati ini sudah turun dari 2,3 juta hektar per tahun 

pada periode 2004-2007 menjadi 1,08 juta hektar per tahun periode 2007-2013. 

Meskipun begitu, menurut Departemen Kehutanan kerusakan hutan dinilai masih 

sangat tinggi. Hingga saat ini sudah mencapai 60 juta hektar hutan yang telah 

dirusak oleh oknum-oknum pelaku yang tidak bertanggungjawab. Bahkan 

kerugian yang diderita oleh negara Indonesia telah mencapai angka 40-50 triliun 

Rupiah per tahun. Terbitnya Instruksi Presidan Nomor 4 Tahun 2005 ternyata 

belum mampu menekan maraknya praktik illegal logging di Indonesia. Hal ini 

dikarenakan belum optimalnya implementasi Inpres tersebut yang seharusnya 

dilakukan oleh pemerintah dan pejabat yang terkait. Maraknya illegal logging 

dalam kawasan huatan tidak hanya melibatkan pencuri kayu yang sama sekali 

tidak memiliki hak legal untuk menebang pohon, akan tetapi juga telah 

melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki izin tersebut sering melakukan 

aktivitas penebangan di luar ketentuan yang telah diatur dalam perizinan mereka. 

Tetapi mereka bisa lolos dari hukuman karena mereka memiliki izin dalam 

penebangan hutan. 
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Walaupun pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai inisiatif, 

termasuk operasi bersama melibatkan pejabat militer dan kepolisian, persoalan 

illegal logging terus muncul kepermukaan. Illegal logging sulit diberantas karena 

didukung oleh pengusaha kayu yang beroperasi seperti sebuah organisasi criminal 

dan terjadinya penyuapan dan korupsi yang melibatkan pejabat yang berwenang. 

Jika menunjuk kepada Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 

sesuai dengan makna penebangan illegal dalam Undang undang tersebut, penegak 

hukum memfokuskan investigasinya kepada menemukan bukti fisik tentang 

penguasaan kayu illegal. Para pelaku ini memang terbukti menduduki kawasan 

hutan, menebang, membawa, menguasai, memiliki, dan mengangkut hasil hutan 

tanpa izin yang sah, sesuai Pasal 50 ayat (3) Undang undang No. 41 Tahun 1999 

Tentang Kehutanan. Namun, penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk 

membuktikan adanya hubungan antara bukti fisik tersebut dengan pengusaha kayu 

dan koruptor yang menjadi aktor intelektual illegal logging.
6
   

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam 

Pasal 78 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebenranya 

sudah menjelaskan mengenai ketentuan dan sanksi pidana. Seharusnya ancaman 

ini mampu membuat para pelaku berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan 

pidana tersebut. Selama ini dalam menangani proses hukum perkara illegal 

logging, penegak hukum lebih cenderung hanya menggunakan Undang-undang 

Kehutanan yang ternyata sulit membuktikan dalam hal keterlibatan pelaku 

intelektual dan beking illegal logging. Penggunaan Undang-undang Kehutanan 

                                                           
6 Bambang Setiono, Menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang Menjerat Aktor Intelektual Illegal 

Logging, Govermance Brief Number 17, Center For International Forestry, Bogor, 2005, hlm. 1. 
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(follow the suspect) sulit membuktikan dalam keterlibatan aktor intelektual dan 

beking illegal logging memenuhi unsur-unsur yang terbukti memiliki, menguasai, 

mengangkut, hasil hutan, penebang dan pemilik alat angkut kayu.  

Pengakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging masih mengacu 

pada ketentuan sebagimana diatur dalam Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 

Tentang Kehutanan terutama dalam Pasal 50 jo Pasal 78. Masih adanya 

kelemahan dalam ketentuan Pasal 50 jo 78 Undang-undang tentang kehutanan, 

salah satunya mengenai pembuktian pelaku kasus illegal logging. Dalam Pasal 50 

disebuykan bahwa, kualifikasi pelaku illegal logging adalah mereka yang dengan 

sengaja melakukan penebangan, membawa, menguasai dan mengangkut kayu 

tanpa ijin yang sah. Dalam prakteknya aktifitas seperti penebangan, mebawa, 

menguasai dan mengangkut kayu tanpa ijin yang sah, tidak pernah dilakukan oleh 

pelaku intelktualnya dan pealku yang melindungi. Hal ini semua dilakukan oleh 

buruh  tebang dan pemilik alat angkut. Sehinggga merekalah yang selalu dijerat 

hukum, bukan pelaku utama dari tindak pidana illegal logging tersebut.  

Tindak pidana illegal logging sering kali melibatkan pihak lain, baik itu 

masyarakat pada umumnya, maupun para pejabat pemerintah. Keterlibatan pihak 

lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dalam kepustakan hukum pidana 

dikategorikan sebagai ajaran penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 sampai 

dengan Pasal 62 KUHP. Khususnya mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) 

KUHP, yang mengkualifikasikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang 

melakukan perbuatan pidana, juga diterapkan dalam kasus-kasus kejahatan tindak 

pidana illegal logging  yang melibatkan banyak pihak. Namun demikian, dalam 
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prakteknya beban pidana yang sama harus ditanggung secara bersama dalam hal 

terjadinya tindak pidana illegal logging. Hal ini dapat dianggap mengurangi rasa 

keadilan masyarakat, karena dengan kualitas dan akibat perbuatan yang tidak 

sama terhadap pelaku turut serta, dapat dipidana maksimum sama dengan si 

pembuat, menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP, sedangkan ternyata peranan 

pelaku utama tindak pidana illegal loggingnya sulit untuk ditentukan.  

Secara yuridis normatif Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan belum cukup memadai untuk menjerat para pelaku illegal logging 

tersebut. Artinya unsur-unsur yang terkandun di dalam ketentuan pasal-pasal 

Undang-undang Kehutanan masih menimbulkan berbagai penafsiran dikalangan 

penegak hukum. Selain itu, pada tataran ancaman pidana yang ditentukan dalam 

aturan tersebut masih terdapat kelemahan. Sehingga implementasi yang terjadi 

pada tataran praktek di lapangan, masih sering munculnya praktek-praktek illegal 

logging yang secara nyata telah menimbulkan kerugian multidimensi, maka yang 

menjadi permasalahan sekarang, menurut penulis selain terletak pada tataran 

yuridis normative, terletak juga pada tataran implementasi aturan tersebut 

dilapangan oleh aparat pelaksana. 

Dalam kenyataan saat ini, penerapan Undang-undang  Nomor 41 Tahun 

1999 Tentang Kehutanan terhadap kasu-kasus illegal logging yang dilakukan 

dengan melibatkan pihak lain (secara bersama-sama) masih kurang dari semangat 

yang diamanatkan dalam Undang-undang tersebut. Selain itu, dalam tindak pidana 

illegal logging  yang dilakukan secara bersama-sama, kadangkala sulit untuk 

menetukan masalah pertanggungjawaban pidana sehingga menimbulkan 
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ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban pidana, yang kemudian akan membawa 

dampak dalam penerapan sanksi pidananya. Mengingat masalah 

pertanggungjawaban pidana masih tetap didasarkan pada pertanggungjwaban 

menurut KUHP, yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu. Begitu 

pula, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama menurut 

prinsip pidana termasuk dalam ajaran penyertaan. Dalam Pasal 55 KUHP 

mengenai penyertaan, yang menjadi pokok persoalannya pun adalah masalah 

pertanggungjawaban pidana. Sehingga harus ditentukan terlebih dahulu peran dan 

kedudukan masing-masing orang yang terlibat dalam tindak pidana illegal 

logging. Apabila persoalan ini tidak ada kejalasan, maka akan mengakibatkan 

perlakuan yang tidak adil dalam dijatuhkannya sanksi pidana.  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik 

untuk menyusun skripsi dengan judul: 

“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL 

LOGGING YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA 

DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 

1999 TENTANG KEHUTAN” 

B.  Identifikasi  Masalah 

Untuk membatasi pembahasan diatas yang terlalu meluas, maka dalam 

skripsi ini akan dibahas beberapa permasalahan yang dianggap relevan dengan 

judul skripsi. Adapun rumusan masalah yang akan dikembangkan dan diuraikan 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagain berikut: 
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1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana illegal logging 

yang dilakukan secara bersama-sama dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP 

dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan? 

2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal 

logging yang dilakukan secara bersama-sama dalam prakteknya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang sudah saya uraikan diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku 

tindak pidana illegal logging yang dilakukan secara bersama-sama 

dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 Tentang.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap 

pelaku tindak pidana illegal logging yang dilakukan secara bersama-sama 

dalam prakteknya.   

 

D. Kegunaan Penelitian 

Selain tujuan-tujuan tersebut diatas, penulisan skripsi ini juga diharapkan 

bermanfaat untuk berbagai gal diantaranya: 

1. Kegunaan Teoritis 
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a. Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini diharapkan 

dapat menambah pemahaman kepada semua pihak yang berhubungan 

dengan dunia hukum pada khususnya. Skripsi ini juga diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan 

perundang-undangan mengenai grasi. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi data sekunder bidang hukum, 

khususnya bidang hukum pidana guna menunjang bahan pustaka bagi 

penelitian yang relevan. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan 

rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat 

penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, penuntut umum agar dapat secara 

optimal menjalankan prosedur hukum yang berlaku sehingga penyelesaian 

hukumnya dapat berjalan secara efektif dan menunjang kepastian hukum. 

E. Kerangka Pemikiran 

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk 

mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum 

acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada 

hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya 

saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana 

formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-

alatnya melaksanakan haknya untuk memindana dan menjatuhkan pidana. 
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Sedangkan hukum pidana (materil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang 

menunjukan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa 

yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. 

Dilihat dalam garis-garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi 

sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana 

merupakan bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan 

tentang aturan umum hukum pidana (yang dikaitkan/berhubungan dengan) 

larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) 

tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang 

melanggar larangan itu. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus 

dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkanna sanksi pidana yang 

diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya. Tindakan dan upaya-

upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya 

(misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan di dakwa sebagao 

pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan 

dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya 

yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum 

tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan 

negara dalam upaya negara meneggakan hukum pidana tersebut.
7
 

Penebangan kayu secara liar (illegal logging) merupakan masalah yang 

sangat serius dalam bidang lingkungan hidup pada sektor kehutanan indonesia 
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Pidana, Cetakan Ke-6, PT Rajagrafindo Persada, 2011, hlm.1. 
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saat ini, karena tidak hanya terjadi di hutan produksi tetapi sudah menambah ke 

kawasan hutan lindung dan konservasi. 

Masalah illegal logging Stephen Devenish, ketua misi Forest Low 

Enforcement Governance and Trade (FLEGT) dari Uni Eropa, mengatakan bahwa 

illegal logging adalah penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia dan menjadi 

masalah serius di dunia.
8
 

Buruknya pola penanganan konvensional oleh pemerintah sangat 

memperngaruhi efektifitas penegak hukum. Pola penanganan yang hanya 

mengandalkan delapan belas instansi sesuai ketentuuan dalam isntruksi Presiden 

Nomor 4 Tahun 2005 tentang pemeberantasan penebangan kayu secara illegal di 

kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dalam 

satu mata rantai pemberantasan Illegal Logging turut menentukan penegakan 

hukum din Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang tidak stabil.
9
 

Pengakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging masih mengacu 

pada ketentuan sebagimana diatur dalam Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 

Tentang Kehutanan terutama dalam Pasal 50 jo Pasal 78. Masih adanya 

kelemahan dalam ketentuan Pasal 50 jo 78 Undang-undang tentang kehutanan, 

salah satunya mengenai pembuktian pelaku kasus illegal logging. Dalam Pasal 50 

disebuykan bahwa, kualifikasi pelaku illegal logging adalah mereka yang dengan 

sengaja melakukan penebangan, membawa, menguasai dan mengangkut kayu 

                                                           
8 Nurdiana, (et.al), Korupsi Dan Illegal Logging Dalam System Desentralisasi, Pustaka Pelajat, Yogyakarta, 

2005, hlm. 4. 
9 www.icel.co.id, Konferensi Nasional Pemberantasan Illegal Logging, diakses Pada Hari Rabu 9 Febuari 

2015 Pukul 15.45 WIB. 
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tanpa ijin yang sah. Dalam prakteknya aktifitas seperti penebangan, mebawa, 

menguasai dan mengangkut kayu tanpa ijin yang sah, tidak pernah dilakukan oleh 

pelaku intelktualnya dan pealku yang melindungi. Hal ini semua dilakukan oleh 

buruh  tebang dan pemilik alat angkut. Sehinggga merekalah yang selalu dijerat 

hukum, bukan pelaku utama dari tindak pidana illegal logging tersebut.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaa tertentu. Secara umum data yang 

telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami dan 

memecahkan masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau 

informasi yang tidak diketahui selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti 

mengupayakan agar masalah tidak terjadi.
10

 Untuk mendapatkan data dan 

informasi yang dibutuhkan tersebut, penulis melakukan berbagai kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

secara Yuridis Normatif. Dalam hal ini meliputi penelitian terhadap asas-asas dan 

kaidah-kaidah hukum. Dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam terhadap 

asas-asas hukum pidana, praturan-peraturan yang terdapat dalam hukum pidana 

yang sesuai dalam menanggulagi tindak pidana illegal logging yang dilakukan 

secara bersama-sama.  

                                                           
10 Sugiono, Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D, cv Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 2-3 
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2. Spesifikasi Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakanya, peneliti menggunakan 

penelitian bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang 

berdasakan pada teori hokum yang bersifat umum diaplkasikan untuk menjelaskan 

seperangkat data yang lain
11

 dan atau bertujuan menggambaarkan secara tepat 

sifat-sifat indivindu, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dan masyarakat.
12

 Penelitian ini 

termasuk lingkup yang menggambarakan menelaah, dan menjelaskan secara tepat 

serta menganalisa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun dari 

berbagai pendapat ahli hokum, sehingga dapat diharapkan dapat diketahui 

jawaban atas penerapan dan pertimbangan hokum pidana terhadap pelaku illegal 

logging yang dilakukan secara bersama-sama.  

3. Tahap Penelitian 

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan oleh penulis adalah data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh 

dengan cara sebagai berikut:  

Studi kepustakaan yang merupakan metode pengumpulan data dari bahan 

hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, serta peraturan lainnya yang 

di dukung oleh bahan hukum sekunder. Semua ini untuk mencari landasan teoritis 

untuk menambah kekurangan yang didapat dalam data sekunder yang terkait 

dengan pengaturan tindak pidana illegal logging.  

4. Metode Pengumpulan Data 

                                                           
11 Bambam Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raga Grafindo Persada, Jakarta, 1970, hlm.38. 
12 Amirudin , Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.25. 
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Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara 

melakukan analisis data hasil penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang di 

lakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistemayis 

melalui leteratur atau bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang 

berkaitan seperti buku bacaab, peraturan perundang-undangan, internet, pendapat 

para ahli, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan 

dalam  penelitian ini. 

5. Analisis Data 

Untuk menganalisis data digunakan normatif kualitatif yaitu analisis data yang 

didsarkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif 

dan data-data lainnya yang kemudian diolah dan diuraikan secara sistematis 

sehingga dapat menjawab permsalahan-permsalahan dalam penelitian ini.  
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