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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Sebagaimana yang diketahui hutan adalah sumber daya alam hayati yang 

telah dianugerahkan Tuhan. Negara Indonesia pernah dijuluki "Zamrud 

Khatulistiwa" karena hijaunya kepulauan Indonesia dilihat dari luar angkasa. 

Negara Indonesia sempat dihormati sebagai negara penghasil sumber daya 

alam (SDA) terkaya di dunia dengan minyak buminya, dengan rempah-

rempahnya, dan dengan seluruh kekayaan alam lainnya. Karena terkenal 

dengan kekayaan alamnya yang melimpah, bangsa penjajah tertarik untuk 

menikmati hasil alam negara Indonesia dikarenakan sulitnya negara lain 

mendapat sumber kekayaan alam tersebut dengan kondisi alam mereka yang 

memiliki 4 musim. Menurut data dari Departemen Kehutanan, Kini  

Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki kawasan hutan 

yang luas hingga mencapai sekitar 120,35 juta hektar, atau 63% dari luas 

daratan  hutan tropis Indonesia urutan ketiga terbesar di dunia setelah Brazil 

dan Zaire dan hutan mangroveindonesia adalah hutan terluas di dunia untuk 

saat ini.
1
 

 Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Kerusakan Hutan pada pasal 1 (satu),  

“Hutan  adalah  suatu  kesatuan  ekosistem  berupa  hamparan  lahan  

berisi  sumber  daya  alam  hayati  yang didominasi  pepohonan  dalam  
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komunitas  alam lingkungannya  yang  tidak  dapat  dipisahkan  antara  

yang satu dan yang lainnya.”
2
 

 Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta 

tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang 

berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Menurut  Affandi & 

Patana, hutan memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat langsung (tengible) dan 

manfaat tidak langsung (intangible), manfaat langsung (tengible) antara lain  

kayu, hasil hutan ikutan, dan lain-lain. Sedangkan manfaat tidak langsung 

(intangible) hutan antara lain pengaturan tata air, rekreasi, pendidikan, 

kenyamanan lingkungan, dan lain-lain.
3
 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hutan memiliki 

berbagai manfaat baik manfaat ekonomi, manfaat sosial maupun manfaat 

ekologi, maka dari itu hutan harus dikelola secara profesional agar 

bermanfaat untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Manfaat 

ekologi yaitu pada perannya dalam pengaturan tata air
4
, dapat mencegah  

terjadinya erosi
5
, dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan

6
, dan 

rumah bagi kehidupan, serta interaksi flora, fauna dan manusia
7
.  
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 Manfaaat sosial pada hutan yakni  hutan memainkan peranan yang 

sangat penting.  Hutan digunakan sebagai tempat rekreasi atau wisata, 

berburu, berkemah, dan kegiatan-kegiatan outdoor lainnya.  Untuk 

masyarakat di negara-negara yang sudah maju, manfaat ini sering dianggap 

lebih penting dari pada manfaat ekonomi hutan. Kadang hutan tidak diambil 

hasilnya dan dikelola hanya saja untuk keperluan masyarakat. Berbeda 

dengan masyarakat tradisional, terutama yang tinggal di dalam hutan dan di 

sekitarnya, hutan berhubungan sangat erat dengan pandangan, pemahaman 

dan kehidupan spiritual-religius mereka.
8
 

 Manfaat ekonomi, hutan ditunjukkan oleh adanya kebutuhan 

masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan terhadap hasil hutan. Hutan 

berperan sangat penting sebagai sumber utama kayu, baik yang digunakan 

sebagai bahan bangunan, perkakas, mebel, atau lain-lainnya.  Selain itu, 

hutan menghasilkan berbagai macam hasil non kayu, seperti getah/damar, 

kulit, daun-daunan, rotan, serat tumbuh-tumbuhan, bahan obat-obatan, 

buah-buahan, akar-akaran, madu, binatang buruan, dan sebagainya.
9
 

 Banyaknya manfaat hutan tersebut, maka hutan menjadi incaran orang-

orang yang ingin mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Seperti kasus 

penebangan hutan tanpa adanya surat ijin dari dinas terkait atau yang sering 

disebut Illegal Logging yang merajalela di kawasan perhutanan Indonesia, 

yang menjadi faktor utama dalam kasus illegal logging yakni krisisnya 

ekonomi. Jika dicermati hutan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi 
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saja, keberadaan hutan memberikan manfaat yang lebih misalkan saja dari 

sisi kesehatan hutan sebagai paru-paru dunia, hutan sebagai tempat tinggal 

berbagai  macam  mahluk  hidup,  yaitu  manusia,  binatang,  dan  

tumbuhan.  

Tabel 1: Jumlah Kasus Pengerusakan Lingkungan Tahun 2015 

No 
Kategori 

Kasus 

Jumlah 

Kasus 

Dalam 

Proses 

1 Illegal Logging 75 16 

2 Perambahan 75 45 

3 TSL 50 6 

4 Illegal Mining 11 9 

5 Kebakaran 0 0 

 Total 211 79 

Sumber: Register Perkara TIPHUT Tahun 2015 
10

 

 Tabel diatas menjelaskan tentang perkara  perusakan hutan di Jawa 

Timur pada tahun 2015 dengan khususnya kasus illegal logging yang 

mencapai sekitar 75 kasus dari kasus yang sering terjadi. illegal logging di 

Kabupaten Malang  juga menjadi donatur yang tergolong banyak terbukti 

bahwa setiap tahun Perum Perhutani KPH Malang sering mengalami 

kerugian.  

 Luas wilayah hutan Malang Raya pada tahun 2008 sampai dengan 

tahun 2013 kurang lebih mencapai 127.089 hektar terdiri dari hutan 

produksi 44.180 hektar, hutan lindung 46.207 hektar, hutan konservasi 

28.811 hektar, dan taman hutan raya 7.891 hektar. Kurang lebihsedikitnya 

15.081 hektar dari 127.089 hektar luas hutan di Kabupaten Malang, Jawa 
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Timur, dalam kondisi kritis karena penebangan liar atau yang sering disebut 

dengan illegal logging.
11

 

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malang Zen Achmad 

mengatakan bahwa untuk mengembalikan lahan hutan kritis ini 

membutuhkan waktu sekitar 10 tahun, dengan melibatkan berbagai 

komponen masyarakat di sekitar hutan maupun lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) yang konsen atau peduli terhadap lingkungan. hasil 

pengamatan dari Dinas Kehutanan, hutan yang dikatakan dalam 

kondisi kritis salah seperti pada Kecamatan Gedangan, Pagak, Bantur 

Kabupaten Malang.
12

 

 

 Pengadilan Negeri Kepanjen telah mengadili  setidaknya kurang lebih 

sekitar 33 kasus dari tahun 2012 sampai dengan 2015.
13

 Setidaknya pada 

tahun 2016 telah terungkap beberapa kasus illegal logging di  Kabupaten 

Malang. Kepolisian Sektor Kalipare berhasil mengamankan pelaku pencuri 

kayu jati milik perhutani setempat, petugas mengamankan barang bukti 

berupa 9 (sembilan) batang kayu jati. Agar motif pelaku tidak terlihat oleh 

petugas, pelaku memotong kayu jati tersebut sepanjang 1 (satu) meter 

hingga 1,5 (satu setengah) meter. Sejak musim penghujan tiba aksi 

pencurian kayu bermodus pohon tumbang kerap terjadi di wilayah hukum 

Polres Malang.  

 Negara mempunyai kewenangan untuk  membuat  aturan  berupa 

Undang-Undang  untuk  melindungi  hutan  dari  perbuatan manusia  yang  

dapat  menimbulkan  kerusakan  hutan.  Diantaranya Undang-Undang 
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Nomor 18 Tahun  2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan (P3H) atas perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

Tentang Kehutanan. 

 Menurut pasal 78 ayat (13) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa menebang pohon atau memanen atau memungut hasil 

hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang 

berwenang merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

golongan kejahatan.  

 Ilmu kriminologi yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat 

serta ilmu kriminologi  sebagai  ilmu  pembantu  dalam  hukum  pidana  

yang memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  fenomena  

kejahatan, sebab  dilakukannya  kejahatan  dan  upaya  yang  dapat  

menanggulangi  kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju 

perkembangan kejahatan. Ada 3 objek studi kriminologi yakni perbuatan 

yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat 

yang ditunjukan baik terhadap perbuatan ataupun terhadap pelakunya.
14

 

 Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis tertarik menulis TA atau 

skripsi  dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana 

Illegal Logging (Studi di Perum Perhutani KPH Malang)” 
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B. Rumusan Masalah 

 Adapaun permasalahan yang ingin penulis teliti dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana 

Illegal Logging? 

2. Bagaimana upaya pihak Polres Malang dan Perum Perhutani KPH 

Malang dalam menangani kasus Illegal Logging? 

3. Apa saja faktor penghambat dalam menangani kasus Illegal 

Loggingyang dilakukan oleh Polres Malang dan Perum Perhutani 

KPH Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk  mengetahui  faktor-faktor  penyebab  kejahatan  illegal  

logging  di Kabupaten Malang. 

2. Untuk  mengetahui  usaha yang dilakukan oleh pihak Polres Malang 

dan Perum Perhutani KPH Malang dalam menangani kasus illegal 

logging dikawasan hukum Kabupaten Malang 

3. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak Polres 

Malang dan Perum Perhutani KPH Malang dalam menangani kasus 

illegal Logging 

D. Manfaat Penulisan 

 Berdasarkan  tujuannya,  penulis  mengharapkan  tugas  akhir  ini  

memiliki manfaat sebagai berikut :  
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1. Manfaat teoritis  

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  secara  

teoritis, sekurang-kurangnya  dapat  berguna  sebagai  sumbangan  

pemikiran  bagi dunia pendidikan ilmu hukum di Indonesia.  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Penulis  

Menambah  wawasan  penulis  mengenai  tindak pidana illegal 

logging beserta tahapannya dalam memproses kasus illegal 

logging di Indonesia. 

b. Bagi Lembaga Hukum dan Pendidikan  

1) Sebagai  masukan  yang  membangun  guna  

meningkatkan  kualitas lembaga hukum dan pendidikan 

yang ada, termasuk para pendidik yang  ada  di  dalamnya,  

dan  penentu  kebijakan  dalam  lembaga hukum dan 

pendidikan, serta pemerintah secara umum.  

2) Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam 

dunia hukum dan menjadi bahan ajar pendidikan pada 

lembaga-lembaga hukum dan  pendidikan  yang  ada  di  

Indonesia  sebagai  solusi  terhadap permasalahan hukum 

dan pendidikan yang ada.  

c. Bagi pemerintah  

 Dapat  memberikan  masukan,  sumbangan  pemikiran 

bagi pemerintah untuk terus berbenah memperbaiki proses 
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penegakan hukum di Indonesia khususnya di dalam kasus illegal 

logging.  

d. Bagi Masyarakat  

 Dapat  memberikan  pengetahuan  mengenai  tindak 

pidana  illegal logging. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

 Motode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis 

sosiologis. Yuridis sosiologis adalah melihat hukum sebagai perilaku 

manusia dalam masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini penulis lakukan diwilayah hukum Kabupaten 

Malang. Dengan dasar pertimbangan penulis bahwa penulis meneliti 

hutan di kawasan hutan Kabupaten Malang yang di kelola oleh Perum 

Perhutani KPH Malang.Perum Perhutani KPH Malang dan Polres 

Malang merupakan suatu instansi yang sesuai dengan permasalahan 

yang penulis angkat serta mempunyai wewenang dibidang penegakan 

hukum. Terutama penegakan hukum tentang permasalahan yang 

penulis angkat tentang tindak pidana illegal logging. 

3. Sumber Pengumpulan Data 

a. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer adalah jenis data dokumen tertulis, 

file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh 
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dari sumber utama/pertama
15

. Data ini biasanya di dapat dari 

lakosai penelitian yaitu Perum Perhutani KPH Malang dengan 

cara melakukan wawancara atau interview. 

b. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari 

dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-

lain yang diperoleh dari sumber kedua (Sekunder-buku, jurnal, 

hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain)
16

. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara atau interview yaitu suatu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung pada pihak 

terkait yaitu kepada Bpk. Gatot selaku kepala bagian bidang 

Hukum dan Agraria di Perum Perhutani KPH Malang dan 

Bripka Yudi selaku Reskrim di Polres Malang. 

b. Dokumentasi yaitu berupa pengumpulan data-data yang dimiliki 

oleh pihak terkait yaitu Perum Perhutani KPH Malang. Data-

data tersebut yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi 

penulisan tugas akhir. 
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c. Studi pustaka yaitu pengumpulan data dari bahan pustaka yang 

dianggap berkesinambungan dengan hal-hal yang akan 

diuraikan untuk melengkapi tugas akhir. 

d. Penelusuran internet atau studi website, penulis menggunakan 

literatur ini karena dirasa dapat menunjang melengkapi 

penulisan tugas akhir. 

5. Analisa Data 

 Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis 

kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, 

menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 

dengan penelitian ini. 

F. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun 

secara berurutan, mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV, secara garis besar 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang permasalahan 

perumusan masalah, tujuan dari penilitian, manfaat dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab  ini  berisi  tentang  kajian-kajian  teoritik  yang  berkaitan  

dengan permasalahan yang diangkat, antara lain: mengenai tindak 
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pidana Illegal Logging dan peran serta Perum Perhutani PH Malang dan 

Polres Malang dalam menangani tindak pidana Illegal Logging 

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian berdasarkan masalah 

yang telah dirumuskan dari obyek penelitian yang kemudian akan 

dilakukan analisa. 

4. BAB IV PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pada hasil penelitian 

serta saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan masalah yang 

diangkat. 


