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BAB I

PENDAHULUAN

I.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki Sumber Daya Hutan (SDH) 

dengan kawasan hutan yang sangat luas dan bahkan tercatat sebagai hutan terluas 

ketiga. Kerusakan hutan di Indonesia tidak hanya terjadi pada hutan produksi 

tetapi juga telah terjadi pada hutan lindung. Undang-undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan yang menjelaskan bahwa hutan lindung 

merupakan kawasan hutan karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna 

pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan 

tanah. Melihat potensi yang begitu besar dari hasil hutan Indonesia, tidak salah 

apabila pemerintah menjadikan sektor kehutanan menjadi salah satu sumber 

devisa negara yang utama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi bangsa. Tetapi 

dalam prakteknya, dorongan untuk melakukan pertumbuhan ekonomi secara 

signifikan dengan memanfaatkan potensi hutan tidak diimbangi dengan upaya 

pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan.

Hutan di Indonesia perlu adanya perlindungan khusus oleh pemerintah 

maupun masyarakat yang tinggal di sekitar area pegunungan agar pengawetan dan 

pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan baik, untuk 

kelangsungan tersebut diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan 

keseimbangan supaya terhindar dari kerusakan dan kepunahan. Dari berbagai 

penyebab rusaknya hutan diduga bahwa penebangan kayu berlebihan atau dikenal 

dengan istilah over cutting dan pencurian kayu yang dilakukan tanpa 

memperhatikan kaidah-kaidah silvikultur pemanfaatan hutan dan berlangsung 

tanpa terkendali, menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang sangat cepat 

tersebut.1 Penebangan hutan secara berlebihan tersebut utamanya dilakukan 

melalui praktik penebangan kayu tanpa izin atau illegal logging yang didorong 

oleh besarnya kebutuhan pasokan suplai kayu bulat bagi industri pengelolahan 

                                                          
1Transtoto Handadhari, Kepedulian yang Terganjal Menguak Belantara Permasalahan 

Kehutanan Indonesia, Cetakan I, Gramedia, 2009, Jakarta, h. 56
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kayu.2 Bahkan dalam catatan sejarah hutan di bumi kita menghilang dengan 

kecepatan tinggi, sekitar 130.000km2 setiap tahunnya atau seluar negara inggris.3

Oleh sebab itu sistem dan penanganan yang tepat terhadap masalah-masalah ini 

sangat diperlukan untuk kelangsungan hutan di masa mendatang. Banyak usaha 

yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kehuatanan untuk 

menangani berbagai masalah di kehutanan, salah satu usaha yang masih dilakukan 

sampai sekarang yaitu melakukan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan.

Pada hakekatnya, pertumbuhan hutan di Indonesia memang cenderung 

menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya tingkah laku 

manusia yang tidak bertanggung jawab dan bahkan lebih mengedepankan bisnis-

bisnis mereka saja, yang dimana diperoleh dari hasil pemanfaatan hutan itu sendiri 

yaitu bisa dipergunakan sebagai ladang bisa diperkayuan seperti furnitur kayu, 

pembuatan kusen pintu, dan perlengkapan atap rumah. Dengan demikian 

masyarakat yang secara langsung mata pencahariannya dibidang industri 

perkayuan dalam sekala besar maupun kecil tidak lagi memikirkan kelangsungan 

hidup di areal kehutanan. Memang pada dasarnya pertumbuhan hutan dan hasil 

hutan kayu perlu kita manfaatkan secara optimal demi kemakmuran rakyat, oleh 

karena itu orang-orang disekitar hutan perlu juga menjaga kelestarian untuk 

jangka panjang yang akan terus meningkat kebutuhannya. Peran Perum Perhutani 

dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dan bisa menjadi tolak ukur 

keberhasilan dalam memberantas penebangan hutan tanpa izin maupun pencurian 

kayu hasil hutan. Dengan demikian diperlukan juga kesadaran bagi masyarakat 

agar tidak lagi terjadi penebangan hutan secara berlebihan maupun pencurian 

kayu hasil hutan karena dengan adanya kerjasama yang baik antara penegak 

hukum dengan masyarakat semuanya akan berjalan dengan baik. Perum Perhutani 

sangat penting perannya, dimana Perum Perhutani adalah Perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah 

untuk menjaga, melestarikan dan memanfaatkan hutan yang berada di daerah 

Jawa dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu Perum Perhutani juga dalam

memanfaatkan kayu hasil hutan yang akan diperjualkan secara bebas kepada 

industri perkayuan maupun masyarakat langsung, tidak melupakan juga untuk 
                                                          

2Ibid
3Agus Purnomo, Menjaga Hutan Kita, Cetakan I, Gramedia, 2012, Jakarta, h. 3
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menjaga kawasan hutan dibawa wewenangnya untuk memperhatikan penanaman 

pohon yang akan dimanfaatkan kayunya demi jangka panjang.

Upaya penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-

kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan bersamaan dengan 

realitas pelanggaran hukum yang berupa pengangkutan kayu hasil hutan tanpa di 

lengkapinya SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) yang disebabkan oleh 

kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat. Hal ini penulis melihat secara luas 

bahwa inilah tugas negara yang harus bertindak tegas secara umum dan tanpa 

harus melihat siapa pelakunya karena hutan di Indonesia sudah sangat 

memperihatinkan. Tugas Negara adalah menjamin agar tujuan nasional tercapai, 

dan pencapaian hanya melalui pembangunan bangsa dan negara.4

Hal ini terjadi kepada seorang buruh yang bernama Hendar bin Hadi pada 

hari rabu tanggal 10 februari 2010 sekitar jam 07.30 WIB atau setidak-tidaknya 

pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di pertigaan Cibucil Kp. Cibucil Ds. 

Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 

yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah 

mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak bersama-sama 

dengan surat keterangan sahnya hasil hutan jenis kayu pasang sebanyak 53 (lima 

puluh tiga) potong dengan ukuran 6cmx12cmx400cm sebanyak 20 (dua puluh) 

potong dan ukuran 5cmx10cmx400cm sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong 

dengan jumlah keseluruhan adalah 1,2051 meter kubik. 

Alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah secara pribadi penulis cinta 

dengan kehutanan di indonesia sehingga penulis mengambil kesimpulan dengan 

membawakan kasus ini kedalam skripsi karena banyak hal yang harus 

diungkapkan secara transparan atas pelaku-pelaku yang terlibat dalam penebangan 

kayu secara illegal sampai pengangkutan kayu hasil hutan tanpa didukung surat 

resmi dari Perum Perhutani. Penulis juga disini mempertanyakan pemerintah yang 

seharusnya memantau bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana 

dimaksud pasal 27 dan pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang 

                                                          
4Aniek Irawatie, “Pendidikan Kewarganegaraan”, I. Disertai, Fakultas Hukum 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2010 h. 28. 
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pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pasal 34, diwajibkan melindungi hutan 

dalam areal kerjanya.5

Permasalahan di sektor kehutanan yang semakin berkembang ini perlu 

segera diatasi dan diselesaikan. kecenderungan meningkatnya kualitas maupun 

kuantitas pelanggaran terhadap penebangan hutan dan pengangkutan kayu hasil 

hutan yang tanpa izin agar segera diberikan solusi dengan mengedepankan nilai-

nilai ketentuan undang-undang yang mendorong kita untuk lebih banyak memberi 

perhatian akan penanggulangan serta penanganannya. Untuk pencarian solusi 

terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, 

tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. 

Oleh karena itulah penulis melakukan suatu penelitian dalam dunia penegakan 

hukum khususnya terhadap pemberantasan tindak pidana di sektor kehutanan, 

maka untuk kepentingan evaluasi diatas penulis mencoba untuk mengambil judul 

dengan penelitian : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI CIBINONG NO.245/PID.B/2010/PN.CBN 

TENTANG PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA IZIN.

II.2  Perumusan Massalah

Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini antara 

lain :

a. Bagaimana proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong 

menangani kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin?

b. Bagaimana cara membuktikan kasus pengangkutan kayu hasil hutan 

tanpa izin?

II.3  Ruang Lingkup Penulisan

Agar penelitian ini dapat difokuskan pada objek permasalahan yang 

dikehendaki dan tidak meluas sehingga mengakibatkan ketidak jelasan 

pembahasan masalah, maka penyusun akan membatasi masalah yang akan diteliti. 

Pembatasan tersebut mengenai :

                                                          
5Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan, Fokusmedia, Bandung, 2010, Pasal 48 (3).
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a. Proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong menangani kasus 

pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.

b. Cara membuktikan kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.

II.4  Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

Tujuan penulisan yang  dilaksanakan dalam menyusun proposal ini 

antara lain :

1) Untuk mengetahui Bagaimana Hakim Pengadilan Negeri Cibinong 

menangani kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.

2) Untuk mengetahui Bagaimana cara membuktikan kasus pengangkutan 

kayu hasil hutan tanpa izin sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

b. Manfaat Penulisan

Sebagai bahan penyusunan proposal untuk memenuhi persyaratan strata 

satu (S1) Hukum Pidana antara lain :

1) Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang ilmu Hukum 

Pidana. Selanjutnya informasi tersebut dapat di jadikan sebagai dasar 

referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian lanjutan yang 

mendalam dibidang yang relevan dengan tulisan ini.

2) Bagi Pemerintah

Diharapkan melalui penulisan ini dapat memberikan masukan-

masukan kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan tindak pidana 

kehutanan atau pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin termasuk 

didalamnya yaitu Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan, Perum Perhutani, Kepolisian, Gubernur, Bupati atau 

Walikota, dan Masyarakat. Dan sebagai sumbangan pemikiran untuk 

menentukan kebijaksanaan yang akan datang serta dapat melihat 

kelemahan dari pengawasan hutan di Indonesia sehingga dapat 

dibenahi sekarang maupun dimasa yang akan datang.
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II.5  Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Tindak Pidana Kehutanan adalah Suatu peristiwa yang telah atau akan 

terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan 

ancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan bidang 

kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya.

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :6

1) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran 

yang proporsional.

2) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, 

fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat 

lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.

3) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.

4) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan 

keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan 

berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan 

sosian dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan 

eksternal.

5) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari definisi hutan yang disebutkan, maka terdapat unsur-unsur yang 

meliputi :

a) Suatu areal lapangan

b) Terdapat tumbuhan dan satwa beserta alam lingkungannya

c) Ditetapkan pemerintah sebagai hutan

d) Mampu memberikan manfaat secara lestari

Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, 

merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling 

ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksetensi hutan 

                                                          
6 Ibid, pasal 3
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sebagai subekosistem global menempati posisi penting sebagai paru-paru 

dunia.7

“penguasaan hutan oleh negara tersebut memberikan wewenang kepada 

pemerintah untuk; (a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang 

berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; (b) menetapkan 

wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan kawasan hutan sebagai 

bukan kawasan hutan; (c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan 

hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan 

hukum mengenai kehutanan”.8

Perlindungan hutan menurut Pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan dirumuskan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan 

merupakan usaha untuk :

1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang

disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya 

alam, hama, serta penyakit dan;

2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan 

perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta 

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.9

Sementara perusakan hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : ”yang 

dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, 

sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu 

atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”.10 Ada tiga jenis 

pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan 

benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga 

jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Uraian 

tentang rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang diatur oleh pasal 

                                                          
7Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, Cetakan I, Rineka Cipta, 

Bandung, 2000, h. 2
8Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan, Cetakan I, Rajagrafindo Persada, 

2013, h. 75
9Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan, op.cit, Pasal 47
10Ibid, penjelasan pasal 50 (2)
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78 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kahutanan terdapat unsur-unsur yang 

dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap 

kejahatan penebangan liar (illegal logging) yaitu :

1) Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

2) Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak 

hutan.

3) Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan 

undang- undang.

4) Menebang pohon tanpa izin.

5) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,

menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut 

diduga sebagai hasil hutan illegal.

6) Menangkut, menguasai atau memilki hasil hutan tanpa SKSHH.

7) Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan 

tanpa izin.

Rumusan tersebut di atas menggambarkan selektifitas dari ketentuan 

hukum dimana sasaran penegakan hukumnya belum dapat menjangkau 

seluruh aspek pelaku kejahatan penebangan liar (illegal logging). Secara 

tegas UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan belum memberikan 

definisi tentang penebangan liar (illegal logging), dan tindak pidana 

pembiaran terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam 

bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas penebangan 

liar (illegal logging). Hal ini dalam PP No. 45 Tahun 2004 Tentang 

Perlindungan Kehutanan menjelaskan bahwa perlindungan hutan atas 

kawasan hutan yang pengelolahnya diserahkan kepada Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) dibidang kehutanan, dilaksanakan oleh dan 

tanggung jawab BUMN yang bersangkuatan.11

Kerangka Teori digunakan sebagai pisau analisa untuk memecahkan 

suatu masalah. Kehidupan dan prilaku masyarakat harus diatur oleh 

hukum agar pelaksanaan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan 

aman. Dalam menganalisa kasus mengenai pengangkutan kayu hasil 
                                                          

11Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Cetakan III, Rajagrafindo Persada, 
Jakarta, 2011, h. 176 
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hutan tanpa izin atau pengangkutan kayu yang tidak dilengkapinya 

dokumen-dokumen dari Perum Perhutani yang disebut Surat Keterangan 

Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sedangkan bentuk pengangkutan kayu 

tanpa ijin dapat diartikan terdapat unsur sengaja dengan perbuatan 

melakukan pembelian kayu milik Perum Perhutani (Perusahaan BUMN) 

melalui perorangan yang tidak bisa mengeluarkan Surat Keterangan 

Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). kami menghubungkan teori dan fakta-

fakta yang terjadi.

b. Kerangka Konseptual

Sebagai upaya untuk mengkaji tentang permasalahan hak-hak oleh 

negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, atas tanah kawasan 

hutan di pulau jawa, akan diawali dengan langkah penelusuran mengenai 

kerangka konseptual dan teoritik12 yaitu usaha menemukan terlebih 

dahulu konsep-konsep dan teori-teori13 yang relevan dengan pokok-

pokok permasalahan yang mendasari penguasaan dan penggunaan tanah 

kawasan hutan lindung dan hutan produksi oleh negara di jawa.14 Dalam 

masalah konsep negara ini Mariam Budiardjo menjelaskan bahwa negara 

mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari 

kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja 

dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya dan sifat-sifat 

tersebut    adalah :

1) Sifat memaksa; agar peraturan perundang-undangan dapat ditaati dan 

penertiban dalam masyarakat dapat tercapai serta timbulnya anarki 

dapat dicegah maka negara memiliki sifat memaksa, dapat 

menggunakan kekuatan fisik secara legal.

2) Sifat monopoli; negara monopoli dalam menetapkan tujuan bersama 

dari masyarakat.

                                                          
12Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 1986, h. 224; dikutip dari Subadi, 

Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan, Cetaka I, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 
10

13Tom Campbell, Seven Theories of Human Society, (terjemahan) oleh F. Budi 
Hardiman, Kanisius, Yogyakarta, 1994; dikutip Ibid

14Subadi, loc.cit
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3) Sifat mencakup semuanya; peraturan perundang-undangan berlaku 

untuk semua orang tanpa kecuali dan setiap orang tidak dibiarkan 

akan berada diluar ruang lingkup aktivitas negara, karena usaha ke 

arah masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.15

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih kongkrit dari teori, 

yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses 

penelitian. Adapun definisi operasional yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

1) Pengangkutan Kayu Tanpa Izin 

Pengangkutan Kayu Tanpa Ijin adalah pengangkutan kayu tanpa di 

sertai Surat Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh Perum 

Perhutani.

2) Penebangan Kayu Tanpa Izin

Penebangan Kayu Tanpa Ijin (illegal loging) adalah kegiatan 

menebang kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak 

menurut hukum, atau melanggar hukum.16

3) Perum Perhutani 

Perum Perhutani adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang didirikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.17

4) Kehutanan

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan 

hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.18

5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen 

negara yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan dan 

                                                          
15Marian Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, h. 40-41; dikutip dari 

Subadi, Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan, Cetaka I, Prestasi Pustaka, Jakarta, 
2010, h. 11

16Abdul Khakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, h. 165

17Subadi, op.cit, h. 171 
18Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan, loc.cit.
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atau pemilikan hasil hutan.19 Dalam hal ini untuk Penerbitan Surat 

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dilakukan secara official 

assessment oleh pejabat kehutanan yang ditunjuk.20

II.6  Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum permasalahan ini dilakukan melalui Penelitian 

Hukum Normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dengan meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi 

konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip kehutanan yang digunakan untuk 

mengatur kawasan hutan, khususnya menanggulangi penebangan hutan secara 

illegal. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara 

berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya 

umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukan 

untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif disini penulis akan 

menggunakan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat 

atau yang membuat orang taat pada hukum terdiri dari Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan 

hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para 

pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus 

yang akan memberikan petunjuk terhadap penulis seperti buku-buku 

mengenai pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.

                                                          
19”Dokumen BPHN,” www.bphn.go.id/data/documents/perda_prop_jatim_03pd003. doc. 

diakses tanggal 16 Juni 2014.
20“Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 132/Kpts II/2000,”

http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/92. diakses tanggal 17 Juni 2014
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c. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang m,endukung bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas 

bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis 

adalah Kamu Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

II.7  Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara darisisiskripsi, 

yakni suatu gambarantentang isi skripsi secara keseluruhan dan dari sistematika

itulah dapat dijadikan satu arahan bagi pembaca untuk menelaahnya. Secara

berurutan dalam sistematika ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini dikemukakan tentang latar belakang,

perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, 

kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian,dan sistematika

penulisan.

BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN KAYU HASIL 

HUTAN TANPA IZIN

Berisi tentang pengertian Perum Perhutani, sejarah Perum Perhutani, Tujuan 

Perum Perhutani, wewenang Perum Perhutani, tata cara pembelian kayu 

yang sah, pengertian pengangkutan kayu tanpa ijin, dokumen pengangkutan 

kayu, pengertian tindak pidana kehutanan, jenis-jenis tindak pidana

kehutanan, unsur-unsur tindak pidana kehutanan.

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG PERKARA 

PIDANA NO.245/PID.B/2010/PN.CBN

Berisi tentang posisi kasus, isi dakwaan, isi putusan Pengadilan Negeri 

Cibinong dan analisa kasus.
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BAB IV ANALISA PROSES PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP 

PELAKU TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN 

TANPA IZIN

Pembahasan pokok permasalahan mengenai analisa proses penyelesaian 

hukum terhadap buruh yang mengangkut kayu tanpa izin Perum Perhutani 

dan cara membuktikan kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan disajikan tentang kesimpulan sebagai hasil dari

penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran yang sekiranya dapat

dijadikan bahan pemikiran bagi yang berkepentingan.

UPN "VETERAN" JAKARTA
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BAB  I

PENDAHULUAN



I.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki Sumber Daya Hutan (SDH) dengan kawasan hutan yang sangat luas dan bahkan tercatat sebagai hutan terluas ketiga. Kerusakan hutan di Indonesia tidak hanya terjadi pada hutan produksi tetapi juga telah terjadi pada hutan lindung. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan yang menjelaskan bahwa hutan lindung merupakan kawasan hutan karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Melihat potensi yang begitu besar dari hasil hutan Indonesia, tidak salah apabila pemerintah menjadikan sektor kehutanan menjadi salah satu sumber devisa negara yang utama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi bangsa. Tetapi dalam prakteknya, dorongan untuk melakukan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dengan memanfaatkan potensi hutan tidak diimbangi dengan upaya pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan.

Hutan di Indonesia perlu adanya perlindungan khusus oleh pemerintah maupun masyarakat yang tinggal di sekitar area pegunungan agar pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan baik, untuk kelangsungan tersebut diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan keseimbangan supaya terhindar dari kerusakan dan kepunahan. Dari berbagai penyebab rusaknya hutan diduga bahwa penebangan kayu berlebihan atau dikenal dengan istilah over cutting dan pencurian kayu yang dilakukan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah silvikultur pemanfaatan hutan dan berlangsung tanpa terkendali, menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang sangat cepat tersebut.[footnoteRef:1] Penebangan hutan secara berlebihan tersebut utamanya dilakukan melalui praktik penebangan kayu tanpa izin atau illegal logging yang didorong oleh besarnya kebutuhan pasokan suplai kayu bulat bagi industri pengelolahan kayu.[footnoteRef:2] Bahkan dalam catatan sejarah hutan di bumi kita menghilang dengan kecepatan tinggi, sekitar 130.000km2 setiap tahunnya atau seluar negara inggris.[footnoteRef:3] Oleh sebab itu sistem dan penanganan yang tepat terhadap masalah-masalah ini sangat diperlukan untuk kelangsungan hutan di masa mendatang. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kehuatanan untuk menangani berbagai masalah di kehutanan, salah satu usaha yang masih dilakukan sampai sekarang yaitu melakukan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan. [1: Transtoto Handadhari, Kepedulian yang Terganjal Menguak Belantara Permasalahan Kehutanan Indonesia, Cetakan I, Gramedia, 2009, Jakarta, h. 56]  [2: Ibid]  [3: Agus Purnomo, Menjaga Hutan Kita, Cetakan I, Gramedia, 2012, Jakarta, h. 3] 


Pada hakekatnya, pertumbuhan hutan di Indonesia memang cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya tingkah laku manusia yang tidak bertanggung jawab dan bahkan lebih mengedepankan bisnis-bisnis mereka saja, yang dimana diperoleh dari hasil pemanfaatan hutan itu sendiri yaitu bisa dipergunakan sebagai ladang bisa diperkayuan seperti furnitur kayu, pembuatan kusen pintu, dan perlengkapan atap rumah. Dengan demikian masyarakat yang secara langsung mata pencahariannya dibidang industri perkayuan dalam sekala besar maupun kecil tidak lagi memikirkan kelangsungan hidup di areal kehutanan. Memang pada dasarnya pertumbuhan hutan dan hasil hutan kayu perlu kita manfaatkan secara optimal demi kemakmuran rakyat, oleh karena itu orang-orang disekitar hutan perlu juga menjaga kelestarian untuk jangka panjang yang akan terus meningkat kebutuhannya. Peran Perum Perhutani dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dan bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dalam memberantas penebangan hutan tanpa izin maupun pencurian kayu hasil hutan. Dengan demikian diperlukan juga kesadaran bagi masyarakat agar tidak lagi terjadi penebangan hutan secara berlebihan maupun pencurian kayu hasil hutan karena dengan adanya kerjasama yang baik antara penegak hukum dengan masyarakat semuanya akan berjalan dengan baik. Perum Perhutani sangat penting perannya, dimana Perum Perhutani adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah untuk menjaga, melestarikan dan memanfaatkan hutan yang berada di daerah Jawa dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu Perum Perhutani juga dalam memanfaatkan kayu hasil hutan yang akan diperjualkan secara bebas kepada industri perkayuan maupun masyarakat langsung, tidak melupakan juga untuk menjaga kawasan hutan dibawa wewenangnya untuk memperhatikan penanaman pohon yang akan dimanfaatkan kayunya demi jangka panjang.

Upaya penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa pengangkutan kayu hasil hutan tanpa di lengkapinya SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat. Hal ini penulis melihat secara luas bahwa inilah tugas negara yang harus bertindak tegas secara umum dan tanpa harus melihat siapa pelakunya karena hutan di Indonesia sudah sangat memperihatinkan. Tugas Negara adalah menjamin agar tujuan nasional tercapai, dan pencapaian hanya melalui pembangunan bangsa dan negara.[footnoteRef:4] [4: Aniek Irawatie, “Pendidikan Kewarganegaraan”, I. Disertai, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2010 h. 28. ] 


Hal ini terjadi kepada seorang buruh yang bernama Hendar bin Hadi pada hari rabu tanggal 10 februari 2010 sekitar jam 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di pertigaan Cibucil Kp. Cibucil Ds. Sukamanah Kec. Jonggol Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan jenis kayu pasang sebanyak 53 (lima puluh tiga) potong dengan ukuran 6cmx12cmx400cm sebanyak 20 (dua puluh) potong dan ukuran 5cmx10cmx400cm sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong dengan jumlah keseluruhan adalah 1,2051 meter kubik. 

Alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah secara pribadi penulis cinta dengan kehutanan di indonesia sehingga penulis mengambil kesimpulan dengan membawakan kasus ini kedalam skripsi karena banyak hal yang harus diungkapkan secara transparan atas pelaku-pelaku yang terlibat dalam penebangan kayu secara illegal sampai pengangkutan kayu hasil hutan tanpa didukung surat resmi dari Perum Perhutani. Penulis juga disini mempertanyakan pemerintah yang seharusnya memantau bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pasal 27 dan pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.[footnoteRef:5] [5: Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Fokusmedia, Bandung, 2010, Pasal 48 (3).
] 


Permasalahan di sektor kehutanan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran terhadap penebangan hutan dan pengangkutan kayu hasil hutan yang tanpa izin agar segera diberikan solusi dengan mengedepankan nilai-nilai ketentuan undang-undang yang mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya. Untuk pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itulah penulis melakukan suatu penelitian dalam dunia penegakan hukum khususnya terhadap pemberantasan tindak pidana di sektor kehutanan, maka untuk kepentingan evaluasi diatas penulis mencoba untuk mengambil judul dengan penelitian : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NO.245/PID.B/2010/PN.CBN TENTANG PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA IZIN.



II.2  Perumusan Massalah

Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini antara lain :

a. Bagaimana proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong menangani kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin?

b. Bagaimana cara membuktikan kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin?



II.3  Ruang Lingkup Penulisan

Agar penelitian ini dapat difokuskan pada objek permasalahan yang dikehendaki dan tidak meluas sehingga mengakibatkan ketidak jelasan pembahasan masalah, maka penyusun akan membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan tersebut mengenai :

a. Proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong menangani kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.

b. Cara membuktikan kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.



II.4  Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

Tujuan penulisan yang  dilaksanakan dalam menyusun proposal ini antara lain :

1) Untuk mengetahui Bagaimana Hakim Pengadilan Negeri Cibinong menangani kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.

2) Untuk mengetahui Bagaimana cara membuktikan kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

b. Manfaat Penulisan

Sebagai bahan penyusunan proposal untuk memenuhi persyaratan strata satu (S1) Hukum Pidana antara lain :

1) Bagi Penulis 

	Dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang ilmu Hukum Pidana. Selanjutnya informasi tersebut dapat di jadikan sebagai dasar referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian lanjutan yang mendalam dibidang yang relevan dengan tulisan ini.

2) Bagi Pemerintah

Diharapkan melalui penulisan ini dapat memberikan masukan-masukan kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan atau pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin termasuk didalamnya yaitu Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Perum Perhutani, Kepolisian, Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Masyarakat. Dan sebagai sumbangan pemikiran untuk menentukan kebijaksanaan yang akan datang serta dapat melihat kelemahan dari pengawasan hutan di Indonesia sehingga dapat dibenahi sekarang maupun dimasa yang akan datang.



II.5  Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Tindak Pidana Kehutanan adalah Suatu peristiwa  yang telah atau akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :[footnoteRef:6] [6:  Ibid, pasal 3] 


1) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.

2) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.

3) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.

4) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosian dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.

5) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari definisi hutan yang disebutkan, maka terdapat unsur-unsur yang meliputi :

a) Suatu areal lapangan

b) Terdapat tumbuhan dan satwa beserta alam lingkungannya

c) Ditetapkan pemerintah sebagai hutan

d) Mampu memberikan manfaat secara lestari

Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksetensi hutan sebagai subekosistem global menempati posisi penting sebagai paru-paru dunia.[footnoteRef:7] [7: Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, Cetakan I, Rineka Cipta, Bandung, 2000, h. 2] 


“penguasaan hutan oleh negara tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk; (a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; (b) menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; (c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan”.[footnoteRef:8] [8: Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan, Cetakan I, Rajagrafindo Persada, 2013, h. 75] 


Perlindungan hutan menurut Pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dirumuskan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

1) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan;

2) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.[footnoteRef:9] [9: Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, op.cit, Pasal 47] 


Sementara perusakan hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : ”yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”.[footnoteRef:10] Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Uraian tentang rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang diatur oleh pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kahutanan terdapat unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penebangan liar (illegal logging) yaitu : [10: Ibid, penjelasan pasal 50 (2)] 


1) Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

2) Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.

3) Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan undang- undang.

4) Menebang pohon tanpa izin.

5) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.

6) Menangkut, menguasai atau memilki hasil hutan tanpa SKSHH.

7) Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Rumusan tersebut di atas menggambarkan selektifitas dari ketentuan hukum dimana sasaran penegakan hukumnya belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan penebangan liar (illegal logging). Secara tegas UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan belum memberikan definisi tentang penebangan liar (illegal logging), dan tindak pidana pembiaran terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas penebangan liar (illegal logging). Hal ini dalam PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Kehutanan menjelaskan bahwa perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolahnya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibidang kehutanan, dilaksanakan oleh dan tanggung jawab BUMN yang bersangkuatan.[footnoteRef:11] [11: Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Cetakan III, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 176 ] 


Kerangka Teori digunakan sebagai pisau analisa untuk memecahkan suatu masalah. Kehidupan dan prilaku masyarakat harus diatur oleh hukum agar pelaksanaan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan aman. Dalam menganalisa kasus mengenai pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin atau pengangkutan kayu yang tidak dilengkapinya dokumen-dokumen dari Perum Perhutani yang disebut Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sedangkan bentuk pengangkutan kayu tanpa ijin dapat diartikan terdapat unsur sengaja dengan perbuatan melakukan pembelian kayu milik Perum Perhutani (Perusahaan BUMN) melalui perorangan yang tidak bisa mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). kami menghubungkan teori dan fakta-fakta yang terjadi.

b. Kerangka Konseptual

Sebagai upaya untuk mengkaji tentang permasalahan hak-hak oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, atas tanah kawasan hutan di pulau jawa, akan diawali dengan langkah penelusuran mengenai kerangka konseptual dan teoritik[footnoteRef:12] yaitu usaha menemukan terlebih dahulu konsep-konsep dan teori-teori[footnoteRef:13] yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang mendasari penguasaan dan penggunaan tanah kawasan hutan lindung dan hutan produksi oleh negara di jawa.[footnoteRef:14] Dalam masalah konsep negara ini Mariam Budiardjo menjelaskan bahwa negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya dan sifat-sifat tersebut    adalah : [12: Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 1986, h. 224; dikutip dari Subadi, Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan, Cetaka I, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 10]  [13: Tom Campbell, Seven Theories of Human Society, (terjemahan) oleh F. Budi Hardiman, Kanisius, Yogyakarta, 1994; dikutip Ibid]  [14: 	Subadi, loc.cit] 


1) Sifat memaksa; agar peraturan perundang-undangan dapat ditaati dan penertiban dalam masyarakat dapat tercapai serta timbulnya anarki dapat dicegah maka negara memiliki sifat memaksa, dapat menggunakan kekuatan fisik secara legal.

2) Sifat monopoli; negara monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

3) Sifat mencakup semuanya; peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali dan setiap orang tidak dibiarkan akan berada diluar ruang lingkup aktivitas negara, karena usaha ke arah masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.[footnoteRef:15] [15: Marian Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, h. 40-41; dikutip dari Subadi, Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan, Cetaka I, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 11] 


Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih kongkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1) Pengangkutan Kayu Tanpa Izin 

	Pengangkutan Kayu Tanpa Ijin adalah pengangkutan kayu tanpa di sertai Surat Sahnya Hasil Hutan yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani.

2) Penebangan Kayu Tanpa Izin

	Penebangan Kayu Tanpa Ijin (illegal loging) adalah kegiatan menebang kayu yang tidak legal, tidak sah, tidak resmi, tidak menurut hukum, atau melanggar hukum.[footnoteRef:16] [16: Abdul Khakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 165] 


3) Perum Perhutani 

	Perum Perhutani adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[footnoteRef:17] [17: Subadi, op.cit, h. 171 ] 


4) Kehutanan

	Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.[footnoteRef:18] [18: Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, loc.cit.] 


5) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

	Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen negara yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan dan atau pemilikan hasil hutan.[footnoteRef:19] Dalam hal ini untuk Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dilakukan secara official assessment oleh pejabat kehutanan yang ditunjuk.[footnoteRef:20] [19: ”Dokumen BPHN,” www.bphn.go.id/data/documents/perda_prop_jatim_03pd003. doc. diakses tanggal 16 Juni 2014.]  [20: “Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 132/Kpts II/2000,” http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/92. diakses tanggal 17 Juni 2014] 




II.6  Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum permasalahan ini dilakukan melalui Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip kehutanan yang digunakan untuk mengatur kawasan hutan, khususnya menanggulangi penebangan hutan secara illegal. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif disini penulis akan menggunakan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

	Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

	Adalah bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk terhadap penulis seperti buku-buku mengenai pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.





c. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang m,endukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamu Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.



II.7  Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara darisisiskripsi, yakni suatu gambarantentang isi skripsi secara keseluruhan dan dari sistematika itulah dapat dijadikan satu arahan bagi pembaca untuk menelaahnya. Secara berurutan dalam sistematika ini adalah sebagai berikut :



BAB I 	PENDAHULUAN

	Dalam bab pendahuluan ini dikemukakan tentang latar belakang,

	perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian,dan sistematika penulisan.



BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA IZIN

Berisi tentang pengertian Perum Perhutani, sejarah Perum Perhutani, Tujuan Perum Perhutani, wewenang Perum Perhutani, tata cara pembelian kayu yang sah, pengertian pengangkutan kayu tanpa ijin, dokumen pengangkutan kayu, pengertian tindak pidana kehutanan, jenis-jenis tindak pidana kehutanan, unsur-unsur tindak pidana kehutanan.



BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG PERKARA PIDANA NO.245/PID.B/2010/PN.CBN

Berisi tentang posisi kasus, isi dakwaan, isi putusan Pengadilan Negeri Cibinong dan analisa kasus.





BAB IV ANALISA PROSES PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN TANPA IZIN

Pembahasan pokok permasalahan mengenai analisa proses penyelesaian hukum terhadap buruh yang mengangkut kayu tanpa izin Perum Perhutani dan cara membuktikan kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.



BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan disajikan tentang kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi yang berkepentingan.
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