
 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING  

A. Hukum Pidana, Tindak Pidana, dan Pemindanaan 

1. Pengertian Pidana 

 Sarjana Hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang 

dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah untuk keduanya, yaitu starf. Istilah 

hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, 

administrasi, displin dan pidana. Sementara istilah pidana diartikan sempit 

berkaitan dengan hukum pidana.
13

 

 Pidana berasal dari kata straf ( Belanda ) yang adakalanya disebut dengan 

istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari isilh hukuman, karena hukum 

sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Pidana lebih tepat di definisikan 

sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara kepada 

seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas 

perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus 

larangan dalam hukum pidana ini disebut tindak pidana (starfbaar feit).
14

 

 Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara itu telah 

ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara 

menjatuhkannya serta tempat dan cara menjalankannya.  
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 Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, wujud dari batas-batas 

berat dan ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai 

masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, Negara 

tidak bebas memilih sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP 

tersebut. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai membatasi 

kekuasaan Negara dalam arti member perlindungan hukum bagi warga dari 

tindakan Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi menegakan hukum 

pidana.
15

 

 Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dalam 

hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan 

atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama 

hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya 

masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang 

dilindungi. 

 Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana 

(starfbaar feit. Tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan 

dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah 

(preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.
16
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 Menurut \Lamintang, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang 

tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemindanaan, yaitu:
17

 

 1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri; 

 2. Untuk membuat orang jadi jera dalam melakukan kejahata-kejahatan; 

3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan           

kejahatan lain, yakni penjahat dengan cara-cara lain yang sudah tidak 

dapat diperbaiki lagi. 

 KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci 

jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut 

stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok antara pidana pokok dengan 

pidana tambahan. Berdasarkan pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau 

ringannya bagi pidana yag tidak sejenis didasarkan pada urut-urutannya dalam, 

rumusan Pasal 10 tersebut. 

1. Jenis-jenis Pidana Pokok 

a. Pidana Mati 

 baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang 

tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Oleh Karena 

pidana ini berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang 

sesungguhnya hak ini berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, sejak dulu sampai 

sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan 

cara memandang pidana mati iu sendiri.  
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 Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini adalah apabila telah 

dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi 

atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian 

ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeiruan atas tindak pidana yang 

mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan 

atas kesalahan teerpidana.
18

 

b. Pidana Penjara  

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan  

bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam pelaksanaannya 

terpidana ditempatkan dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dan 

terpidana terebut tidak bebas untuk  keluar masuk. Terpidana wajib untuk tunduk, 

menaati, dan menjalankan semua peraturan dan tata tertib yng berlaku.  

 Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan adalah dalam 

segala hal pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringannya 

terbukti sebagai berikut: 

1) Dari sudut/macam jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana 

kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya diancamkan pada 

tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam 

dengan penjara. Pidana kurungan banyak diancamkan pada jenis 

pelanggaran. Sementara itu, pidana penjaara banyak diancamkan pada 
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jenis kejahatan. Tindak pidana kejahatan lebh berat dari pada tindak 

pidana pelanggaran. 

2) Ancaman maksimum umum dari pidana penajara (yakni 15 tahun) lebih 

tinggi dari pada ancaman pidana umum pidana kurungan (yakni 1 tahun). 

Bila dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, pidana kurungan boleh 

diperberat tetapi idak boleh lebeih dari 1 tahun 4 bulan Pasal 18 ayat (2) 

KUHP, sedangkan untuk pidana penjara bagi tindak pidana yang 

dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, misalnya perbarengan 

Pasal 65 KUHP dan pengulanganna dapat dijatuhi pidana penjara dengan 

tambahan sepertiganya, yang karena itu bagi tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara masksimu 15 tahun dapat menjadi masksimu 20 

tahun. 

3) Pidana penjara lebih berat dari pada pidana kurungan berdasarakan (Pasal 

65 KUHP) 

4) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana 

penjara. Akan tetapi, pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan 

pelasanaan kurungan disebut kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat 2 

KUHP). 

5) Pelaksanaan pidana penjara dapat saja dilakukan di lembaga 

pemasyarakatan di seluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan). Akan 

tetapi, pidana kurungan dilaksanakan di tempat (Lembaga 

Pemasyarakatan) terpidana terdiam ketika putusan hakim dijalankan 
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(tindak dapat dipindah). Apabila terpidana tdak punya tempat kediaman 

di daerah ia berada (Pasal 21 KUHP). 

6) Pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih berat 

dari pada pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan  pada narapidana 

kurungan (Pasal 19 KUHP). 

7) Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar menerima 

nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan yang ditetapkan 

(hak pistol, Pasal 23 KUHP).
19

 

c. Pidana Kurungan 

 Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak. 

2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum 

umum dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum 

pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat 

diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun dan pidana kurungan 1 

tahun yang dapat diperpanjang maksimu 1 tahun 4 bulan. 

Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 

hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap 

rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama 
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bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat 

ringannya tindak pidana yang bersangkutan. 

3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan 

untuk menjalankan (bekerja) pekerjaaan tertentu walaupun 

narapidana kurungan lebh ringan dari pada narapidana penjara. 

4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani 

pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus 

dipisah (Pasal 28 KUHP). 

5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila 

terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah 

mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat 

pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan 

paksa memasukan terpidana kedalam Lembaga Pemasyarakatan. 

Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana 

kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga 

putusan itu mulai berlaku (diajalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai 

kekuatan hukum tetap (inkarcht van gewijsdezaak).
20

 

d. Pidana Denda 

 Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III 

KUHP) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. 

Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa. 
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Pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari kurungan. Sementara itu, 

bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda 

baik sebagai alternatif dan pidana penjara maupun berdiri sendiri. 

Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika dibandingkan 

dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok.  

Keistimewaan itu adalah sebagai berikut: 

1) Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan 

dilakukan atau di bayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan 

pidana lainnya kemunginan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal 

ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari 

pemindanaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku 

sebagai orang yyang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak 

pidana) yang di lakukannya. 

2) Pelaksanaan pidana denda diganti dengan menjalani pidana kurungan 

(kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat (2). Dalam putusan hakim yang 

menjauh pidana denda dijatuhkan juga pidana kurungan penggant denda 

sebagai alternatif pelaksanaanya, dalam arti jika denda tidak dibayar 

terpidana wajibb menjalani pidana kurungan penggati denda ini minimal 

satu hari dan maksimal umum enam bulan. 

3) Dalam ha pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada 

hanyalah minimu umum yang menurut pasal 30 ayat (1) KUHP adalah 

tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu, maksimum khususnya 
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ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang 

bersangkutan yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelmpok 

pidana pokok.
21

 

 

e. Pidana Tutupan 

 Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang 

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, 

yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)  Undang-undang tersebut menyatakan 

bahwa dalam mengadili orang yang me;lakukan kejahatan yang diancam dengan 

pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh 

menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan 

tidak dapat dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara 

melakukan perbuatan itu atau akibat adalah sedemikian rupa sehingga hakim 

berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat. 

 Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu 

untuk melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 

tentang Hukuman Tutupan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan, yang dikenal dengan peraturan 

pemerintah tentang Rumah Tutupan. 

 Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 ini, terlihat bahwa 

rumah tutupan ini berbeda dengan rumah penjara (Lembaga Pemasyarakatan) 

karena keadaan rumah tutupan itu, serta fasilitas-fasilitasnya adalah lebih baik 
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dari pada yang ada di penjara, misalnya dapat kita baca dalam Pasal 55 ayat (2) 

dan (5), Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 37 ayat (2), serta Pasal 33 menyatakan 

bahwa makanan orang dipidana tutupan harus lebih baik dari makanan orang 

dipidana penjara. Uang rokok bagi yang tidak merokok dapat diganti dengan 

uang seharga rokok tersebut.
22

 

 

2. Jenis- jenis Pidana Tambahan 

a. Pidana Pencabutan Hak Tertentu 

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang 

dapat mengakibatkan kematian peradata ( burgelijk daad ) tidak dapat 

diperkenakan Pasal 3 KUHPerdata. Undang undang hanya memberikan kepada 

negara wewenang (melalui alat/lemabaganya) melakukan pencabutan hak 

tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut 

tersebut adalah : 

1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 

2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata TNI; 

3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 

aturan-aturan umum; 

4) Hak menjadi penasehat Hukum, atau pengguna atas penetapan 

pengadilan, hak menjadi wali, pengawas, pengampu atau pengampu 

pengawas atas anak yang bukan anak sendiri; 
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5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 

pengampuan atas anak sendiri; 

6) Hak menjalankan mata pencaharian. 

Sifat hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-

lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan 

dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
23

 

b. Pidana Perampasan Barang Tertentu 

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenakan atas barang-

barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang undang 

tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. 

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, 

(Pasal 39 KUHP), yaitu : 

1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari 

pelanggaran) atau yang disebut dengan corpora delictie, misalnya uang 

palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan 

pemalsuan surat; dan 

2) Batang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang 

disebut instrumentalia delictie, misalnya pisau yang digunakan dalam 

kejahatan pembunuhan atau penganiyayaan, anak kunci palsu yang 

digunakan dalam pencurian  dan lain sebagainya.
24

 

c. Pidana Pengumuman Putusan Hakim 
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Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-

hal yang telah ditentukan oleh Undang undang, misalnya terdapat dalam Pasal : 

128, 206, 361, 377, 395,405. 

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang 

terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, 

putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu 

pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan 

hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemindanaan 

seseorang dan pengadilan pidana. 

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan 

perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan 

melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui 

media radio maupun televise, yang pembiayaannya dibebankan kepada terpidana. 

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah 

sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak 

melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah 

memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan 

berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak 

menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).
25

 

2. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana  

a. Pengertian Tindak Pidana 
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Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu starlbar felt. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek Van 

Straafrecht Hindia Belanda (Kitab Undang undang) Hukum Pidana selanjutnya 

disingkat KUHP seperti istilah yang selalu digunakan Prof. Zainal Abidin dalam 

setiap tulisannya.
26

 

Selanjutnya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang 

didefinisikan sebagai:.
27

 

“ Perbuatan yang dilaranag oleh suatu aturan hukum larangan mana 

disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang 

siapa melanggar tersebut.”  

 

Definisi teoritis, ialah pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang 

diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk 

mempertahankan tata hukum dan menyalamatkan kesejahteraan umum, 

selanjutnya definisi hukum positif adalah peristiwa pidana itu suatu peristiwa 

yang oleh Undang undang ditentukan mengandung handeling (perbuatan) dan 

natalen (pengabaian), tidak berbuat (berbuat pasif) biasanya dilakukan di dalam 

beberapa keadaan, merupakan bagian dari suatu peristiwa, Uraian Perbuatan dan 

Keadaan yang ikut serta yang disebut gedragstype itulah disebut uraian delik.
28

 

b. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Menurut Moeljatno pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri 

dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan, yang ditimbulkan karenanya 

adalah suatu kejadian dalam lahir.
29
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Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah : 

1) Perbuatan; 

2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); 

3) Ancaman pidana (bagi yang melakukan pelanggaran) 

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum, 

berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada 

perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) 

dengan pidana menggambarkan bahwa tidak meski perbuatan itu dalam 

kenyataannya benar-benar dipidana. Apakah In concert, orang yang melakukan 

perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari 

pengertian perbuatan pidana. 

Unsur tindak pidana terdiri dari unsur formil dan materil yaitu
30

: 

Unsur formil meliputi: 

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak 

berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. 

2. Melanggar peraturan pidana, dalam arti bahwa sesuatu akan dihukum 

apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur 

perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan 

yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada 

tindak pidana. 
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3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur 

tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah 

dilakukan. 

4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan 

yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang 

melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan 

sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat 

perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan 

yang disebabkan karena si pembuat kurang kurang memperhatikan 

akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. 

5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat 

ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari 

pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. 

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, 

yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang 

tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang 

undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan 

merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum 

pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. 

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana. Unsur 

ini meliputi : 
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1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan 

manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), missal membunuh (Pasal 

338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). 

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam 

delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya 

pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), 

dan lain-lain. 

3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum 

pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak 

dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. 

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. 

 Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya 

itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 

160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 

KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan 

dimuka umum. 

1. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-

delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya 

akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat contohnya merampas 

kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana 

penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu 
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mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi 

menjadi pidana penjara paling lam 12 (duabelas) tahun. 

2. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan 

sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang 

dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah 

perang (Pasal 123 KUHP). 

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi : 

1. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran 

kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 

333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). 

2. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan 

kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian 

(Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. 

3. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau 

poging (Pasal 53 KUHP). 

4. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 

362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 

KUHP), dan lain-lain. 

5. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal 

ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), 
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membunuh anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak 

sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).
31

 

 

B. Tinjauan Illegal Logging 

1. Pengertian Illegal Logging 

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah pencurian kayu 

atau pembalakan kayu atau lebih di kenal dengan istilah Illegal Logging. Dalam 

Undang undang Kehutanan memang tidak disebutkan secara khusus istilah illegal 

logging sebagai suatu tindak pidana. 

Istilah illegal logging berasal dari bahasa inggris yaitu :
32

 

“Illegal artinya ridak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. 

Dalam Black Law’s Dictionary kata illegal berarti forbidden by law, 

unlawful (dilarang menurut hukum atau tidak sah). Sedang kata Logging 

berasal dari kata Log yang berarti batang kayu atau kayu gelondongan, 

dan kata logging berarti menebang kayu dan membawa ketempat 

gergajian.” 

 

Menurut Suriansyah Murhaini pengertian secara gramatikal illegal 

logging, “menebang kayu untuk kemudian membawa ke tempat pengergajian 

yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak 

sah menurut hukum.” 

Dalam instruksi presiden Nomor 5 tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Penebangan Kayu Illegal dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di kawasan Ekosistem 

Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting disebutkan bahwa:
33
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32 Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan, Cetakan Kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011, hlm.29. 

repository.unisba.ac.id

http://wonkdermayu.wordpress.com/kulisah-hukum/hukum-pidana/


 

Istillah Illegal Logging diartikan sebagai penebangan kayu secara illegal 

atau tidak sah. Adapula yang mengartikan illegal logging dengan 

pembalakan kayu secara illegal, yaitu meliputi semua kegiatan dibidang 

kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan 

perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum. 

 

Forest Watch Indonesia (FWI), membagi Illegal Logging dalam dua 

bentuk yaitu: 

“Pertama, dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-

ketentuan dalam izin yang dimiliki; Kedua, melibatkan pencurian kayu, dimana 

pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal 

untuk menebang pohon”. 

Praktek illegal logging tidak saja dilakukan oleh perorangan atau badan 

hukum tetapi juga dilakukan secara terorganisir oleh suatu sindikat dengan 

melibatkan aparat kepolisian dan pejabat di instansi Kehutanan.
34

 

Suriansyah Murhaini berpendapat bahwa “Illegal Logging merupakan 

suatu mata rantai yang sangan rapi dan saling terkait di beberapa instansi dan 

pelaku, yang di mulai dari sumber atau produsen kayu illegal atau yang 

melakukan penebangan kayu secara illegal hingga pemasaran ke konsumen atau 

pengguna kayu illegal tersebut.” 

Kayu-kayu tersebut melalui proses penebangan, pengelohan, 

penyaringan, pengiriman, dan ekspor yang semuanya dilakukan secara illegal. 

Bahkan kerap kali kayu-kayu tersebut dicuci terlebih dahulu (log loundering), 

artinya kayu-kayu tersebut yang mulanya illegal tersebut kemudian dilegalkan 

oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat pejabat instansi 
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kehutanan, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar akan sulit diidentifikasi 

mana yang legal dan mana yang illegal. 

Dengan demikian, illegal logging merupakan suatu rangkaian kegiatan 

penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiata ekspor 

kayu yang dilakukan secara tidak sah karena tidak mempunyai izin dari pihak 

yang berwenang. Perbuatan demikian dengan hukum yang berlaku dan di padang 

sebagai suatu perbuatan yang merusak hutan.
35

 Dengan demikian pula bahwa 

perbuatan tersebut dapat dikatakan illegal logging.  

Illegal logging oleh beberapa pakar hukum dikualifikasikan sebagai 

kejahatan, karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan (hutan) 

yang oleh Undang undang dikualifikasikan sebagai kejahatan. 

Namun, menurut Donal Fariz “tidak ada definisi illegal logging 

(pembalakan liar) dalam Undang undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan. Undang undang kehutanan juga tidak memberikan definisi yang jelas 

tentang arti kejahatan kehutanan.
36

 Hal tersebut yang menjadi kelemahan dari 

Undang undang Kehutanan, sehingga menimbulkan masalah ketika aparat 

penegak hukum  dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengartikan 

kejahatan kehutanan dalam arti sempit yakni penebangan pohon yang tak legal 

dan tak memiliki izin. 

Perusakan hutan dalam Undang undang kehutanan mengandung arti 

ganda, yaitu Pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh 

persetujuan dari pemerintah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai 
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pelanggaran hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampak negative 

(merugikan), yaitu suatu tindakan nyata secara melawan hukum dan bertentangan 

dengan kebijakan atau tanpa adanya persetujuan dari pemerintah dalam bentuk 

perjanjian. 

Menururt M.A.W Bonger bahwa:
37

 

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial dan memperoleh 

pertentangan dari sadar dari negara berupa pemberian penderitaan 

(hukuman, sanksi, atau tindakan). Kejahatan adalah suatu perbuatan 

yang oleh masyarakat (Negara) diberi sanksi pidana. Kejahatan atau 

tindal criminal merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang 

selalu ada dan melekat pada setiap kelompok masyarakat. Perilaku 

menyimpang tersebut bertentangan dengan aturan-aturan normatif yang 

berlaku. 

 

Jadi, illegal logging merupakan kejahatan karena dampak yang 

ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan 

hidup. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial 

dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi. 

Sehingga kajahatan kehutanan secara factual menyimpang dari norma yang 

mendasari kehidupan dan keteraturan sosial. Dampak kerusakan hutan yang 

diakibatkan oleh illegal logging tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang 

berada di sekitar hutan namun juga dirasakan secara nasional, regional dan 

internasional. Karena hutan tidak hanya milik masyarakat atau negara tertentu 

akan tetapi adalah menjadi milik masyarakat universal sebagai paru-paru dunia. 

 

2. Tindak Pidana Illegal Logging 
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 Tindak pidana kehutanan menurut Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Keutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan 

ketentuan pidana diatur dalam Pasal 76. Dasar adanya perbuatan illegal logging 

adalah karena adanya kerusakan hutan. 

Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk 

penegakan hukum pidana terhadap kehutanan yaitu sebagai berikut  

1. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha 

2. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena disengaja maupun karena 

kealpaanya 

3. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni: 

a. merusak prasana dan saran perlindungan hutan. 

b. kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingan merusak hutan. 

c. melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan 

Undang-undang. 

d. Menebang pohon tanpa izin. 

e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga 

sebagai hasil hutan illegal. 

f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan 

Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). 

g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa 

izin. 
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Disamping ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam rumusan Pasal 78, 

kepada pelaku dikenakan juga pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi 

administrative berdasarkan pasal 80. 

Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk 

kategori berat, sebab terhadap pelaku diberikan pidana pokok berupa: 

1). Pidana penjara 

2). Denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau 

alat-alat termasuk alat angkutnya.
38

 

Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam Undang undang tersebut 

maka dapat dipahami bahwa pasal-pasalnya hanya secara khusus terhadap 

kejahatan dan pelanggaran terhadap hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, 

sehingga untuk diterapkan terhadap kejahatan Illega Logging hanya sebagai 

instrument pelengkap yang hanya dapat berfungsi jika unsur-unsur tersebut 

terpenuhi. 

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang 

diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua criteria yang dapat menunjukan hukum 

pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, 

dan kedua, perbuatannya yang khusus (bijzonder ijk felten). Hukum pidana khusus 

yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus 

seperti hukum pidana yang hanya untuk golongan militer. Kedua hukum pidana 
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yang perbuatannya khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan 

khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiscal yang hanya untuk delik-delik 

fiscal. Kejahatan Illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam 

katergori hukum pidana yang perbuatannya khusu, yaitu untuk delik-delik 

kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. 

3. Ketentuan Hukum Mengenai illegal logging  

Pengertian illegal logging dalam Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak disebutkan secara jelas, begitupun 

dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara terminology 

dalam kamus kehutanan definisi illegal logging dijelaskan secara terpisah, illegal 

artinya suatu tindakan yang di lakukan subjek hukum di luar ketentuan yang 

bersifat melawan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum perundang-

undangan kehutanan, Logging adalah kegiatan pembalakan pohon dalam rangka 

pemungutan hasil hutan.
39

  

Sementara itu, menurut Sukardi, bahwa Illegal Logging secara harfiah 

yaitu menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan 

dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.
40

 

Definisi lain dari Illegal Logging adalah operasi/kegiatan kehutanan yang 

belum mendapat izin dan merusak. Forrest Watch Indonesia (FWI), membagi 

penebangan liar (Illegal Logging) menjadai dua, yaitu: Pertama, yang dilakukan 

oleh operator yang sah melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang 
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repository.unisba.ac.id



 

dimilikinya. Kedua, melibatkan pencurian kayu, pohon-pohon ditebang oleh otang 

yang sama sekali tidak mempunyai hal legal menebang pohon.
41

 

Selanjutnya menurut Prasetyo, mengungkapkan ada 7 dimensi dari 

kegiatan Illegal Logging yaitu:
42

 

1. Perizinan, apabila ada kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum 

ada izinnya atau izinnya sudah kadaluarsa; 

2. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik Logging 

yang sesuai peraturan; 

3. Lokasi, apabila dilakukan di luar lokasi izin, menebang dikawasan 

konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukan; 

4. Produk kayu apabila kayunya sembaran jenis (dilindungi) tidak ada 

batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenal 

perusahaan; 

5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu; 

6. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan, dan; 

7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri 

fisik kayu atau kayu diselundupkan. 

Namun esensi dari illegal logging adalah perusakan hutan yang akan 

berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial 

budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara 

komperhensif, maka illegal logging mempunyai potensi merusak hutan yang 

kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.
43

 

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam 

Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa :
44

 

                                                           
41 Ibid, hlm.299. 
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“Perusakana lingkungan hidup adalah suatu tindakan yang menimbulkan 

perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan 

lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan 

berkelanjutan”.    

 

Pada dasarnya kejahatan illegal logging,  secara umum kaitannya dengan 

unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam 

beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:  

1. Pengrusakan (Pasal 406-412 KUHP) 

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan illegal logging dari 

pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang 

mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap 

menjamin kelestarian fungsi hutan, illegal logging pada hakekatnya merupakan 

kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin 

secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang 

ada dalam perizinan itu seperti over atau penebangan diluar areal konsensi yang 

dimiliki. 

2. Pencurian (Pasal 362 KUHP) 

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari 

kegiatan itu adalah untuk mengambil menfaat dari hasil hutan berupa kayu 

tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur 

tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga 

kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan 

hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi 

haknya menurut hukum. 
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3. Pemalsuan Surat (Pasal 263-276 KUHP) 

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 

KUHP adalah membuat surat ijin yang isinya bukan semestinya atau mebuat 

surat sedemikian rupa, sehingga menunjukan seperti aslinya. Surat dalam hal ini 

adalah yang dapat menerbitkan suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang 

dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. 

Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah 

pidana penjara paling lam 6 tahun dan Pasal 264 paling lama 8 tahun. 

Dalam praktik-praktik kejahatan illegal logging, salah satu modus 

operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya 

adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan 

tanda tanga, pembuatan stampel palsu, dan keterangan Palsu dalam SKSHH. 

Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.   

4. Penggelapan (Pasal 372- 377 KUHP) 

Kejahatan illegal logging antara lain seperti over cutting yaitu penebangan 

diluar areal konsensi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang 

ada, dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang 

dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam 

SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenernya. 

5. Penadahan (Pasal 480 KUHP) 

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain 

dari perbuatan persengkokolan atau sengkokol atau pertolongan jahat. Penadahan 

dalam bahasa asingnya heling ( penjelasan Pasal 480 KUHP). Bahwa perbuatan 
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ini dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau 

patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menual, menukar atau 

mengadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. 

Ancaman pidana dalam Pasal 480 paling lama 4 (empat) tahun penjara atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp.900 (Sembilan ratus rupiah). 
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