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ABSTRAK 

Penerapan pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap tindak pidana penebangan 

kayu di kawasan hutan Sungai Mas berdampak sangat buruk terhadap 

keberlangsungan kehidupan. Lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi bagi 

seluruh rakyat bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu lingkungan hidup harus 

dijaga dengan baik karena lingkungan hidup merupakan tempat yang berperan 

penting bagi keberlangsungan kehidupan. Hutan sebagai modal pembangunan 

nasional yang memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa 

Indonesia, baik manfaat teknologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang 

dan dinamis. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum terhadap 

tindak pidana penebangan kayu serta untuk mengetahui berbagai  kendala  dalam  

penerapan  hukum terhadap tindak pelaku penebangan kayu di kawasan hutan Sungai 

Mas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis 

empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 82 Undang-Undang Nomor 18  

Tahun 2013 terhadap tindak pidana penebangan kayu di kawasan hutan Sungai Mas 

telah diterapkan namun dalam penerapannya aparat penegak hukum menghadapi 

berbagi kendala diantaranya seperti sarana dan prasarana, luas wilayah hukum, 

sumber daya manusia yang kurang memadai, dan tingkat kesadaran masyarakat 

rendah tentang pentingnya melindungi kawasan hutan. 

Dengan demikian harapan kepada Dinas Lingkugan Hidup dan Kehutanan 

Aceh  untuk dapat memberikan fasilitas yang layak dan personil yang memadai 

sehingga proses penegakan hukum berjalan dengan semaksimal mungkin. Dan 

diharapkan keikutsertaan masyarakat dalam proses pencegahan dan pemberantasan 

perusakan hutan serta untuk pelestarian Kawasan hutan untuk keberlangsungan 

makhluk hidup. 

Kata kunci : Penerapan Hukum, Tindak Pidana, Penebangan Kayu 
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ABSTRACT 

The application of article 82 of law number 18 of 2013 

concerning prevention and eradication of forest destruction againts the 

crime of logging in  the sungai mas forest area has verry bad impact on the 

sustainability of life.  A good environment is a human right for all people 

for the assurance of citizens. Therefore, the environment must be 

maintained properly because the environment is  a  place that plays in  

important role for the people  of life. Forest as national development 

capital that have real benefits for the life and livelihood of the 

Indonesian people, both technological, socio cultural and economic 

benefits in a balanced and dinamyc manner. 

The purpose of this study was to determine the application of the law to the 

criminal act of logging and to find out the various obstacles in the application of the 

law to the act of logging perpetrators in the Sungai Mas forest area. The research 

method used in this study is an empirical juridical method with a qualitative research 

approach. 

The results show that Article 82 of Law Number 18 of 2013 concerning 

Prevention and Eradication of Forest Destruction has been implemented, but in its 

implementation, law enforcement officers face various obstacles including facilities 

and infrastructure, legal area area, inadequate human resources, and the level of 

public awareness is low about the importance of protecting forest areas. 

Thus, it is hoped that  the aceh forestry and  environment servis will bw 
able to provide proper fasilities and edequate personnel, so that the law enforcement 
process runs as optimally as postible . and it is hoped that the participation of the 
community in the process of preventing and eradicating forest destruction as well as 
for the preservation of forest areas for the sustainability of living things. 

 

Keywords: Law Application, Crime, Logging 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan 

kehutanan adalah suatu sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, 

kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu3. 

 Dalam kawasan hutan terdapat berbagai macam tumbuhan, salah satunya 

adalah kayu yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan ekosistem. 

Penebangan kayu, dan pencurian kayu (menjadi kayu gelondongan) yang 

dilakukan berakibat pada kerusakan hutan yang sangat parah, yang kemudian 

disebut illegal logging. Illegal logging dapat diindentikkan dengan tindakan atau 

perbuatan yang mengakibatkan kerusakan hutan, untuk itu ditegaskan dalam pasal 

50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada 

aspek hukum dapat dilihat bahwa perusakan hutan menurut Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 penjelasan pasal 50 ayat (2), yang menyatakan : “yang 

dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau 

hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan 

sesuai dengan fungsinya. Tindak pidana illegal logging menurut Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dirumuskan dalam pasal 50 dan 

 

 3 N.T.H Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta, 

2004, hlm 461. 
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ketentuan pidana diatur dalam pasal 78. Yang menjadi dasar perbuatan illegal 

logging adalah karena adanya kerusakan hutan.4 Ketentuan larangan  penebangan 

kayu terdapat dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi:  Setiap orang 

dilarang: 

a) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai 

dengan izin pemanfaatan hutan; 

b) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin 

yang dikeluaran oleh pejabat yang bewenang; 

c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah 

d) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau 

memiliki hasil penebangan dikawasan hutantanpa izin; 

e) mengangkut, mengusai, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak 

dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; 

f) membawa alat-alat yang lazim digunakans untuk menebang, memotong, 

atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin penjabat yang 

berwenang; 

g) membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut 

diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan 

hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; 

h) memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan 

liar 

i) mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan atau 

udara; 

j) menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, atau udara; 

k) menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau 

memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; 

l) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan yang diambil atau 

dipungut secara tidak sah; dan/atau 

m) menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, 

dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang 

diambil atau dipungut secara tidak sah.  

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata 

bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat teknologi, sosial 

 

 4 Deasy Soeikromo, Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan 

Upaya Pelestarianlingkungan Hidup Di Indonesia,  Jurnal Hukum Unsrut, Vol. 21 No. 5,  2016, 

hal. 3. 
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budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis.5 Hal tersebut juga telah 

disebutkan dalam Undang-undang Pokok Agraria melaksanakan ketentuan Pasal 

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat 

(1), “bumi, air, dan ruang ansgkasa, termasuk kekayaan alam yang termasuk 

didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat.”6  

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan yang merusak hutan 

melalui kegiatan, pembalakan liar penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau 

penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin 

dalam kawasan hutan, atau sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.7 

Sanksi merupakan salah satu sarana terapi yang paling ampuh diberikan 

kepada orang, masyarakat, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran 

dibidang hukum, terutama dalam bidang kehutanan. Sebab dengan pemberian 

hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh perusak 

lingkungan, masalah kehutanan ini akan dapat dicegah dari kegiatan yang 

mengarah keperbuatan yang merusak dan mengeksploirasi hutan secara tidak 

beraturan.8 Sanksi tersebut telah diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu: 

(1) Setiap perseorangan yang dengan sengaja: 

 

 5 Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, Hukum Kehutanan Di Indonesia, 

Jakarta, PT Rineka Cipta, 2011, hlm. 2 

 6 Urip Santoso, Hukum Agrarian: Kajian Kompherensif, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 

153. 

 7 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan 

perusakan pasal 1 ayat (3). 

 8 Muhammad Ridwanta Tarigan, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku 

Penebangan Hutan Secara Illegal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Putusan No.212/Pid.Sus/2014/PN.Dum), Skripsi, 2017, 

hlm.18. 
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a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai 

dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 

12 huruf a; 

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin 

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 12 huruf b;dan/atau 

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c 

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

5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima 

ratu juta rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) 

dilakukan oleh orang atau perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau 

disekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

tiga (3) bulan dan paling lama dua (2) tahun dan/atau pidana ddenda paling sedikit 

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah).9 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) adalah upaya 

sistematis dan terpadu  yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan 

hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

 

 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan Pasal 82. 
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yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 

pengawasan, dan penegakan hukum.10 

 Lingkungan hidup merupakan suatu hal yang penting dan perlu dijaga 

dengan baik karena lingkungan hidup merupakan  tempat yang sangat berperan 

penting bagi keberlangsungan kehidupan. Namun, saat ini telah banyak terjadi 

kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat pemanfaatan sumber 

daya alam secara eksploitatif yang dilakukan oleh tangan-tangan yang tidak 

bertanggung jawab sehingga membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia.11 

Perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang harus 

dipertimbangkan dari aspek global. Oleh karena itu Negara, pemerintah dan 

seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan 

pegelelolaan lingkungan hidup agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap 

menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia dan makhluk 

lainnya.12 

  Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak 

konstitutional bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu Negara, Pemerintah dan 

seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan 

pengelelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan 

 

  10 Elsam, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelelolaan  

Lingkungan Hidup,  referensi.elsam.or.id, diakses pada tanggal 29 Jan 2021 pukul 15.30 Wib. 

 11 Yunia Rijayanti dan Hartiwingsih, Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan 

(Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.SIAK), Jurnal Recidive Vol. 4 No. 3 Sep-Des 2015, 

hlm. 244. 

 12 Masrudi Muchtar, abdul Khair, Noraida, Hukum Kesehatan Lingkungan, Pustaka Baru 

Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 110-111. 
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agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup 

bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup13.  

 Apabila kayu secara terus menerus dihabiskan, secara otomatis tidak ada 

yang bisa menahan air hujan maupun menahan air kiriman dari pegunungan. 

Keberadaan air dan kayu itu berbanding lurus, apabila kayu menipis, maka tidak 

akan ada lagi yang bisa menampung air, akibatnya adalah cadangan air tanah 

berkurang, apabila ini terjadi seluruh makhluk hidup akan kesulitan untuk 

mendapatkan air bersih. Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di 

dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan 

bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim 

global.14 Penebangan kayu juga sangat marak terjadi, untuk pemanfaatan hasilnya, 

akan tetapi tidak dilakukan sesuai dengan aturan, melainkan dengan cara illegal.  

 Pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Barat pada 

umumnya digunakan untuk keperluan areal perkampungan dan permukaan dan 

pemukiman penduduk, areal perkebunan, sawah, ladang tegalan, areal budidaya 

perikanan darat, semak berlukar dan hutan. Alokasi hutan terbesar berupa hutan 

primer yaitu mencapai luas 115.235.90 Ha atau 9,6%  dan lahan perkebunan baik 

perkebunan rakyat maupun perkebunan besar (Swasta Nasional) seluas 51.014,20 

Ha atau 17,42 %. Sedangkan seluas 116.250,10 Ha atau 43,22% digunakan untuk 

keperluan lain sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah 

 

 13 Christian Rondonunwu, Kajian Yuridis Pembukaan Lahan Hijau di Tinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan  dan  Pengelelolaan Lingkungan 

Hidup, Jurnal  Lex Privatum, /No. 6/ Juli/2016, hlm. 28. 

 14 Jogloabang, UU 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan, , diakses pada tanggal 26 Feb 2021, pukul 19:30.  
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Kabupaten Aceh Barat dan kebutuhan penggunaan lahan oleh masyarakat 

setempat. Luas lahan kritis didalam dan luar kawasan hutan kecamatan sungai 

mas adalah 195,52 ha.15 

 Mendasar pada latar belakang sering terjadi penebangan hutan yang tidak 

sesuai dengan aturan yang berlaku dan berdampak buruk pada kelangsungan dan 

kelestarian makhluk hidup. Oleh karena itu, penulis memilih melakukan suatu 

kajian yuridis dengan judul “Penerapan Pasal 82 Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2013 Terhadap Tindak Pidana Penebangan Kayu Di Kawasan Hutan 

Sungai Kabupaten Aceh Barat.” 

B. Hipotesis (Asumsi Penelitian)  

 Hipotesis atau asumsi penelitian yaitu kesimpulan penelaahan teoritis 

terhadap permasalah penelitian, yang masih harus diuji kebenarannya secara 

empiris.16  Peneliti berasumsi bahwa  penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penebangan kayu di kawasan hutan Sungai Mas belum dilaksanakan secara 

maksimal. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan penegakan hukum 

terhadap tindak pidana penebang kayu di wilayah Kabupaten Aceh Barat yang 

tidak terlaksana dengan maksimal, salah satunya yaitu kurang ketegasan dari 

aparat penagak  hukum Kabupaten Aceh Barat dalam menerapkan atau 

penegakan aturan hukum mengenai tidak pidana tersebut, serta masih minimnya 

 

 15 Dokumen informasi kinerja pengelelolaan lingkungan hidup daerah kabupaten aceh 

barat 

 16 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurometri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 43. 
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pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelelolaan 

lingkungan hidup sehingga terjadi penebang kayu dengan semena-mena.  

C. Identifikasi Masalah  

1. Bagaimanakah penerapan pasal 82 Undang-undang Nomor 18 Tahun 

2013 Terhadap Tindak Pidana Penebangan Kayu Dikawasan Hutan 

Sungai Mas? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penebangan kayu dikawasan hutan Sungai Mas? 

 D. Definisi Operasional Variabel 

 a. Penerapan Hukum 

  Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat 

dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk ketertiban, keadilan, 

dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap Negara mempunyai aturan-

aturan tersendiri yang berbeda dengan Negara lain.17. Penerapan hukum 

menurut Satjipto Rahardjo suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang 

keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi 

kenyataan.18 

 

 

 

 17 Faozan Tri Nugroho, Pengertian Hukum, Tujuan, Unsur Dan Jenis-Jenisnya, 

m.bola.com, diakses pada tanggal 9Mar 2021 pukul 12:55 wib. 

 18  Satjipto, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, Tahun 1987, hlm. 15. 
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 b. Tindak Pidana 

   Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa 

yang sengaja dibebankan kepda orang yang melakukan perbuatan yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu..19 Tindak pidana adalah suatu tindakan pada 

tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) 

dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum 

dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu 

bertanggungjawab.20 

 c. Penebangan Kayu 

  Penebangan kayu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penebangan yang tidak memiliki izin atau penebangan secara liar. 

Penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan  

kayu yang merupakan bentuk ancaman factual disekitar perbatasan yang tidak 

sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. 

 E.  Ruang Lingkup dan Tujuan Peneliltian 

   Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah Penerapan 

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

Terhadap Tindak Pidana Penebangan Kayu Di Kawasan Hutan Sungai 

Mas. 

 

 19 Tri Andrisman, Asas-Asas Hukum Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 

University Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 8. 

 20  Arif Muhammad, Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya, 

m.hukumonline.com, diakses pada tanggal 26 Feb 2021 pukul 21:10 wib. 
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Adapun  yang menjadi tujuan penelitian lainnya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Penerapan pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 Terhadap Tindak Pidana Penebangan Kayu Di Kawasan Hutan 

Sungai Mas. 

2. Untuk mengetahui  kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum 

terhadap Tindak Pidana Penebangan Kayu Di Kawasan Hutan Sungai Mas. 

F. Kegunaan Penelitian  

 Dilihat dari beberapa uraian di atas, manfaat dari penelitian tersebut dapat  

disimpulkan secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

  Penelitian ini dapat berguna atau bermanfaat untuk meningkatkan              

perkembangan ilmu21 terutama Tentang Pecegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan terhadap tindak pidana penebangan kayu. 

  2.  Secara praktis 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau dapat 

menjadi pengetahuan bagi masyarakat luas atau pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengetahui larangan dan juga pencegahan terhadap 

penebanngan hutan yang akan merugikan masyarakat sendiri atau pihak yang 

terkena langsung dampaknya. 

 

 21 Sukandarrumidi dan Haryanto, Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian, Gajah 

Mada Univesity Press, 2008. hlm. 92. 
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G. Keaslian Penelitian  

 Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti 

sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati dengan penelitian 

dalam penulisan ini, antara lain : 

 Skripsi Septiawan Risma Saputra, Tahun 2015, telah melakukan penelitian 

dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Lingkungan Di 

Provinsi Riau (Studi Kasus Di Taman Nasional Tesso Nilo”. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan oleh pihak balai TN Tesso 

Nilo baik secara tindakan preemtif, tindakan preventif maupun tindakan represif. 

Disamping itu ada beberapa hambatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2013 Di Taman Nasional Tesso Nilo, seperti kawasan Tesso Nilo, 

kurangnya personil Polisi Kehutanan, alat untuk pengecekan kurang memadai, 

dan kesalahan kebijakan publik.22 

 Desiska Fatmawati, 2017, yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan Dalam Penegakan Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten 

Bangka”. Dari hasil penelitian tersebut Undang-Undang ini belum seluruhnya 

 

 22 Septiawan Risma Saputra, Skripsi dengan judul, Implementasi Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Lingkungan 

Di Provinsi Riau (Studis Kasus Di Taman Nasional Tesso Nilo, 2015. 
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berjalan efektif karena kesadaran masyarakat akan hukum dan dampak dari 

penebangan liar menjadi suatu hambatan dalam penegakan hukum. Selain itu, 

Undang-Undang ini masih memiliki kelemahan yakni dalam hal 

pengakumulasian pidana penjara dan denda menimbulkan kekhawatirkan  tidak 

efektif dan menimbulkan masalah ketika pelaku tindak pidana tidak dapat 

membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku.23 

 Selanjutnya tahun 2020, Oki Wardamansyah, telah melakukan penelitian 

yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Illegal Logging Menurut 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Kerusakan Hutan (Studi Kasus Di Kabupaten Bima)”. Hasil 

penelitian ini menyebutkan hasil illegal logging digunakan untuk keperluan 

secara individu dan meperlebar lahan untuk kepentingannya masing-masing, 

sampai saat ini masih banyak kejadian perambahan dan perusakan hutan di 

wilayah BKPH Maria Donggomasa yang sudah terbukti melanggar  ketentuan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pecegahan dan pemeberantasan 

perusakan hutan.24 

 Persoalan berkaitan dengan penebangan kayu bukanlah hal yang baru, 

seperti halnya yang telah dipaparkan diatas, akan tetapi banyak penelitian 

sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana penebangan hutan sebagai 

tajuk dalam penelitiannya. Namun, berdasarkan hasil pengamatan penulis belum 

 

 23 Desiska Fatmawati, Efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Penegakan Tindak Pidana 

Penebangan Liar Di Kabupaten Bangka. 

 24 Oki Wardansyah, Skripsi Dengan Judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Illegal 

Logging Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Kerusakan Hutan (Studi Kasus Di Kabupaten Bima).  
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ditemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis 

teliti terkait “Penerapan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18  Tahun 2013 

Terhadap Tindak Pidana Penebangan Kayu Dikawasan Hutan Sungai Mas. ” 

H. Kerangka Pemikiran 

            Kerangka pemikiran ini masuk kedalam beberapa teori yang digunakan 

peneliti untuk menjadi landasan untuk melakukan penelitian. 

1. Teori Efektifitas 

 Teori efektifitas menurut Soerjono Soekantoe adalah bahwa efektif    

atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu :  

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),  

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun yang menerapkan hukum. 

c.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku. 

e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan 

hidup.25 

        

   Menurut  Lawrence M. Friedman hukum akan berjalan atau tidak 

(berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan 

dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban 

terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua 

lapisan masyarakat, berhasil atau tidak berhasilnya suatu penegakan 

hukum bergantung pada : 

 

 25 Rahma L, Teori Efektifias Hukum, Slideshire.Com, Akses Pada Tanggal 5 Maret 2021 

Pukul 13:33 Wib. 



14 

 

 

 a. Struktur Hukum (Struktur Of Law) 

  Yaitu keseluruhan instansi-instansi hukum yang ada beserta 

aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para Polisinya, 

Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, 

dll. 

 b. Substansi Hukum (Substance Of The Law) 

 Yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. 

c. Budaya Hukum (Legal Culture) 

 Yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-

keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak dari 

para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum 

dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.26 

2. Teori Konservasi 

        Konservasi mencakup arti luas, mencakup pengelelolaan, 

perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkunganya.27 

Pengertian konservasi menurut menurut pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5  Tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Konservasi adalah 

pengelelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya 

dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan 

 

 26 Lawrence M. Friedman, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah 

Pengantar, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 9. 

 27  Wijono, Pengantar Ilmu Lingkungan, Pertelon Media, Bengkulu, 2013, hslm. 152. 
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persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 

keanekaragaman dan nilainya.28 

  Secara umum konservasi mempunyai arti 

pelestarian/mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi dan kemampuan 

lingkungan secara seimbang. Adapun tujuan konservasi (1) 

mewujudkan keslestarian sumber daya alam hayati serta 

keseimbangannya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan 

kesejahteraan mutu kehidupan manusia. (2) Melestarikan kemampuan 

dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serasi dan 

seimbang.29 

3. Teori gabungan (Vereningings Theorten) 

 Teori gabungan ini muncul sebagai reaksi dari teori absolut yang 

berarti pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang 

perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, akikat suatu pidana ialah 

pembalasan dan teori relative  yang berarti pidana bukanlah untuk 

memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu tidak 

mempunyai nilai melainkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. 

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut 

oleh teori absolut dan teori relatif tujuan pemidaan yaitu disamping 

penjatuhan pidana itu juga harus membuat efek jera, juga harus 

 

 28 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. 

 29 Maman Rahman, Onservasi Nilan Dan Warisan Budaya, Jurnal, Vol. 1 No. 1, Juni 

2012, hal. 31. 



16 

 

 

memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan 

terpidana.30 

 Teori gabungan dapat dibagi dalam tiga golongan: 

a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, akan tetapi 

pembalasan itu tidak boleh malampaui batas apa yang perlu dan 

sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib dimasyarakat; 

b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 

masyarakat, tetapi hukuman tidak lebih berat daripada suatu 

perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. 

c) Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus 

diutamakan.31 

I. Metode Penelitian 

  1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Barat. Dengan luas 

hutan 274.472,24 hektare yang terbagi dalam kawasan hutan lindung 

(HL) 108.001 hektare, hutan produksi (HP) 4.648,77 hektare, dan area 

penggun lain (APL) 161.822,08 hektare. 

 2. Populasi Penelitian 

  Populasi penelitian dalam penelitian : 

a. Polres Aceh Barat 

 

 30 Putri Hikmawati, Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju 

Keadilan Restorative, jurnal hukum, Vol.7 No.11 Juni 2016, hlm. 75. 

 

 31 Rusli Muhammad, Tinjauan Kritis Terhadap  Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana 

Dan Pemidanaan Dalam RUU KUHP, Jurnal Hukum No.2 Vol. 13 Mei 2006,hlm. 160. 
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b. KPH wilayah IV Meulaboh  

c. Keuchik Sungai Mas 

d. Masyarakat Sungai Mas 

 3. Cara Penentuan Sampel 

   Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

 purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara 

 mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.32 Oleh karena itu 

 yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah : 

  a. Responden adalah orang-orang yang merespon atau menjawab  

  pertanyaan penelitian baik pertanyaan tertulis maupun lisan.33  

   1) Keuchik    : 1 

   2) Masyarakat    : 3  

  b. Informan diartikan sebagai orang yang memberikan informasi,  

  orang menjadi sumber data dalam penelitian.34 

   1) Polres Aceh Barat   : 1  

   2) KPH Wilayah IV Meulaboh : 1  

4. Jenis dan Spesifikasi Penelitian 

  Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris adalah 

 sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum 

 dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana 

 
32 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2010,hlm. 38. 

 33 Zainul Hannan, Skripsi Bk Halaman 3,  zainulhannan.blogspot.com, di akses padatanggal 

1 Mar 2021 pukul 22:26 wib. 

 34 Debot12, Definsi Responden Informan Dan Narasumber, brainly.co.id, diakses pada 

tanggal 1 Mar 2021 pukul 22:46 wib. 
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 bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan 

 pendekatan penelitian dengan jenis pendekatan kualitatif.35 

  Sedangkan spesifikasi penelitian termasuk dalam penelitian hukum 

 yang deskripsi-analitis, yang menggambarkan peraturan perundang-

 undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek 

 pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.36 

 5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

  Untuk memperoleh data primer maka peneliti melakukan 

penelitian dengan cara wawancara dengan narasumber yang mengetahui 

proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan 

yang terjadi di kawasan hutan sungai mas. Sedangkan untuk memproleh 

data sekunder dalam penelitian ini peneliti melakukan penelusuran ke 

perpustakaan. 

  Adapun unutk memperoleh data yang sesuai dalam penelitian ini, 

 maka peneliti melalukan penelitian sebagai berikut : 

  a. Penelitian Lapangan (Field research) 

 Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data yaitu proses 

pengamatan yang dilakukan secara langsung. Penelitian ini dilakukan 

untuk mendapatkan data primer, dimana peneliti langsung 

 

 35 Lexy J. Moleong, metodelogi penelitian kualitatif,  PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 

2006, hlm. 26. 

 36 Op. Cit Ronny Hanitijo Soemitro, hlm. 35. 
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mendapatkan informasi, keterangan-keterangan atau studi dokumen. 

Data ini juga dapat diperoleh dengan wawancara langsung dengan 

responden yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. 

      b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 Penelitian kepustakaan (Library Reserach) adalah data-data 

atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian 

tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, 

kamus, jurnal, dokumen, majalah.37 Dan juga dari sumber-sumber 

lainnya yang berhubungan dengan kajian tersebut, baik itu data primer 

maupun data sekunder. 

   6. Analisis Data 

            Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting  dan akan di pelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.38 

J. Sistematika Penulisan 

                Sistematika penulisan memuat uraian dan penjelasan secara singkat 

dan mengenai keseluruhan penelitian: 

         Bab I menjelaskan tentang Pendahuluan dan Bab ini juga meliputi dari 

Latar Belakang, Hipotesis (Asumsi Penelitian), Identifiasi Masalah, Definisi 

 

 37 Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra’ Vol. 08 No.01 Mei 2014 

 38 Sugiono, Memahami Penelitian Normative, Alphabeta, Bandung, 2005, hlm. 40. 
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Operasional Variabel Penelitian, Ruang Lingkup,  Tujuan Penelitian, 

Kegunaan, Keaslian Penelitian, Kerangka Penelitian dan Metode Penelitian. 

            Bab II menjelaskan kerangka pemikiran yang juga memuat, tentang 

tinjauan umum, definisi serta kerangka teoritik yang berisikan sejarah. 

   Bab III menjelaskan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penerapan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pecegahan Dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan Terhadap Tindak Pidana Penebagan Kayu Di 

Kawasan Hutan Sungai Mas  

       Bab IV Penutup, pada bab penutup ini adalah pembahasan bagian akhir 

yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PENERAPAN PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 

ERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU DI KAWASAN 

HUTAN SUNGAI MAS 

A. Definisi Penerapan Hukum 

  Penerapan hukum berarti bebicara tentang pelaksanaan hukum, dimana 

hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa disebut sebagai hukum 

apabila tidak dilaksanakan, pelaksanan hukum melibatkan manusia dan tingkah 

lakunya. Menurut J.F Glastra Van Loon, ada beberapa fungsi dan penerapan hukum 

dimasyarakat yaitu, sebagai berikut: 

1. Ketertiban masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup. 

2. Menyelesaikan pertikaian 

3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib  dan aturan-aturan jika perlu 

dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut. 

4. Menghilangkan Kekerasan dikalangan masyarakat. 

5. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengna 

kebutuhan masyarakat.39 

Ada beberapa konsep penerapan hukum antara lain sebagai berikut: 

1. Penerapan hukum yang sesuai dengan undang-undang/peraturan 

 Mengenai konsep penerapan hukum ini merupakan konsep positivisme 

hukum, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan 

Undang-Undang yang akan menjamin bahwa setiap invidu dapat mengetahui dengan 

pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang 

 

 39  Satjipto Hahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinajuan Sosiologis, Bandung, 

Sinar Baru, 2009, hlm. 2. 
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tidak boleh dilakukan. Kemudian Negara akan bertindak dengan tegas dan 

konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam 

melaksanakan keadilan yang sesuai dengan ketentuan Negara. Begitu juga dengan 

penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuan yang ada dan yang telah dibuat harus 

dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.40 

2. Penerapan hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang 

 Dalam bentuk penerepan hukum yang tidak sesuai dengan undang-

undang/peraturan adalah konsep hukum progresif yang menyatakan hukum tidak 

bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk 

menggerakkannya. Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan 

pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan 

terobosan.41 

3. Peraturan hukum yang sesuai dengan peraturan tapi menyimpang 

 Penerapan hukum yang sesuai dengan peraturan tapi menyimpang adalah 

praktik-praktik penyimpangan yang berhubungan dengan tugas dan wewenangdari 

majelis hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Hakim melakukan 

penerapan hukum terhadap peristiwanya, kemudian dicarikan peraturan hukum yang 

ada dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada 

peristiwa yang bersangkutan. Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk 

mengubah suatu Undang-Undang tetapi hakim dapat saja menyimpangdari undang-

 

 40 Darji Damodihardjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta, PT Gramedia Pustaka 

Umum, 2002, hlm. 114. 

 41 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, PT. Kompas, 2006, hlm. 6. 
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undang dalam menjatuhkan putusannya dengan berdasar pada perkembangan 

kehidupan masyarakat.42 

Hukum dapat ditegakkan apabila diterapkan secara maksimal.  Penegakan 

hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum agar dapat 

terlaksana dengan baik dalam arti formil maupun arti materil, sebagai pedoman 

perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang 

bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan 

kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma 

hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.43  

Menurut kajian normatif penegakan hukum adalah suatu tindakan yang pasti 

yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik 

garis lurus antara 2 titik. Disini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti 

terlihat sangat sederhana.44 Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya 

menyelaraskan nilai-nilai hukum dan merefleksikan di dalam bersikap dan 

bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan 

kemanfaatan dalam menerapkan sanksi-sanksi. 

 Dalam menerapkan penegakkan hukum, ada tiga hal yang harus 

diperhatikan, yaitu: 

 

 

 

 42 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yokyakarta, Liberti, 

1998, Hlm. 167. 

 43 Abidin, Farid Zainal, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Hal. 35 

 44 Nouvi Lihu, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kabupaten Wilayah Donggala 

Sulawesi Tengah, Tesis,  Universitas Sebelas Maret, 2010, Hal. 10. 
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1. Kepastian hukum  

 Hukum harus diterapkan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat 

ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukum 

harusnya diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya 

tidak ada penyimpangan. Bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan, dengan 

adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat bisa tercapai. 

2. Kemanfaatan hukum 

 Penerapan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan 

kemanfaatannya dan kegunaan bagi masyarakat. Dikarenakan hukum dibuat 

untuk kepentingan masyarakat (manusia). Jangan sampai pelaksanaan dan 

penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya 

menimbulkan keresahan. 

3. Keadilalan hukum 

 Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya 

didasarkan pada 2 hal: pertama atas kesamarataan, dimana setiap orang 

mendapat bagian yang. Kedua didasarkan pada kebutuhan, sehingga 

menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang  hukum. 

 Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. 

Peraturan hukum juga identic dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan 

hukum melalui aliran Sosiologi Dan Roscoe Pound yang memandang hukum 

sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang 

dikenal dengan istilah As a Tool Of Social Engeneering.45 

B. Definisi Tindak Pidana 

 Istilah tindak pidana  berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda 

maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada Wvs 

Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang 

dimaksud dengan strafbaarsfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk 

 

 45 Darmodiharjo, Darji, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta, Pt Gramdia Pustaka 

Umum, Tahun 2002. 
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memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman 

pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.46 

 Kata strafbaarfeit kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 

Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaarfeit oleh 

sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana diterjemahkan oleh Sudarto, 

delict diterjemahkan oleh Moeljatno dan perbuatan pidana. Sementara dalam 

berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk 

menunjukkan pada pengertian kata strafbaarfeit. Beberapa istilah yang digunakan 

dalam undang-undang tersebut antara lain: 

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang 

Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam pasal 14. 

2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan 

kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.  

3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah yang digunakan dalam 

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan 

Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen. 

4. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-

Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan. 

5. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam undang-undang, misalnya: 

 

 46 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, 

Hal. 67. 
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a. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan 

Umum. 

b. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 Tentang 

Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. 

c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1952 tentang Kewajiban Kerja 

Bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena 

melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.  

 Mengenai dari definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat pakar-

pakar antara lain menurut VOS, delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum 

oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu  

serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik 

adalah suatu tindakan melanggar hukum ysng telah dilakukan dengan sengaja 

ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

tindakannya dan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu 

perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.47  

 Dalam perbuatan tindak pidana juga terdapat beberapa unsur. Secara 

sederhana Simons menuliskan 2 unsur tindak pidana, yang pertama Unsur 

objektif, antara lain: perbuatan seseorang, akibat yang kelihatan dari perbuatan 

tersebut. Yang kedua, Unsur subjektif, orang yang mampu bertanggung jawab, 

adanya kesalahan (dollus atau culpa).48  

 

 47 Ismu Gunaidi, Jonaedi Effendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta, 

Kencana, 2015, hlm. 36-37.  

 48 Ibid, hal. 39-40 
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  Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana dibedakan setidak-tidaknya 

dari 2 sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis (berdasarkan pendapat para ahli 

hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya) dan dari sudut undang-undang 

(kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam 

pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada). 

 Adanya perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur 

sebagai berikut: 

a. Perbuatan (oleh manusia) 

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) 

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)49. 

 Dan juga terdapat beberapa unsur lainnya yaitu sebagai berikut: 

a. Subyek 

b. Kesalahan 

c. Bersifat melawan hukum 

d. Tindakan yang dilarang (diharuskan oleh undang-undang) yang melanggar 

dengan pidana. 

e. Waktu, tempat dan kejadian (unsur obyektif lainnya)50 

 Dalam tindak pidana juga terdapat pertanggungjawaban pidana yang 

disebut sebagai criminal responsibility, atau criminal liability.  

Pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seseorang 

tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana 

 

 49 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Yokyakarta, Rineka Cipta, 2000, hal.54 

 50 Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, 

hal. 178. 



28 

 

 

 

(crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan 

dipidana atau dibebaskan. Jika ia terpidana harus ternyata bahwa tindakan yang 

dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab.  

 Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab 

 (toerekeningvatbaar), bilamana pada umumnya: 

 a. Keadaan jiwanya: 

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). 

2. Tidak cacat dalam perstumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebaginya. 

3. Terganggu karane terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh 

bawah sadar, melindur, mengnigau karean demam, dan sebagainya dengan 

kata lain dalam keadaan tidak sadar. 

b. Kemampuan jiwanya: 

1. Dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya. 

2. Dapat menentukan kehendaknya atas  tindakan tersebut, apakah akan 

dilaksanakan atau tidak 

3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.51 

C. Definisi Penebangan Kayu 

  Penebangan kayu yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar 

peraturan perundang-undangan merupakan pencurian kayu dalam kawasan 

hutan Negara atau hutan hak (milik) atau bagi pemegang ijin melakukan 

penebangan akan tetapi melakukan penebangan kayu secara berlebihan yang  

melebihi dari kapasitas yang telah ditetapkan dalam perijinan. 

   Hutan adalah suatu lapangan tumbuhnya pohon-pohon yang secara 

keseluruhan merupakan persekutuan makhluk hidup alam hayati beserta alam 

lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.52 Sedangkan 

 

 51 E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan 

Penerapannya,  Jakarta, storia grafika, 2002, hal. 24. 

 52 Bambang Pamuladi, Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan , 

Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999, Hal. 233. 
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kawasan hutan yaitu wilayah  tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh 

pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.53  

  Kawasan hutan di bagi kedalam 3 bagian, yaitu: Kawasan Hutan 

Konservasi, Kawasan Hutan Lindung, Dan Kawasan Hutan Produksi. Akan 

tetapi khusus di Aceh Barat tidak memiki Kawasan Hutan Konservasi. Di 

Aceh Barat hanya 3 pola ruang Kawasan Hutan, Kawasan Hutan Lindung, 

Kawasan Hutan Produksi Dan Kawasan Areal Penggunaan Lainnya.54 

  Dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 

2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang 

kehutanan, yaitu berdasarkan fungsinya hutan dibagi  menjadi 3 golongan 

antara lain, sebagai berikut: 

 1. Hutan Konservasi 

  Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang 

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan 

satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi juga dibagi menjadi 3 macam, 

yaitu: 

a. Kawasan hutan suaja alam, adalah hutan dengan cri khas tertentu yang 

mempunyai fungsi pokok sebagai pengawasan pengawetan 

 

 53  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat 2. 

 54   Fachrul, Kasie Pembinaan Teknis Dan Pemanfaatan Hutan, Kesatuan Pengelelolaan 

Hutan Wilayah VI Aceh Barat, Wawancara Tanggal 1 Juli, 2020. 
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keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga 

berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan. 

b. Kawasan hutan pelestarian alam, adalah hutan dengan ciri khas 

tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan system 

penyangga penghidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan 

dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati 

dan ekosistemnya. 

c. Taman buru, adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat 

wisata berburu.55   

 2. Kawasan Hutan Lindung 

  Hutan lindung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai perlindungan sistem pengangga kehidupan untuk mengatur tata 

air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi laut, 

dan menjaga kesuburan tanah.56 

  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 Tentang 

Perencenaan Kehutanan, dapat dikatakan sebagai hutan lindung apabila 

sudah memenuhi salah satu syarat sebagai berikut:  

 

 55 Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 

 56 Undang-Undang Nomor  41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan  
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a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan 

intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka 

penimbang mempunyai jumlah skor 175 atau lebih. 

b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan sebesar 40% atau 

lebih. 

c. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih 

diatas permukaan laut. 

d. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dan 

mempunyai lereng lapangan lebih dari 15 %. 

e. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air. 

f. Kawasan hutan yangmerupakan daerah perlindungan pantai.57 

 3.  Hutan Produksi 

   Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 hutan produksi adalah 

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.58 

Pengertian hutan produksi aadalah suatu areal hutan yang sengaja 

dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan 

atau memproduksi hasil hutan bagi kepentingan masyarakat, dibidang 

industry dan ekspor. Hutan ini ditentukan dengan batas-batas suatu HPH 

(Hak Penguasa Hutan) dan dikelola untk mengahasilkan kayu. Dengan 

pengelelolaan yang baik, tingkat penebangan dimbangi dengn penanaman 

kembali dan pertumbuhan ulang sehingga hutan terus menghasikan kayu 

 

 57 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan 

 58 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 
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secara lestari. Secara praktis, hutan-hutan dikawasan HPH sering dibalak 

secara berlebihan dan kadang ditebang habis. 

  Hutan produksi dikelompokkan menjadi 3, yaitu: 

1. Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan hutan yang daoat dieksploitasi 

dengan perlakuan cara tebang pilih maupun cara tebang habis.  

2. Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang hanya dapat 

dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan produksi terbatas ini 

merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi dengan inensitas 

yang rendah. Hutan produksi terbatas pada umumnya berada di wilayah 

pegunungan dimana lereng-lereng yang curammempersulit kegiatan 

pembalakan. 

3. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) adalah kawasan hutan 

yang dipengaruhi faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan 

setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai 

nilai 124 atau kurang diluar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. 

Hutan produksi yang dapat dikonversi juga merupakan kawasan hutan 

yang memiliki ruang yang dicadangkan untuk digunakan bagi 

pengambangan pemukiman, transmigrasi, pertanian dan perkebunan.59 

  Khusus di Aceh hutan produksi tidak diperbolehkan melakukan 

penebangan dan pemanenan kayu didalam kawasan hutan, dikarenakan 

masih berlaku Instruksi Gebernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 

Tahun 2007 Tentang Moratorium Logging Penghentian Sementara 

 

 59 Nila Fitria, Peran Dinas Kehutanan Provinsi Riau Dalam Mengawasi Kawasan 

Konservasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Riau, Thesis, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, hlm. 38-39. 
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Penebangan Hutan Di Nanggroe Aceh Darussalam.60 Adapun dasar 

pertimbangan dikeluarkannya intruksi gubernur adalah:  

(1) bahwa terjadinya berbagai musibah, seperti banjir, tanah longsor, dan 

gangguan satwa liar antara lain disebabkan oleh adanya kerusakan hutan 

yang tidak terkendali.  

(2) bahwa dalam rangka mengembalikan fungsi-fungsi hutan serta untuk 

menata kembali strategi pembangunan hutan Aceh. Secara umum intruksi 

tersebut menegaskan: 

a) Memberlakukan kebijakan moratorium logging yang berasal dari 

hutan alam dan diutamakan yang berada dalam kawasan hutan 

yang teritung dari hari Rabu Tanggal 6 Juni 2007 diseluruh 

wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. 

b) Pemberian izin penebangan pohon hanya dibolehkan terhadap 

pohon yang berasal dari kebun masyarakat/tanah milik yang 

tergolong jenis-jenis kayu kampong yang akan ditentukan 

kemudian dan ditinjak lanjuti melalui mekanisme izin 

pemanfaatan kayu tanah milik. 

c) Terhadap penebangan pohon yang berasal dari hak konsesi hak 

pengusahaan hutan tanaman industri, dalam rangka pembersihan 

lahan perkebunan dan program transmigrasi yang status lahannya 

 

 60 Fachrul, Kasie Pembinaan Teknis Dan Pemanfaatan Hutan, Kesatuan Penglelolaan 

Hutan Wilayah IV Aceh Barat, Wawancara Tanggal 1 Juni 2021.  
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berada diluarkawasan hutan, akan diatur kemudian setelah 

dilakukan pengkajian dan evaluasi secara konferensif.61  

 Hutan  berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang 

didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau 

institusi yang melakukan pengelelolaan, pemanfaatan, dan perlinddungan 

terhadap hutan tersebut. Berdasarkan statusnya hutan dibagi menjadi 2, 

yaitu: 

a. Hutan hak, adalah hutan yang berda pada tanah,yang dibebani ha katas 

tanah. 

b. Hutan Negara, hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak 

atas tanah. Yang termasuk dalam hutan Negara adalah sebagai berikut: 

a) Hutan adat, hutan Negara yang diserahkan pengelelolanya 

kepada masyarakat hukum adat (rechtgemeenschap). 

b) Hutan desa, adalah hutan Negara yang dikelola oleh desa dan 

dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. 

c) Hutan kemasyarakatan, adalah hutan Negara yang 

pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.62 

 Secara umum penebangan kayu (illegal logging)  mengandung  makna 

kegiatan dibidang kehutan atau yang merupakan rangakaian yang mencakup 

penebangan, pengangkutan, pengelelolaan hingga kegiatan jual beli (termasuk 

 

 61 Intruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2007 Tentang 

Moratorium Logging Penghentian Sementara Penebangan Hutan Di Nanggroe Aceh Darussalam.  

 62 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 
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ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang 

berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbullkan kerusakan hutan.63 

 Unsur-unsur illegal logging dijelaskan berbeda dari setiap ahli, mengingat 

tidak ada definisi resmi saat ini tentang penebangan kayu (illegal logging) itu 

sendiri. Penebangan kayu dapat dirumuskan secara garis besar unsur-unsur yang 

terdapat dalam penebangan kayu secara liar yaitu: adanya suatu kegiatan 

penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu dan atau 

pembelian kayu, dapat merusak hutan, dan ada aturan hukum yang melarang dan 

bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi jelassbahwa penebangan 

kayu (illegal logging) suatu bentuk kejahatan terhadap hutan, kehutanan, dan 

lingkungan hidup, dengan dampak yang cukup luas yang mencakup aspek 

ekonomi, sosial dan budaya. Dalam ketentuan hukum pidana, kejahatan kejahatan 

merupakan perbuatan tindak pidana, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan 

nilai-nilai yang dijunjung tinggi atau diakui sebagai nilai keadilan di masyarakat, 

sehingga pelaku perbuatan ini sudah semestinya dikenai sanksi sesuai dengan 

undang-undang yang mengatur tentang perbuatan ini.64 

D. Kerangka Teoritik 

1. Teori Efektivitas 

 Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang 

dihasilkan oleh manusia  untuk kegunaan yang diharapkan. Untuk dapat melihat 

 

    63 Emil Salim, Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi, Buku Kompas, 2007, hal.23. 

 64 Winarnnno Budyatmojo, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara 

HSarapan Dan Kenyataan), Jurnal Yustisia Vol. 2 No. 2 Mei-Agustus 2013, Hal. 95-96.  
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efektivitas pada umumnya di pakai 4 macam pertimbangan yaitu: pertimbangan 

ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan ssosial. Efektivitas juga dikatakan 

keberhasian yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai 

kebutuhan dalam mencapai suatu tujuan.65 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi efekivitas hukum menurut Soerjono 

Soekanto antara lain sebagai berikut: 

1. Faktor hukum 

       Hukum bersifat perintah dan larangan yang mengatur tata tertib 

dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota 

masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak 

pemerintah masyarakat itu sendiri.66 Kepastian hukum sifatnya konkret 

seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak 

sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara undang-

undang saja, maka ada kalanya keadilan itu tidak tercapai. Sementara 

dari sisi lain keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan 

keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang. 

2. Faktor penegak hukum 

       Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang 

membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-

bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang 

mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan secara 

 

 65  Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen, Jakarta, Ghala Indonesia, 1990, 

hlm. 126. 

 66 Chainur Arasyid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 21. 
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proporsional. Aparat penegak hukum dalam arti dimulai dari 

kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil 

lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberi 

kewenangan untuk melaksanakan  tugasnya masing-masing yang 

meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi serta 

upaya pembinaan kembali terpidana. 

 Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya 

aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: 

a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan 

prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya. 

b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk 

meengenai kesejahteraannya aparatnya. 

c)  Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja 

kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang 

dijadikan standar kerja, baik hukum meterilnya maupun hukum 

acaranya. 

  Ketiga aspek tersebut harus diperhatikan dalam upaya penegak 

hukum agar tercapainya proses penegakan hukum dan keadilan secara 

internal dapat diwujudkan secara nyata.67 

 

 

 67 Johnson Wijaya Dan Diana, Efektivitas Peranan Mejelis Pengawas Daerah (MPD) 

Kota Batam Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Udangnomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

(Studi Lapangan Di Kota Batam) Journal Or Judicial Review, Vol. 21no. 2, 2019, hlm.7. 
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3. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum 

 Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah fisik 

yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas mencakup tenaga 

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup dan sebagainya.68 

4. Faktor Masyarakat 

 Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam 

masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu 

mengenai hukum. Artinya efektivitas hukum juga bergantung  pada 

kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah 

dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum. Perumusan hukum 

juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial 

dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana 

pengatur perilaku masyarakat.69   

5. Faktor Kebudayaan 

 Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor 

masyarakat yang sengaja dibedakan karena didalamnya pembahasannya 

diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari 

kebudayaan spiritual atau nonmatril. Hal ini dibedakan sebab sebagai 

suatu system atau subsistem dari system kemasyarakatan maka hukum 

 

 68 Ibid   

 69 Ibid 
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mencakup, struktur, subtansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup 

wadah atau bentuk dari system tersebut umpamanya, mencakup tatanan 

lembaga-lembag hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga 

tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban. 

 Suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap 

tindakan atau perilaku lain mennuju pada tujuan yang dikehendaki, arinya apabila 

pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika 

peranan yang diakukan pejabatpenegak hukum semakin mendekati apa yang 

diharapkan oleh undang-undang.70 

b. Teori Konservasi 

 Menurut kamus bahasa inggris Oxford English Dictionary, pengertian 

konservasi (conservation) dapat diartikan sebagai tindakan mengawetkan dari 

pengaruh-pengaruh yang merusak, kerusakan alam, atau pemborosan kehilangan 

atau kepunahan, mempertahankan keberadaan, kehidpan, kesehatan, 

kesempurnaan dll. 

 Tujuan dari konseervasi sumber daya alam adalah mengusahakan 

terwujutnya kelestarian sumber daya alam serta keseimbangan ekosistem 

sehinggaa lebih mendukung upaya peningkatan kesejahtraan masyarakat dan 

kehidupan manusia.untuk mencapai tujuan itu dapat dilakukan melalui 3 kegiatan 

utama yaitu: 

 

 

 70 Ibid 
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1. Perlindungan sistem penyanggah kehidupan. 

2. pengawetan keanekaragaman jenis sumber daya alam (Hayati dan Non 

hayati) beserta ekosistemnya. 

3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistem nya.71 

Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana 

konservasi dari segi ekonomi imencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk 

sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber 

daya alam untuk sekarang dan masa akan datang. 

Apabila merujuk pada pengertiannya, konservasi didefinisikan dalam 

beberapa batasan, sebagai berikut: 

1. konservasi adalah menggnakan sumber daya alam untuk memenuhi 

keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama 

(America dictionary). 

2. Konservasi adalah alokasi sumber daya alam antar waktu (Generasi) 

yang optimal secara social. 

3. Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral 

keorganisme hidup termassuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas 

kehidupan manusia yang meningkat, sedangkan dalam kegiatan 

manajemen antara lain meliputi servei, penelitian, administrasi, 

preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan (IUCN, 1968). 

4. Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia 

sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar 

 

 71 Dr. E.K.S Harini Muntasib, M.S, Konsep Dasar Konservasi, Modul 1 Hal. 3. 



41 

 

 

 

dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang 

(WCS, 1980).72 

c. Teori Gabungan 

 Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas 

kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan 

mewujudkan ketertiban. Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut 

(pembalasan) dan teori relative (tujuan) sebagai dasar pemidanaan, dengan 

pertimbangan bahwa keduari teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu: 

1.   Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam 

penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan 

pembalasan yang dimaksud tidak harus Negara yang harus melaksanakan. 

2.   Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku 

tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat. 73 

 Teori gabungan (verenigings theorien) juga dapat dibedakan menjadi 2 

yaitu, pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tapi tidak 

melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan tata 

tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengatamakan perlindungan 

tata tertib masyarakat, tapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat 

daripada peerbuatan yang dilakukan terpidana.74  

 

 72 Drs. Joko Christanto, M,Sc. Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam Dan 

Lingkungan, Modul 1, Hal. 4.  

 73 Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, hal. 73. 

 74 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007, Hal. 166. 
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BAB III 

PENERAPAN PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 

TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU DI KAWASAN 

HUTAN SUNGAI MAS KABUPATEN ACEH BARAT. 

A. Penerapan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Terhadap 

Tindak Pidana Penebangan Kayu Dikawasan Hutan Sungai Mas 

Kabupaten Aceh Barat  

  Kasus penebangan kayu di Aceh Barat cukup menyita perhatian, dapat 

dilihat dari beberapa kasus yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri Aceh 

Barat, yaitu sebagai berikut: 

 

No. 

 

 

Tahun 

 

 Kasus 

 

Nomor Putusan 

 

 

1. 

 

 

2016 

 

 

1 kasus 

104/Pid.Sus/LH/2016/PN 

Mbo 

 

2. 

 

2017 

 

1 kasus 

229/Pid.B/LH/2017/PN Mbo 

 

 

3. 

 

 

2018 

 

3 kasus 

110/Pid.B/LH/2018/PN Mbo 

111/Pid.B/LH/2018/PN Mbo 

153/Pid.B/LH/2018/PN Mbo 

 

 

4. 

 

 

2019 

 

 

3  kasus 

5/Pid.B/LH/2019/PN Mbo 

6/Pid.B/LH/2019/PN Mbo 

7/Pid.B/LH/2019/PN Mbo 

 

5. 

 

2020 

 

2 kasus 

14/Pid.B/LH/2029/PN Mbo 
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   74/Pid.B/LH/2020/PN Mbo 

     Sumber : https://sipp.pn-meulaboh.go.id 

 Dalam kasus dengan nomor perkara 14/Pid.B/LH/2020/PN Mbo, 

Polres Aceh Barat telah menangkap seorang pria berinisial S warga sebuah desa di 

Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat sebagai pelaku tidak pidana 

penebangan kayu hutan lindung daerah tersebut. Perkara tersebut telah selesai 

ditangani yang telah memiliki kekuatan hukum pada tanggal 13 April 2020.75 

  Polres Aceh Barat melakukan penangkapan tersangka S dengan 

barang bukti yang kuat dan cukup yaitu berupa satu (1) alat potong senso yang 

berwarna orange, 40 potong kayu olahan berbentuk/sortimen broti/kosen dengan 

ukuran 6cm x 14cm x 2,65 bervolume lebih kurang 0,8904 m3 dengan jenis 

kelompok meranti. Akibat perbuatannya S dijatuhi hukuman pidana penjara 

selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000. (lima ratus juta 

rupiah). Pada perkara Nomor 14/Pid.B/LH/PN.Mbo aparat penegak hukum telah 

melakukan penangkapan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

  Penanganan kasus masih belum efektif, dikarenakan kasus 

penebangan kayu masih terus ada dan meningkat setiap tahunnya. Artinya bahwa 

serangkaian penerapan hukuman yang dijatukan oleh hakim terhadap tindak 

pidana penebangan kayu masih belum memberi efek jera untuk pelaku dan 

masyarakat sekitarnya. 

 

 75 Putusan Pengadilan Negara Meulaboh, Perkara Pidana 

Nomor14/Pid.B/LH/2020/PN.Mbo. 
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  Penebangan kayu merupakan ancaman besar bagi keberlangsungan 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dampak  terbesar terhadap 

penebangan kayu adalah kerusakan hutan yang pengaruh besar pada  kehidupan 

sekarang dan seterusnya, khususnya di Aceh Barat, maka dari itu pemerintah 

kabupaten Aceh Barat memiliki peran penting sebagai Penegak Hukum dalam 

Penerapan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan 

Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Polres Aceh Barat selaku pihak yang 

berwenang bekerja sama dengan  Kesatuan Pengelola Hutan Wilayah IV Aceh 

Barat dalam menanangi kasus penebangan kayu, salah satunya di kawasan hutan 

Sungai Mas.76 

  Prosedur dalam penangkapan ataupun sistem penangkapan pelaku 

tindak pidana penabangan kayu di kawasan hutan dilakukan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16, 17, 18, dan 19 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Hukum Acara 

Pidana.77 

Pasal 16:  

(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidikan atas perintah penyelidik 

berwenang. 

(2) Untuk kepentingan penyelidikan,penyidik dan penyidik pembantu 

berwenang melakukan penangkapan. 

Pasas 17: 

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga 

keras melakukan Tindakan pidana berdasarkan bukti permulaan yang 

 

 76 Fachrul, Kasie Pembinaan Teknis Dan Pemanfaatan Hutan, Kesatuan Pengelelolaan 

Hutan Wilayah VI Aceh Barat, Wawancara Tanggal 1 Juli, 2020, Briptu Firman, Tim Penyidik 

Polres Aceh Barat, Wawancara Tangal 1 Juni 2021 

 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana. 
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cukup. 

 
Pasal 18: 

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian 

negara republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta 

memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang 

mencamtum identitas tersangka yang menyebutkan alasan 

penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang 

dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. 

(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat 

perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera 

menyrahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada penyidik 

atau penyidik pembantu yang tetrdekat. 

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah 

penangkapan dilakukan. 

Pasal 19. 

(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan 

untuk paling lama satu (1) hari 

(2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan 

kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua (2) kali berturut-

turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. 

 

  Penyeledikan kasus penebangan kayu dilakukan langsung oleh tim 

Penyidik Porles Kabupaten Aceh Barat. Setiap kayu dikeluarkan dari hutan 

tetap patut diduga atau patut dicurigai, kemudian dilakukan penangkapan, 

pemerikasaan dan dilimpahkan ke kejaksaan. Disamping itu, dalam masa 

pemeriksaan Polres Aceh Barat bekerja sama dengan Kesatuan Pengelola 

Hutan (KPH) Wilayah IV Aceh Barat untuk memastikan kayu tersebut 

dikeluarkan kawasan hutan lindung atau hutan produksi. Dalam proses 

penyidikan terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu, sebagai 

berikut: 
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1. Tahap penyelidikan, yang berupa kegiatan pengumpulan bukti-bukti 

permulaan untuk membuatnya terangnya perkara dan digunakan 

sebagai dasar pemerikasaan TKP (Tempat Kejadian Perkara). 

2. Tahap penindakan, yang meliputi pemanggilan semua orang/pejabat 

yang diperlukan, penangkapan dan penahanan (jika diperlukan), 

penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penyegelan tempat 

bangunan dan alat-alat tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana 

penebangan hutan. 

3. Tahap pemeriksaan, yang meliputi pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, 

dan keterangan ahli termasuk pemeriksaan laboratorium (disesuaikan 

dengan kebutuhan pemeriksaan) 

4. Tahap penyelesaian dan penyerahan perkara ke penuntut umum.78 

Hukum pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana 

penebangan kayu (illegal loging) telah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku mengenai sanksi pidana yang diatur dalam pasal 82 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan.79 

 Herbert L.Packer dalam bukunya The Limit Of Criminal Santion, 

berkaitan dengan pembenaran pidana menyimpulkan antara lain bahwa sanksi 

pidana merupakan alat bantu sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki 

untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan serta merta untuk menghadapi 

ancaman-ancaman dari bahaya. Sebagaimana pula kaum konsekuensialis 

yang berpendapat bahwa adanya pidana dibenarkan apabila pidana itu 

membawa kebaikan, pidana mencegah kejadian yang lebih buruk, dan tidak 

 

 78 Rusdianto Pratama, Tindakmpidana Pencemaran Lingkungan Serta 

Pertanggujawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal, Lex Crimen Vol. IV 

No. 2, April 2015, Hlm. 113. 
79 Briptu Firman, Tim Penyidik Polres Aceh Barat, Wawancara Tanggal 1 Juli 2021 
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ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baik atau 

buruknya.80  

 Seharusnya dengan telah diterapkannya pasal 82 Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan, kasus-kasus penebangan kayu akan berkurang, tetapi yang terjadi 

malah sebaliknya, kasus penebangan kayu bertambah setiap tahun. Dengan 

demikian peningkatan kasus ini berarti, hukuman atau ancaman-ancaman 

tindak pidana yang diterapkan belum efektif, dikarenakan hukuman yang 

dijatuhkan masih belum memberi efek jera. 

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak 

Pidana Penebangan Kayu Di Kawasan Hutan Sungai Mas 

  Penerapan hukum terhadap tindak pidana penebangan kayu belum 

sepenuhnya berjalan dengan maksimal, dikarenakan terdapat berbagai macam 

kendala, yang membatasi kinerja para aparat penegak hukum. Proses 

penerapan hukum terhadap tindak pidana penebangan kayu masih memiliki 

kendala yang cukup serius, terutama dibidang keasadaran mayarakat dan 

fasilitas yang tidak memadai, sehingga proses penerapan hukum masih 

terhambat, tidak terecuali tim penyidik Polres Aceh Barat Dan Juga Kesatuan 

Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Aceh Barat telah mengalami berbagai 

kendala dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak 

 

 80 Lidya Suryani Widayati, Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup, Jurnal 

Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol.  22 Januari 2015,hlm.9. 
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hukum. Sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang aparat 

penegak hukum tersebut. 

  Kasus penebangan kayu (illegal loging) dikawasan hutan merupakan 

tindak pidana yang sering terjadi mengingat kayu adalah sebagai sumber mata 

pencaharian dengan yang sangat menjanjikan. Adapun beberapa kendala yang 

dihadapi oleh aparat penegak hukum kabupaten Aceh Barat sebagai berikut. 

 1. Luas Wilayah 

  Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Aceh Barat harus 

melindungi dan mengelola kurang lebih 400.000 Ha hutan yang tesebar di 

Sembilan kabupaten dan empat (4)  kabupaten wilayah utama pengelelolaan 

KPH Wilayah IV Aceh Barat, yaitu: Aceh Barat 100%, Siemelu 100 %, Nagan 

Raya 70%, dan Aceh Tengah 60%, dan masih memiliki wilayah hukum di 

Aceh Jaya, Bireun, Gayo Lues, Pidie, dan Pidie Jaya, dengan luas wilayah 

hukum yang sangat luas sehingga hal tersebut menjadi satu kesulitan atau 

kendala dalam menjalankan tugasnya.81 

  Luas wilayah hukum ini salah satu  kendala yang harus 

dipertimbangkan, dikarenakan apabila wilayah hukum kerja suatu instansi yang 

cukup luas, akan berdampak pada kinerja yang sangat sulit untuk dijangkau. 

Yang kemudian berakibat buruk pada efektiftasnya kinerja intansi. Instansi 

juga tersebut akan sulit dalam menjalankan tugas dan wewenang keseluruh 

 

 81 Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Wilayah IV Aceh Periode Tahun 

2019-2028, Pemerintah Aceh Dinas Lingkunagan Hidup Dan Kehutanan, hlm 13. 
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wilayah hukumnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti contohnya 

patroli.  

2. Sarana dan Prasarana 

  Sarana dan prasarana merupakan kendala yang paling lazim terjadi 

disetiap instansi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya. Seperti yang terjadi pada instansi Kesatuan Pengelolaan 

Hutan (KPH) di Wilayah IV Aceh  Barat. dengan luas wilayah hukum yang 

cukup luas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Aceh Barat 

hanya difasilitasi satu (1) unit mobil double cabin, 5 Motor untuk 

mendukung operasional sehari-hari termasuk patroli. Selain itu, KPH 

Wilayah IV juga sangat kekurangan alat-alat pendukung lain sebagai alat 

penunjang dalam menjalankan tugas dan wewenang  seperti, Kompas, 

Handy Talky (HT), Antene, dan pos pengawasan hutan, yang ideal berada 

dekat dengan kawasan hutan. 82 Polres Aceh Barat juga menghadapi kendala 

yang sama dalam hal sarana dan prasarana yakni hanya memiliki satu (1) 

mobil lapangan dengan areal yang sulit dijangkau.83 

  Sarana dan prasarana menjadi satu bagian terpenting dalam 

mendukung proses pelaksanaan penegakan hukum untuk mewujudkan 

keberhasilan kinerja aparat penegak hukum dalam melakukan tugas dan 

wewenangnya. Dengan terpenuhi segala fasilitas, maka segala proses dapat 

 

 82 Fachrul, Kasie Pembinaan Teknis Dan Pemanfaatan Hutan, Kesatuan Pengelelolaan 

Hutan Wilayah Iv Aceh Barat, Wawancara Tanggal 1 Juni 2021. 

  

 83 Briptu Firman, Tim Penyidik Polres Aceh Barat, Wawancara Tanggal 1 Juni 2021. 
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berjalan dengan maksimal dan jauh dari kata hambatan. Sarana dan 

prasarana merupakan kerangka dasar dalam penerapan hukum yang akan 

menjadi fasilitas umum dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan 

hutan terutama dibagian penebangan kayu.       

3.  Sumber Daya Manusia (SDM) 

  Sumber daya manusia (SDM) di kesatuan pengelolaan hutan (KPH) 

Wilayah IV Aceh Barat ini juga masih sangat kurang apabila dibandingakan 

dengan wilayah hukum yang dikelola dan dilindungi oleh KPH Wilayah IV 

Aceh Barat. Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Aceh Barat memiliki personil 

yaitu Kepala Resort 11 orang, Staf  PNS 42 orang, Tenaga Kontrak 5 orang, 

Brigdalkarhutla (non PNS) 15 orang, PAMHUT (KLHK) 182 orang, serta 2 

orang Pegawai Penyidik Negeri Sipil  yang dianggap masih kekurangan 

personil tertentu dalam menjalankan tugas dan wewenangannya.84  

  Manusia adalah pelaksana dari serangkaian kegiatan termasuk dalam 

penegakan hukum. Tanpa adanya sumber daya manusia, penegakan hukum 

tidak dapat berjalan dengan maksimal karena tidak adanya pelaksana. 

Dalam suatu instansi penegak hukum sangat membutuhkan anggota yang 

memadai untuk dapat melaksanakan penegakan hukum yang lebih efektif 

dan mengatur kearah yang lebih baik. Sumber daya manusia merupakan 

 

 84 Fachrul, Kasie Pembinaan Teknis Dan Pemanfaatan Hutan, Kesatuan Pengelelolaan 

Hutan Wilayah Iv Aceh Barat, Wawancara Tanggal 1 Juni 2021. 
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faktor yang sangat penting bagi terselengaranya penerapan hukum yang 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

4. Tingkat Kesadaran Masyarakat Rendah Tentang Pentingnya Melindungi 

Kawasan Hutan 

   Kurangnya kesadaran dan  kepedulian masyarakat akan pentingnya 

melindungi kawasan hutan dengan tidak melakukan penebangan kayu 

secara illegal dan masih ada masyarakat yang melakukan penebangan kayu 

di kawasan hutan dikarenakan masih terdapat pengangguran dari 

masyarakat sekitar, dan harga jual yang tinggi dengan permintaan kayu 

yang melonjak, meskipun sudah banyak himbauan dan peringatan yang di 

berikan oleh para petugas. Karena kurangnya kepedulian masyarakat 

terhadap peraturan yang berlaku menjadi salah satu faktor penyebab 

terjadinya penebangan kayu dikawasan hutan yang membuat masyarakat 

terus melakukannya. 

  Kepedulian atau kesadaran masyarakat merupakan hal yang sangat 

penting dimana masyarakat menjadi pelaku tindak pidananya. Dengan 

kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi 

kawasan hutan, maka segala sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 

tetap terjaga dan terlindungi sebagaimana mestinya.    
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di 

kawasan hutan Sungai Mas, yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum Aceh Barat telah berjalan dengan sesuai, namun belum 

maksimal dikarenakan belum memberikan efek jera sehingga kasus 

yang terjadi masih meningkat setiap tahunnya.   

2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak 

pidana penebangan kayu di kawasan hutan Sungai Mas kabupaten 

Aceh Barat  yaitu wilayah hukum yang dikelola oleh KPH terlalu luas 

mencapai 400.000 ha kurangnya sarana dan prasarana,  kurangnya 

jumlah sumber daya manusia jika dibandingkan dengan luas wilayah 

hukum serta tingkat kesadaran masyarakat yang rendah tentang 

pentingnya melindungi kawasan hutan. 

B. Saran 

1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh: agar 

memberikan fasilitas yang lebih layak dan personil yang memadai 

sesuai dengan kebutuhan supaya segala proses pelaksanaan pencegahan 
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2. dan pemberantasan perusakan hutan dapat berjalan dengan semaksimal 

mungkin. 

3. Kepada masyarakat setempat : diharapkan kepada masyarakat untuk 

ikut serta terkait perlindungan dan pelestarian kawasan hutan dengan 

mencegah dan memberantas perusakan hutan dengan demikian alam 

kita akan terjaga dengan baik, sebagaimana moto yang sering kita 

dengan “kita jaga alam, alam jaga kita”.  
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B. Dokumetasi 

1. Wawancara bersama Kesatuan Pengelelolaan Hutan Wilayah IV Meulaboh 

 

2. Wawancara Bersama Penyidik Polres Aceh Barat 
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3. Wawancara Bersama Masyarakat 
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Transkip Wawancara 

 

Tanggal : 1 Juli 2021 

Waktu : 09.15 Wib 

Lokasi : Kesatuan Pengelelolaan Hutan Wilayah IV  Meulaboh 

Narasumber : Bapak Fahrul 

Jabatan : Kasi Pembinaan Teknis Dan Pengelelolaan Hutan  

Lanjutan 

Informan :1 

I : Informan 

P : Pewawancara 

 

P : Assalamu’alaikum.. 

I : Wa’alaikum salam, masuk 

I : Silahkan duduk, ada yang bisa saya bantu? 

P  : Terima kasih pak, jadi gini pak, sebelumnya perkenalkan  nama  saya  

Vika, mahasiwa UTU mau minta waktu bapak sebentar untuk 

melakukan wawancara penelitian untuk skripsi saya pak. 

I : Boleh, mau wawancara tentang apa? 

P  : Tentang penerapan tindak pidana penebangan  kayu yang terjadi 

disungai      mas,    pak. 

I  : Kalau, yang menurut saya nilai, memang sekarang hukum itu 
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terlalu lembut untuk dijalankan. 

P  : Menurut bapak, untuk kasus penebangan kayu sendiri, gimana 

penerapannya pak, apakah sudah sesuai dengan aturan khususnya 

menurut pasal 82 undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang 

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan? 

I :  Setelah penangkapan kepolisian meminta kepada KPH untuk 

dilakukan verifikasi apakah kayu tersebut yang ditebang masuk 

kekawasan hutan lindung atau bukan, setelah itu kita kirim tim untuk 

mendampingi tim kepolisian langsung kelokasi, kalau memang kayu 

tersebut berasal dari Kawasan hutan yang dilindungi baru ditindak 

lanjuti. 

P  : Mengenai penebangan yang diperbolehkan ada tidak pak? 

I : Kalau dalam Kawasan hutan lindung, tidak ada penebangan yang 

diperbolehkan sama sekali, Kawasan hutan ada 3, Kawasan hutan 

lindung, produksi dan konservasi, akan tetapi di aceh barat polar uang 

itu hanya ada 3, Kawasan hutan lindung, produksi dan areal 

penggunaan lainnya. 

P  : Mengenai Kawasan hutan produksi, hasil hutan yang bagaimana  yang  

bisa diproduksi pak? 

I : Khusus di aceh juga tidak diperbolehkan melakukan pemanenan atau     

penebangan kayu dalam hutan produksi, karena masih berlaku intruksi 

gubernur Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Moratorium Logging 

Penghentian Sementara Penebangan Hutan di Nanggroe Aceh 
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Darussalam. 

P  : Mengenai tindak pidana pelakunya sendiri ini gimana pak? 

I : Kalo wilayah pidana saya tidak bisa bicara banyak tapi kita semua 

pasti mengharapkan memang KPH lebih konsen dalam penjagaan dan 

perlindungan hutan, dan diiringi dengan bantuan masyarakat juga. 

P   : Mengenai kendala nya bagaimana pak, apakah ada kendala dalam 

melaksanakan tugas perlindungan hutan ini pak? 

I : Kendalanya pasti ada, dan tentunya lumayan banyak kendala yang 

kami hadapi, yaa seperti luas wilayah hukum, 9 kabupaten kan luas itu, 

sarana dan prasarananya juga kurang sekali, anggota juga kurang 

memadai, itu siih kendala yang masihi sangat terasa selama ini. 

P  : Baik pak, saya rasa cukup disini dulu wawancaranya, terimakasih 

atas waktu dan informasinya pak. 

I : Iya baik, sama-sama. 

Tanggal : 1 Juli 2021 

Waktu : 14. 30 Wib 

Lokasi : Polres Aceh Barat 

 Narasumber : Briptu Firman 

Jabatan : Tim Penyidik Polres Aceh Barat 

Lanjutan 

Informan 2 

I : Informan 

P : Pewawancara 
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P : Assalamu’alaikum.. 

I : Wa’alaikum salam, masuk.. 

P : Terima kasih pak, saya Vika mahasiswa UTU kebetulan saya lagi 

melakukan penelitian skripsi dan mau minta waktu bapak sebentar 

untuk wawancara pak. 

I : O gitu, baik silahkan, sebelumnya administrasinya udah kan?  

P : Sudah pak, tadi saya diarahkan langsung kesini. 

I : Ya, silahkan dek, mau wawancara tentang apa dek, 

P  : Saya mau wawancara tentang kasus penebangan kayu, dalam pasal 

82 undang- undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan 

pemberantasan perusakan hutan, pak. 

I : Tentang pasal tersebut yang selama ini kami kami lakukan mulai dari 

penangkapan, penahanan sampai kita limpahkan ke kejaksaan. 

P  : Mengenai sistem penangkapannya bagaimana pak? 

I : Setiap kayu yang dikeluarkan dari hutan tetap patut kita duga atau patut 

dicurigai, kemudian kita lakukan pemeriksaan, jika dia mempunyai 

dokumen yang sah bisa dikeluarkan dan jika tidak kita lakukan 

penangkapan, dan segera ditindak lanjuti. 

P : Untuk penangkapannya siapa yang berhak melakukannya pak?

I : Selama ini yang melakukan penangkapan langsung dari tim kami, akan 

tetapi yang namanya penangkapan tindak pidana siapa aja bisa 

melakukannya, kemudian kami cek dulu, berasal dari mana kayunya, 

kemudian kami koordinasi sama KPH, itu masuk ke wilayah hutan 



 

 

mana, jika dari hutan lindung maka tidak ada izin yang dapat 

mengeluarkan kayu tersebut. 

P : Untuk penebangan yang diperbolehkan itu bagaimana pak? 

I : Penebangan yang diperbolehkan adalah penebangan yang ada izin dari 

pemerintah, kalo udah dapat izin berarti udah boleh ditebang. 

P  : Mengenai kendala, kendala apa saja yang dihadapi pak? 

I : Kendala yang kami hadapi itu, yang pertama medan Kawasan hutan 

yang lumayan curam, hutan yang sulit kita jangkau, dari prasarananya 

kurang, mungkin itu kendala yang kami hadapi. 

P : Baik pak, sekian dulu wawancara saya, terima kasih atas waktu dan 

informasinya pak. 

I : Baik, sama-sama. 

  Tanggal : 3 Juli 2021 

Waktu : 10. 10 Wib 

Lokasi : Rumah Keuchik  

Narasumber : Antom Sabar  

Jabatan : Pj Keuchik 

 Lanjutan 

Responden : 1 

R : Responden 

P : Pewawancara 

P : Assalamu’alaikum… 
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R : Wa’alaikum salam, masuk, duduk nak.. 

P     : Terima kasih pak, saya vika pak, mahasiswa utu, saya mau penelitian 

disini pak  jadi saya mau minta waktu bapak sebentar untuk 

wawancara tentang kasus penebangan kayu pak. 

R     : Selama saya jadi Pj keuchik disini sih belum ada kasus tersebut kita 

disini tidak   ada yang melakukan penebangan kayu, ada sih, tapi 

bukan sebagai mata pencaharian kami, tapi untuk keperluan perabotan 

kayak buat rumah, itu sih yang ada. 

P  : Sebelumnya pernah ada tidak pak? 

R : Dengar-dengar sih ada, Cuma bukan dari kita langsung itupun 

kasusnya sudah lama. 

P : Kasus yang pernah bapak dengar apa sudah ada putusannya pak?  

R : Iya, saya dengar-dengar juga udah ditahan. 

P : Jadi, menurut bapak tentang kasus ini apakah sudah sesuai atau sudah 

tepat untuk ditindak lanjuti pak? 
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P  : Kalo menurut saya sesuai, karena kalau makin dibiarkan hutan kita 

akan semakin rusak dan dampaknya pun besar buat kita. Dan 

hukumannya pun saya rasa sudah sesuai dengan aturannya. 

 

Tanggal : 4 Juli 2021 

Waktu : 11.45 Wib 

Lokasi : Rumah warga 

 Narasumber : M. Hasan 

Jabatan : Masyarakat 

 Lanjutan 

Responden : 2 

R : Responden 

P : Pewawancara 

 

P : Assalamu’alaikum… 

R : Wa’alaikum salam, masuk, duduk nak.. 

P     : Terima kasih buk, saya vika buk, mahasiswa utu, saya mau penelitian 

disini pak  jadi saya mau minta waktu ibuk sebentar untuk wawancara 

tentang kasus penebangan kayu buk. 

P  : Kasus yang seperti apa maksudnya ni nak? 

R : Gini pak, disini apa ada masyarakat yang melakukan penebangan 

kayu dalam Kawasan hutan buk, yang sampai ke kepolisian buk? 

P : Ibuk pernah dengar, memang ada, tapi bukan dari sini nak, kalau kita 
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disini tidak ada. 

R : Kalau yang bapak dengar itu darimana buk? 

P : Ibuk tau yang pastinya dari mana, tapi ya untuk ditakut-takuti, ada 

yang udah dipenjara juga, Cuma Ibuk tidak tau yang pastinya. 

R  : Tapi menurut bapak sendiri, gimana tentang penanganan kasus tersebut 

buk? 

P : Kalau menurut ibuk bagus sih nak, untuk antisipasi supaya tidak 

terjadi lagi,    kalau tidak demikian hutan semakin gundul, hewan-

hewan liar turun ke kampung, seperti yang sering itu gajah. 

R    : Ibuk pernah lihat tidak mobil-mobil pengangkutan kayunya buk? 

P : Pernah, tapi jarang, dikarenakan kebanyakan bahkan 

memang sering pengangkutan itu dilakukan pada malam hari. 

R : Baik buk, saya sekian dulu wawancaranya, terima kasih atas waktu 

dan infonya buk. 

P : Baik, sama-sama. 
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Tanggal : 5 Juli 2021 

Waktu : 14.00 Wib 

Lokasi : Rumah warga 

 Narasumber : Ibuk Murni  

Jabatan : Masyarakat 

 Lanjutan 

Responden : 3 

R : Responden 

P : Pewawancara 

 

P : Assalamu’alaikum… 

R : Wa’alaikum salam, masuk,. 

P    : Terima kasih buk, saya vika buk, mahasiswa utu, saya mau penelitian 

disini buk  jadi saya mau minta waktu ibuk sebentar untuk wawancara 

tentang kasus penebangan kayu buk. Disini ada tidak buk masyarakat 

yang tebang kayu dari hutan yang dilarang buk,? 

R  : Eee, ada pasti nak, Namanya kita juga tinggal didaerah yang 

memang dikawasan hutan, pernah ada mobil masuk untuk ngangkut 

kayu, Cuma kan diam-diam kita tidak tau, kalau ada yang tau pun 

pasti diam aja nak. 

P  : Jadi kalau menurut ibuk, gimana tentang tindak pidana bagi 

masyarakat yang melakukan tindak pidan ini buk? 

R     : Kalau menurut ibuk sih, bagus nak, karena dampak dari penebangan 
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itu besar, ibuk jadi takut perkebunan masuk hewan-hewan liar 

ngerusak kebun. 

P  : Ibuk pernah dengar ada masyarakat yang udah dipenjara karena kasus ini 

buk? 

R : Pernah dengar, tapi ibuk tidak ikutin kali, karena sering dikebun 

juga, baru hari ini kebetulan yang ada dirumah. 

P : Baik buk, mungkin sampe disini dulu wawancara saya, terima kasih 

atas waktunya dan informassinya buk. 

R : Baik nak, sama-sama. 
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Tanggal : 5 Juli 2021 

Waktu : 15.40 Wib 

Lokasi : Rumah warga  

Narasumber : Abdul Rajab  

Jabatan : Masyarakat  

Lanjutan 

Responden : 4 

R : Responden 

P : Pewawancara 

P : Assalamu’alaikum… 

R : Wa’alaikum salam, masuk,. 

P     : Terima kasih pak, saya vika buk, mahasiswa utu, saya mau 

penelitian disini pak  jadi saya mau minta waktu bapak sebentar untuk 

wawancara tentang kasus penebangan kayu pak. Disini ada tidak buk 

masyarakat yang tebang kayu dari hutan yang dilarang pak,? 

R  : Sebenarnya kasus seperti ini sudah menjadi rahasia umum 

dikalangan kita sendiri, yang mau melakukan silahkan yang tidak mau 

ya tinggal diam, karena akan menjadi sebuah proses yang sangat 

Panjang dan berbelit, jadi kalau adek ini mau tanya siapa orangnya, 

dimana tempatnya, mohon maaf sekali bapak tidak bisa bantu. 

P  : Iya pak, saya paham hal itu, bapak sendiri pernah melihat langsung 

orang yang  tebang kayu tersebut pak? 

R   : Kalau lihat langsung bapak tidak, tapi kadang orang-orang yang 
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keluar  masuk   hutan itu bapak tau. 

P  : Ada tidak dari kepolisian atau Lembaga-lembaga lain yang masuk 

kesini untuk  patroli atau untuk memberi hambauan-himbauan tentang 

larangan penebangan hutan ini pak.? 

R   : Setau bapak tidak ada, tapi bisa jadi ada dan bapak tidak tau, ada 

pemberitahuan  yang tertempel di warung-warung itu sih yang bapak 

tau, Cuma kalau seperti yang ditanya tadi, setau bapak tidak ada. 

P   : Kalau mobil angkutan kayu apa pernah masuk kesini pak, atau bapak 

pernah lihat?  

R  : Pernah bapak lihat, tapi mereka kalau mengangkut pasti malam. 

P  : Mengenai penanganan untuk pelaku ini gimana menurut bapak sudah 

sesuai atau belum pak, dengan kasus yang pernah bapak tau.? 

R  : Kalau menurut bapak  itu hak aparat, karena pun yang dilarang itu 

pasti ada  tujuannya yang pasti tujuannya baik, Cuma kalau untuk 

sesuai atau tidaknya, bapak tidak bisa menilai, karena bapak juga orang 

yang masih awam terhadap hukum, tapi bapak yakin pasti sudah sangat 

sesuai. 

P : Saya rasa sampai disini dulu wawancara saya pak, terima kasih atas 

waktu dan informasinya. 

R : Baik nak, sama-sama. 
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