
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Upaya menjaga kelestarian hutan merupakan hal yang sangat penting dengan 

dasar pemikiran bahwa perubahan pada lingkungan dapat mempengaruhi 

kehidupan manusia, baik secara langsung atau tidak langsung. Perubahan 

lingkungan terjadi karena tidak seimbangnya lagi susunan organik atau kehidupan 

yang ada, akibatnyapun belum dapat dirasakan secara langsung bagi kehidupan 

manusia atau kehidupan lainnya namun baru terasa setelah regenerasi. 

 

Pelestarian hutan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terpadu untuk 

mengembangkan strategi untuk menghadapi, menghindari, dan menyelesaikan 

penurunan kualitas lingkungan dan untuk mengorganisasikan program pelestarian 

lingkungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Masyarakat sebagai 

suatu kesatuan sosial mempunyai pemikiran dan tujuan yang sama tentang 

bagaimana memelihara atau melestarikan hutan. Tujuan pelestarian hutan adalah 

terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, yang memenuhi kepentingan tidak 

saja generasi masa kini akan tetapi juga generasi masa depan. Oleh karena itu 

segala bentuk tindak pidana kehutanan harus ditanggulangi secara komprehensif. 
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Secara umum menurut Leden Marpaung, tindak pidana merupakan kelakuan 

manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut 

dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan 

pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila 

ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu 

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan 

normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.
2
 

 

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana merupakan proses penegakan 

hukum. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan 

perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat 

terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga 

keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan 

oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.  Sebagai suatu proses kegiatan 

yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian 

tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana 

sebagai suatu sistem peradilan pidana.
3
  

 

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk 

menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban 

kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan 

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.  

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang 

                                                 
2
 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.26. 

3 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.44. 
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menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana 

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun 

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks 

sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan 

kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.
4
 

 

Dengan demikian menurut Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa demi 

mencapai keadilan atau precise justice, maka ukuran yang bersifat materiil, yang 

nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar 

harus diperhatikan dalam penegakan hukum.
5
 

 

Sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan 

hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi 

sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sitematik ini tindakan badan 

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.  

 

Setiap instansi tersebut menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. 

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi 

(stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar 

peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya 

ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. 

Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut 

seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan 

                                                 
4
 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan 

Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, 

hlm.76. 
5
 Ibid, hlm.77. 
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dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime 

control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.  

 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan 

melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan 

dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana 

sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana 

pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang 

lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti 

akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk 

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan 

situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 

 

Tindak pidana dalam penelitian ini adalah tindak pidana pendudukan hutan, 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Kehutanan, dinyatakan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau 

menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. 

 

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, dinyatakan bahwa untuk menjamin 

terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu 

sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus. ayat (2) 

menyatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:  

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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1) Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah 

hukumnya;  

2) Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan 

hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;  

3) Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut 

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;  

4) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang 

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;  

5) Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk 

diserahkan kepada yang berwenang; dan  

6) Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak 

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.  

 

Salah satu bentuk tindak pidana kehutanan yang terjadi di Provinsi Lampung 

adalah kasus Register 45 Kabupaten Mesuji. Pada mulanya Kawasan Hutan 

Produksi (KHP) Register 45 Sungai Buaya dengan luas lahan 43.100 Ha 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 785/Kpts-II/1993 

Tanggal 22 November 1993 tentang penetapan kelompok hutan Register 45 

Sungai Buaya yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara 

(sekarang masuk wilayah Pemerintahan Kabupaten Mesuji).
6
 

 

Menteri Kehutanan pada tanggal 31 Oktober 2002 memberlakukan Kepmenhut 

Nomor: 93/KPTS-II/1997 Tanggal 17 Februari 1997 tentang Pemberian Hak 

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT Silva seluas 42.762 Ha.  

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 93/Kpts-II/1997 

Tanggal 17 Februari 1997 PT Silva Inhutani Lampung diberikan Hak 

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas areal KHP Register 45 

Sungai Buaya seluas 43.100 Ha dan ditetapkan sebagai areal kerja.
7
 

                                                 
6
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7
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Register 45 Sungai Buaya Mesuji yang luasnya ± 33.100 ha adalah murni 

merupakan tanah adat Marga Mesuji yang telah dikukuhkan dengan SK Residen 

Lampung No. 429/1940 dan dengan persetujuan Kakanwil Departemen 

Kehutanan Tk. I Lampung No. 785/93 (Perda No. 7) telah diperluas menjadi ± 

43.100 ha dengan sertifikat hak guna usaha (HGU) telah dibebaskan untuk PT 

Silva Inhutani secara yuridis formal penguasaan dan pengelolaan eks Register 45 

(diperluas) menjadi hal dan wewenang PT Silva Inhutani sepanjang/selama HGU-

nya masih berlaku. Register 45 Sungai Buaya Mesuji yang diperluas secara sah 

penguasaan dan pengelolaan sepenuhnya menjadi hak, wewenang, dan tanggung 

jawab pemegang hak guna usaha (HGU) PT Silva Inhutani sampai dengan 

berakhirnya masa kontrak. Federasi Megow Pak dan/atau salah satu marga yang 

tergabung di dalamnya (Tegamoan, Buay Bulan, Suay Umpu, dan Aji) secara 

kelembagaan tidak memiliki hak atas tanah di Kecamatan Mesuji (sekarang 

Kabupaten Mesuji) pada umumnya dan Register 45 pada khususnya.
8
 

Pada perkembangan berikutnya masyarakat melakukan pendudukan kawasan 

hutan secara tidak sah, sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf (a) dan (b) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 

tentang Kehutanan adalah mengerjakan dan atau menggunakan dan atau 

menduduki kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana terdapat dalam Perkara 

Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK. 

 

Proses pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan 

secara tidak sah tersebut dilaksanakan di wilayah hukum Kota Bandar Lampung, 

                                                 
8
 http://politik.kompasiana.com/2010/12/19/mencari-ujung-konflik-sungai-buaya-326372.html 
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yaitu pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan faktor keamanan, yaitu proses hukum terhadap Terdakwa relatif 

lebih aman dilaksanakan di Kota Bandar Lampung dibandingkan di Pengadilan 

Negeri Menggala. Aparat penegak hukum menghindari aksi massa menuntut 

pembebasan terdakwa yang berpotensi mengarah pada anarkhisme (kekerasan 

fisik) apabila proses hukum dilaksanakan di Pengadilan Negeri Menggala. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

yang menyatakan bahwa dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu 

Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua 

Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah 

Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau 

menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk 

mengadili perkara yang dimaksud. 

        

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah dalam Perkara 

Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK, terhadap terdakwa Supriyadi alias Kristiadi alias 

Yadi Bin Sarlim dilaksanakan dalam bentuk pemidanaan, yaitu berupa pidana 

penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti 

dengan kurungan pidana selama 6 (enam) bulan. Terdakwa sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 

ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

kehutanan, yaitu dengan sengaja mengerjakan dan menduduki kawasan hutan 

secara tidak sah. 
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Terdakwa Supriyadi alias Kristiadi alias Yadi Bin Sarlim ditangkap oleh penyidik 

karena diduga mengkoordinir masyarakat untuk melakukan perambahan kawasan 

hutan produksi yang tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin melakukan 

pengalihfungsian lahan hutan produksi menjadi kebun singkong sebagai cocok 

tanam mereka di kawasan hutan. Selain melakukan perusakan hutan, Terdakwa 

juga mengkoordinir masyarakat untuk mendirikan bangunan yang membentuk 

pemukiman, sehingga dengan adanya pelanggaran ini dilaksanakan penegakan 

hukum dalam rangka memberikan sanksi pidana kepada terdakwa. 

 

Setiap pelaku tindak pidana kehutanan wajib mempertanggungjawabkan 

perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Orang yang melakukan 

tindak pidana menurut M. Yahya Harahap, akan mempertanggungjawabkan 

perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang 

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi 

masyarakat menunjukkan pandangan negatif tentang dilakukannya tindak pidana.
9
 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul: Analisis 

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Kehutanan di Kabupaten Mesuji (Studi Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK.) 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

                                                 
9
 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 

2000, hlm.539. 
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a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku Tindak Pidana Kehutanan dalam Perkara Nomor 

807/Pid.B/2013/PN.TK? 

b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana 

Kehutanan dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK?  

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian 

mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

Tindak Pidana Kehutanan dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK dan 

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kehutanan dalam 

Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah 

pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian 

dilaksanakan Tahun 2015. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk:  

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku Tindak Pidana Kehutanan dalam Perkara Nomor 

807/Pid.B/2013/PN.TK 

b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana 

Kehutanan dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK. 
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2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan 

kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang terkait dengan 

pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kehutanan. 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi bagi aparat 

penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana kehutanan. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak 

yang membutuhkan informasi mengenai tindak pidana kehutanan.  

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teori 

 

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian 

abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk 

pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.
10

 Kerangka 

teoritis dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana. 

 

Teori pertanggungjawaban pidana menggariskan bahwa seseorang dapat 

dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya secara 

pidana harus mengandung kesalahan. Kesalahan menurut Moeljatno terdiri dari 

dua jenis yaitu kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa).  

                                                 
10

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta Jakarta, 1983, hlm.32. 
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1) Kesengajaan (dolus) 

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu 

sebagai berikut:  

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan  

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat 

dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. 

Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas 

dikenakan hukuman pidana.  

b) Kesengajaan yang bersifat keinsyafan kepastian  

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan 

untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar 

bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.  

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan 

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian 

akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu 

kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena 

merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya 

 

2) Kelalaian (culpa) 

Kelalaian (culpa) terletak antar sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa 

dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, 

culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan pengurangan 

pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang 

menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat. tapi yang diancam 
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dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara 

keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat 

dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu 

menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.
 11

 

 

Menurut Barda Nawawi Arief
12

 pertanggungjawaban pidana mengandung asas 

kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik 

bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan 

berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. 

Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan 

kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya 

pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang 

ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai 

keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan 

konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu 

patut dipersalahkan.  

 

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk 

untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak 

pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat 

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi 

orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

                                                 
11

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 

Jakarta, 1993. hlm,. 46-48. 
12

 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. 

PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23 
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Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief
13

, pertanggungjawaban pidana harus 

memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut 

digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak 

dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang 

negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi 

terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) 

dalam melaksanakannya. 

 

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas 

tiga syarat, yaitu:  

a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si 

pembuat.  

b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang 

berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati 

atau lalai  

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan 

pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat
14

 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa kemampuan 

bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya 

kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk 

dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan 

bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap 
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orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-

tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam 

hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa 

terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih 

meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak 

berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan 

berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. 

 

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) 

KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau 

terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno
15

, bila tidak 

dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal 

dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila 

hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus 

memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:  

a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau 

sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada sejak 

kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus 

menerus.  

b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku 

melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul 

sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab 

terdakwa tidak dapat dikenai hukuman 
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Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 

buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang 

diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya 

menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan 

faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas 

mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal 

tadi maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 

tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau 

melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban 

pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana 

atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka 

orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan 

kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia 

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu 

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan 

normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. 

 

2. Konseptual 

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.
16

 Berdasarkan definisi tersebut, maka 

konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi 

siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran 

norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak 

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku
17

   

b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum
18

 

c. Tindak pidana pendudukan hutan menurut Pasal 50 ayat (3) huruf (a) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 

tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang 

mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan 

secara tidak sah. 

d. Keadilan substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-

aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan 

prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat
19

     

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan dalam memahami isi Skripsi ini maka akan dibagi menjadi 5 

(lima) bab, dengan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
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 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. hlm.  23 
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Jakarta, 1994. hlm.76 
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Bab I  Pendahuluan, Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan 

dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori 

dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

 

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini terdiri dari berbagai pengertian mengenai 

penegakan hukum, tindak pidana dan tindak pidana kehutanan. 

 

Bab III Metode Penelitian, Bab ini berisi metode yang digunakan dalam 

penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan 

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi penyajian dan 

pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana 

Kehutanan dalam Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK dan 

pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kehutanan dalam 

Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK. 

 

Bab V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil 

analisis dan pembahasan penelitian yang merupakan jawaban permasalahan 

berdasarkan hasil penelitian serta berbagai saran sesuai dengan temuan penelitian. 

 

 

 


