
PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA

PENGERJAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH
DI PROVINSI LAMPUNG

(Tesis)

Oleh

DEDI SETIADI

Tesis

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR



PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA

PENGERJAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH
DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

DEDI SETIADI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017



ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PPNS) KEHUTANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERJAAN
KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH di PROVINSI LAMPUNG

Oleh
DEDI SETIADI

Tindak Pidana Pengerjaan Kawasan Hutan secara tidak sah merupakan suatu
kejahatan yang berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya alam
di kawasan hutan sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum secara optimal
dan salah satu penyidik yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum
tersebut adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan. Permasalahan
penelitian ini adalah : Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pengerjaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Kehutanan? Mengapa terjadi hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak
Pidana Pidana Pengerjaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris,
Prosedur Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.
Data dianalisis secara kualitatif guna memperoleh simpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Penegekan
hukum pidana terhadap tindak pidana pengerjaan kawasan hutan secara tidak sah
dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) dengan mengajak masyarakat untuk mengikuti program
Hutan Tanaman Rakyat dan Penegakan Hukum Refresif adalah Upaya Terakhir
yang diambil oleh penyidik. Faktor-Faktor yang menghambat proses penegakan
hukum pidana terhadap tindak pidana pengerjaan kawasan hutan secara tidak sah
yaitu penyidik PPNS yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan diskresi,
lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, Aktifitas perambahan yang
dilakukan dalam kawasan hutan saat ini menjadi tidak diatur baik di dalam UU
No 41  Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Budaya
hukum yang ada dimasyarakat masih lemah dan keterbatasan personel, sarana,
prasarana dalam penegakaan hukum yang dilakukan oleh PPNS.

Saran penelitian ini adalah : Sosialisasi tentang Program Hutan Tanaman Rakyat
harus lebih ditingkatkan dan adanya ketegasan dari aparat penegak hukum apabila
ada masyrakat yang tidak mau mengikuti program tersebut.. Lembaga Eksekutif
dalam hal ini Pemerintah dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan
Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kehutanan, PPNS.



ABSTRACT

BY LAW ENFORCEMENT Civil Servant Investigators (investigators)
FORESTRY WORK ON FOREST CRIME OF UNLAWFUL in LAMPUNG

PROVINCE

BY
DEDI SETIADI

Crime Working Forest Zone illegally is a crime that affects the damage to
ecosystems and natural resources in forest areas should be carried out law
enforcement optimally and one of the investigators who have authority in law
enforcement is a civil servant investigators (investigators) Forestry. The research
problem is: How Law Enforcement Against Crime Working Forest Zone
Unlawfully by civil servant investigators (PPNS)? Why the resistance in Criminal
Law Enforcement Crime Working Forest Zone Unlawfully?

This study uses the approach of juridical normative and empirical, procedure data
were collected by library research and field study. Data were analyzed
qualitatively in order to obtain conclusions.

Based on the results of research and wetting can be concluded enforcement of the
criminal law of the offenses workmanship forest areas illegally conducted by
Investigator Indonesian National Police and Civil Servant Investigators
(investigators) to invite the community to join the program Plantation Forest and
Law Enforcement refresif is effort Recently the taken by investigators, Factors
which could hinder the criminal enforcement against criminal acts workmanship
forest areas illegally investigators are investigating potential misuse of
discretionary authority, lack of coordination between enforcement agencies,
Activity encroachment into forest areas now be set either in the Act No. 41 of
1999 and Law No. 18 Year 2013,  Existing legal culture in society is still weak
and limited personnel, facilities, infrastructure in penegakaan law made by the
investigators.

Suggestion of this research are: Socialization of the Forest Plantation Programme
should be further improved and the firmness of the law enforcement officers when
there is society that does not want to attend the program .. Executive Institute in
this regard the Government and the Legislature in this case the House of
Representatives to revise the Law Law Number 18 of 2013 on the Prevention and
Eradication of Forest destruction

Keywords: Law Enforcement, Crime Forestry, investigators.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Hakekat tujuan adanya negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

dari negara bersangkutan. Agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud perlu

dilakukan pembangunan. Dalam praktiknya, pembangunan yang terjadi di

Indonesia cenderung berupa pembangunan ekonomi dan fisik, sementara

pengelolaan dampak yang ditimbulkan sering diabaikan.

Pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi akan

menimbulkan dua macam akibat, yang disatu pihak memberikan dampak positif

bagi kehidupan manusia berupa tersedianya barang dan jasa, dilain pihak juga

memberikan dampak negatif berupa pencemaran dan perusakan lingkungan1.

Mencegah dan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan, maka perlu

dilaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

secara konsisten dan konsekuen.Karena substansi hukum lingkungan

mengutamakan tindakan Preventif daripada Refresif, maka hukum lingkungan

mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan.

1 M. Suparmoko, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Suatu Pendekatan
Teoritis, BPFE, Yogyakarta, 1997, Hlm 17.
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Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (sustainble

development) adalah pola kebijakan pembangunan yang tidak mengganggu

keseimbangan ekosistem dan berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam

sekaligus mengupayakan perlindungan dan pengembangannya. Dalam bahasa

hukumnya, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah

pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan

yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang

berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia2

Adanya kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup tersebut berarti bahwa

lingkungan hidup dengan segala sumberdayanya merupakan kekayaan yang dapat

digunakan oleh setiap orang dan karena itu harus dijaga untuk kepentingan

masyarakat dan generasi mendatang.Perlindungan lingkungan hidup dan sumber

daya alamnya mempunyai tugas ganda yaitu melayani kepentingan masyarakat

secara keseluruhan dan kepentingan individu.3

Masalahan lingkungan nasional yang berupa pecemaran dan perusakan

lingkungan tersebut dalam perkembangannya terus terjadi, bahkan cenderung

semakin parah, terutama setelah era reformasi dan otonomi daerah. Beberapa

kasus lingkungan yang sampai di “meja hijau” kan, antara lain Kasus Burung

Cendrawasih, Irian Jaya (1984), kasus Limbah Tahu dan Limbah Babi, Sidoarjo

2Moh. Askin, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR RI, Yasrif
Wantampone, Jakarta , 2003, Hlm 33

3 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gajahmada University Press,
Yogyakarta, 1999, Hlm 95.
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Jawa Timur (1989), Kasus PT Sarana Surya Sakti, Surabaya (1991). Ada beberapa

kasus yang terjadi era otonomi daerah seperti kasus Pencemaran Way Seputih,

Lampung Tengah (2002), Kasus Perdagangan Satwa Liar di Sumatera Selatan dan

Lampung (2003), dan kasus pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont

Minahasa Raya (2004), Kasus PT Freeport (20005-20006), dan kasus lumpur

panas Sidoarjo ( PT Lapindo Brantas) yang terjadi sejak tahun 2006. Kendati

demikian, dengan berbagai  kelemahan struktur dan substansi hukum yang ada ,

kasus-kasus tersebut dalam penyelesaiannya banyak yang belum memenuhi

harapan4, Perdagangan Satwa Langka di Bakauheni Lampung Selatan, Proyek

Reklamasi Teluk Lampung, Pengerukan pasir anak gunung krakatau, dan banyak

terjadi adalah kasus Perambahan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah yang terjadi di

Lampung.

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum

terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun demikian

beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas

yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatas-pembatas secara inheren dalam

penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitan dan asas kesalahan.5

Penegakan hukum pidana kehutanan dapat berdaya guna tidak hanya ditentukan

oleh sanksi pidananya, tetapi juga oleh konsep pertanggung jawaban pidana yang

4 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 7

5 Alvi Syahrin, Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan, Pustaka
Bangsa Press, Medan, 2002, Hlm 2-3.
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berlaku. Konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting, sebab masalah

pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan bisa terjadi (bersumber) dari

kegiatan-kegiatan badan usaha yang didalamnya terlihat banyak orang dengan

berbagai tingkatan tugas dan tanggung jawab pekerjaan.

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana kehutanan menurut Andi

Hamzah, merupakan proses penegakan hukum. Penegakanhukum dapat menjamin

kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum pada era

modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana apabila berbagai dimensi

kehidupan hukum selalu menaja keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara

moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam 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.6

Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaksana dan penyelenggara 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 sisematik ini tindakan badan

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan

melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan

6 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafka, Jakarta, 2000, hlm 44
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dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana

sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana

pidana maupun non 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.

Dalam proses penyidikan tindak pidana perambahan hutan yang terjadi selalu

digunakan sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sistem peradilan

pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi

kejahatan. Dalam sistem ini terdapat komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan,

Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen ini saling terkait

dan harus dapat bekerja sama untuk mencapai  sistem ini, yakni:

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan

c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak

mengulangi lagi kejahatannya.7

Khusus dalam penanganan tindak pidana di bidang kehutanan, masih terdapat

komponen lain yang terdapat dalam sistem peradilan pidana yang terpadu

7 Mardjono Reksodiputro, Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Buku
ke-3, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999,
hlm.84
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(integrated criminal justice system) yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Kehutanan. Sesuai dengan kewenangannya penyidikan tindak pidana Kehutanan

dilakukan oleh Penyidik PNS Kehutanan dan Penyidik Polri. Namun selama

masing-masing komponen sistem ini masih merumuskan fungsi dan tugas mereka

secara terisolasi (terkotak-kotak) dari komponen lainnya, maka apa yang

diharapkan tentang adanya “suatu tujuan yang dihayati bersama”, sukar dicapai.8

Salah satu tindak pidana kehutanan di Provinsi Lampung yang diputus melalui

Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 466/Pid/B/Sus/2013/PN.KLD atas nama

terdakwa H.M TRIONO Bin DIMAN yang didakwa sebagaimana dimaksud

Pasal 50 ayat (3) huruf a. Jo Pasal 78 ayat (2) dan (15) Undang-Undang No 41

tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

No 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Terdakwa  dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana kehutanan “mengerjakan kawasan hutan secara tidak

sah” dan menjatuhkan kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15

(lima belas hari)dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Isu Hukum dalam perkara tindak pidana pengerjaan kawasan hutan secara tidak

sah adalah adanya dugaan kriminalisasi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) Kehutanan Provinsi Lampung, hal ini dapat dilihat dari pengerjaan kebun

8 Mardjono Reksodiputro, Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana, Buku ke-2, Pusat
Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm.143
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kelapa sawit sudah dilakukan beberapa masyarakat sejak tahun 2000 dan tidak ada

masalah. Masyarakat juga sebelum tahun 2011 tidak pernah mendapat teguran

ataupun penyuluhan dari instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan

terkait dengan status lahan dan masyarakat yang mendiami 6 desa di kawasan

Hutan Produksi Tetap Gedung Wani Register 40.

Melihat keberadaan dan jumlah PPNS yang sudah memiliki Surat Keputusan

Penyidikan hanya berjumlah 7 (orang) yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi

Lampung untuk melaksanakan fungsinya dapat dikatakan belum optimal dalam

melakukan proses penegakan hukum.

Upaya fungsionalisasi hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana

Kehutanan di Provinsi Lampung berjalan tersendat-sendat baik pada proses

penyidikan, penuntutan maupun proses pengadilan. Hambatan tersebut tidak

hanya terjadi pada komponen lembaga penegak hukumnya saja, sebagaimana

komponen struktur hukum yang didalilkan oleh Lawrence M. Friedman, namun

juga bersumber dari kesulitan dalam implementasi ketentuan perundang-undangan

dalam bidang kehutanan maupun budaya hukum internal yang telah lama

mengungkung aparat penegak hukum. Di samping itu juga faktor budaya hukum

masyarakat sekitar hutan menjadi faktor penyumbang bagi tidak berfungsinya

hukum pidana dalam tindak pidana kehutanan.
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Penggunaan hutan secara tidak sah juga diatur dalam Pasal 1 angka (5) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan secara

tidak sah adalah kegiatan terorganisir yang dilakukan didalam kawasan hutan

untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Pada dasarnya semua aktifitas memanfaatkan seumber daya hutan (di dalam

kawasan hutan) dapat dikatakan merupakan perambahan. Dalam pemahaman ini,

perambahan sesungguhnya tidak lebih dari manifestasi dari praktek tenurial maka

penguasaan lahan menjadi faktor determinan karena berkaitan dengan tanah

sebagai basis utama budidaya (agriculture) untuk dapat mewujudkan harapan

pemanfaatan daripadanya9

Meskipun terjadinya tindak pidana pengerjaan kawasan hutan secara tidak sah

yang berada di wilayah hutan Provinsi Lampung sudah dilakukan secara tegas

akan tetapi dalam upaya dan proses penanganannya masih jauh dari memuaskan.

Hal ini dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Pegawai negeri Sipil

(PPNS) Kehutanan diantaranya kurangnya sarana dan prasarana yang tidak

memadai dan keuangan yang kurang cukup serta putusan pengadilan dianggap

terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.

9 Tolok Dwi Diantoro, Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional,
Mimbar hukum volume 23 N0 3, Oktober 2011, hlm 551.
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul:

“Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)  Kehutanan

Terhadap Tindak Pidana Pengerjaan Kawasan Hutan di Provinsi Lampung”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut :

a. Bagaimanakah Penegakan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) Kehutanan Terhadap Tindak Pidana Pengerjaan Kawasan Hutan

di Provinsi Lampung?

b. Mengapa terjadi hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana

Pidana Pengerjaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian

mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengerjaan Kawasan

Hutan Secara Tidak sah. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada

wilayah hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Provinsi

Lampung tahun 2016
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana

Pengerjaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah oleh PPNS Kehutanan

b. Untuk menganalisa hambatan yang dihadapi oleh PPNS Kehutanan dalam

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengerjaan Kawasan Hutan

Secara Tidak Sah

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan secara

praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian

ilmu hukum pidana, khususnya kajian kewenangan PPNS dalam rangka

penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan

pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan

hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya dalam sistem peradilan pidana.
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D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian

Tindak Pidana

Kehutanan

Penegakan Hukum
Pidana

PPNS

Kehutanan

Mengerjakan Kawasan

Hutan Secara Tidak
Sah

Faktor Penghambat dalam
proses Penegakan Hukum

Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2013

Penyelidikan dan
Penyidikan Tindak

Pidana

Pelaksanaan
Penegakan Hukum

Pembahasan

Simpulan
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2. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis adalah abstrak hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian

hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoretis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam

praktiksebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan

keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto

dalammempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan

menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.10

Teori Penegakan Hukum Pidana oleh Joseph Goldstein. Upaya penegakkan

hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3(tiga) yaitu:11

1) Total Enforcement (Penegakan hukum sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (substantive law

of 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-aaturan penangkapan,

penahan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan pendahuluan. Di

10 Dellyana,Shant.,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1998 hlm 32
11 Muladi, Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam

era Globalisasi. Jurnal Keadilan, 2001, hlm 28
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samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan

batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat

penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut

Area of Enforcement (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat

dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang

bersifat total tersebut dikurangi Area of no Enforcement, muncul bentuk

penegakan hukum pidana yang kedua, yakni Full Enforcement.

2) Full Enforcement (penegakan hukum secara penuh)

Penegakan hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan

tetapi oleh  Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan

secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk

waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya

mengakibatkan keharusan dilakukan diskresi.

3) Actual Enforcement.

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada

kenyataan bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal

ini para pengusaha maupun masyarakat.

Pengertian Penegakan hukum lainnya adalah suatu proses untuk mewujudkan

keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum bukanlah
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merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan

timbal balik yang erat dengan masyarakat12

Teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman dalam Nikmah Rosidah,

menjelaskan bahwa unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum

(legal Structure), substansi huum (legal substance) dan budaya hukum (legal

culture).

a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta

lembaga-lembaga terkait, seperti Kepolisian, PPNS, Kejaksaan, Pengadilan

dan lain-lain.

b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari

masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan penghargaan dari sistem

hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim

dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar

atau dilaksanakan13

Substansi hukum bukanlah sesuatu yag mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat

dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah

sehingga substansi huku perlu direncanakan, melainkan subtansi hukum juga

sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula diperhatikan

perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-

12 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 24
13 Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia (sebuah pendekatan hukum

Progresif), Pustaka Magister Semarang 2014 hlm 44
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perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang

paling pantas untuk diambil adalah meletakkan atau menggariskan prinsip-prinsip

pengembangannya. Sebatas inilah blue printnya. Untuk itu maka gagasan dasar

yang terdapat dalam UUD 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau

parameter dalam pembentukan undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga

negara, hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat dengan

daerah, hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum, dan

pembangunan harus dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji

substansi RUU atau UU yang akan dibentuk.14

Budaya hukum (legal culture) menjelaskan keanekaragam ide tentang hukum

yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide

ini menelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap

hukum dan kemauan serta ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan

signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang

lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan

lembaga hukum. Aspek kultural melengkapi aktualisasi suatu sistem , yang

menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan

faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut.15

14 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (melihatkejahatan dan
penegakan hukum dalam batas-batas toleransi), Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,
1994 hlm 81

15 Ibid, hlm 82
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Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice

system) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi dibawah “satu

atap” akan tetapi masing-masing fungsi tetap dibawah koordinasi sendiri-sendiri

yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat

dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Keterpaduan anatar

subsitem dalam penegakan hukum menjadi penentu efktifitas suatu peraturan.

Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua

unsur saling mendukung dan melengkapi16

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu,

seperti polisi, PPNS, jaksa dan pejabat pemerintah. Sejak hukum itu mengandung

perintah dan paksaan (coercion), maka sejak semula hukum membutuhkan

bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya

bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan, diperlukan usaha dan tindakan

manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada didalam peraturan

itu menjadi manifest. Dimensi keterlibatan manusia dalam hukum tersebut

dinamakan mobilisasi hukum.17

16 Ibid, hlm 82
17 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Muhammadiyah University Press, Surakarta,

2002, hlm 175
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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.18

Tujuan dalam penegakan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan

dan kemanfaatan atau kesejahteraan hukum dari penegakan hukum tersebut.

Penegakan hukum berjalan sesuai dengan efektif apabila terbentuk mata rantai

yang menjadi satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan antara lain : penyidikan,

tuntutan jaksa, vonis hakim dan pembuatan perundang-undangan.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana

menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application).

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 (administrative

system) 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

sebagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

18Ibid, Hlm 33
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum pidana merupakan

teori berikutnya yang digunakan sebagai salah satu sarana perlindungan

masyarakat akan menjadi faktor penghambat apabila tidak ada atau tidak

berfungsi dengan baik, menurut Soerjono Soekanto adalah:19

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Pratek menyelenggarakan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegakan hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah entalitas

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran

adalah kebejatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

terampil, organisasi yang baik, perlatan memadai dan keuangan yang cukup.

19Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum
CetakanKelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42
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4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai ketertiban dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum

masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegaan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar berlakunya hukum adat, semakin

banyak penyesuaian anatara peraturan perundang-undangan dengan

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam

menegakkannya.

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan

dalam melaksanakan penelitian20.  Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. 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

tidaak mengulangi lagi kejahatannya.

20Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka cipta, Jakarta. 198, Hlm 103
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b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan

tersangknya.

c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

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

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan

sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.21

d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri

Sipil dibidang Kehutanan yang mempunyai kewenangan melakukan

penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) dan Undang-Undan yang berkaitan dengan Kehutanan yang

menjadi dasar hukumnya..

e. Tindak Pidana Pengerjaan Kawasan Hutan secara Tidak Sah adalah kegiatan

terorganisir yang dilakukan didalam kawasan hutan untuk perkebunan

dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

21Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina
Aksara, Jakarta, 1993.Hlm 46.



21

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif

dan pendekatan yuridis empiris :

a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan

(Library Research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis asas-

asas hukum, teori-teori hukum dan sinkronisas peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan

pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi

kasus22

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data

primer, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang digunakan dengan cara melakukan

penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan

wawancara terhadap responden atau narasumber.

22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 7



22

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi

kepustakaan ( Library Research) dengan cara membaca, menelaah dan

mengutip terhadp berbagai teory, asas dan peraturan yang berhubungan

dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan

dalam penelitin ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari :

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(b) Undang-Undang Nomor 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana ( KUHAP ).

(c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam dan Ekosistemnya

(d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2004 tentangg Kehutanan

(e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat

menjelaskan bahan hukum primer, buku-buku atau literatur hukum

dan pendapat para ahli hukum.
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3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari

berbagai sumber arsip/dokumentas dan sumber dari internet.

3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk

memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah :

1. PPNS Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung : 2 orang

2. Penyidik Kepolisian Daerah Lampung : 1 orang

Jumlah : 3 orang

4    Prosedur Pengumpulam dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan dapat dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan

studi lapangan sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan ( Libarary Research )

Studi kepustakaan ( Library Research ) dilakukan dengan serangkaian

kegiatan seperti membaca, menelaah dan menguntip dari buku-buku

literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
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2) Studi Lapangan ( Field Research )

Studi lapangan ( Field Research ) dilakukan sebagai usaha

mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna

memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan ini dilaksanakan

dengan cara :

(a) Observasi (Observation), yaitu melakukan pengamatan dan

pencatatan terhadap data dan fakta yang ada dilokasi penelitian.

(b) Wawancara ( Interview ), yaitu mengajukan tanya jawab kepada

responden penelitian dengan menggunajan pedoman wawancara

yang telah dipersiapkan sebelumnya

b. Prosedur Pengolahan Data.

Pengoalhan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengeolahan data

yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

1) Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui

kelengkapan data dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2) Klasifikasi data, merupakan kegaiatan penempatan data menurut

kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh

data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
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3) Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data

yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan

terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

5 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kualitatif.Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang

tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian

diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan kedalam empat bab yang saling

berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang berdiri

dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang lingkup, Tujuan dan

Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika

Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi,

Penegakan Hukum Pidana, Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),

Pengertian Tindak Pidana Pengerjaan Kawasan Hutan, Pengertian Penyidikan,

Penanggulangan Tindak Pidana atau Kejahatan
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Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisis penyajian dan

pembahasan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian, yang terdiri dari

penegakan hukum terhadap tindak pidana pengerjaaan kawasan hutan secara tidak

sah oleh PPNS, Faktor Penghambat dalam Proses Penegakan Hukum oleh PPNS

Kehutanan.

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

analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada

pihak-pihak yang terkait dalam penelitian



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto30, pada hakikatnya kebijakan

hukum pidana (penal policy), baik dalam penegakan hukum in abstractio dan in

concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan)

hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan

pembangunan nasional ( national development). Ini berarti bahwa penegakan

hukum pidana in abstractio ( pembuatan/perubahan UU; law making/law reform)

dalam penegakan hukum pidana in concreto ( law enforcement ) seharusnya

bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional

(bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Lebih Lanjut menurut Barda Nawawi Arief sistem peradilan pidana pada

hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem “penegakan

hukum” pada dasarnya merupakan “sistem kekuasaan/kewenangan menegakan

hukum”. Kekuasaan/kewenanangan menegakkan hukum ini dapat diidentikan

pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu sistem peradilan

pidana atau sistem penegakan hukum pidana pada hakekatnya juga identik dengan

“sistem kekuasaan kehakiman dalam bidang hukum pidana”31. Sistem peradilan

30 Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem  Penegakan Hukum Pidana Mengahadapi
Kejahatan Perdagangan Orang, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm 85-86

31 Barda Nawawi Aarief, Beberapa Aspek KebijakanPenegakan dan Pengembangan
Hukum Pidana, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2005, hlm 39-40
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pidana yang pada hakekatnya merupakan “sistem kekuasaan penegakan hukum

pidana” atau “sistem kekuasaan kehakiman dalam bidang hukum  pidana”

diwujudkan atau diimplementasikan dalam empat subsistem yaitu :

a. Kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lemabaga penyidikan)
b. Kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lemabaga penuntut umum)
c. Kekuasaaan “mengadaili dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh

badan/lembaga pengadilan); dan
d. Kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan/aparat

pelaksana/eksekusi)32.

Hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada KUHP

buatan Belanda ( WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan

penegakan hukum pidana seperti zaman Belanda. Hal ini wajar karena kondisi

lingkungan atau kerangka hukum nasional ( national legal framework) sebagai

tempat dioperasionalkannya WvS (tempat dijalankannya mobil) sudah berubah.

Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau jaman penjajahan Belanda tentunya

berbeda dengan zaman Republik Indonesia, ini berarti penegakan hukum pidana

positif saat ini (terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus memperhatikan

juga rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan)

dalam sistem hukum nasional. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana positif

harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an ( dalam konteks sistem hukum

nasional/national legal framework) dan bahkan dalam konteks bangnas dan

bangkumnas. Inilah baru dapat dikatakan penegakan hukum pidana di indonesia.33

32 Ibid, hlm 40.
33 Heni Siswanto, OP Cit, hlm 86
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Penegakan hukum menurut Mardjono Reksodiputro34 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 niai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu

proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam

kerangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum

pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum didasarkan pada pemahaman bahwa setiap manusia

dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang

memberikan kepada nya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang

buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam

menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia

memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain

untuk melindungi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk

bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya dihadapan hukum yang diakui

bersama.

Negara Indonesia adalah negara hukum ( recht staats ), maka setiap orang yang

melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui

penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan

hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu

34 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (melihat kejahatan dan
penegakan hukum dalam batas-batas toleransi), Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,
1994, hlm 76
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perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut

disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai

pertanggung jawabannya.35

Menurut Barda Nawawi Arief 36, 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.

Menurut Romli Atmasasmita37, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan

(network) peradilan yang 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 hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan,

dengan demikian apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran

yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum

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

35 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 23

36 Ibid, hlm 12-13
37 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, hlm 2.
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sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan

lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Menurut sudarto38, pandangan penyelenggara tata hukum pidana demikian itu

disebut model kemudi ( stuur model ), jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi

orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak memproses 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 dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suatu kriminologi disebut

crime control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa

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

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana

substantif, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang

bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian nampak keterkaitan

dan saling ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana yakni

lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Menurut muladi, salah satu istilah yang dapat merangkum cita-cita peradilan

pidana yaitu due processs of law yang dalam bahasa Indonesia dapat

diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari

38 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, 1986, hlm 7
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proses hukum yang dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan

aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau

terdakwa. Padahal arti dari due process of law ini lebih luas dari sekedar

penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.39

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya

penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem yakni struktur hukum (structure of

law), substansi hukum (substance of the law), dan budaya hukum (legal culture).

Struktur hukum menyangkut penegak hukum, subtansi hukum meliputi perangkat

undang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup dan dianut

oleh masyarakat.

Tentang struktur hukum (structure of law), Friedman menjelaskan :

“ To begin with, the lega system has the structure of a legal system consist

of element of the kind : the number and size of courts; their

jurisdiction......structure also means how the legislature is organized......

what procedures the police departemen follows and so on. Structure, in a

way, is a kind of cross section of the legal system..... a kind of still of

photograph, with frezzes the action40.

Struktur hukum (Structure of law) terdiri jumlah (jenjang) pengadilan dan ukuran

(yuridiksi) dari pengadilan, bagaimana lembaga pembentuk undang-undang

dilaksanakan, prosedur apa yang harus diikuti dan dijalankan oleh kepolisian dan

39 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit
UNDIP, Semarang, 1997, hlm 62

40 Lawrence M Friedman, American Law, ( New York : W.W Northon and Company
1984) Hal 5-6.
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sebagainya. Jadi struktur hukum terdiri dari lembaga yang dimaksudkan untuk

menjalankan perangkat hukum yang ada. Di Indonesia misalnya jika kita

berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya

struktur institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan

pengadilan.41

Substansi hukum (substance of law) menurut Friedman adalah :

“ Another aspect of legal system is its substance. By this is meant the

actual rules, norms and behavioural patterns of people inside system.....the stress

here is on living law, no just rules in law books”42

Yang dimaksud subtansi adalah aturan, norma dan pola prilaku nyata manusia

yang berada dalam satu sistem itu. Jadi substansi hukum (legal substance)

menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan

yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Intinya ialah

bukan saja aturan yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan

tetapi juga hukum yang hidup di masyarakat.

Sedangkan dalam budaya hukum (Legal culture), Friedman berpendapat :

“the third component of a legal syste, of legal culture. By this we mean

people’s attitude towards law and legal system their belife...in other words, is the

41 Ahmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, jakarta, 2002, hal 8
42 Lawrence M Friedman, American Law, OP. Cit Hal 5-6
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eliminate of social thought and social forrce with dtermines how law is used

avanded and afused “43

Budaya hukum (Legal Culture) yanag merupakan sikap manusia termasuk budaya

hukum aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik

apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang

ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa

didukung budaya hukum oleh orang-orang terlibat dalam sistem hukum dan

masyarakat penegak hukm tidak akan berjalan secara efektif.

Ketiga unsur ini sangat berpengaruh dalam penegakan hukum. Jika salah satu saja

unsur tidak berfungsi dengan baik maka dapat dipastikan penegak hukum

dimasyarakat menjadi lemah. Penegak hukum yang dilakukan harus berada dalam

suatu sistem yakni sistem peradilan pidana (SPP) yang terdiri dari 4 komponen

(kepolisian, kejaksaan, pengadilan, daan lembaga pemasyarakatan).

Berkenan dengan hal tersebut diatas, muladi mengatakan bahwa dalam Sistem

Peradilan Pidana juga diperlukan adanya sinkronisasi struktural (structural

syncronization), sinkronisasi substansial (substansial syncronization), dan

sinkronisasi kultural (cultural syncronization).44

Istilah penegakan hukum dapat dipergunakan terjemahan dari “rechtshendaving”

yang dimaksud disini adalah hukum yang “berkuasa” dan “ditaati” melalui sistem

peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadalian dan lembaga

43 Ibid, Hal 5-6
44 Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, UNDIP, Semarang, 1995 hlm 1-2



35

pemasyarakatan.45 Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan bahwa ada suatu

pendapat yang keliru yang cukup meluas diberbagai kalangan, yaitu bahwa

penegakan hukum hanya melalui proses pengadilan.

Ada pula pendapat yang keliru, seolah-olah bahwa penegakan hukum adalah

semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah

kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan

kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum

ditegakkan akan tetapi masyarakat berperan dalam penegakan hukum. Masyarakat

yang tidak membuang sampah di suangai sudah ikut menegakkan hukum, karena

membuang sampah disungai adalah pelanggaran.46

Menyangkut istilah penegakan hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa

pengertian penegakan hukum merupakan pelaksanaan hukum secara konkret

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Di samping istilah-istilah penegakan

hukum , terdapat istilah penerapan hukum tetapi tampaknya istilah penegakan

hukum paling sering digunakan 47

Selanjutnya, Andi Hamzah menyebutkan bahwa istilah penegakan hukum dalam

Bahasa Indonesia, selalu diasosiasikan dengan force, sehingga ada yang

berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana

saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan masyarakat dengan kebiasaan

45 Mardjono Reksodiputro, Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana,
Kumpulan karangan Buku Ketiga, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga
Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 78-79.

46 Koenadi Hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber
Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya, Cet II Edisi I, Gajah Mada Universiti Press, Yogyakarta,
hlm 375-376.

47 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditiya Bakti, jakarta,1996, hlm 181
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menyebut penegak hukum itu adalah polisi, jaksa dan hakim, tidak disebutkan

pejabat administrasi yang sesuai dengan mengingat ruang lingkup yang lebih

luas.48

Faktor penegak hukum dalam hal ini menempati titik sentral, karena undang-

undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilakukan oleh penegak

hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum

olehmasyarakat. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan

pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan

dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang

dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat

terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparatur penegak

hukum.

Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem,

terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan

kejahatan yang bersifat mutidimensi dan kebijakan kriminal yang telah

dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto49, bukan semata-mata pelaksanaan

perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang

mempengaruhinya, yaitu

48 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Arikha Media cipta, Jakarta, 1995, hlm
61.

49 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali,
Jakarta, 1983
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1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

2. Faktor penegak hukum

3. Faktor sarana dan fasilitas

4. Faktor masyarakat

5. Faktor kebudayaan

Faktor-faktor diatas lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ad.1 Faktor Perundang-undangan (subatansi hukum)

Praktek menyelenggarakan hukum dilapangan seringkali terjadi

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak

sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan

secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang dapat

dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan

dengan hukum.

Ad.2 Faktor Penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas

atau kepribadian dari aparat penegak hukumnya itu sendiri. Dalam

kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa

penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kezaliman. Penegakan

kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka

penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan

kebenaran harus dinyatakan, terasa dan terlihat dan diaktualisasikan.
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Ad.3 Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencangkup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasiitas yang memadai,

penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan

hukum tidak mungkin menjalankan peranan dengan semestinya.

Ad.4 Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan

penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari msyarakat dan

bertujuan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Semakin tinggi

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan

penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum

masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan

hukum yang baik.

Ad.5 Faktor Kebudayaan

Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya

hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai

yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara

perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat dalam penegakan

hukum, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya. Apabila

peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan



39

dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk

melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa masalah penegakan hukum

tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan faktor penegak hukum, sarana

prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Hukum tidak bersifat mandirii, artinya

ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum

harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Aparat

penegak hukum merupakan jalur yang bisa digunakan masyarakat dalam rangka

mengaktualisasikan peran sertanya dalam proses penegakan hukum.

Jalur hukum pidana adalah salah satu jalur yang bisa dilakukan atau digunakan

oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan peran serta tersebut. Salah satu yang

membedakan pemanfaatan jalur hukum pidana dengan jalur hukum lainnya adalah

bahwa jalur ini baru dapat digunakan jika adanya bentuk pelanggaran atau

kejahatan nyata yang sifatnya pidana, yaaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh

hukum. Larangan tersebut disertai dengan sanksi pidana terhadap pelakunya.

Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang

mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban, dan kepastian

hukum yang dituangkan dalam betuk peraturan perundang-undangan dengan

maksud untuk mencapai tujuan tertentu, namun demikian tidak berarti pula

peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna

melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan.
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B. Pengertian Pidana

1. Pengertian Pidana

Memperjelas pengertian mengenai pidana pada kerangka konsepsional maka

penulis akan menguraikan beberapa pengertian-pengertian atau batasan-batasan

pidana itu sendiri yang dikemukakan oleh beberapa sarjana diantaranya, yaitu:

Menurut Van Hammel: “een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door

denggarakan sistem inforn staat gehandhaafd rechtsvoorshift, op den enkelen

grond van die overtrading, van wege den staat als handhaver der operbare

rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken” (Pidana

[straf]) merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan

oleh kekuasaan yang berwenang khusus untuk menjatuhkan pidana atas nama

negara sebagai pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah

melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara. 50

Menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada

seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang

(hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau

penderitaan sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak

lain dimaksud agar orang itu jera. Hukum pidana sengaja mengenakan

penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum.

Sanksi yang tajam inilah yang membedakan dengan hukum-hukum yang lain.

50 Erna Dewi, Hukum Penitensier Dalam Perspektif, Universitas Lampung, Bandar
Lampung, 2012, hlm. 3.
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Ialah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila

sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada bidang lai tidak memadai. 51

Sementara itu Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas

delik yang berwujud nestapa yang sengaja ditempatkan negara pada pembuat

delik. Pada dasarnya pengertian Niniek Suparni ini hampir sama dengan

pengertian Soedarto, yaitu pidana berwujud suatu nestapa, diberikan oleh negara,

kepada pelanggar, reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh,

menunjukan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya

pada pelanggar, yaitu berupa ancaman hukum atau pidana. 52

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan dapat diketahui bahwa

yang dimaksud dengan pidana itu adalah : penderitaan, reaksi atas delik, siksaan

dan sebagai alat dari negara atau penguasa yang dilimpahkan kepada pelanggar

hukum pidana. Istilah hukuman merupakan istilah  yang dapat berubah-ubah.

Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi dalam istilah

sehari-hari misalnya dibidang pendidikan, moral, agama, dan lain-lain.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa hukum pidana membagi tindak pidana

menjadi dua sifat, yaitu:

a. delik formil, adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya

tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

51 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar
Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 11.

52 Ibid, hlm. 13.
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b. delik material, adalah delik yang dianggap telah selesai dengan

ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

undang-undang.53

Penggolongan tindak pidana dalam KUHP dibagi atas:

1) Kejahatan (misdrijven)

Kejahatan adalah “rechtsdehten” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak

ditentukan dalam Undang-undang, sebagai perbuatan pidan, telah dirasakan

sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

2) Pelanggaran (wetsdeliketern)

Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat

diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Pembagian antara

kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada perbedaan principal. Pembagian ini

terletak dalam rumusan KUHP dimana dalam buku I hanya berlaku bagi

kejahatan. Buku II tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Perbedaan

lain antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada berat ringannya ancaman

pidana. Ancaman pidana kejahatan menurut Barda Nawawi Arief lebih berat

daripada ancaman pidana pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

a) pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.

b) jika menghadapi kejahatan, maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau

kelapaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika

53 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, hlm. 35
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menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Sehubungan dengan itu, kejahatan

dibedakan pula dalam dolus dan culpa.

c) percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54

KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 60

KUHP).

d) tenggang daluarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak perjalanan pidana

bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-

masing adalah satu tahun dan dua tahun.

e) dalam hal pelanggaran (concurcus) para pemidanaan berbeda untuk

pelanggaran dari kejahatan. Kumulasi pidana yang ringan lebih mudah

daripada pidana berat (Pasal 65, 66-67 KUHP).54

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran untuk menentukan

pengadilan mana yang berkuasa mengadili, karena baik pelanggaran maupun

kejahatan diadili oleh Pengadilan Negeri, meskipun ada perbedaan dalam cara

mengadili. Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dari teori

Lawrence M. Friedman bahwa dalam menganalisis masalah hukum pidana tidak

terlepas dari beroperasinya tiga komponen sistem hukum (legal system) yaitu

komponen struktur, substansi dan kultur. Komponen struktur adalah bagian-

bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya Pengadilan. Komponen

substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi

pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah

nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan

54 Ibid. hlm. 39
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menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat

secara keseluruhan.55

Komponen kultur tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam

penegakan hukum pidana. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu

masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya

melalui partisipasi masyarakat (public participation) yang sangat tinggi pula

dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat

pengaduan atas terjadinya kejahatan pencurian dan kerjasama dengan aparat

penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen

struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak

menginginkan, prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Beradasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penegakan hukum pidana

berkaitan erat dengan kemampuan aparatur negara dan kepatuhan masyarakat

terhadap aturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana tersebut merupakan

bekrjanya proses peradilan pidana dengan sistem terpadu (Integrated Criminal

Justice System) yang dilakukan oleh Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS), Jaksa, Hakim, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan atas dasar hukum

yang berlaku.

Bekerjanya peradilan pidana secara terpadu demikian itu akan membawa pada

pemahaman secara sistematik, yaitu melihat unsur-unsur penegak hukum itu

sebagai sub-sub sistem dari sitem peradilan pidana yang mengarah pada konsep

55 Ibid. hlm. 41
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penegakan hukum pidana. Dengan demikian, akan dapat dilihat sub-sub itu

kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kejaksaan, kehakiman, dan

lembaga pemasyarakatan bekerja dalam suatu proses yang saling berhubungan

satu sama lain.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit , didalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan yang dimaksud

dengan strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan

delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum

pembatasan delik tercantum sebagai berikut :

“ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan

pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana). 56

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri dari tiga

suka kata, yaitu straf yang dartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan

sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa,

pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal istilah strafbaarfeit dan dalam

kepustakaan tetang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangka

pembuat undang-undang merumuskan suatu undnag-undang  mempergunakan

istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.57

56 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92
57 Amir ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap

Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 20
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Pengertian strafbaarfeit menurut beberapa pakar antara lain:

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya

Lamintang, sebagai berikut :

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan

sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya

tertib hukum58

Secara yuridis dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang

bertentangan dengan moral, kemanusiaan dan merugikan masyarakat serta

sifatnya yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum

pidana yang berlaku. Tindak pidana itu sendiri diatur dalam KUHP yaitu dalam

Buku kedua tentang Kejahatan dan buku Ketiga tentang Pelanggaran. Menurut

Van Hamel dalam Lamintang, menerangkan bahwa perbuatan pidana yang

menurut sistem KUHP Indonesia dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu pelanggaran dan

kejahatan telah mendapat pengaruh dari pembagian tindak pidana yang disebut

rechtsdelicten dan wetsdelicten. 59

Dalam Perkembangannya jenis-jenis tindak pidana diagi menajdi 2 (dua) yaitu

tindak pidana umu dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak

pidana yang segala ketentuannya diatur dalam ketentuan yang terdapat dalam

KUHP sedangkan, tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang ketentuannya

diatur secara khusus dengan Undang-Undang tersendiri yang tidak terdapat dalam

58 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, P.T.Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 182

59 Ibid, hlm. 210.
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KUHP (lex specialis derogat lex generalis) contohnya : Undang-Undang Nomor

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

C. Pengertian Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan perkara pidana setelah penyelidikan yang

merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana

dalam suatu peristiwa. Ketika diketahu i ada tindak pidana terjadi, maka saat

itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada

tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencar i dan

menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana,

sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan

“mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang

tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum pada Pasal 1 butir 2 yakni dalam bab 1

mengenai penjelasan umum, yaitu :

“ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

yag diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang pidana yang terjadi dan aguna menemukan

tersangkanya”
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Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung

dalam pengertian penyidikan adalah :

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-

tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;

b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan

tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyelidikan, telah

diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum

diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu

diketahui dari penyelidikannya60

2. Pengertian Penyidikan

Hukum acara pidana sebagai hukum pelaksana dari hukum pidana mempunyai

kedudukan yang sangat penting dimana semua aturan yang diatur dalam hukum

acara pidana mempunyai peranan yang penting bagi penegakan setiap norma-

norma yang telah diatur dalam hukum pidana.

Pada hukum acara pidana sendiri berisi mengenai hal-hal yang bersangkutan

dengan proses bagaimana seseorang yang sudah memenuhi rumusan tindak

60 Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia
Publishing, Malang, 2005, hlm 380-381
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pidana dari undang-undang (KUHP) dapat dijatuhi hukuman atau pidana. Dimana

salah satu proses yang penting yang menjadi kajian dalam hukum acara pidana

adalah penyidikan sebagaimana yang diiyakan oleh para ahli hukum yang

menyatakan bahwa adanya proses penyidikan dalam pengungkapan suatu tindaka

pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam mencari titik terang

mengenai siapa yang menjadi pelakunya.

Adanya proses penyidikan tersebut diatas merupakan konsekuensi karena untuk

menegakkan aturan hukum pidana maka terlebih dahulu harus ada tindak pidana

yang telah dilakukan oleh seseorang. Padahal 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 administrasi61

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya.

61 Salim,H.S. . Dasar–Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
2002, hlm.147.
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Dalam hal penyidikan, maka yang berperan di sini adalah penyidik. Berdasarkan

pengertian penyidikan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut,

unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-

tindakan yang antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan;

2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan

tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan

penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum

terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang

belum terang itu diketahui dari penyilidikannya

Oleh sebab itu penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak

pidana. Guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan

kebebaran materiil, maka beban pencarian untuk menemukan alat-alat bukti yang

akan digunakan oleh penuntut umum dipersidangan ada dipundak penyidik.25

Maka dari itu dalam pelaksanaan proses penyidikan, penyidik harus

memperhatikan asas-asas hukum acara sebagaimana terdapat dalam KUHAP,

terutama yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dari tersangka:
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a) Asas praduga tak bersalah (presumption of innoncence);

b) Asas persamaan dimuka hukum (equality before the law);

c) Asas hak pemberian bantuan hukum/penasehat hukum (legal

aid/assistance);

d) Asas peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya

ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara

konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;

e) Pengakapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan

berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-

undang dan hanya dalam hal serta dengan cara yang diatur dengan undang-

undang; 62

Dengan demikian penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang

merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan

diusut secara tuntas didalam system peradilan pidana, dari pengertian tersebut,

maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang

penyidikan adalah sebagai berikut: ketentuan-ketentuan tentang alat-alat bukti,

ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan ditempat kejadian, pemanggilan

tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan

introgasi, berita acara, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada

Penuntut Umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

62 Adami Chazawi. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang:
Bayumedia Publishing, 2005 hlm 380.
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Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP

lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan

batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam

tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat Penyidik

Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6

KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yanng mengatur tentang adanya penyidik

pembantu disamping penyidik63. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan

orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun

kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP, dalam pasal tersebut ditentukan

instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan

Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik

antara lain adalah :

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka

harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal

6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan

kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan

diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim

63 M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan
dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.
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Peradilan Umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan

penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan

pengangkatan pejabat penyidikan antara lain sebagai berikut :

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh” harus

memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan yaitu :

a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila

dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat

Pembantu Letnan Dua;

c) Ditunjuk dan diangkat Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian

Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.64 Pejabat

polisi yang diangkat sebagai “Penyidik Pembantu” diatur dalam Pasal 3 Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai

pejabat penyidik pembantu :65

64 Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya;Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana,
Bagian Umum dan Penyidikan, Liberty, Yogyakarta, hlm 19

65 M. Yahya Harahap. Op.Cit, Hlm 111-112
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a. Sekuang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

b. Atau pegawai negeri sispil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan

syarat sekurang-kurang nya berpangkat Pengatur muda (Golongan II/a) ;

c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan

atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP,

yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai

penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada Undang-

Undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang

penyidikan pada salah satu pasal66.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya

terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam

undnag-undnag pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang

yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “ Penyidik

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya

masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawa koordinasi dan

pengawasan penyidik polri”

66 M.Yahya Harahap. Op.Cit, hlm 113
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D. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Dasar Hukum Keberadaan PPNS Kehutanan.

1. Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP

Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh undang-undang.

2. Pasal 77 ayat 1 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai

Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi

pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana

dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

3. Pasal 39 ayat 1 UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAH

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam

hayati dan ekosistemnya.
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4. Pasal 29 Undang-Undang  Nomo 8 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi

wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

Kewenangan PPNS Kehutanan diatur dalam :

1. Pasal 7 ayat 2 KUHAP

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan

pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

2. Pasal 72 ayat 2 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berwenang untuk:

a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang

berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan,

dan hasil hutan;

b) melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak

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

c) memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan

atau wilayah hukumnya;
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d) melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e) meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum

sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan

hutan, dan hasil hutan;

f) menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana;

g) membuat dan menanda-tangani berita acara;

h) menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang

adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil

hutan.

3. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Huta.

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga

melakukan tindak pidana perusakan hutan;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum

sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;
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d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang

bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan

penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapatdijadikan

bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;

f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana perusakan hutan;

h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya

tindakan perusakan hutan;

i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

j. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang

menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan

k. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam

terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat

dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan,

dan hasil hutan
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E. Tindak Pidana Kehutanan

Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris).

Forrest merupakan daratan tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan

untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata67

Dengler dalam Badul Khakim menyatakan bahwa yang diarikan dengan hutan,

adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas,

sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan

lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru

asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhannya cukup rapat yaitu

secara horizontal dan vertikal.68

Berdasarkan ciri diatas, yang menjadi ciri hutan adalah :

a. Adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas

b. Pepohonan tumbuh secara berkelompok

c. Tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.

Pengertian hutan didalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu

kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dnegan

yang lainnya tidak dapat dipisahkan

67 Salim, H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta,2006, hlm 40
68 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah,

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 hlm 36
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Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu :

a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yag disebut tanah

hutan;

b. Unsur pohon (kayu, bumbu, palem), flora dan fauna;

c. Unsur lingkungan;

d. Unsur penetapan pemerintah69

Tindak Pidana Kehutanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan terdapat

dalam Pasal 50.

Pasal 50 Ayat 1 “Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana

perlindungan hutan”. Ayat 2 Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan

kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil

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

kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Pasal 50 Ayat (3) Setiap orang dilarang:

a) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan

secara tidak sah;

b) merambah kawasan hutan;

c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau

jarak sampai dengan:

69 Ibid, hlm 41
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500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah

rawa;

100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;

50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah

dari tepi pantai.

d) membakar hutan;

e) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam

hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

f) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,

menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga

berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

g) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi

bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;

h) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi

bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

i) menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk

secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan terdapat dalam Pasal 78 :
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1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (1) atauPasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah).

4. Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00

(satu miliar lima ratus juta rupiah).

5. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
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6. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

7. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah).

8. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3

(tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah).

9. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah).

10. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).
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11. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).

12. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah).

13. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),

ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11)

adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dan ayat (12) adalah pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas Tindak Pidana Pengerjaan Kawasan Hutan Secara

Tidak Sah diatur dalam Pasal 50 Ayat 3 huruf (a) “mengerjakan dan atau

menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, dengan

ancaman hukuman pidana maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal

Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (Pasal 78 Ayat 2).
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Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan “ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:”

a) ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h,

huruf j, serta huruf k; dan

b) ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50

ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat

(3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10).

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan 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 menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan Pasal 1 angka 5 yang dimaksud Penggunaan kawasan hutan

secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan

hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.



BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengerjaan Kawasan Hutan secara

Tidak Sah dikawasan Hutan Produksi Gedung Wani Register 40 adalah

dengan mengajak masyarakat untuk mengikuti program Hutan Tanaman

Rakyat, karena jika melakukan penegakan hukum secara refresif

dikhawatirkan akan menimbulkan guncangan sosial sebab didalam kawasan

hutan produksi tetap register telah berdiri 6 Desa berikut bangunan kantor

pemerintahan desa, sekolah, puskesmas dan bangunan lain serta warga 6 desa

tersebut tidak kurang berjumlah 30.000 jiwa dimana baik terdakwa maupun

masyarakat lain yang mengerjakan, menggunakan maupun menduduki

kawasan hutan tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

2. Faktor atau Kendala yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Kehutanan Provinsi Lampung antara lain :

a. Subtansi Hukum (Legal Substance) pada Undang-Undang Kehutanan :

- Dalam ketentuan UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan tidak

mampu menyeret aktor intelektual pelaku kejahatan di bidang

kehutanan.
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- Delik pidana dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan

tidak memuat aturan minimum pidana yang dapat dijatuhkan pada

terdakwa tindak pidana kehutanan.

- Aktifitas perambahan yang dilakukan dalam kawasan hutan saat ini

menjadi tidak diatur baik di dalam UU No 41  Tahun 1999 maupun

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

b. Struktur Hukum (legal structure)

- Lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan

Provinsi Lampung

- Minimnya support/terbatasnya anggaran untuk kegiatan penyidikan

- Adanya rangkap jabatan yang melekat pada PPNS kehutanan

- Adanya upaya pembiaran oleh UPTD KPH Gedung Wani sehingga

masyarakat dengan bebas membuat perkampungan dan menggarap

lahan tanpa izin.

c. Budaya hukum (Legal Culture)

- Budaya hukum intern : kurangnya inisiatif dan motivasi dari PPNS

Kehutanan

- Budaya Hukum ekstern : kurangnya kesadaran hukum di

masyarakat
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B. SARAN

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Aparat Penegak Hukum khususnya Penyidik Kepolisian Republik

Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan

Provinsi lampung meningkatkan koordinasi secara rutin dan berkala

sehingga upaya penegakan hukum dibidang kehutanan khususnya tindak

pidana perambahan dan mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah dapat

tercapai, yang pada akhirnya penyelamatan hutan dapat terwujud.

Penegakan hukum di tingkat penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa

Penuntut Umum diharapkan mengajukan tuntutan dan dakwaan dengan

ancaman hukuman yang maksimal, dan Pengadilan dengan cara

menjatuhkan vonis yang berat terhadap pelaku tindak pidana kehutanan

sebagai wujud pertanggungjawaban pidananya.

2. Lembaga Eksekutif dalam hal ini Pemerintah dan Lembaga Legislatif

dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Kehutanan terutama Aktifitas perambahan yang dilakukan dalam kawasan

hutan karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2004. Mengingat penting nya fungsi hutan untuk

kehidupan masyarakat pemerintah diharap memberikan support dalam hal

anggaran untuk kegiatan perekrutan anggota PPNS dan untuk kegiatan

penyidikan tindak pidana kehutanan. Kesadaran hukum serta peran
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masyarakat sangat diperlukan agar dapat menjaga kelestarian Hutan secara

bersama-sama.
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