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BAB I 

 

HARMONISASI SANKSI PIDANA DALAM MENANGULANGI ILLEGAL 

LOGGING SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 

 
 

A. Latar Belakang 

 

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib 

dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber 

penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan 

peningkatan kualitas hidup itu sendiri.1 

Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi 

serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan 

telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan 

kehidupan mahluk hidup didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting 

tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen 

lingkungan hidup.2 

Negara yang memiliki berbagai macam jenis spesies hayati di Dunia salah 

satunya adalah Indonesia, bahkan dinyatakan sebagai pusatnya keanekaragaman 

 

 

 
 

1 Kementerian Lingkungan Hidup, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkugan 

Hidup, Jakarta, 2004, hlm. 29. 
2 Siswanto Sunarso,’Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, 

Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6. 
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hayati, biasa disebut sebagai megadiversity country, dimana Indonesia peringkat 

ke tiga dari tujuh Negara.1 

Indonesia Memiliki daerah yang sangat luas yang didominasi oleh hutan hal 

tersebut apabila dimanfaatkan untuk pembangunan dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat bahkan pembangunan ekonomi, dimana Indonesia telah memanfaatkan 

hasil hutan sejak awal tahun 1970-an tentu saja apabila tidak diiringi dengan pelestarian 

lingkungan akan menimbulkan efek yang sangat buruk, terbukti dengan tidak adanya 

kontrol dalam memanfaatkan hasil alam serta kurangnya mencenangkan pelestarian 

hutan ataupun lingkungan hidup, menimbulkan dampak negatif dengan melonjaknya 

laju deforestasi hal tersebut dapat mengakibatkan ketakutan akan tidak tercapainya 

kelestarian hutan ditambah dengan maraknya penebangan liar (illegal logging).2 

Salah satu masalah yang menjadi dilema dari periode ke periode yang 

menyangkut hutan di Indonesia ialah pembalakan liar (illegal logging). Stephan 

Devenish, ketua Misi Forest law Enforecment Governance and Trade dari Uni Eropa 

mengatakan bahwa illegal logging adalah penyebab utama kerusakan hutan di 

Indonesia.3 

 

 

 

 

 

 
1 Koesnadi hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam 

hayati dan ekosistemnya, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991) , 3 
2 Fransiska Novita Eleanora, 2012, tindak pidana illegal logging, ADIL : Jurnal Hukum, Vol. 3, 

No.2. 
3 Deasy Soekromo, 2016, Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya 

Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 21, No. 5. hlm.8-9. 
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Adapun arti mengenai “Illegal Logging” tidak dijelaskan secara jelas didalam 

peraturan perundang-undangan, akan tetapi bila ditinjau dari istilah kata tersebut 

berasal dari bahasa Inggris yakni terkandung dalam The Contemporary English 

Indonesian Dictionary, “illegal” yang memiliki makna larangan, atau bertentangan 

dengan hukum, tidak sah serta haram. Sedangkan di dalam Black’s Law Dictionary 

illegaal memiliki makna “forbiden by law, unlawdull” yang mengandung arti dilarang 

menurut hukum atau tidak sah. Apabila kita melihat arti kata “Log” dilihat dari sudut 

pandang bahasa Inggris, yaitu batang kayu atau kayu gelondongan, serta “logging” 

yang memiliki makna menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.4 

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem 

penyangga kehidupan yang harus dijaga kelestariaannya. Hutan mempunyai manfaat 

yang begitu banyak bagi kehidupan manusia, berikut fungsi hutan, yaitu :5 

1. Mengelola tata letak perairan guna menghindari terjadinya erosi; 

 

2. Bahan baku produksi ekstraksi hasil alam seperti kayu, serat dan lain 

sebagainya semuanya berasal dan bersumber dari hutan; 

3.  Proses pembuatan kayu harus berdasarkan pada metode produksi yang 

lestari; 

4. Kebutuhan untuk liburan; 

 

5. Tempat berlindung berbagai macam spesies flora maupun fauna; 
 

 

 
 

4 Salim , Kamus Indonesia Inggris, Modern English Press, Jakarta, 1987 hlm. 925 
5 Karden Manik, Pengelolaan Lingkungan Hidup Edisi Revisi Tahun 2009, Penerbit Djambatan, 

Jakarta, 2009, hlm 76-77 
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6. Sebagai tempat penyimpanan plasma nutfah yang biasa disebut dengan 

sumber daya genetik. 

 

Hutan merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi 

kesejahteraan manusia, baik manfaat tangible yang dirasakan secara langsung, maupun 

intangible yang dirasakan secara tidak langsung. Hal tersebut dapat terealisasikan 

dengan catatan hutan tersebut tetap terjaga akan eksistensinya dengan demikian hal 

tersebut dapat berfungsi secara maksimal. Namun berbagai manfaat ini dapat dirasakan 

apabila hutan di kelola dengan benar. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman masih 

banyak eksploitasi sumber daya alam di hutan Indonesia yang tidak terkontrol, karena 

kurang pahamnya masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam serta tidak 

hadirnya pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut secara komperehensif.6 

Penebangan hutan secara liar sebenarnya sudah aja sejak zaman orde baru 

bahkan zaman sebelumnya, sehingga permasalahan tersebut sudah ada sejak dahulu, 

sebutan penebangan hutan secara liar memang baru saat ini dikenal, namun kegiatan 

tersebut sudah dari lama ada. Apabila kita meninjau kedalam Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menyatakan : 

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”.7 
 

 

 

 
 

6 Jurnal Hutan dan Masyarakat, 2018, Vol. 10 (2): hlm. 239-245. 
7 Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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Begitupula tertera di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan sudah mengurus perihal bagai mana cara mengelola perhutanan yang ada 

di Indonesia. Oleh sebab itu tanggung jawab terhadap pengelolaan hutan di Indonesia 

bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi hal tersebut merupakan 

tanggung jawab juga bagi pemerintah daerah dimana hal tersebut merupakan suatu 

bentuk perwujudan implementasi terhadap metode desentralisasi. Hal tersebut tertera 

didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (7) Tentang Otonomi 

Daerah, yang menyatakan : 

“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh 

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).8 

 

Penebangan hutan secara liar, adalah suatu perkara yang ada di Indonesia, 

mengingat dampak yang diberikan begitu besar terhadap negara, salah satunya yaitu : 

1. Berkurangnya Pendapatan Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak 

(PNBP). 

2. Terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana banjir dan longsor. 

 

3. Dapat mengurangi jumlah oksigen yang diproduksi oleh tumbuhan. 

 

 

Seharusnya perihal kerugian negara yang di akibarkan oleh penebangan liar 

dilaporkan kepada pemerintah daerah, namun sangat disayangkan hal tersebut tidak 

dilaporkan kepada pemerintah daerah, Padahal sudah jelas di dalam Undang-undang 

 
 

8 Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah 
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Nomor 32 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sudah 

mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal mengelola sektor 

kehutanan, tetapi pada kenyataannya pemerintah daerah kurang maksimal dalam upaya 

mengatur sektor kehutanan yang dimaksud yakni dengan masih adanya kasus 

pembalakan liar yang justru kasusnya tidak diproses, dan yang lebih parah ada oknum 

pemerintah daerah yang ikut terlibat dalam kegiatan pembalakan liar. 

Sedangkan hasil survei yang dilakukan oleh Environmental Investigation Agency 

(EIA), sebuah LSM Internasional yang bertempat di London dan Washington D.C. 

didirikan pada 1984 oleh Dave Currey, Jennifer Lonsdale, dan Allan Thornton, yaitu 

:9 

 
 

“Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan Indonesia (JPIK) 

melakukan pemantaun pada Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki 

sebuah Taman Nasional Sebangau, dimana terdapat lahan gambut seluas 

462.718, 25 hektar (17,4 persen) hal tersebut semata-mata untuk melestarikan 

lingkungan mengingat total keseluruhan lahan gambut pada Provinsi 

Kalimantan Tengah sebesar 2,7 juta hektar, akan tetapi amat disayangkan 

dengan adanya tindakan penebangan hutan secara liar, diaman tindakan 

tersebut sampai pada zona rehabilitasi dan zona rimba. Adapun pemantauan 

tersebut sudah dilakukan sejak akhir 2016 sampai dengan awal 2018, 

mirisnya dalam melakukan pemantaun terhadap hutan gambut di Kalimantan 

Tengah banyaK hutan yang ditebangi dan dijadikan lahan untuk perkebunan 

kelapa sawit di daerah Tangkiling dan Marang, kecamatan Bukit Batu di kota 

Palangkaraya, salah satu pengelolaan Taman Nasional Sebangau. Tidak 

hanya itu saja ada hal yang paling parah yakni penebangan hutan secara liar 

pun terjadi didalam taman nasional yang diduga hal tersebut dilakukan untuk 

indsutri kayu loKal, dimana ada penguasaan tanah dalam skala yang sangat 

luas yaitu sekitar 1000 Ha lahan kelompok tani tersebut bernama Saluang 

Welum yang berada pada Taman Nasional Sebangau dan diyakini masyarakat 

 

9 https://eia-international.org/wp-content/uploads/The-Loss-of-Our-Forest-and-Peatland- 

IND.pdf, diunduh pada Kamis 9 April 2020, pukul 19.00 Wib. 

https://eia-international.org/wp-content/uploads/The-Loss-of-Our-Forest-and-Peatland-IND.pdf
https://eia-international.org/wp-content/uploads/The-Loss-of-Our-Forest-and-Peatland-IND.pdf


7 

10 https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_Investigation_Agency, diunduh pada Senin 16 

Maret 2020, pukul 12.00 Wib. 

 

 

 

 

 

 

 

kelompok petani tersebut memiliki hubungan dilingkaran Pemerintah Kota 

Palangkaraya; Walikota Palangkaraya, Wakil Walikota dan anggota legislatif 

dimana para elite politik tersebut memudahkan tindakan penebangan hutan 

secara liar tersebut. Kendatipun JPIK sudah memberitahukan sebuah laporan 

bahkan sudah beredear juga sejumlah artikel di media mengenai kasus 

tersebut, akan tetapi belum ada respon pemerintah dalam menanggulangi hal 

tersebut”. Dengan hasil temuannya EIA menginvestigasi serta 

mengkampanyekan kejahatan dan penyalahgunaan lingkungan.” 

 
 

Penyelidikannya yang tertutup menyingkap kejahatan transnasional terhadap 

satwa liar, adapun focus dari EIA dalam penyelidikannya yaitu terhadap satwa yang 

hampir punah seperti gajah dan harimau, serta kejahatan hutan seperti penebangan 

hutan secara liar dan digunakan sebagai tempat menanam tanaman komersial seperti 

kelapa sawit. 

EIA menggunakan temuan-temuannya dalam bentuk laporan untuk 

mengkampanyekan undang-undang baru, peningkatan tata kelola dan penegakan 

hukum yang lebih efektif. Selain itu, pengalaman lapangannya digunakan untuk 

memberikan panduan kepada lembaga penegak hukum dan juga membentuk kemitraan 

dengan kelompok dan aktivis setempat, mendukung pekerjaan mereka melalui 

pelatihan langsung.10 

Dalam melakukan pemantaunnya EIA menyatakan bahwa faktor terbesar 

terjadinya penebangan hutan secara liar disebabkan oleh pembukaan hutan untuk 

perkebunan sawit, hal tersebut terbukti telah terjadi pada Kalimantan Tengah dengan 

ditemukannya berbagai macam fakta mulai dari adanya pemberian izin. Dengan 

https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_Investigation_Agency
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11 https://eia-international.org/report/permitting-crime-how-palm-oil-expansion-drives-illegal- 

logging-in-indonesia/, diunduh pada Selasa 10 Maret 2020, pukul 18:00 Wib. 

 

 

 

 

 

 

 

demikian tindakan korupsi tersebut telah melibatkan para pejabat daerah, bahkan para 

aparat kepolisian yang telah menerima suap dari suatu perusahaan langusngn 

menghentikan penyidikan mengenai kasus tersebut. Tidak hanya itu saja ternyata 

reformasi hukum di sektor kehutanan dan kayu Indonesia tidak berjalan dengan 

semestinya. Penebangan kayu liar melalui konsesi sawit tidak terkendali. Peraturan 

perundang-undangan tentang kayu di Indonesia sangat gagal mengendalikan itu. 

Perusahaan sawit yang disebut dalam laporan berjudul “Permitting Crime: How 

Palm Oil Expansion Drives Illegal Logging in Indonesia”, ini adalah laporan yang di 

buat oleh EIA. Sebuah laporan tentang bagaimana penebangan hutan untuk membuka 

jalan bagi perkebunan kelapa sawit mendorong penebangan liar di Indonesia. 

Apabila kita melihat studi kasus tentang pelanggaran mencolok atas prosedur 

perizinan dan undang-undang lainnya di Kalimantan Tengah, sebuah hotspot untuk 

kejahatan hutan11, antara lain PT Nusantara Sawit Persada, PT Flora Nusa Perdana, PT 

Prasetya Mitra Muda, dan PT Kahayan Agro Plantations. Lalu, PT Suryamas Cipta 

Perkasa, PT Sawit Lamandau Raya. Investigasi menyingkap beberapa kasus terburuk, 

yang mana pemerintah daerah bersekongkol dengan perusahaan mempercepat 

perizinan. Hasilnya, penebangan hutan tidak teridentifikasi. 

Apabila kita melihat terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggapi kasus 

tersebut ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai penanggulangan tersebut, 

yaitu : 

https://eia-international.org/report/permitting-crime-how-palm-oil-expansion-drives-illegal-logging-in-indonesia/
https://eia-international.org/report/permitting-crime-how-palm-oil-expansion-drives-illegal-logging-in-indonesia/
https://eia-international.org/report/permitting-crime-how-palm-oil-expansion-drives-illegal-logging-in-indonesia/
http://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf
http://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf
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Pertama, Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

menurut UU No 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu 

yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 

pengrusakan lingkingan seperti yang tetera didalam Peraturan Perundang-undangan 

yang mengatur mengenai pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup yang meliputi 

perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan 

hukum. Sudah di sahkan di Jakarta, 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi Mattalatta. Apabila kita meninjau 

terhadap Undang-Undang tersebut dipaparkan secara jelas pada Bab X bagian 3 pasal 

69 tentang larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun 

(B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan 

dengan cara membakar, dan lain sebagainya. 

Tidak hanya itu saja didalam aturan tersebut pada Bab XV pasal 97 sampai 

dengan pasal 123 mengenai larangan di ikut sertakan pula dengan sanksi yang tegas 

dan jelas. Salah satunya tertera pada pasal 103 yaitu, Setiap orang yang menghasilkan 

limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) 

tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
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Kedua, Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menegaskan 

bahwa dalam pemberian sanksi diatur didalam pasal 60 yaitu : 

1. Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai 

sanksi administrasi 

2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

 

a. denda; 
 

b. pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan; 
 

c. pencabutan izin Usaha perkebunan. 
 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara 

pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 

Peraturan Pemerintah. Adapun Peraturan Pemerintah tersebut belum 

diundangkan.12 

Didalam UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam penerapan 

sanksinya lebih ke arah sanksi Administratif. 

Ketiga, didalam UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan 

Perusakan Hutan lebih kearah ketentuan pidana yang di atur dalam pasal 82 sampai 

dengan pasal 109 yang menekankan kepada pidana penjara serta pidana denda. 

Ke-empat, Sedangkan apabila kita meninjau kepada Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan secara inti bahwa mengenai kejahatan 

 

 

12 Berdasarkan penelusuran terakhir pada situs https://ditjenbun.pertanian.go.id dan 

https://jdihn.bphn.go.id/ pada tanggal 6 Februari 2020 Pukul 10.48 Wib. diunduh pada Kamis 9 April 
2020, pukul 20.00 Wib. 

https://ditjenbun.pertanian.go.id/
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illegal logging, pada umumnya apabila dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana 

umum dapat diklasifikasikan pada beberapa jenis bentuk kejahatan secara umum, yaitu 

:13 

 
1. Pengrusakan 

 

Apabila kita meninjau terhadap pasal 406 sampai dengan pasal 412 KUHP 

tidak membahas mengenai pengrusakan secara keseluruhan akan tetapi 

hanya membahas mengenai aturan tentang pengrusakan barang yang 

maknanya hanya mengenai barang biasa yang dimiliki oleh orang (Pasal 

406 KUHP). Adapun barang yang dimaksud yaitu barang yang dapat 

dipindahkan untuk diangkat, akan tetapi barang yang memiliki fungsi 

sosial biasanya dipergunakan dalam kepentingan umum yang mana hal 

tersebut di atur didalam Pasal 408, namun cakupannya dibatasi oleh 

barang-barang tertentu sesuai isi dalam pasal tersebut sehingga tidak releva 

digunakan untuk kejahatan pengrusakan terhadap hutan. 

2. Pencurian 

 

Apabila kita meninjau terhadap Pasal 362 KUHP pencurian memiliki 

unsur-unsur, yaitu : 

a. Perbuatan mengambil, yakni mengambil terhadap barang untuk 

dimiliki ataupun dikuasai 

 

 

 

 

13 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 45. 
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b. Berupa barang, adapun barang yang dimaksud adalah kayu dimana 

pada waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku 

c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat 

merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan 

Negara maupun hutan Negara yang tidak dibebani 

d. Dalam artian hal tersebut mempunyai upaya untuk memiliki dengan 

cara melawan hukum. 

3. Penyelundupan 

 

Sampai saat ini, peraturan perundang-undangan bahkan KUHP belum ada 

yang mengatur mengenai penyelundupan terhadap kayu secara khusus. 

Sehingga pada akhirnya kejahatan terhadap penyelundupan terhadap kayu 

hanya di kaitkan dengan delik pencurian hal tersebut dilakukan karena 

memiliki kesamaan didalam unusr-unsurnya.14 Dengan demikian 

penyelundupan kayu dapat dikategorikan kedalam perbuatan yang bisa 

dipidana. 

4. Pemalsuan 

 

Apabila kita meninjau kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

mengenai pemalsuan ada beberapa pasal yang mengaturnya, yaitu : 

a. Pasal 263 sampai dengan 276 KUHP mengatur tentang Pemalsuan 

Surat-surat. 

 

14 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Alumni, 

Bandung, 2009, hlm. 67. 
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b. Pasal 253 sampai dengan 262 KUHP mengatur tentang Pemalsuan 

materi dan merek 

Adapun penjelesan didalam pasal 263 KUHP, yaitu membuat surat yang 

isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga 

menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat 

menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan hutang dan surat 

yang dapat dipakai sebagai sebagai suatu keterangan perbuatan atau 

peristiwa. Adapun ancaman pidana didalam pasal 263 KUHP tentang 

pemalsuan surat yakni paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 KUHP paling 

lama 8 tahun. 

5. Penggelapan 

 

Apabila kita meninjau kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

mengenai penggelapan diatur dalam pasal 372 sampai dengan Pasal 377 

KUHP. Adapun penjelesan didalam pasal 372 KUHP, penggelapan 

merupakan suatu tindakan kejahatan yang hampir mirip dengan ketentuan 

pasal 362 yakni tentang pencurian. Akan tetapi memiliki suatu perbedaan 

yang jelas, bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum 

berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedang pada 

penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat 

tidak dengan jalan kejahatan. 

6. Penadahan 
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Apabila kita meninjau kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

mengenai penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP sedangkan dalam 

bahasa asing disebut dengan “heling”. Adapun dalam sebutan lain biasa 

disebut dengna pe rsekongkola. 

R.Soesilo berpendapat , bahwa suatu perbuatan terbagi menjadi, perbuatan 

membeli atau menyewa barang dimana hal tersebut dapat diketahui atau 

patut diduga hasil dari kejahatan. Apabila meninjau terhadap ketentuan 

pasal 480 sanksi yang diterapkan berupa ancaman pidana paling lama 4 

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

Adapun cara yang sering digunakan oleh oknum ataupun pelaku dalam 

memuluskan aksinya, yaitu dengan melakukan pemalsuan dokumen ataupun surat 

mengenai Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dengan melakukan pemalsuan 

tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH, amat 

disayangkan hal itu semua dilakukan para pegawai negeri yang memanfaatkan 

kewenangannya untuk kepentingan kelompok maupun pribadi di bidang kehutanan, hal 

tersebutlah yang banyak meloloskan para pelaku dari jeratan hukum. 

Tidak hanya sampai disitu saja, banyak sekali perilaku pemerintah yang 

menyimpang, yaitu dengan mudah memberikan izin untuk melakukan perubahan 

fungsi hutan, salah satunya yaitu melakukan perubahan fungsi hutan lindung dan hutan 

taman nasional sebagai hutan industri, hal tersebutlah yang menimbulkan dampak 

yang sangat parah. 
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Apabila kita meninjau terhadap aturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai unsur-unsur terhadap tindak pidana illegal logging tentang kehutanan 

tersebut, dimana ketentuan tersebut tidak bisa menjangkau secara keseluruhan para 

pelaku kejahatan illegal logging. Sehingga dapat kita ketahui bahwa, penegakkan 

hukum pidana dalam aspek illegal logging sampai saat ini belum memiliki solusi yang 

disebabkan oleh beberapa permasalahan yang timbul, yaitu : 

1. Kebijakan serta Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada belum bisa 

meminimalisir kejahatan terhadap lingkungan. 

2. UU No. 23 Tahun 1997 jo UU No. 32 Tahun 2009 belum bisa dikatakan 

menjadi instrument hukum yang efisien dan efektif dalam menjaga serta 

melindungi lingkungan hidup. 

3. Kurangnya singkronisasi aturan h ukum mengenai kejahatan illegal 

logging . 

Apabila kita melihat terhadap aturan- aturan mengenai penanggulangan terhadap 

kejahatan illegal logging begitu banyak aturan dan berbagai macam sanksi oleh karena 

itu permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik 

untuk dikaji mendalam, berdasarkan hal tersebutlah penulis berkeinginan untuk 

menulis skripsi mengenai “HARMONISASI SANKSI PIDANA DALAM 

MENANGULANGI ILLEGAL LOGGING SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN 

LINGKUNGAN HIDUP” 
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A. Identifikasi Masalah 

 

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembalakan 

liar dalam peraturan per-undang-undangan nasional Indonesia? 

2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari pluralisme sanksi pidana terhadap 

tindak pidana pembalakan liar bagi penegakan hukum di Indonesia? 

3. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menciptakan kepastian 

hukum dalam bidang kehutanan dalam kaitannya terhadap penegakan 

hukum melawan tindak pidana pembalakan liar? 

B. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan id entifikasi masalah penulis akan menguraikan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana 

pembalakan liar dalam peraturan per-undang-undangan nasional 

Indonesia. 

2. Untuk mengkaji dan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari 

pluralisme sanksi pidana terhadap tindak pidana pembalakan liar bagi 

penegakan hukum di Indonesia. 
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3. Untuk mengkaji dan mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam 

menciptakan kepastian hukum dalam bidang kehutanan dalam kaitannya 

terhadap penegakan hukum melawan tindak pidana pembalakan liar. 

C. Kegunaan Penelitian 

 

1. Secara Teoritis 

 

Penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan ilmu hukum secara 

umum dan secara khusus untuk mening3katkan pemahaman terhadap bidang 

hukum pidana. 

2. Secara Praktis 

 

Penelitian ini dilakukan agar bermanfaat bagi penulis dan juga pemerintah 

serta instansi terkait. Dalam menanggulangi illegal logging serta upaya 

pelestarian lingkungan. 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara 

hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:15 

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi. 

 

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 

 

3. Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya. 
 

 

 

 

 

 
 

15 Edy Damian, The Rule Of Law dan Praktek-Praktek Penahanan di Indonesia, Bandung, 

Alumni, 1968, hlm. 26. 
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Menurut Soebekti, aturan hukum seharusnya untuk mencapai suatu tujuan 

Negara, yaitu untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman agar tercapainya suatu 

kemakmuran untuk rakyat dengan menciptakan suatu ketertiban.16 

Kemudian apabila kita meninjau terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 

ayat 3, yang berbunyi : 

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

 
 

Apabila kita meninjau kedalam Pembukaan Undang-Undang Dasar alienea ke 4 

didalam kalimatnya terdapat suatu tujuan hukum positif, yakni untuk membentuk suatu 

pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh 

tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan 

kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.17 

Sedangkan Mochtar Kusuatmadja berpendapat bahwa tujuan hukum ialah 

ketertiban. Dengan adanya rasa kebutuhan terhadap ketertiban, maka tercapailah syarat 

pokok menjadi masyarakat yang tertib. Selain itu, tujuan hukum merupakan 

tercapainya suatu keadilan sesuai porsir menurut masyarakat dan zamanya.18 

Sehingga patut kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang 

menerapkan konsep tujuan hukum yang sama dengan negara lain yang menerapkan 

 

16 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sutau Pengantar, Liberty, Cetakan Ke dua, 

Yogyakarta, 1999, hlm 81. 
17 Ibid 
18 Ibid 
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sistem hukum civil law dan living law yaitu tentang keadilan, kemanafaatan serta 

kepastian. Akan tetapi lebih cenderung terhadap hukum yang bersifat tertulis agar 

tercapainya kepastian hukum. 

Karena pada dasarnya hukum harus memiliki tigas unsur agar tercapai tujuan dari 

adanya hukum tersebut, adapun unsur-unsurnya yaitu, mengandung unsur keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian. 

Satjipto Raharjo memberikan sebuah pandangan terhadap hukum subtantif dan 

hukum prosedural, dimana hal tersebut dikemukakan oleh pecipta hukum. Hukum 

subtantif merupakan suatu aturan yang berisi mengenai larangan terhadap suatu 

perbuatan. Adapun hukum prosedural merupakan suatu aturan mengenai tata cara 

dalam pelaksanaan peraturan subtantif tersebut yang bersifat prosedural.19 

Kepastian aturan hukum terbentuk dari aliran yuridis dogmatik-normatif- 

legalistik-positivistis yang berdasarkan hasi buah pikir kaum legal positivisim di dunia 

hukum. Pandangan mereka bahwa tujuan hukum untuk mencapai suatu kepastian. 

Adapun pandangan kaum legalistik mengenai kepastian hukum yakni berupa 

pembuatan produk perundang-undangan untuk diterapkan, hal tersebut dilakukan 

karena hanya melihat kepastian hukum dari sudut pandang yang tertalu sempit.20 

 

 

 

 

 

19 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung, 2000, 

Hlm 77. 
20 Acmad Ali, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) 

termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I 

Agustus, Jakarta,2009, Hal. 212 
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Selanjutnya, penganut legalistik menyatakan, walaupun aturan hukum serta 

pengimplementasiannya tidak adil, selagi kepastian hukum tercapai hal tersebut tidak 

menjadi suatu permasalahan.21 

Sependapat dengan hal tersebut, Jan Micheil Otto menyatakan bahwa “kepastian 

hukum” bukan hanya kepastian yuridis. Dimana kepastian hukum melingkupi kepastian 

hukum yuridis, akan tetapi dari itu. Sehingga dapat di definisikan sebagai kemungkinan 

dalam situasi tertentu:22 

1. Terdapat suatu aturan hukum yang jelas, konsisten serta mudah diperoleh 

(accessible), diterbitkan dan diakui oleh negara. 

2. Instansi pemerintah tunduk dan patuh serta mengimplementasikan aturan 

hukum tersebut secara konsisten. 

3. Pada pembuatan undang-undang didasarkan pada persetujuan mayoritas 

masyarakat agar sesuai dengan perilaku yang hidup di masyarakat. 

4. Para Hakim beridiri sendiri serta tidak berpihak pada siapapun dalam 

menerapkan suatu aturan hukum. 

5. utusan Hakim harus secara konkrit dilaksanakan. 

 

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, suatu penegakan hukum adalah suatu cara 

untuk mewujudkan keinginan hukum, dimana dalam pembuatannya dituangkan dari 

 

 
 

21 Ibid, hlm 286. 
22 Jan Michiel Otto, Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang, dalam Jan Michiel 

Otto (et.all), Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Penerbit 

Pustaka Larasan, Edisi Pertama, Denpasar Bali, 2012, hlm 119. 
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hasil pemikirian Badan pembuat peraturan perundang-undangan yang kemudian 

dirumuskan dalam suatu aturan hukum yang kemudian di terapkan dalam kehiudpan 

nyata. Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa: 

“Hakikat hukum merupakan suatu cara dalam menertibkan 

masyarakat, dengan demikian kehidupan bermasyarakat dapat berjalan 

denga semestinya. Adapun cara yang digunakan berupa tindakan untuk 

diambil sebagai tolak ukur tingkah laku manusia”23 

 

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlidungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 huruf g menerangkan tentang perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan 

perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal, 

tersebut bermakna bahwa setiap orang baik kelompok ataupun badan hukum memiliki 

hak untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan nyaman, sehingga hal tersebut 

dapat mewujudkan berkembangnya pemanfaatan lingkungan hidup secara baik hal 

tersebut tak lepas dari peran pemerintah yang ikut andil dalam merealiasikan hal tersebut 

agar tercapai secara keseluruhan. Dengan demikian, pemerintah memiliki suatu 

kewajiban dalam menciptakan lingkungan yang baik dan sehat tersebut. 

Sedangkan pada Deklarasi Rio 1992 sudah disahkan mengenai prinsip 

perlindungan lingkungan dalam skala global,yaitu:24 

 

 

 

 
 

23 Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 2. 
24 Nurdjana, Teguh, Sukardi, Sukardi, Korupsi & Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 43. 
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in order to achieve sustainable development, environmental protection 

shall constitute an integral part of the development process and cannot 

be considered in isolation from it” (Article 4). 

State shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect 

and restore the health and integrity of the earth’s ecosystem (Article 7). 

States shall enact effective environmental legislation, environmental 

standards, management objective and priorities should reflect the 

environmental and developmental context to which they apply (Article 

11). 

Adapun Artinya, sebagai berikut : 

 

Dalam menggapai suatu pembangunan berkelanjutan, perlindungan 

lingkungan harus sejalan dengan proses pembangunan dan tidak dapat 

dianggap terpisah dari itu (Artikel 4). 

Negara harus bekerjasama ketika melakukan kemitraan global dalam 

melestarikan, melindungi, memulihkan kesehatan serta keutuhan 

ekosistem bumi (Artikel 7). 

Setiap Negara diwajibkan untuk mengesahkan peraturan perundang- 

undangan lingkungan secara efektif, standar lingkungan, tujuan 

manajemen dan prioritas harus mencerminkan konteks lingkungan dan 

pembangunan yang mereka terapkan (Artikel 11). 

Adapun cara dalam meminimalisir terjadinya suatu permasalahan dalam 

mengelola lingkungan hidup dibutuhkan pemantauan yang eligible (memenuhi syarat) 

serta harus didasarkan pada ketentuan undang-undang hal tersebut sebagai acuan dalam 
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melakukan suatu pemantauan. Hal tersebut sejalan dengan teori hukum pembangunan 

menurut Mochtar Kusumaatmadja yang menjelaskan bahwa suatu aturan hukum harus 

seirama dengan proses pembangunan, dikarenakan dalam pembangunan yang 

berkesinambungan memerlukan suatu rancangan hukum yang dapat mendorong dan 

mengarahkan pembangunan merupakan suatu refleksi dalam mecapai suatu tujuan 

hukum yang modern, menurut pancasila tujuan hukum merupakan suatu keadilan yang 

seimbang, artinya memiliki keseimbangan baik kepentingan individu, masyarakat serta 

penguasa.25 

Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, baik secara ekonomi, ekologis maupun sosial, karena hutan merupakan 

sumber kekayaan alam yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia.26 

Hutan yang subur dan lebat merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat bagi 

masyarakat yang hidup disekitarnya. Namun hal tersebut mengundang para pengusaha 

dalam meningkatkan taraf perekonomiannya dengan cara menebang pohon dan 

diperjual belikan, dengan terjadinya hal tersebut dapat merusak ekosistem ditambah 

tidak adanya sikap tegas pemerintah terhadap para pelaku untuk melakukan penanaman 

kembali serta mengontrol perihal tindakan penebangan pohon tersebut.27 Dengan 

adanya kegiatan tersbut dapat menyebabkan satwa-satwa liat yang hidup ikut terancam 

 

25 Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan 

Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm .158. 
 

26 Salim H.S., Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 

2. 
27Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan, RajaGrafindo, 

Jakarta, 1995, Hlm .1. 
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punah dan pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai macam bencana salah satunya 

longsor dan banjir.28 

Hutan di Indonesia telah mengalami kerusakan yang sangat parah, hal tersebut 

dikarenakan marak terjadinya pembalakan liar (illegal logging). Padahal aturan 

mengenai illegal logging sudah dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Undang- 

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun dalam peraturan 

perundang-undang yang terkait lainnya menjelaskan pula mengenai aturan-aturan yang 

berbeda terhadap penerapan sanksi kepada para pelaku pembalakan liar (illegal 

logging). Dengan kurangnya sinkronisasi terhadap suatu hukum yang jelas mengenai 

sanksi tentang illegal logging hal tersebut dapat mempersulit dalam menanggulangi 

kejahatan tersebut karena kurangnya kepastian akan hukum. Dengan adanya kejadian 

tersebut dapat mempersulit untuk memperleh suatu aturan hukum terkait mengenai 

illegal logging dan pada akhirnya ketika hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut 

diharuskan dapat menemukan hukumnya melalui konstruksi hukum. Konstruksi hukum 

merupakan cara dalam menemukan suatu asas asas hukum untuk dijadikan sebagai dasar 

hukum yang bersangkutan.29 

Asas Legalitas merupakan salah satu asas-asas Umum di dalam Tindak Pidana 

Lingkungan Hidup, dimana pemidanaan harus berlandaskan sesuai dengan aturan 

perundang-undangan. Sehingga dalam rumusan peraturan hukum pidana harus 

terkandung kejelasan yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai perbuatan - 

 

28 Bambang Pamulardi, Ibid, hlm. 2. 
29 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 111. 
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perbuatan pidana di bidang lingkungan hidup (delik lingkungan), tentang peradilan 

pidana dan sanksi yang perlu di jatuhkan agar terdapat kepastian hukum untuk 

memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam sehingga dapat dinikmati oleh 

generasi – generasi yang akan datang. 

Selanjutnya asas pembangunan yang berkesinambungan (The Principle Of 

Sustainable Development) yang diterima oleh The General Assembly PBB pada tahun 

1992 yang menegaskan, bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan 

hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat. 

Pembangunan berkelanjutan-pun memerlukan suatu sistem yang menjamin penaatan 

terhadap hukum. Hal yang paling penting adalah dengan cara memakmsimalkan 

pemanfaat sumber daya alam yang didasari dengan ketentuan-ketentuan Perundang- 

undangan Tentang Lingkungan hidup, sehingga hal tersebut menjamin adanya kepastian 

hukum. Tidak hanya itu saja, para aparatpun harus memahami dan menyadari tugasnya 

sesuai dengan aturan hukum. Karena kewajiban aparat hukum adalah melaksanakan 

tugas menurut hukum serta melaksanakannya secara konsisten.30 

Asas yang juga menjiwai hukum pidana lingkungan ini terdapat pula pada asas 

pencegahan (the precautionary principle) yang merupakan prinsip 15 Deklarasi Rio de 

Jeneiro. Asas ini menegaskan, bahwa penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran 

delik formil pada undang – undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

 

 

 

30 Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Di Indonesia, PT Refika Aditama, 2015, Bandung, hlm. 144. 
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diupayakan tidak langsung menjatuhkan penindakan yang berat, tetapi harus dilakukan 

secara bertahap dan menyeluruh dari teringan, sedang, hingga yang terberat. 

Selanjutnya, hukum pidana lingkungan ini dijiwai pula oleh asas pengendalian 

(principle of reistraint) yang juga merupakan salah satu syarat kriminalisasi yang 

menyatakan, bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan terhadap tindak pidana 

lingkungan apabila terdapat ketidak efektifan sanksi hukum administrasi, hukum 

perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Dalam 

hukum pidana, hal ini dikenal asas subsidaritas atau “ultima ratio principle” atau asas 

“ultimum remedium” atau last resort atau merupakan upaya terakhir. 

Secara konkret melihat kalimat dari penjelasan Umum angka 6 UU No.32 Tahun 

2009, penggunaan instrument penegakan hukum pidana lingkungan hidup tetap 

memperharikan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil 

tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan 

gangguan.31 

Karena asas subsidaritas ini merupakan design procedure yang khusus dan 

spesifik dari hukum acara, maka pelaksanaanya merupakan lex specialis dari ketentuan 

KUHAP yang bersifat generalis. Oleh karena hukum acara yang diterapkan pada asas 

subsidaritas itu merupakan hal yang bersifat khusus atau spesifik atau spesialis, maka 

penerapannya bersifat imperative atau mengikat.32 Dengan demikian, penerapan 

 

 

31 Muhammad Erwin, Ibid. hlm. 145. 
32 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, CV.Mandar Maju, 

Bandung,2007, hlm. 183. 
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ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum dapat 

diterapkan, manakala sanksi hukum administrasi ternyata dalam pelaksanaanya efektif 

untuk menanggulangi pelanggaran dari undang – undang tersebut. 

Menurut Hamdan, penggunaan sanksi pidana sebagai sanksi subsider atau sebagai 

ultimum remedium dalam masalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan 

beberapa kelemahan di antaranya:33 

1. Pada umumnya, proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang 

cukup lama karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur – 

ulur waktu sidang atau pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan 

banding atau kasasi, sementra pencemaran terus berlangsung dengan segala 

macam akibatnya. 

2. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu 

yang cukup lama. 

3. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan 

pencemaran. Dengan kata lain, “Detter effect” (efek pencegahan) dari 

sanksi – sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik. 

4. Penerapan sanksi administrasi bisa menimbulkan suatu perusahaan tutup 

dan hal tersebut bisa menimbulkan bertambahnya pengangguran yang 

akibatnya dapat terciptanya suatu kejahatan yang di dorong oleh kebutuhan 

ekeonomi. 

 

33 Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, 
hlm. 18. 
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Kemajuan suatu Industri yang modern, kerap kali menyebabkan akibat yang 

begitu besar terhadap kualitas lingkungan hidup serta kesehatan manusia. Hal tersebut 

apabila dibiarkan dan hanya berpatokan kepada pertanggungjawaban berdasarkan 

kesalahan (liability based on fault), pengadilan ketika menghadapi hal tersebut dapat 

mengalami berbagai macam kendala. Pada akhirnya dapat kita ketahui bahwa 

pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (liability based on fault), sudah tidak 

efektif lagi un tuk digunakan. Hal ini disebabkan persyaratan penting yang dipenuhi 

dalam unsur negligence atau fault adalah the failure to exercise the care of an ordinary 

prudent and careful man. Ketika tergugat dapat berhasil memperlihatkan kehati- 

hatiannya, meskipun tergugat sudah menimbulkan kerugian ia dapat dibebaskan dari 

tanggung jawab.34 

Teori pertanggungjawaban mutlak atau Strict Liability, menurut teori ini, apabila 

seseorang menjalankan kegiatan yang dapat di golongkan sebagai ultrahazardous 

(teramat sangat berbahaya) maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang di 

timbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati – hati (utmost care) untuk mencegah 

bahaya atau kerugian tesebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.35 

Peneggakan Hukum, dilakukan melalui upaya untuk mencapai ketaatan terhadap 

peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan 

 

 
 

34 Mas Achmad Santosa dkk, Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan 

Hidup, dalam (Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Permasalahannya), Proyek Pembinaan 
Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998, hlm, 123 -124. 

35 Mas Achmad Santosa dkk, Ibid, hlm. 125. 
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individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, 

kepidanaan, dan keperdataan, diantaranya adalah:36 

1. Sarana Penegakkan Hukum Administratif 

 

Sarana administratif mampu bersifat preventif serta memiliki suatu tujuan 

penegakkan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Penegakan 

hukum tersebut dapat di implementasikan melalui kegiatan yang menyangkut 

tentang suatu persyaratan KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan, kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, serta audit lingkungan 

hidup. Sementara itu, dalam melakukan suatu tindakan secara represif dengan 

menggunakan sarana penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran 

peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar dapat mengakhiri secara 

langsung keadaan terlarang tersebut. 

Sanksi administratif memiliki suatu fungsi instrumental, dimana dalam 

melakukan suatu pengendalian suatu perbuatan yang terlarang. Selain itu, 

mengenai sanksi administratif dapat ditujukan terhadap perlindungan kepentingan 

yang di jaga oleh ketentuan yang di langgar tersebut. Adapun macam-macam 

jenis sarana penegakan hukum mengenai administratif, yaitu : 

a. Berupa peringatan tertulis; 

 

b. Berupa suatu tindakan paksa; 

 

c. Adanya suatu Pembekuan izin lingkungan; dan 
 

 

 

36 Muhammad Erwin, Op.Cit, hlm.28. 
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d. Adanya Pencabutan izin lingkungan. 

 

2. Sarana Penegakan Hukum Keperdataan 

 

Penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan 

mengenai kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan, akan tetapi apabila tidak 

dapat menemui kesepakatan antar kedua belah pihak, makan sengketa tersebut 

dapat diajukan gugatan melalui pengadilan, adapun kesepakatan yang dicapai 

dalam melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu : 

a. Ganti rugi yang harus dibayarkan; 

 

b. Adanya usaha yang dilakukan pelaku, berupa pengembalian terhadap 

lingkungan yang sudah tercemar dan/atau rusak; 

c. Adanya perbuatan tertentu yang dapat menjamin tidak terulang 

kembali perusakan terhadap lingkungan; 

d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap 

lingkungan hidup. 

3. Sarana Penegakan Hukum Kepidanaan 

 

Adapun usaha yang dilakukan dalam melakukan perlindungan serta 

pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam UU. 32 Tahun 2009 hal tersebut 

diberlakukan terhadap pelaku usaha serta terhadap pejabat pemerintahan,yang 

menjadi pihak dalam penyusun amdal. Didalam Undang-Undang lingkungan 

hidup Indonesia mengandung dua hal jenis delik, yaitu delik materiil dan delik 

formil terhadap suatu rumusan perbuatan pidananya. Tidak hanya itu saja, 
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mengenai hukum lingkungan nasional pada saat ini memili sebuah model 

ancaman pidana minimal, serta ancaman pidana maksimal berupa pidana penjara. 

E. Metode Penelitian 

 

1. Spesifikasi Penelitian 

 

Teknik  penelitian  yang  penulis  gunakan   yaitu  spesifikasi penelitian 

deskriptif analitis, menurut pendapat Komarudin :37
 

“Deskriptif analitis merupakan teknik penelitian dengan cara 

mendeskripsikan suatu masalah dan menganalisis hal tersebut 

dengan data yang sduah dikumpulkan dan dikelola dengan baik 

berdasarkan landasan teori serta ide dan gagasan yang 

digunakan”. 

2. Metode Pendekatan 

 

a. Pendekatan penelitian secara yuridis normatif merupakan 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitan hukum normatif 

mencakup :38 

1) Penelitian terhadap asas-asas hukum. 

 

2) Penelitian terhadap sistematik hukum. 

 

3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan 

horizontal. 

4) Perbandingan hukum. 
 

 
 

37 Martin Steinman dan Gerald Willen, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis, Angkasa, Bandung, 

1974, hlm. 97. 
38 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Perkasa, 

Jakarta, 2004, hlm 15. 
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3. Tahap penelitan 

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder yang berisikan (primer atau 

sekunder) dan bahan-bahan hukum yang digunakan (primer, sekunder, dan 

tersier) Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu39: 

a. Bahan Hukum Primer, merupakan suatu bahan hukum yang 

mengikat. Adapun bahan hukum primer yang diterapkan terhadap 

penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu 

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, 

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No.18 Tahun 2013 

Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang- 

Undang No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan Peraturan 

Pemerintah No.38 Tahun 2007 Mengatur Tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah 

Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. 

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan suatu bahan hukum yang dapat 

memberikan suatu penjelasan terhadap suatu bahan hukum primer, 

yaitu sebagai berikut : 

 
 

39 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 13 
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1) rancangan undang-undang 

 

2) hasil-hasil penelitian 

 

3) hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

 

c. Bahan Hukum Tersier merupakan suatu bahan hukum yang dapat 

memberikan suatu penjelasan terhadap ketentuan bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, adapun contohnya adalah sebagai 

berikut: 

1) Kamus 

 

2) Ensiklopedia 

 

3) Indeks kumulatif dan seterusnya. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 
 

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 

tersebut dikaji dengan menggunakan suatu studi pustaka yang mana dalam 

melakukan penelitian lebih menelusuri terhadap referensi ataupun literatur 

yang dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data 

dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka,adapun kajian 

pustaka yang sering diambil, yaitu : 

a. Literatur 

 

b. hasil penelitian 

 

c. majalah ilmiah 

 

d. buletin ilmiah 
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e. jurnal ilmiah dan lain sebagainya.40 

 
5. Alat Pengumpulan Data 

 

Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan suatu data, yaitu : 

a. Studi Pustaka 
 

Studi pustaka merupakan suatu cara dalam mengumpulkan ataupun 

menghimpun informasi yang relevan dalam membahas suatu obyek 

masalah dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian dari suatu 

permasalahan yang sedang diteliti. 

6. Analisis Data 

 

Adapun data yang digunakan untuk dianalisis , akan menggunakan teknik 

analisis normatif, yakni suatu teknik menginterpretasikan dan mendiskusikan 

bahan penelitian yang didasarkan menurut pengertian hukum, norma hukum, 

teori-teori hukum serta doktrin yang memiliki suatu kaitan dengan pokok 

permasalahan. Norma hukum digunakan sebagai premis mayor, kemudian 

dihubungkan terhadap fakta-fakta yang berkaitan (legal facts) yang dipakai 

sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan 

hasil (conclution) terhadap permasalahannya. Menurut Soerjono Soekatno 

pendekatan kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan deskriptif 

analisa, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan 

juga pelakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan 

 

40http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/BAB%20III%20METODE%20PENELITIA 

N.pdf, di akses pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 21:00 WIB. 

http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN.pdf
http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN.pdf
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Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum adalah : 

 

a. metode deskripsi merupakan suatu alat dasar yang digunakan dalam 

melakukan suatu penelitian dan analisis ini tidak dapat dihindari oleh 

penggunanya. Deskripsi disini memiliki suatu makna dimana adanya 

suatu keadaan rancangan-rancangan hukum atau non hukum. 

b. Metode interpretasi merupakan suatu alat dalam melakukan 

penelitian dengan menggunakan cara penafsiran ilmu-ilmu hukum 

dengan menggunakan penafsiran gramatikal, histori, sistematis, 

teleologis, kontektual, dan lain sebagainya. 

c. Metode evaluasi merupakan suatu alat dalam melakukan penelitian 

secara sebab akibat dan baik buruknya suatu penelitian yang 

digunakan peneliti dalam memberikan pendapat, pernyataan yang 

termuat pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

d. Metode argumentasi merupakan suatu alat dalam melakukan 

penelitian dengan cara mengevaluasi dikarenakan dalam penelitian 

disini peneliti selalu berpokok pada alasan-alasan yang bersifat 

penalaran hukum, sehingga pada teknik ini semakin besar 

permasalahan hukum yang ada makan semakin banyak argumen dan 

pada akhirnya dapat menunjukkan kedalaman penalaran hukum yang 

diakitkan dengan Sinkronisasi sanksi pidana dalam menanggulangi 

Illegal Loging sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup 
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7. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian penulisan hukum ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang 

memiliki hubungan dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini, 

yaitu: 

a. Perpustakaan 

 

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 

Jl. Lengkong Dalam No. 68 Bandung. 

2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Universitas 

Padjadjaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung. 

3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) 

Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah III No.4, Jatisari, 

Buahbatu, Kota Bandung. 


