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PEMANFAATAN COMMERCIAL LAW 

DALAM PENEGAKAN HUKUM 

KASUS ILLEGAL LOGGING 

 

MAKALAH 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia 

Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat 

yang adil, makmur, dan sejahtera merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ini mencakup pembangunan dalam 

berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor bisnis. 

Seiring dengan perkembangan pembangunan peradaban manusia, dunia bisnis 

ikut mengalami perkembangan dan perubahan. Perubahan yang jelas tampak dari 

industrialisasi dan modernisasi bisnis, termasuk di dalamnya bisnis pertanian dan 

pertambangan yang mencakup kehutanan. Industrialisasi kehutanan, sebagai bagian 

dari proses industrialisasi dan modernisasi bisnis secara umum, berdampak besar pada 

kelangsungan hutan sebagai penyangga kehidupan dunia. Hutan merupakan sumber 

daya yang penting, baik sebagai sumber daya kayu maupun sebagai salah satu 

komponen lingkungan hidup. 

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam terbuka, dimana masyarakat 

memiliki akses yang sangat besar terhadap kawasan hutan. Fakta ini menyebabkan 

permasalahan dalam pengelolaan hutan, terutama terkait dengan kegiatan penebangan 

dan pencurian kayu. Penebangan dan pencurian kayu yang dilakukan secara terus 

menerus akan menimbulkan kerusakan hutan, yang berdampak pada terganggunya 

kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfungsi hutan sebagai 

penyangga keseimbangan alam, serta kerugian pendapatan pemerintah. 

Aktivitas penebangan dan pencurian kayu di kawasan hutan dengan tidak sah 

atau tanpa ijin yang sah dari pemerintah, dikenal dengan istilah illegal logging. 
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Aktivitas illegal logging saat ini melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara 

sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini 

adalah buruh/penebang, pemodal/cukong, penyedia angkutan, dan pengaman usaha. 

Pengaman usaha seringkali berasal dari kalangan birokrat, aparat pemerintah, polisi, 

TNI, dan sebagainya. 

Hingga tengah tahun 2009, Indonesia menyandang gelar sebagai negara 

penghancur hutan terbesar di dunia. Sebanyak 64 hingga 83 persen kayu hasil tebangan 

di Indonesia merupakan produk illegal logging. Lebih buruk lagi, dari keseluruhan 

kasus illegal logging yang berhasil diinvestigasi, hanya kurang dari 5 persen di 

antaranya yang masuk proses peradilan. Laode Syarif, Chief of Cluster Security and 

Justice Kemitraan, memberikan catatan penting terkait dengan penanganan yang minim 

tersebut. Pertama, pelaku illegal logging yang banyak diperiksa merupakan pelaku 

kecil. Kedua, pemerintah tidak sukses melakukan sinergi kerja antara Departemen 

Kehutanan, kepolisian, jaksa, dan badan-badan pemerintah yang lain. Ketiga, Menko 

Polhukam cenderung mengalihkan isu hukum menjadi isu politik
1
. 

Putusan pengadilan atas beberapa kasus illegal logging selama ini kerap 

menimbulkan kontroversi. Bukan saja terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh 

para pejabat, melainkan juga keterlibatan para pengusaha dalam praktek suap. 

Lemahnya penegakan hukum atas praktek illegal logging disebabkan oleh 

inkonsistensi antara proses penegakan hukum dengan peraturan hukum yang berlaku 

dan kurang optimalnya sistem sanksi dari pengadilan maupun masyakarakat. 

Sanksi pidana yang selama ini dibebankan kepada para pelaku kejahatan illegal 

logging ternyata belum mampu memberikan efek jera, baik pada para pelaku tersebut 

maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Artinya, harus ada landasan hukum lain 

untuk memperkuat posisi penegakan hukum melawan aktivitas illegal logging dan 

tindak kejahatan lain yang merupakan implikasi dari pembalakan liar, misalnya 

perdagangan ilegal. 

Kondisi tersebut mendorong penulis untuk membahas tentang kasus-kasus 

penegakan hukum atas praktek illegal logging yang pernah terjadi di Indonesia. Selain 

itu, karena praktek illegal logging menimbulkan illegal trading, penulis juga 

membahas tentang aplikasi commercial law atau hukum perniagaan dalam penegakan 

hukum yang terkait dengan praktek illegal logging.  

                                                           
1
  Frans Agung Setiawan, “Alamak… Indonesia Jadi Penghancur Hutan Terbesar”, 26 Mei 2009, 

(http://sains.kompas.com diakses pada 5 Oktober 2012). 

http://sains.kompas.com/
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penegakan hukum melawan praktek illegal logging di Indonesia? 

2. Bagaimanakah pemanfaatan commercial law dalam penegakan hukum melawan 

praktek illegal logging? 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian Illegal Logging 

Illegal logging atau pembalakan liar adalah kegiatan penebangan, 

pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas 

setempat
2
. Prosedur penebangan kayu tersebut bisa jadi bersifat ilegal, termasuk dalam 

hal menggunakan cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke hutan yang 

dimaksud, melakukan ekstraksi tanpa izin atau dari area yang dilindungi, penebangan 

atau pemotongan spesies yang dilindungi, atau ekstraksi kayu melebihi batas yang 

diizinkan
3
. 

Secara etimologis, illegal logging berasal dari dua buah kata dalam bahasa 

Inggris, yaitu “illegal“ dan “log”. “Illegal” mengandung makna tidak sah, dilarang, 

atau bertentangan dengan hukum. “Log” memiliki arti batang kayu atau gelondongan, 

dan “logging” bermakna menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian
4
. 

Forest Watch Indonesia (FWI) mendeskripsikan illegal logging atau 

pembalakan liar sebagai semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan 

pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum 

Indonesia
5
. Lebih lanjut lagi, FWI membagi illegal logging menjadi dua macam, yaitu: 

1. Kegiatan kehutanan yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-

ketentuan dalam izin yang dimilikinya. 

2. Kegiatan kehutanan yang melibatkan pencuri kayu, dimana pohon-pohon ditebang 

oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon. 

Illegal logging dapat didefinisikan secara ringkas sebagai rangkaian kegiatan 

penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengelolaan, termasuk kegiatan ekspor 

kayu, yang tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sehingga bersifat tidak 

sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, karena dipandang sebagai 

kegiatan yang merusak hutan. 

Illegal logging merupakan tindak kejahatan yang menimbulkan masalah 

multidimensi, yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan 

                                                           
2
  “Pembalakan Liar” (http://id.wikipedia.org diakses pada 5 Oktober 2012). 

3
  “Illegal Logging” (http://en.wikipedia.org diakses pada 5 Oktober 2012). 

4
  Syarafuddin, 2009, “Kekuatan Sistem Hukum dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging”, 

Moral dan Adil Volume 1 Nomor 1, Maret 2009, 1. 
5
  Ibid. 

http://id.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
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lingkungan. Hutan memiliki fungsi sosial budaya yang ditunjukkan dalam keterkaitan 

antara hutan dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, baik dalam 

hubungannya sebagai sumber mata pencaharian, hubungan religious, hubungan 

adaptasi, dan sebagainya. 

Pada aspek sosial, illegal logging menimbulkan konflik hak atas hutan, konflik 

kewenangan pengelolaan (antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

masyarakat), penghoramatan terhadap hutan yang masih dianggap memiliki nilai 

magis, sehingga dapat mengubah perspektif dan perilaku masyarakat setempat terhadap 

hutan. Terhadap lingkungan, illegal logging menyebabkan meningkatnya 

kecenderungan bencana alam, kerusakan flora dan fauna. Dampak kerugian ekonomi 

secara jelas tampak dari kerugian finansial atas perdagangan liar (kehilangan 

pemasukan atas pajak) dan kerugian akibat penebangan liar (biaya rehabilitasi serta 

kehilangan pemasukan atas hasil kayu yang seharusnya dikelola oleh negara)
6
. 

 

B. Peraturan dan Perundangan terkait Illegal Logging 

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, kejahatan illegal logging 

digolongkan dalam kejahatan pidana, yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang 

Kehutanan. Undang-undang atau peraturan yang terkait dengan illegal logging di 

Indonesia antara lain: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil 

Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting. 

3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/Kpts-V/2001 tentang Penghentian 

Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin (Gonytylus 

spp). 

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Izin Penebangan dan/atau Pengangkutan Kayu Rakyat/Milik dan Kayu Bongkaran 

Bangunan. 

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan. 

                                                           
6
  Id. h. 2 – 3. 
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6. Undang-Undang Republik Indonesia 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. 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang 

Perencanaan Kehutanan. 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan. 

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang 

Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan 

Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. 

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan 

Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh 

Wilayah Indonesia. 

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan, dan Rampasan. 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 

Hutan. 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 merupakan regulasi yang krusial dalam 

memberikan batasan atas pembalakan liar (illegal logging). Berikut adalah beberapa 

poin penting dalam UU 41/1999 terkait illegal logging. 

1. Pasal 50 ayat (2) menyatakan bahwa, “Setiap orang yang diberikan izin 

pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, 

serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan 

kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.” Sanksi atas pelanggaran pasal 

tersebut diatur dalam Pasal 78 ayat (1) yang berbunyi, “Barangsiapa dengan 

sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau 

Pasal 5 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).” 

2. Pasal 50 ayat (3) huruf c menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan 

penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 
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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; dan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang 

tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.” Pelanggaran atas pasal ini 

mendapatkan sanksi yang sama dengan dua pasal yang telah disebutkan 

sebelumnya, sesuai dengan Pasal 78 ayat (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 Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).” 

3. Pasal 50 ayat (3) huruf e menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang menebang 

pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki 

hak atau izin dari pejabat yang berwenang.” Sanksi yang diberikan bagi pelanggar 

pasal ini tertera dalam Pasal 78 ayat (5), “Barangsiapa 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 Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).” 

4. Pasal 50 ayat (3) huruf f menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang 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.” Sanksi yang diberikan bagi pelanggar 

pasal ini tertera dalam Pasal 78 ayat (5), “Barangsiapa 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 Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).” 

5. Pasal 50 ayat (3) huruf h menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang mengangkut, 

menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan 

surat keterangan sahnya hasil hutan.” Sanksi atas pelanggaran pasal tersebut diatur 

dalam Pasal 78 ayat (7) yang berbunyi, “Barangsiapa 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 Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).” 

6. Pasal 50 ayat (3) huruf j menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang membawa alat-

alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan 
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untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang 

berwenang.” Pelanggaran terhadap pasal ini diatur dalam Pasal 78 ayat (9), 

“Barangsiapa 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 Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).” 

7. Pasal 50 ayat (3) huruf k menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang membawa 

alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon 

di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.” Sanksi atas 

pelanggaran pasal ini termuat dalam Pasal 78 ayat (10), “Barangsiapa 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 Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” 

8. Pasal 78 ayat (15) menyatakan bahwa, “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan 

pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk 

melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini 

dirampas untuk negara
7
.” 

Peraturan lain yang telah disebutkan sebelumnya merupakan follow up dari 

muatan-muatan dalam UU 41/1999 terkait dengan illegal logging, sebagai salah satu 

fenomena yang merebak dalam lingkup bisnis kehutanan. Instruksi Presiden Nomor 4 

Tahun 2005, misalnya, secara umum berisi perintah untuk: 

1. Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan 

hutan dan peredarannya di seluruh wilayah RI, melalui penindakan terhadap setiap 

orang atau badan yang melakukan kegiatan-kegiatan yang telah penulis uraikan di 

atas (Pasal 50). 

2. Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas di lingkup 

instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam 

kawasan hutan dan peredarannya. 

3. Melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan 

pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya 

di seluruh wilayah RI. 

4. Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan 

penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya. 

                                                           
7
  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 (www.dephut.go.id diakses pada 5 

Oktober 2012) 

http://www.dephut.go.id/


9 
 

5. Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi 

pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya 

di seluruh wilayah RI dan/atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan 

dan/atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonominya
8
. 

Praktek illegal logging di Indonesia dari hari ke hari mengalami peningkatan 

dalam hal kuantitas produk (kayu) yang dijadikan sasaran operasi, serta kualitas dan 

kompleksitas modus operandi yang digunakan. Praktek illegal logging melibatkan 

berbagai aktor, bahkan telah terbentuk jaringan kerjasama yang merambah ke praktek 

illegal trade dengan melibatkan negara lain. Illegal logging saat ini berkembang 

menjadi kejahatan lintas negara, suatu tindakan kriminal yang dilakukan bukan hanya 

karena adanya unsur objek dan subjek yang melintas negara, melainkan karena adanya 

hubungan transaksional antarnegara. 

Dengan demikian, penanganan kasus illegal logging, baik secara normatif 

maupun implementatif harus diposisikan sebagai penanganan kejahatan khusus. Dalam 

konteks institusional, penanganan kasus illegal logging harus dilakukan secara terpadu, 

dengan melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 

Kejaksaan Agung, Polri, dan jajaran penegak hukum lainnya. Dalam konteks regulasi, 

penanganan kasus semacam ini harus melibatkan aspek-aspek hukum perdata selain 

aspek-aspek hukum pidana. 

 

C. Penegakan Hukum Melawan Praktek Illegal Logging di Indonesia 

Berikut ini diuraikan tiga kasus illegal logging yang telah melewati proses 

peradilan pidana. 

1. Kasus Illegal Logging Pengadilan Negeri Padang 

Kasus ini terjadi pada tahun 2003, dimana oknum-oknum yang terlibat 

adalah Thedy Antoni yang berkedudukan sebagai Direktur Utama PT. ATN, 

Zulkarnain selaku Ketua KUD Mina Awera Tua Pejat, dan Parulian Simalanggai 

sebagai ketua KSU Simatorai Monga Siotan. Dakwaan yang disampaikan oleh 

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap ketiga terdakwa adalah: 

a. Terdakwa memasukkan alat angkut dan peralatan berat ke dalam hutan tanpa 

izin dari Direktur Jendral Cq Direktur Bina Pengembangan Hutan Allam 

                                                           
8
  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 (www.dephut.go.id diakses pada 5 

Oktober 2012. 

http://www.dephut.go.id/
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dan/atau Direktur Pengembangan Hutan Taman sesuai Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor 428/KPTS-II/2003 tertanggal 18 Desember 2003. 

b. Terdakwa memasukkan dan menggunakan kapal tongkang dan alat berat guna 

mengeksploitasi kayu sehingga merusak kondisi jalan alur-alur laut di areal 

tersebut. 

c. Terdakwa mengeksploitasi kayu di luar area IPK
9
 yang diizinkan dalam Surat 

Keputusan Bupati Kabupaten Mentawai yang diberikan kepadanya. 

d. Terdakwa menyimpan dan memuat sejumlah besar hasil kayu bulat yang tidak 

didaftarkan dalam SKSHH
10

. 

e. Terdakwa membayar IDR yang tidak sesuai dengan penetapan harga patokan 

nilai perhitungan propisi sumber daya hutan kayu dan non kayu yang 

ditentukan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 

435/MPP/Kep/7/2004 tertanggal 9 Juli 2004. 

Setelah melewati proses peradilan, majelis hakim memutuskan bahwa 

terdakwa tidak terbukti secara sah dan tidak bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Para 

terdakwa dibebaskan secara hukum dan segala biaya peradilan dibebankan kepada 

negara. 

2. Kasus Illegal Logging Pengadilan Negeri Pontianak 

Kasus ini melibatkan Tian Hartono alias Buntia selaku Direktur PT. 

Rimba Kapuas Lestari, Ir. H. Gusti Sofyan Afsier, MM selaku Kepala Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, dan Drs. Elyakim Simon Djalil, 

MM selaku Bupati Sintang Propinsi Kalimantan Barat. Dakwaan yang ditujukan 

oleh Jaksa Penuntut Umum adalah: 

a. Terdakwa membuat dan merekayasa peta RKT
11

 yang tidak didaftarkan pada 

Dinas Areal Kerja sehingga aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu yang 

dilakukannya memasuki kawasan hutan produksi dan bahkan merambah ke 

dalam kawasan hutan lindung. 

                                                           
9
  Izin Pemanfaatan Kayu, adalah izin untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan 

hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi 

atau hutan lindung dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin 

peruntukan. 
10

  Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, adalah dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan 

pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. 
11

  Rencana Kerja Tahunan 
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b. Terdakwa melakukan penebangan kayu tanpa izin di kawasan hutan lindung 

menggunakan tenaga masyarakat di sekitar hutan dengan memberikan upah 

borongan sehingga merugikan negara. 

c. Terdakwa memasukkan alat-alat berat dalam kawasan hutan negara tanpa izin. 

d. Terdakwa menguasai sejumlah batang kayu bulat tanpa dilengkapi surat 

keterangan yang sah. 

Para terdakwa dalam kasus ini melakukan kegiatan penebangan tegalan 

kayu jenis Meranti di kawasan hutan negara Lubuk Lintang Kabupaten Sintang 

berdasarkan surat izin Bupati Sintang Nomor 184 Tahun 2002 tertanggal 14 Mei 

2002 di wilayah Kecamatan Kepauk Belimbing dan Kecamatan Ambalan – 

Kabupaten Sintang seluas kurang lebih 41.090 hektar. 

Atas kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya. Namun, 

untuk sebagian dari perbuatan terdakwa, hakim menyatakan bersalah, karena 

terdakwa dalam beberapa unsur perbuatannya terbukti tidak memperoleh surat 

perizinan dari pejabat yang berwenang. Terdakwa dinyatakan bersalah karena 

terbukti membawa masuk alat-alat berat ke dalam kawasan hutan negara, sehingga 

dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 dengan 

pengganti denda sebesar 4 bulan kurungan serta biaya perkara sebesar Rp 

10.000,00, ditanggungkan kepada terdakwa, dimana keseluruhan barang bukti 

perkara dikembalikan kepada terdakwa. 

3. Kasus Illegal Logging Pengadilan Negeri Jakarta 

Terdakwa dalam kasus ini adalah Darius Lungguk Sitorus selaku Direktur 

Utama PT. Terganda dan PT. Torus Ganda, Ir. Yanggi Sitorus selaku ketua KPPS 

Bukit Harapan, dan Sangkot Hasibun selaku ketua Kantor Pertanahan Kabupaten 

Tapanuli Selatan Propinsi Sumatra Utara. Ketiga orang tersebut diadili di PN 

Jakarta dengan dakwaan: 

a. Terdakwa tanpa hak dan tanpa izin menguasai dan merubah fungsi serta 

pemanfaatan kawasan hutan produksi menjadi areal perkebunan kelapa sawit di 

daerah Padang Lawas seluas kurang lebih 80.000 hektar. 

b. Terdakwa telah membangun kantor, perumahan karyawan, dan pabrik 

pengolahan kelapa sawit tanpa izin dan menyalahi ketentuan UU 41/1999 

tentang Pengelolaan Hutan. 
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c. Terdakwa telah menyediakan, memasukkan, dan menggunakan alat-alat berat 

dan peralatan lainnya untuk menebang tegakan kayu di areal hutan negara tanpa 

izin Menteri Kehutanan. 

d. Terdakwa telah membuka areal hutan negara dan mengkavling-kavling 

kawasan hutan tersebut dengan alasan melakukan pembersihan semak belukar 

serta ilalang di lahan areal hutan tersebut dengan cara membakar. 

e. Terdakwa telah menanami areal hutan tersebut dengan tanaman kelapa sawit 

sehingga mengurangi luasnya kawasan hutan produksi dan menghilangkan 

tegakan kayu yang tumbuh dalam hutan negara tersebut sehingga secara 

langsung dan tidak langsung telah menghilangkan perolehan pemerintah atas 

sejumlah dana PSDH dan IDR dari areal Hutan Padang Lawas tersebut. 

f. Terdakwa telah mengkonsolidasi dan mempengaruhi masyarakat untuk 

menguasai tanah negara dan menjadikan tanah tersebut bersertifikat Hak Milik 

melalui kegiatan dan fasilitas koperasi KPPS Bukit Harapan miliknya. 

g. Terdakwa telah memperkaya aset dan kekayaan diri sendiri serta perusahaan 

dan koperasi binaannya yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

merugikan keuangan negara. 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara selama 8 

tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 dengan pengganti pidana kurungan 6 

bulan, serta barang bukti berupa perkebunan kelapa sawit beserta bangunan yang 

ada di atasnya dirampas untuk negara, dan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 

dibebankan kepada terdakwa. 

Terhadap putusan tersebut, terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan 

Tinggi DKI Jakarta Raya. Pada 11 Oktober 2006, Majelis Hakim Pengadilan 

Tinggi DKI Jakarta memutuskan menerima permintaan banding terdakwa dan 

penuntut umum, serta menyatakan tidak dapat membenarkan surat dakwaan yang 

diputuskan oleh PN Jakarta Pusat. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 

DKI Jakarta memerintahkan terdakwa agar dikeluarkan dari tahanan, serta seluruh 

barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, dan biaya perkara ditanggung oleh 

negara. 

Atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jaksa Penuntut Umum 

mengajukan proses Kasasi Hukum kepada Mahkamah Agung. MA mengeluarkan 

amar keputusan hukum yang menyatakan bahwa permohonan kasasi Jaksa 

Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan. Amar tersebut membatalkan seluruh 
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putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Raya dan tetap membenarkan putusan PN 

Jakarta Pusat, serta membebankan biaya perkara di semua tingkat peradilannya 

sebesar Rp 2.500,00 kepada terdakwa. 

Pada ketiga kasus di atas, apabila diperhatikan putusan-putusan pengadilan 

yang dijatuhkan oleh majelis hakim, tampak ada dua macam kecenderungan, yaitu: (1) 

putusan hakim yang memberikan hukuman ringan atau membebaskan dan (2) putusan 

hakim yang menjatuhkan sanksi hukuman berat dengan kewajiban mengembalikan 

uang negara. Hal tersebut menunjukkan tidak konsistennya putusan hakim atas 

dakwaan yang secara garis besar dapat dikatakan sama. 

Untuk benar-benar memberantas praktek illegal logging, seharusnya segala 

aspek yang terkait dengan illegal logging ditelusuri secara menyeluruh, di antaranya: 

praktek korupsi, kolusi, dan perdagangan ilegal atas produk illegal logging. Pada tahun 

2008, terkuak sebuah kasus illegal trading yang menyusul praktek illegal logging di 

Ketapang, Kalimantan Barat. 

Pada bulan April 2008, Polri menggelar operasi melawan praktek illegal 

logging, menyusul pernyataan presiden untuk memerangi pencurian dan illegal logging 

pada 2 April 2008. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil menangkap 19 kapal layar 

motor dan tiga kapal motor di Sungai Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat. Belasan 

kapal tersebut mengangkut 12.000 meter kubik kayu olahan kelas wahid, seperti 

bangkirai, untuk diselundupkan ke Kuching, Negara Bagian Sarawak, Malaysia, 

dengan nilai total 208 milyar rupiah
12

. 

Selain besarnya tangkapan, sejumlah pihak diduga terlibat dalam kasus 

tersebut. Misalnya, aparat kepolisian, bupati, jaksa, hakim, pejabat Dinas Kehutanan, 

politikus lokal, serta cukong di Ketapang dan Kuching. Keterlibatan aparat terungkap 

dari Hak Pengusahaan Hutan (HPH) palsu yang dikeluarkan bupati untuk PT AK. 

Mafia kayu makin subur karena para cukong, seperti Goh Ai Siong, A Un, Dian 

Williantoro, dan Freddy Lie, didukung tokoh dan panglima adat. 

Bisnis kayu hasil pembalakan liar di Ketapang merupakan bisnis besar. Jalur 

perdagangan kayu ilegal Ketapang-Kuching di Negara Bagian Sarawak, Malaysia, 

menebarkan uang berates-ratus milyar. Tak aneh bila deretan oknum yang ingin 

menikmati uang panas ini merentang panjang dari polisi, jaksa, hakim, bupati, aparat 

Dinas Kehutanan, cukong, hingga politikus lokal. 

                                                           
12

  Emerson Yuntho, 12 Juni 2008, “Kapan Pengadilan Serius Adili Illegal Logging”, 

(https://gagasanhukum.wordpress.com diakses pada 5 Oktober 2012). 

https://gagasanhukum.wordpress.com/
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Praktek yang terjadi di Ketapang tak lepas dari sosok Andrew Wong dan Benny 

Wong. Dua cukong kayu di Malaysia inilah yang menyediakan dana untuk membabat 

hutan di Kalimantan Barat. Dua cukong ini memesan kayu melalui Auon dan As, yang 

beroperasi di Ketapang. Terhitung pada tahun 2008, praktek pembalakan liar dan 

perdagangan ilegal ini telah berjalan selama tiga tahun. 

Auon dan As bertugas mengumpulkan kayu tebangan dari Kalimantan Barat. 

Mereka diduga berkongsi dengan Adi Murdiani, calon Wakil Bupati Kayong Utara, 

yang bertugas melobi pejabat lokal. Kepada polisi, Adi mengaku memberi amplop agar 

urusan kayu bisa beres. Jika urusan di level ini selesai, biasanya kapal-kapal 

pengangkut kayu siap berlayar melalui Sungai Pawan di Ketapang. 

Berdasarkan temuan Markas Besar Kepolisian RI, kayu olahan itu berasal dari 

kawasan hulu Sungai Sandai, empat jam perjalanan dari Ketapang. Kayu itu digergaji 

di lokasi dan diangkut dengan kapal klotok untuk ditimbun di sawmill di pinggir 

Sungai Pawan. Kayu ini bisa keluar setelah ada surat daftar kayu olahan yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan. 

Menurut pengakuan seorang tersangka, setiap kapal dengan muatan 800 meter 

kubik kayu dikenai uang "retribusi" Rp 120 juta. Kapal ini berlayar menuju Pelabuhan 

Sematan di Malaysia. Di pelabuhan ini ada perusahaan kayu milik seorang pejabat 

senior di Sarawak. Informasi dari senior liaison officer Mabes Polri di Malaysia 

mengungkapkan harga satu meter kubik kayu bangkirai di pasar internasional mencapai 

Rp 18 juta. Jika ada 30 kapal per hari dengan muatan 800 meter kubik, kekayaan 

Indonesia yang hilang Rp 432 miliar per hari atau Rp 12,96 triliun per bulan. Uang 

inilah yang membuat cukong di Malaysia makmur
13

. 

Pada bulan September 2008, kembali dilakukan operasi untuk menggagalkan 

kegiatan illegal logging di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayan Utara, 

Kalimantan Barat. Pada operasi tersebut, Kapal Badak Laut digunakan untuk 

menghadang di laut dan untuk menutup muara-muara sungai yang digunakan sebagai 

lalu lintas pengangkutan kayu ilegal. Pada operasi tanggal 6 Oktober 2008, tim telah 

menangkap KLM Rahmat Bersama Indah yang membawa kayu sebanyak kurang lebih 

360 meter kubik dengan menggunakan dokumen SAL (Surat Angkut Lelang) dan 

dokumen FAKO yang masa berlakunya telah berakhir tanggal 1 Oktober 2008. 

                                                           
13

  Harry Daya, 8 April 2008, “Buron Pembalak Hutan Diminta Menyerah”, (http://paktw.multiply.com 

diakses pada 5 Oktober 2012). 

http://paktw.multiply.com/
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Operasi represif ini merupakan tindak lanjut dari operasi intelejen yang 

dilaksanakan sejak tanggal 18 s/d 24 September 2008. Operasi intelejen dilakukan 

bersama antara Tim Intelejen Pusat dari Direktorat Penyidikan dan Perlindungan 

Hutan, Ditjen PHKA dan Tim Penyidik dari Balai Taman Nasional Gunung Palung. 

Berdasarkan hasil operasi intelejen tersebut, disimpulkan bahwa secara umum kegiatan 

pelanggaran hukum di bidang kehutanan, khususnya perdagangan illegal (illegal 

trading) hasil hutan berupa kayu masih marak, khususnya pada lokasi di daerah hulu 

Sungai Pawan (Sandai) dan perairan Sungai Matan sampai dengan Teluk Melano, 

Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. 

Operasi intelejen yang dilaksanakan sebelumnya dibagi dalam dua tim. Tim I 

melakukan operasi di Teluk Melano, Matan dan sekitarnya, sedangkan Tim II 

melakukan operasi di sekitar Ketapang, Muara Pawan, Hulu Pawan, dan Sandai. 

Selanjutnya kedua tim digabung dan bersama-sama melakukan operasi intelejen di 

wilayah Kendawangan dan kepulauan di sekitarnya. Operasi dilakukan dengan 

pengamatan melalui patroli udara, penyusupan melalui darat, dan pengamatan dengan 

patroli air. Operasi intelejen ini bertujuan untuk mencari informasi akurat mengenai 

kondisi di lapangan sebagai dasar perlu tidaknya dilakukan operasi represif
14

. 

Dari kasus illegal logging yang berdampak pada munculnya illegal trading 

seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum 

Indonesia dapat menjegal para pelaku illegal logging – yang secara otomatis terlibat 

dalam praktek illegal trading – dengan pasal-pasal hukum perniagaan atau commercial 

law. 

 

D. Pemanfaatan Commercial Law dalam Penegakan Hukum Melawan Praktek 

Illegal Logging 

Commercial law dideskripsikan sebagai “… a broad concept that describes the 

substantive law that govern transactions between business entities, with the exception 

of maritime transportation of goods.” Commercial law, atau yang dalam bahasa 

Indonesia disebut sebagai hukum perniagaan, meliputi segala aspek bisnis, termasuk 

periklanan dan pemasaran, pengumpulan kekayaan dan pailit, perbankan, kontrak, hal-

hal terkait dengan negosiasi, transaksi yang aman, dan perdagangan secara umum
15

. 

                                                           
14

  Masyhud, 8 Oktober 2008, “Siaran Pers Nomor S. 442/PIK-1/2008: Operasi Kapal Badak Laut 

Gagalkan Illegal Logging di Kabupaten Ketapang”, (www.dephut.go.id diakses pada 5 Oktober 2012). 
15

  “Commercial Law”, (http://legal-dictionary.thefreedictionary.com diakses pada 5 Oktober 2012). 

http://www.dephut.go.id/
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/
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Hukum perniagaan (commercial law) dalam sistem hukum di Indonesia, diatur 

secara bersama-sama dengan hukum dagang, sebagai satu kesatuan Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menjadi bagian dari Hukum Perdata 

(KUHPerd). KUHD terbagi menjadi dua buku, yaitu buku pertama tentang dagang 

pada umumnya (pasal 1 – 308) dan buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang 

terbit dari pelayaran (pasal 309 – 754). 

Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-

soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan
16

. Hukum 

perniagaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku orang-orang yang turut 

melakukan perniagaan. Sedangkan perniagaan adalah pemberian perantaraan antara 

produsen dan konsumen; membeli dan menjual dan membuat perjanjian yang 

memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu. Sekalipun sumber utama 

hukum perniagaan adalah KUHD, ia tidak dapat dilepaskan dari KUHPerd
17

. Hal ini 

dikuatkan oleh Pasal 1 dalam KUHD yang menyatakan bahwa, “Selama dalam Kitab 

Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan 

penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga 

terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini.” 

Berikut adalah beberapa pasal dalam KUHD yang terkait dengan aktivitas 

illegal logging dan illegal trading yang menyertainya. 

1. Buku Kesatu Bab II tentang Pembukuan, Pasal 6, “Setiap orang yang menjalankan 

perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut 

syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang 

berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga 

dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui 

semua hak dan kewajibannya. Ia diwajibkan dalam enam bulan pertama dari 

tiap-tiap tahun untuk membuat neraca yang diatur menurut syarat-syarat 

perusahaannya dan menandatanganinya sendiri. Ia diwajibkan menyimpan selama 

tiga puluh tahun, buku-buku dan surat-surat di mana ia menyelenggarakan catatan-

catatan dimaksud dalam alinea pertama beserta neracanya, dan selama sepuluh 

tahun, surat-surat dan telegram-telegram yang diterima dan salinan-salinan surat-

surat dan telegram-telegram yang dikeluarkan.” 

                                                           
16

  Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, h. 17. 
17

  M. H. Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, Djambatan, Jakarta, 1962, h. 6. 
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Melalui pasal ini, perusahaan-perusahaan maupun pemilik perusahaan yang secara 

legal memiliki izin untuk melakukan logging berkewajiban untuk melakukan 

pencatatan yang sesuai. Apabila didapati adanya penyimpangan, yang bermakna 

bahwa terjadi illegal logging, pelaku terkait menyalahi pasal 6 dalam KUHD, 

dengan menutupi atau mencurangi pencatatan aktivitas pemanenan, penebangan, 

atau pengangkutan hasil kayu. 

2. Buku Kesatu Bab V Bagian 2 tentang Ekspeditur, Pasal 86, “Ekspeditur adalah 

seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang 

dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan. Ia diwajibkan 

membuat catatan-catatan dalam register harian secara berturut-turut tentang 

sifat dan jumlah barang-barang atau barang-barang dagangan yang harus 

diangkut, dan bila diminta, juga tentang nilainya.” 

Pasal ini terkait dengan pengangkutan hasil kayu secara ilegal, atau pengangkutan 

hasil kayu yang diperoleh dari penebangan secara ilegal. Ekspeditur, sebagai 

pengangkut hasil kayu, diwajibkan oleh KUHD untuk melakukan pencatatan secara 

benar akan benda yang diangkutnya. 

3. Buku Kesatu Bab V Bagian 3 tentang Pengangkut dan Juragan Kapal melalui 

Sungai-sungai dan Perairan Pedalaman, Pasal 97, “Pelayaran-bergilir dan semua 

perusahaan pengangkutan lainnya tetap tunduk kepada peraturan-peraturan 

dan perundang-undangan yang ada dalam bidang ini, selama hal itu tidak 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam bab ini.” 

Pasal 97 secara jelas membatasi aktivitas pengangkutan bahwasanya kegiatan 

pelayaran dan perusahaan pengangkutan harus mengikuti peraturan perundangan 

yang berlaku. Maka pengangkutan secara ilegal hasil-hasil kayu, selain merupakan 

pelanggaran pidana, juga merupakan pelanggaran perdata terhadap KUHD. 

4. Buku Kedua Bab II tentang Pengusaha-pengusaha Kapal dan Pengusaha-Pengusaha 

Perkapalan, Pasal 321, “Pengusaha kapal terikat oleh perbuatan hukum, yang 

dilakukan oleh mereka yang bekerja tetap atau sementara pada kapal itu, dalam 

jabatan mereka, dalam lingkungan wewenang mereka. Ia bertanggung jawab 

untuk kerugian yang didatangkan kepada pihak ketiga oleh perbuatan 

melawan hukum dari mereka yang bekerja tetap atau sementara pada kapal itu 

atau bekerja di kapal untuk keperluan kapal itu atau muatannya, dalam jabatan 

mereka atau dalam pelaksanaan pekerjaan mereka (KUHPerd. 1233, 1367; KUHD 
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318, 322, 326, 331, 342, 344, 358a3, 360-363, 365, 373, 397, 474, 525, 539, 541, 

751).” 

Pasal tersebut dapat digunakan sebagai alat pengendalian hukum bagi perusahaan 

pengangkutan atau pengusaha kapal untuk menghindari pekerjaan pengangkutan 

objek ilegal seperti hasil kayu sebagai bagian dari praktek illegal logging. Apabila 

pengusaha kapal secara sadar melakukan aktivitas pengangkutan atas hasil praktek 

illegal logging, maka pengusaha terkait ikut menanggung kerugian yang terjadi 

(kerugian yang dialami negara, kerugian berupa kerusakan hutan, dan sebagainya). 

5. Buku Kedua Bab III Bagian 2 tentang Nahkoda, Pasal 347, “Nakhoda harus 

dilengkapi di kapal dengan: (KUHD 432) surat laut atau pas kapal, surat ukur dan 

petikan dari register kapal yang memuat semua pembukuan yang berkenaan dengan 

kapal sampai hari keberangkatan terakhir dari pelabuhan Indonesia. (Z. en S. besl. 3 

dst.; Z. en S. ord. 2, 16; Z. en S. verord. 2; S. 1927-210 pasal 3; S. 1927-212 pasal 

32 dst.; Tbs. 8) daftar anak buah kapal, manifes muatan, carter partai dan 

konosemen, ataupun salinan surat itu (KUHD 375 dst., 454, 506 dst.; KUHP 560); 

peraturan perundang-undangan dan reglemen yang berlaku di Indonesia 

terhadap perjalanan, dan segala surat lain yang diperlukan. (KUHP 561).” 

Pasal 347 lebih menekankan pada sisi keabsahan dokumen, yang mana terkait 

dengan perizinan. Pengangkutan tanpa surat izin dari pejabat yang berwenang 

merupakan bagian dari praktek illegal logging. Dengan landasan ini, pelaku illegal 

logging dapat diperkarakan secara perdata, selain pidana. 

6. Buku Kedua Bab III Bagian 4 tentang Penumpang, Pasal 394, “Penumpang tidak 

boleh mengangkut barang di kapal atas beban sendiri, kecuali berdasarkan 

perjanjian dengan pengusaha kapal atau izinnya, dan bila kapal itu dicarter, juga 

dari pencarter… Bila barang tersebut berbahaya untuk barang lain atau untuk 

kapalnya ataupun dianggap sebagai barang larangan, maka nakhoda berwenang 

menurunkan ke darat atau bila perlu melemparkannya ke laut. (KUHPerd. 1246, 

1365; KUHD 320, 341, 357, 400, 413 dst., 453, 466, 479, 491 dst., 518a dan i, 

533).” 

Dalam pasal ini secara jelas ditunjukkan bahwa barang yang tidak legal secara 

hukum dan perundangan, merupakan permasalahan bagi nahkoda dan penumpang. 

Pengangkutan barang yang dilarang melanggar hukum pidana dan hukum 

komersial. 
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7. Buku Kedua Bab V-A tentang Pengangkutan Barang-barang, Pasal 478, 

“Pengangkut mempunyai hak atas ganti rugi yang diderita karena tidak diserahkan 

kepadanya sebagaimana mestinya surat-surat yang menjadi syarat untuk 

mengangkut barang itu. Ia bertanggung jawab untuk mematuhi undang-undang 

dan peraturan pemerintah mengenai barang itu, bila surat-surat dan 

pemberitahuan yang diberikan kepadanya memungkinkannya untuk itu.” 

Hal ini sejalan dengan pasal 97, bahwa pengangkut harus mengikuti peraturan 

perundangan yang berlaku. Maka pengangkutan secara ilegal hasil-hasil kayu, 

selain merupakan pelanggaran pidana, juga merupakan pelanggaran perdata 

terhadap KUHD. 

8. Buku Kedua Bab V-A tentang Pengangkutan Barang-barang, Pasal 479, 

“…Pengangkut setiap waktu dapat melepaskan dirinya dari barang-barang yang 

menimbulkan bahaya bagi muatan atau kapalnya, juga dengan cara 

menghancurkannya tanpa diharuskan mengganti kerugian karena hal itu. Hal ini 

berlaku jika terhadap barang-barang yang dianggap sebagai barang 

selundupan, bila kepada pengangkut diberikan pemberitahuan yang tidak betul dan 

tidak lengkap mengenai barang-barang itu.” 

Pasal ini sesuai dengan pasal 394. 

Telah disebutkan bahwa KUHPerd terkait dengan commercial law, sehingga 

aturan berikut, yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat 

digunakan dalam memerangi praktek illegal logging dalam kaitannya dengan 

commercial law. Aturan dimaksud adalah Bab III tentang Perikatan yang Lahir karena 

Undang-undang, Pasal 1365, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa 

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena 

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” 

Kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat, negara, badan, atau pribadi 

yang disebabkan oleh praktek illegal logging telah diuraikan sebelumnya dalam 

pembahasan tentang pengertian illegal logging. Secara singkat, kerugian yang dialami 

bersifat multidimensional, karena mempengaruhi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan 

lingkungan. 

Dalam peradilan atas praktek illegal logging, yang selalu digunakan sebagai 

landasan hukum adalah KUHP, sehingga para pelaku kejahatan ini kebanyakan mampu 

menghindari hukuman berat, atau bahkan lolos sama sekali dari sanksi pidana. 

Sementara, aturan perundangan terkait dengan illegal logging, yang notabene 
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mempengaruhi perdagangan atau aspek ekonomi negara, dapat diekstrak dari aturan 

khusus seperti KUHD atau Commercial Law yang berlaku di Indonesia. 

Secara faktual, boleh diakui bahwa belum ada pasal yang secara kuat 

menjatuhkan posisi para pelaku illegal logging dalam KUHD. Oleh karena itu, menjadi 

tugas pemerintah atau lembaga yang berwenang, untuk melahirkan regulasi yang 

memberatkan para pelaku illegal logging. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penegakan hukum melawan praktek illegal logging di Indonesia hanya sebagian 

yang mengalami proses peradilan. Penanganannya adalah dengan menggunakan 

KUHP dengan dakwaan sesuai UU 41/1999 dan sanksi berupa sanksi pidana. 

Penegakan hukum atas tindak kriminal ini belum terwujud secara optimal. 

2. Pemanfaatan commercial law dalam penegakan hukum melawan praktek illegal 

logging merujuk pada KUHD Pasal 6, 86, 97, 321, 347, 394, 478, dan 479. 

Ditambahkan pula satu pasal dalam KUHPer, yaitu Pasal 1365. 

 

B. Saran 

1. Sebaiknya pemerintah atau lembaga yang berwenang atas permasalahan kehutanan, 

menyusun peraturan baru atau merevisi aturan yang telah ada untuk memberatkan 

para pelaku illegal logging. 

2. Sebaiknya penegakan hukum melawan praktek illegal logging tidak hanya 

menggunakan aspek pidana, melainkan juga perdata. 

3. Sebaiknya antara aparat penegak hukum dan aparat pengadilan hukum terjalin 

kerjasama yang baik dan ada konsistensi dalam penegakan hukum. 

 

 

  



22 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ichsan, Achmad. 1987. Hukum Dagang. Jakarta: Pradnya Paramita. 

 

Syarafuddin. 2009. “Kekuatan Sistem Hukum dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal 

Logging”. Moral dan Adil Volume 1 Nomor 1 Maret 2009. 

 

Tirtaamidjaja, M. H. 1962. Pokok-Pokok Hukum Perniagaan. Jakarta: Djambatan. 

 

 

 

Internet 

 

http://en.wikipedia.org 

 

http://id.wikipedia.org 

 

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com 

 

http://paktw.multiply.com 

 

http://sains.kompas.com 

 

https://gagasanhukum.wordpress.com 

 

www.dephut.go.id  

http://en.wikipedia.org/
http://id.wikipedia.org/
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/
http://paktw.multiply.com/
http://sains.kompas.com/
https://gagasanhukum.wordpress.com/
http://www.dephut.go.id/

