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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi 

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk 

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat 

menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang 

melibatkan banyak hal. 

Menurut Soerjono Soekanto 4 , penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, 

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.Penegakan 

hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik 

sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan 

44Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32 
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dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam 

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan 

menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal 

Menurut Satjipto Raharjo5 penegakan hukum pada hakikatnya merupakan 

penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, 

kemamfaatan sosial, dan sebagainya.Jadi Penegakan hukum merupakan usaha 

untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.Hakikatnya 

penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat 

keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari 

para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi 

tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum 

publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.Penegakan hukum dibedakan 

menjadi dua, yaitu:6Ditinjau dari sudut subyeknya: 

1. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek 
hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan 
aturan normatife atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 
dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti 
dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. 

2. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya 
aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan 
bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya 

Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: 

1. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai 
keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun 
nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. 

2. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut 
penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. 

                                                             
5 Ibidhlm 34 
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Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi 

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku 

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. 

Joseph Goldstein7 membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian 

yaitu:8 

a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 
sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif 
(subtantive lawof crime). Penegakan hukum pidana secara total ini 
tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara 
ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-
aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan 
pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum 
pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya 
dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada 
delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini 
disebut sebagai area of no enforcement. 

b. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana 
yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam 
penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan 
hukum secara maksimal. 

c. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini 
dianggap not a realistic expectation, sebab adanya 
keterbatasanketerbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat 

                                                             
7 Ibid hlm 37 
8Ibid hlm 39 
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investigasi, dana dan sebagainya, yangkesemuanya mengakibatkan 
keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut 
dengan actual enforcement. Sebagai suatu proses yang bersifat 
sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai 
penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan 
pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja 
lembaga penasehat hukum.  
Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi: 

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative 
system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang 
menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana. 

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif 
(administrativesystem) yang mencakup interaksi antara berbagai 
aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas. 

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), 
dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula 
diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan 
masyarakat. 

Menurut kajian normatif penegakan hukum adalah suatu tindakan yang 

pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat 

diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Dalam ilmu hukum acara 

seperti itu disebut sebagai model mesin otomat. Disini hokum dilihat sebagai 

fariable yang jelas dan pasti dan terlihat sangat sederhana dalam kenyataanya 

tidak sesederhana 9  itu melainkan yang terjadi penegakan hokum itu 

mengandung pilihan dan kemungkinan oleh karena dihadapkan. Menurut 

Soerjono Soekanto, agar suatu penegakan hokum dapat berjalan paling sedikit 

empat factor harus di penuhi: 

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri 
Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada 
kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan 
keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan 

                                                             
9 Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukumdalam Masyarakat, Penerbit cv Rajawali, Jakarta, 

Tahun 1980, 
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suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian 
hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara 
normatif. 

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak 
sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat 
dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak 
bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya 
penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup low 
enforcement saja, namun juga peace maintenance, karena 
penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses 
penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang 
bertujuan untuk mencapai kedamaian. 

2. Petugas yang menerapkan atau menegakan. 
Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan 
hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah 
suatu kebijakan.Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah 
suatu kemunafikan.Dalam kerangka penegakan hukum oleh 
setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) 
keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan 
terlihat, harus diaktualisasikan. 

3. Fasilitas 
Rana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di 
dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas 
tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan 
peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. 

4. Warga dan masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan 
tersebut. 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 
untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.Setiap warga 
masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai 
kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf 
kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, 
atau kurang.Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat 
terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya 
hukum yang bersangkutan. 

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu 
sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut 
Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi 
manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat 
mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan 
menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang 
lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah10 suatu garis pokok 
tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa 
yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 

                                                             
10 Ibid hlm 19 
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B. Tujuan Hukum Pidana 

Adapun tujuan dari hukum pidana, ialah: 

1. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik 

menakut-nakuti orang banyak (generale preventie), maupun menakut-

nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian 

hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie). 

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan 

suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang tidak baik, sehingga 

bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga dapatdisimpulkan bahwa tujuan 

hukum pidana adalah untuk melindungi invidu dan sekaligus masyarakat 

terhadap kejahatan dan pejabat. Tujuan hukum pidana adalah memberi 

sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu. Asas-asas 

dihubungkansatu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu 

system.11 

C. Tindak Pidana 

Abdoel Djamali,  mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak 

Pidana (Delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat 

dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai 

peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.Tindak Pidana 

merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau 

pelanggaran.12 

                                                             
11Susilo Prajogo, ”Pengantar Hukum Pidana”, Hal 115 
12R. Abdul Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 
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Baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-

undangan lainnya .Menurut  Moeljatno, pengertian tindak pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai 

ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut. 13Menurut Prof. Simons tindak pidana adalah 

perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum.Perbuatan yang mana 

dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan 

kepada pelaku.14 

Hari Saherodji mengatakan, bahwa Tindak Pidana merupakan suatu 
kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut: 
1. Perbuatan anti sosialyang melanggar hukum atau undang-undang pada 

suatuwaktu tertentu. 
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. 
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial 

yang,merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana 
dapat dihukum oleh negara. 
 

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu 

dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah 

berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan 

sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana 

itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan 

                                                             
13Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 54. 
14C.S.T. Kansil, Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi, PT Sinar Grafika, Jakarta, 

1994, hlm 106. 
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perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa 

pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:15 

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang 
dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar 
larangan). 

2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian 
perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
diadakan tindakan penghukuman. 

3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam 
dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan. 

4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), 
meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.  

5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, 
bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, 
dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.48 Berikut unsur tindak 
pidana dari sudut undang-undang: 
a) Unsur Tingkah Laku Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, 

oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam 
rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah 
laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif 
(handelen) juga dapat disebut perbuatan materiil (materiil feit) dan 
tingkah laku pasif atau negatif (natalen). Tingkah laku aktif adalah 
suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya 
diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian 
dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku 
yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang 
seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan 
perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu 
disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya. 

b) Unsur Sifat Melawan Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat 
tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya 
bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat 
bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil). 

c) Unsur Kesalahan Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai 
keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai 
perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan 
bersifat subyektif. 

d) Unsur Akibat Konstitutif Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada 
tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana 
akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang 

                                                             
15 Roeslan Saleh, 1981, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua 

Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan 
Saleh I), h.13. 
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mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak 
pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat. 

e) Unsur Keadaan yang Menyertai Unsur keadaan yang menyertai adalah 
unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku 
dalam mana perbuatan dilakukan Unsur keadaan yang menyertai ini 
dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat: 

1. Mengenai cara melakukan perbuatan; 
2. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan; 
3. Mengenai obyek tindak pidana; 
4. Mengenai subyek tindak pidana; 
5. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan 
6. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.  

 

Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana Unsur ini hanya 

terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat 

dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu. 

Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana Unsur syarat ini bukan 

merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak 

pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini. 

Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana Unsur ini berupa 

keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila 

setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak 

Unsur – Unsur Hukum Pidana 

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan 
hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan 
ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini 
adalah tindakannya. 

2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh 
undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang 
atau beberapa orang).16 

                                                             
16R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo 

Persada,Jakarta, 2006, hlm 175. 



22 
 

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan 

oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai 

peristiwa pidana. Menurut Abdoel Djamali, syarat- syarat yang harus dipenuhi 

ialah sebagai berikut: 

a) Harus adanya suatu perbuatan. 
b) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan 

hukum. 
c) Harus terbukti adanya kesalahan yangdapat dipertanggungjawabkan. 
d) Harus berlawanan dengan hukum. 
e) Harus tersedia ancaman Hukumannya.Hari Saherodji mengatakan, bahwa 
 

TindakPidana merupakan Suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai 

berikut : 

a) Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada 

suatu waktu tertentu. 

b) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. 

c) Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang 

sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana 

dapat dihukum oleh negara. 

E. Pelaku Tindak Pidana 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang 

melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak 

Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan 

yang dapat dikenakan hukuman pidana,17 dalam hal ini perbuatan pidana yang 

dilakukan adalah tindakan pemerkosaan terhadapanak di bawah umur.Menurut 

                                                             
17http://kbbi.web.id/lengkap 
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KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada Pasal 55 dan 56 

KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: 

1. Pasal 55 KUHP. 

2. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 

melakukan perbuatan. 

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau 

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, 

sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.18 

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yangdianjurkan sajalah 

yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 

Pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pelaku kejahatan: 

a) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 

dilakukan. 

b) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana,atau keterangan 

untuk melakukan kejahatan. 

F. Tindak Pidana bidang Kehutanan 

Tindak pidana bidang kehutanan adalah: "Suatu peristiwa yang 

telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban 

dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang - Undang Nomor. 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

                                                             
18 Kuhp pasal 56 
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Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barangsiapa 

yang secara melawan hukum melanggarnya". 

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa 

izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, 

kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan 

pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan 

internasional. 19 

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, 

terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang 

canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga 

dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif 

dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang 

mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.  

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan 

belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan 

hutan yang terorganisasi; berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan 

diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).Pasal 112  UU No. 18 Th 2013 ttg 

P3H menyebutkan bahwa: 

Dalam Bab XV pasal 82 sampai dengan pasal 109, Undang Undang No.18 

Tahun 2013 Tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 

mengatur mengenai ketentuan Tindak pidana perusakan hutan. 

                                                             
19Undang - Undang  Nomor. 41 Tahun 1999 
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Bahwa untuk menyingkatkan pemahaman tentang tindak pidana dalam 

undang undang tsb, maka pendekatan yang dipilih adalah tindak pidana yang 

ancaman pidananya meliputi  penjara  maximum antara  2 (dua) Tahun sampai 

dengan  5 (lima ) Tahun  atau lebih lamanya, karena tindak pidana yang  

ancaman pidananya  maksimum  2 (dua) Tahun  kebawah, adalah  relative  

dengan vonnis pidananya juga dibawah dari 2 (dua) tahun yang berarti ada 

kemungkinan pidananya dalam praktek peradilan identik atau mendekati jenis 

pidana kurungan. 

Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 

dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang – undangan yang 

diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang 

melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat 

pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat 

administrasi. 20 Secara umum tindak pidana dapat dikategorikan kedalam 2 

bagian, yaitu :  

Tindak Pidana Umum, dimana perundang – undangannya diatur dalam 

KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 Bab, serta 569 pasal – pasal yang 

tercantum dalam KUHP. Dalam isi pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan 

Buku I KUHP disebutkan bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama 

dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dihukum menurut 

peraturan perundangan lain, kecuali kalau ada undang – undang (wet) tindakan 

umum pemerintahan Algemene maatregelen van bastur atau ordonansi 

                                                             
20Salim,H.S. ( 2002 ). Dasar – Dasar Hukum Kehutanan ( Edisi Revisi ). Sinar Grafika : 

Jakarta. Hal.147.  
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menurut peraturan lain. Sedangkan bentuk tindak pidana yang kedua adalah 

bentuk TindakPidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP, yaitu 

yang disebut dengan Tindak Pidana Khusus, dimana undang – undangnya 

diatur diluar KUHP, seperti :  

1. Undang – Undang Kehutanan diatur dalam Undang – Undang Nomor 41 

Tahun 1999. 

2. Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang – Undang 

Nomor 31 Tahun 2001. 

3. Undang – Undang Narkotika diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 

Tahun 97. 

Tindak Pidana Kehutanan tergolong dalam salah satu Tindak Pidana 

Khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang – 

undang Umum. Sedikit gambaran tentang Tindak Pidana Khusus menurut 

hemat penulis adalah sebuah awal yang baik. Ruang lingkup tindak pidana 

khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan 

apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU 

Pidana yang mengatur substansi tertentu. Contoh : UU Nomor 9 tahun 1976 

tentang Tindak Pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus. Setelah 

UU No 9 tahun 1976 dicabut dengan UU No 22 tahun 1997 tidak terdapat 

penyimpangan maka tidak lagi menjadi bagian tindak pidana khusus. 

Demikian juga UU No 32 tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa telah dicabut 

dengan UU No 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai 

Tukar Uang. Sehingga undang - undang yang mengatur tentang Lalu Lintas 
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Devisa ini tidak lagi merupakan tindak pidana khusus. perbuatan yang 

bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran merupakan delik 

undang – undang ( perbuatan yang melawan apa yang diatur dalam undang – 

undang). Wet delict atau dengan kata lain bermakna perbuatan yang oleh 

umum baru disadari dapat dipidana karena undang – undang menyebutnya 

sebagai delik dan undang – undang mengancamnya dengan pidana. 

G. Jenis jenis tindak pidana kehutanan 

Ayat ( 2 ) uu no 18 tahun 2013:“ Setiap orang yang diberikan izin usaha 

pemanfaatan kawasan , izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha 

pemanfaatn hasil hutan kayu dan bukan kayu , serta izin pemungutan hasil 

hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan 

kerusakan hutan”. Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya 

perubahan fisik, sifat fisik, atau hayati, yang menyebabkan hutan tersebut 

terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Ayat ( 3 ) : 

Setiap orang dilarang : 

1. Mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan 

secara tidak sah; Berdasarkan pada penjelasan atas Undang – Undang 

Kehutanan, yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah 

mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat 

yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian atau 

untuk usaha lainnya. 

2. Merambah Kawasan Hutan; Maksudnya adalah melakukan pembukaan 

kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang. 
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3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau 

jarak sampai dengan : 1. 500 ( lima ratus ) meter dari tepi waduk atau 

danau. 2. 200 ( dua ratus ) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di 

daerah rawa; 3. 100 ( seratus ) meter dari kiri kanan tepi sungai 4. 50 ( 

lima puluh ) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ; 5. 2 ( dua ) kali ke 

dalam juran dari tepi jurang; 6. 130 ( seratus tiga puluh ) kali selisih 

pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai; Penjelasan Secara 

umum, jarak tersebut sudah cukup baik unuk mengamankan kepentingan 

konservasi anah dan air, pengecualian dari ketentuan tersebut dapat 

diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.  

4. Membakar hutan; Pada prinsipnya, pembakaran hutan dilarang. 

Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan 

khusus atau kondisi yan tidak dapat dielakkan , antara lain pengendalian 

kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan 

habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran hutan secara 

terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat berwenang. Sanksi 

pidana penjara dan denda dapat dikenakan kepada pelaku pembaaran hutan 

baik dengan sengaja, atau terjadi kelalaian dari sipelaku.21Dalam hal ini 

terdapat 4 ( empat ) bentuk terjadinya pembakaran hutan yang 

diidentifikasi sebagai berikut : 

a) Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, 

tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada di dalam kawasan hutan. 

                                                             
21 Ermansjah Djaja. ( 2009 ) . KUHP Khusus ( Kompilasi Ketentuan Pidana Dalam 

Undang – Undang Pidana Khusus ). Sinar Grafika : Jakarta.Hal. 582   
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b) Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang 

akibat memasukkan kawasan hutan tanpa izin yang berwenang  

c) Tindakan membakar hutan denan sengaja dilakukan Badan Hukum 

atau orang yang diizinkan pihak berwenang untuk bekerja atau berada 

dalam kawasan hutan. 

d) Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang atau 

Badan Hukum yang diizinkan melakukan kegiatan usaha di dalam 

kawasan hutan oleh pihak yang berwenang. Sesuai prinsip dan aturan 

hukum, bahwa setiap orang atau Badan Hukum tidak diperkenankan 

melakukan tindakan membakar hutan kecuali dilakukan berdasarkan 

kewenangan yang sah untuk tujuan – tujuan yang ditentukan, 

misalnya: a. Pembakaran hutan untuk kepentingan pembuatan padan 

rumput makanan ternak. b. Pembakaran dilakukan untuk kepentingan 

persiapan lokasi penanaman pohon di kawasan hutan. 

e) Pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan 

yang dikehendaki dan telah meeperoleh persetujuan pemerintah yang 

dinyatakan sesuai peraturan perundang – undangan yang 

berlaku.Sebaliknya, diletakkan suatu kewajiban didalam hukum 

perlindungan hutan, bahwa setiap orang wajib ikut serta didalam usaha 

pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan.22 

f) Menebang pohon atau memanen atau memungu hasil hutan di dalam 

hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Yang 

                                                             
22 Alam Setia Zain. (1997). Hukum Lingkunngan Konversasi Hutan. PT. Ardi Mahasatya 

: Jakarta. Hal 50.   
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dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau 

daerah yang diberi wewenang oleh undang – undang unuk memberikan 

izin. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil hutan adalah segala hasil 

– hasil yang berasal dari hutan, berupa tumbuh – tumbuhan ( flora ), 

satwa ( fauna ). Hasil hutan yang berupa tumbuhan, misalnya: batang 

kayu, ranting kayu, rotan, bambu, pohon, sagu, pohon aren, rumputan, 

bunga, damar, minyak kayu, getah kayu, dan jenis tumbuhan lainnya. 

Hasil hutan berupa satwa, misalnya pada: hewan jenis mamalia, jenis 

aves, jenis melata, jenis serangga, jenis ikan dan coral. Baik satwa 

maupun tumbuhan memiiki spesifikasi dan keunikan sehingga 

berbagai spesies diantaranya dilindungi dan dijaga dari bahaya 

kepunahan. 

g) Yang dimaksud dengan penyelidikan umumadalah penyelidikan secara 

geologi umum atau geofisika di daratan, perairan, dan dari udara, 

dengan maksud untuk membuat peta gelgi umum atau untuk 

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

menyimpan, atau memiliki hasil huan yang diketahui atau patut diduga 

berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak 

sah; 

i) Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi bahan 

tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; 

j) yang dimaksud dengan penyelidikan umum adalah penyelidikan secara 

geologi umum atau geofisika di daratan, perairan, dan dari udara, 
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dengan maksud untuk membuat peta gelgi umum atau untuk 

menetapkan tanda – tanda adanya bahan galian. Eksplorasi adalah 

segala penyelidikan gelgi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti 

dan lebih seksama adanya bahan galian dan sifat letakannya. 

Sedangkan eksploitasi adalah kegiatan menambang untuk 

menghasilkan bahan galian dan pemafaatannya. 

k) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tida 

dilengkapi bersama – sama dengan surat – surat keterangan sahnya 

hasil hutan; Penjelasan yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama – 

sama“ adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau 

pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus 

disertai dan dilengkapi surat – surat yang sah sebagai bukti. 

l) Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk 

secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; 

Pejabat yang berwenang menetapkan tempat – tempat yang khusus 

untuk kegiatan penggembalaan ternak dalam kawasan hutan.  

m) Membawa alat – alat berat dan atau alat – alat lainnya yang lazim atau 

patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam 

kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; Yang 

dikategorikan sebagai alat – alat berat untuk mengangkut dalam 

Undang – Undang Kehutanan ini, antara lain berupa Traktor, 

BuldozerTruk, Logging, Truck, Trailer, Crane, Tongkang, Perahu 

Klotok, Helikopter, Jeep, Tugbat, dan Kapal. 
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n) Membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang, 

memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin 

pejabat yang berwenang; yang tidak termasuk dalam ketentuan ini 

adalah yang membawa alat – alat seperti parang, mandau, golok, atau 

yang sejenis lainnya sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik 

daerah setempat. 

o) Membuang benda – benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan 

kerusakan, serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi 

hutan ke dalam kawasan hutan; 

p) Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh – tumbuhan dan 

satwa liar yang tidak dilindungi undang – undang yang berasal dari 

kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang Ketentuan 

tentang mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuhan dan atau 

satwa yang dilindungi diatur sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku. 

H. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kehutanan 

Dapat tidaknya suatu perbuatan pidana dihukum sangattergantung pada 

terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana itu sendiri.Unsur-unsur tindak pidana 

ini terbagi atas dua macam yaitu unsure subjektif dan unsur objektif.Adapun 

yang termasuk kedalam unsur-unsur subjektif adalah : 

1. Kesengajaan (dolus). Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tigabentuk 

kesengajaan yaitu :23 

                                                             
23  Roeslan Saleh hlm op cit hal 14 
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a) kesengajaan sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk) 

b) kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) 

c) kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheidsbewustzijn) 

disebut juga dengan dolus eventualis 

d) Kelalaian (culpa). Kalau dilihat dalam undang-undang tidakdisebutkan 

arti dari kealpaan, dalam Ilmu pengetahuan hukum pidanakealpaan 

mempunyai ciri-ciri yaitu : 

1) Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena 

menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya 

iamenggunakan ingatan dengan benar, tetapi tidak 

digunakan,dengan kata lain ia telah melakukan tindakan dengan 

kurangkewaspadaan yang diperlukan atau tidak berhati-hati. 

2) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi 

merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibatnya dapat terjadi, 

tetapi ia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan 

menimbulkan akibat itu, tetapi tidak ia lakukan sehingga 

merugikan orang lain. 

3) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan seperti yang 

dimaksud dalam Pasal 53 KUHP. 

4) Macam-macam maksud atau Oogmeek yang terdapat dalam 

kejahatan pencurian, penipuan, perampasan, dan lain-lain 

5) Merencanakan lebih dahulu seperti pada pembunuhan berencana 
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6) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam pasal 308 KUHP. 

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsure 

yang terdapat diluar diri sipelaku. Unsur-unsur objektif dari suatu 

tindak pidana itu adalah : 

a) Perbuatan yang melanggar hukum 
b) Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat 

membahayakan kepentingan orang lainKeadaan-keadaan 
tertentu 

c) Kausalitas atau hubungan sebab-akibat Untuk itu unsur yang 
harus terpenuhi untuk dikatakan telah terjaditindak pidana 
Kehutanan menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah 
sebagaimana termaksud dalam pasal 50 dan pasal 78, yaitu: 

d) Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan 
usaha; 

e) Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja 
maupun karena kealpaannya ; 

f) Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni : 
Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan, Kegiatan 
yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan. 

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

h) Menebang pohon tanpa izin. 
i) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima 

titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui 
atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal. Mengangkut, 
menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH. 

j) Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil 
hutan tanpa izin. Disamping ketentuan pidana sebagaimana 
disebutkandalam rumusan pasal 78, kepada pelaku dikenakan 
pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi 
administratif berdasarkan pasal 80. 
 

I. Tindak Pidana Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya 

Tindak Pidana Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya adalah: "Suatu peristiwa  yang telah/sedang/akan terjadi berupa 

perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana 
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dalam Undang - Undang  Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi barangsiapa yang 

secara melawan hukum melanggarnya".Perbuatan yang dilarang: 

1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan 

perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1)) 

2. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, 

mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-

bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (1) huruf a); 

3. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam 

keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di 

dalam atau di luar Indonesia. (Pasal 21 ayat (1) huruf b) 

4. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, 

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan 

hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a). 

5. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan 

satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; (Pasal 21 ayat (2) huruf b) 

6. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke 

tempat lain di dalam atau di luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2) huruf c); 

7. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-

bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari 

bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di 

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2) 

huruf d); 
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8. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau 

memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi (Pasal 21 ayat (2) 

huruf e). 

9. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan 

perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Perubahan 

terhadap keutuhan zona inti taman nasional meliputi mengurangi, 

menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah 

jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.) (Pasal 33 ayat (1)) 

10. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi 

zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, 

dan taman wisata alam. (Pasal 33 ayat (3) 

11. Sanksi Pidana, Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan 

Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(Pasal 40 ayat (1)) 

12. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 

ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 

ayat (2)) 

13. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 
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ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 

ayat (3) 

14. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) 

serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 

(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah). (Pasal 40 ayat (4)) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




