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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Hutan3merupakan karunia3dari Tuhan Yang Maha3Esa kepada semua 

umat3manusia yang wajib kita3syukuri, disisi lain merupakan3amanah bagi 

seluruh3umat manusia yang3harus dijaga kelestariannya, diurus3serta 

dimanfaatkan dengan3sebaik-baiknya. Semuanya dalam3rangka ibadah 

serta3wujud rasa syukur kita3atas nikmat dan karunia3Tuhan Yang 

Maha3Esa. Hutan merupakan3modal dalam pembangunan3nasional yang 

memiliki3manfaat bagi kehidupan3Bangsa Indonesia serta3penghidupan bagi 

Rakyat3Indonesia, baik manfaat3ekologi yaitu interaksi antara3mahluk hidup 

dengan3lingkungan, sosial budaya3maupun ekonomi secara3seimbang dan 

dinamis. 3Untuk itu hutan harus3dikelola serta dimanfaatkan3dengan penuh 

tanggung3jawab dan berkesinambungan3bagi kesejahteraan3rakyat atau 

masyarakat3Indonesia baik generasi3sekarang maupun yang3akan datang.
1
 

Hutan3merupakan sumber daya3alam yang dapat3diperbaharui, maka 

diperlukan3sistem pengelolaan hutan3yang bijaksana. Salah3satunya ialah 

dengan3menerapkan prinsip3kelestarian. Untuk mencapai3tujuan tersebut 

maka3pemahaman tentang hutan3sebagai kumpulan berbagai3tumbuh-

tumbuhan serta3dipahami oleh semua insan3yang memanfaatkan3hutan demi 
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Pertama, Citra Aditya, Bandung, 2005, hal 4.  



 

2 

 

kehidupannya3melalui penguasaan3ilmu dan seni serta teknologi3hutan dan 

kehutanan.
2
 

Pada3hakikatnya, hutan merupakan3perwujudan dari lima3unsur pokok 

yang terdiri3dari bumi, air, alam3hayati, udara dan sinar3matahari, kelima 

unsur pokok3inilah yang dinamakan3PANCA DAYA. Oleh karena3itu, 

memanfaatkan hutan3sebenarnya mengarahkan3Panca Daya ini kepada3suatu 

bentuk tertentu3pada tempat dan3waktu yang diperlukan3untuk kesejahteraan 

dan3kebahagiaan manusia lahir dan3batin sebesar mungkin3tanpa 

mengabaikan aspek kelestarian. Hutan3disebut suatu areal3di atas permukaan 

bumi3yang ditumbuhi pohon-pohon3agak rapat dan3luas sehingga pohon-

pohon3dan tumbuhan lainnya3serta binatang-binatang3yang hidup dalam 

areal3tersebut memiliki hubungan3antara satu dengan3lainnya, selanjutnya 

mereka membentuk3persekutuan hidup alam3hayati dan lingkungannya. 

Secara ringkas batasan3hutan ialah komunitas3tumbuh-tumbuhan dan 

binatang3yang terutama terdiri3dari pohon-pohon dan3vegetasi berkayu 

lainnya3yang tumbuh berdekatan satu3dengan lainnya di3suatu tempat 

tertentu.
3
 

Hutan3Indonesia sebagai3salah satu pusat3keaneragaman hayati di 

dunia yang3menempatkan Indonesia3sebagai urutan ketiga3dari tujuh negara 

yang3disebut Megadiversity3Country. Hutan3Indonesia merupakan rumah 

bagi ribuan3jenis flora dan fauna yang3banyak diantaranya adalah3endemik di 
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Indonesia.
4
 Dalam3kenyataannya pemanfaatan3hutan alam yang telah 

belangsung3sejak awal tahun31970-an ternyata memberikan3gambaran yang 

kurang3menggembirakan untuk masa3depan dunia Kehutanan3Indonesia.
5
  

Pasal31 angka (2) Undang-Undang3Republik Indonesia3Nomor 41 

Tahun 19993tentang Kehutanan, 3menyatakan bahwa yang3dimaksud hutan 

adalah suatu3ekosistem berupa hamparan3lahan berisi sumber3daya alam 

hayati3yang didominasi pepohonan3dalam persekutuan alam3lingkungannya, 

yang3satu dengan lainnya3tidak dapat dipisahkan. Pemanfaatan3dan 

pengelolaan3sektor kehutanan adalah salah3satu bagian yang essensial3dalam 

pengelolaan3lingkuan hidup sebagaimana3telah menjadi sorotan3bukan hanya 

nasional, akan3tetapi telah menjadi3wacana global. Hal ini dapat3dilihat 

dalam3Konferensi Tingkat3Tinggi (KTT) Bumi yang3diselenggarakan oleh 

PBB di Rio3Jeneiro pada tanggal 33sampai 14 Juni 1992 yang3juga 

merupakan3peringatan 20 tahun3Konferensi Stockholm3tahun 1972. 

Konferensi TingkatvTinggi Bumi di Rio3Jeneiro menghasilkan3suatu 

konsesus tentang3beberapa bidang penting3khususnya prinsip-prinsip 

kehutanan yang3tertuang dalam dokumen3dan perjanjian: “Non-Legally 

Binding Authorotative3Statement of Principle for3a Global3Condesus on 

Management, 3Conservation and3Sustainable Development3of all Types of 

Forest” dan Bab 11 dari3Agenda 21 “Combating3Deforestion”.  
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Pertemuan3ketiga dari Komisi3Pembangunan Berkelanjutan 

Commision3of Sustainable Development3 (CSD) disepakati untuk membentuk 

Intergovermental3Panel on Forest (IPF) untuk3melanjutkan dialog dalam 

kebijakan3kehutanan skala global. 3Prinsip-prinsip tentang3Kehutanan 

tersebut3kemudian dijabarkan3dalam UU Kehutanan3Indonesia, yaitu UU 

No.43Tahun 1999 tentang3Kehutanan. Undang-undang3Kehutanan 

mengamanahkan3dalam konsideran butir31 bahwa “hutan wajib3disyukuri, 

diurus, dimanfaatkan3secara optimal serta3dijaga kelestariannya3untuk 

sebesar-besarnya3kemakmuran rakyat, bagi3generasi sekarangvmaupun 

mendatang”. Fungsi-fungsi3hutan tersebut pada3hakikatnya merupakan modal 

alam3 (natural capital) yang harus3ditransformasikan3menjadi modal nyata 

(real capital) 3bangsa Indonesia3yang bertujuan, antara3lain yaitu: 

melestarikan3lingkungan hidup, meningkatkan3nilai tambah pendapatan, 

mendorong3ekspor non migas3dan gas bumi, menyediakan3lapangan 

pekerjaan3dan mendorong pembangunan3sektor-sektor usaha non3kehutanan. 

Selain3itu, dalam Undang-undang3Kehutanan bahwa fungsi3pokok hutan 

terdiri dari3tiga fungsi konservasi, fungsi3lindung dan fungsi3produksi yang 

perlu3dijaga keberlangsungannya3untuk sebesar-besar kemakmuran3rakyat 

yang berkeadilan3dan berkelanjutan. Oleh3karena itu, pengawasan3terhadap 

hutan sangat3penting melihat dari3fungsi tersebut.
6
 

Persoalan3lingkungan tidak hanya3persoalan domestik semata, tetapi 

telah menjadi persoalan3global. Hal ini terjadi3karena konteks lingkungan, 
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antara sumber atau3penyebab dan akibat yang3ditimbulkan tidak bias 

dilokalisasi dengan3damarkasi/batas pemisah3tertentu.
7
 Seiring dengan 

perkembangan kehidupan modern dalam3menghadapi globalisasi3serta 

adanya proses3industrialisasi dan3modernisasi, terutama3industrialisasi 

kehutanan telah3berdampak besar pada3kelangsungan hutan3sebagai 

penyangga3hidup dan kehidupan3mahluk hidup didunia. Hutan3merupakan 

sumber daya3yang sangat penting tidak3hanya sebagai sumber3daya kayu, 

tetapi lebih3sebagai salah satu bagian3komponen lingkungan3hidup.
8
 Dengan 

demikianvHutan Indonesia3merupakan salah satu pusat3keanekaragaman 

hayati di3dunia. Terlepas dari3keberhasilan penghasil3devisa, peningkatan 

pendapatan, 3menyerap tenaga3kerja, serta mendorong3pembangunan 

wilayah, pembangunan3kehutanan melalui pemanfaatan3hutan alam 

menyisakan3sisi yang buram. Sisi3buram tersebut antara3lain laju deforestasi 

atau3degradasi hutan, yaitu3pengalihan hutan menjadi3lahan dengan tujuan 

lain, shingga3menimbulkan kekhawatiran3akan tidak tercapainya3kelestarian 

hutan yang3diperkuat oleh adanya3penebangan liar (illegal loging).  

Penebangan3hutan Indonesia yang tidak3terkendali selama puluhan 

tahun dan3menyebabkan terjadinya penyusutan3hutan tropis secara besar-

besaran. Sebagaimana3dituis dalam tabel di3bawah ini : 

Tabel 1 : Laju kerusakan hutan di Indonesia 

                                                             
7
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No. Periode Kerusakan Hutan Luas Hutan Rusak per Tahun 

1. 1985-1997 1,6 Juta 

2. 1997-2000 3,8 Juta 

3. 2000-2020 101,73 Juta 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa laju kerusakan hutan 

periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada 

periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan 

Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan 

tertinggi3di dunia. Di Indonesia3berdasarkan hasil3penafsiran citra landsat 

tahun32000 terdapat 101,73 juta3hektar hutan dan3lahan rusak, 

diantaranya3seluas 59,62 juta hektar3berada dalam kawasan3hutan.
9
 Yang 

dikuatkan3laporan World Resource3 (2005) yang dimuat3dalam Koran 

Harian Kompas3melaporkan, dalam3kurun waktu 20 tahun3kerusakan 

hutan di3Indonesia telah3mencapai 43 juta hektar3atau setara dengan 

seluruh luas3gabungan Negara Jerman3dan Belanda.
10

 

Menurut3konsep manajemen3hutan, penebangan hutan3adalah 

suatu rantai kegiatan yaitu3manajemen proses biologis dan3ekosistem 

yang telah3terakumulasi selama daur3hidupnya. Illegal Logging3menurut 

UU No 41/1999 tentang3Kehutanan adalah3perbuatan melanggar hukum 

                                                             
9
 Badan Planologi Dephut, 2020 
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 Koran Harian Kompas, “Penegakan Hukum Lingkungan” 

(http://umum.kompasiana.com/2009/06/19/instrumen-instrumen-penegakan-hukum-lingkungan-

terhadap-pelanggaran-hukum-lingkungan-hidup) diakses 5 Juli  2020. 
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http://umum.kompasiana.com/2009/06/19/instrumen-instrumen%20penegakan-hukum-lingkungan-terhadap-pelanggaran-hukum-lingkungan-hidup
http://umum.kompasiana.com/2009/06/19/instrumen-instrumen%20penegakan-hukum-lingkungan-terhadap-pelanggaran-hukum-lingkungan-hidup
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yang dilakukan3oleh setiap orang/kelompok3orang atau badan3hukum 

dalam bidang3kehutanan dan3perdagangan hasil hutan3berupa; menebang 

atau memungut3hasil hutan kayu3selanjutnya disingkat3HHK dari 

kawasan3hutan tanpa izin, menerima3atau membeli HHK3yang diduga 

dipungut3secara tidak sah, serta3mengangkut atau memiliki3HHK yang 

tidak3dilengkapi Surat Keterangan3Sahnya Hasil Hutan3selanjutnya 

disingkat3SKSHH. Dalam3Inpres Nomor 5 Tahun 20013menyebutkan 

bahwa3Illegal Logging adalah3penebangan kayu di kawasan3hutan 

dengan3tidak sah. Menurut3Tacconi, pembalakan liar atau3kegiatan hutan 

illegal meliputi semua tindakan3ilegal yang berhubungan3dengan 

ekosistem hutan, demikian3juga industri yang3berhubungan dengan hutan 

dan hasil3hutan kayu serta3non-kayu. Kegiatan itu3meliputi tindakan yang 

melanggar hak-hak atas lahan3hutan, melakukan3korupsi untuk 

mendapatkan konsesi hutan, dan3semua kegiatan pada3seluruh tahap 

pengelolaan3hutan dan rantai3produksi barang dari3hutan, dari tahap 

penanaman3hingga penebangan3dan pengangkutan bahan3baku serta 

bahan jadi3hingga pengelolaan3keuangan. Menurut3Simpul Papua, Illegal 

Logging3ada dua jenis yaitu: 1). Yang3dilakukan oleh operator3sah yang 

melanggar3ketentuan dalam izin yang3dimiliki, 2). Melibatkan3pencuri 

kayu3dimana pepohonan ditebang3orang yang sama sekali3tidak memiliki 

hak legal untuk3menebang pohon. 

Penebangan3sangat diharapkan atau3jadi tujuan, tetapi3harus 

dicapai dengan3rencana dan dampak3negatif seminimal3mungkin 
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(reduced impact3loging). Penebangan3dapat dilakukan oleh3siapa saja 

asal mengikuti3criteria pengelolaan3hutan lestari3 (sustainable forest 

management), tetapi3kegiatan penebangan3liar (illegal loging) 3bukan 

dalam3kerangka konsep3manajemen hutan. Penebangan3liar dapat 

didefinisikan3sebagai tindakan3menebang kayu dengan3melanggar 

peraturan3kehutanan. Tindakan3tersebut adalah sebuah3kejahatan yang 

mencakup kegiatan3seperti menebang kayu di area3yang dilindungi, area 

konsevasi dan3taman nasional, serta3menebang kayu tanpa3ijin yang tepat 

di3hutan-hutan produksi. 3Mengangkut dan3memperdagangkan kayu 

illegal dan3produk kayu3illegal juga dianggap3sebagai kejahatan 

kehutanan.
11

 

Penguasaan3hutan oleh negara bukan3merupakan pemilikan3tetapi 

negara3memberi wewenang3kepada pemerintah untuk3mengatur dan 

mengurus segala3sesuatu yang berkaitan3dengan hutan, kawasan3hutan 

dan hasil3hutan. Menetapkan kawasan3hutan atau3mengubah status 

kawasan3hutan, mengatur dan3menetapkan hubungan3hukum antara 

orang dengan3hutan atau kawasan3hutan dan hasil hutan serta3mangatur 

perbuatan3hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya3pemerintah 

mempunyai wewenang3untuk memberikan3izin dan hak kepada3pihak 

lain untuk3tidak melakukan kegiatan3dibidang kehutanan. Namun 
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demikian, untuk3hal-hal tertentu yang sangat3penting, berkala dan 

berdampak3luas serta bernilai3strategis, 
12 

Undang-undang3Dasar 1945, memberikan3dasar hukum3yang kuat 

bagi3pengelolaan sumber daya3alam hayati, seperti3disebut dalam 

pembukaan3dan khususnya pada3pasal 33 ayat 3 yang3menyatakan 

dengan tegas3bahwa kekayaan3alam indonesia, termasuk3sumber daya 

alam hayati3yang ada didalamnya3dikuasai oleh negara3dan digunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran3rakyatnya. Asas3pelestarian yang 

bersifat3ekologis dengan3sudut pandang yang3menyeluruh secara tegas 

ditemukan3dalam UU No. 43tahun 1982 (diperbaharui3dengan UU No. 

23/1997 tentang3Pengelolaan Lingkungan3Hidup), Pasal33 undang-

undang3ini dengan tegas3menyatakan bahwa asas3pelestarian kemampuan 

lingkungan3merupakan landasan3hukum bagi3pembangunan yang 

berkesinambungan3 (sustainable development) dan3dalam Pasal 12 

UULH-82 diatur3tentang konservasi3sumber daya alam3hayati dan 

ekosistem. 

Undang-undang3No.23/1997 memberikan3pengertian3konservasi 

dalam Pasal 1 butir 15 :  

“Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya 

alam tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara 

bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin 

kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan 

meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya”.  
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 Agus P. Silaen, Pelestarian Fungsi Hutan dan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum 

Lingkungan, http://www.akademik.nommensen-id.org// diakses 23 September 2017. 
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Dimana3dari uraian tersebut3menegaskan adanya3tiga kegiatan 

untuk3melakukan konservasi3alam hayati dan3ekosistemnya untuk 

menetapkan3ukuran-ukuran yang3pasti tentang3apa yang disebut 

pencemaran3lingkungan dan perusakan3lingkungan yaitu : 

1. Perlindungan3sistem penyangga3kehidupan; 

2. Pengawetan3keanekaragaman jenis3tumbuhan dan satwa 

beserta3ekosistemnya; 

3. Pemanfaatan3secara lestari3sumber daya alam3hayati dan 

ekosistemnya. 

Terkait3dengan perusakan lingkungan3hidup secara tegas 

disebutkan3dalam Pasal 1 butir 14 UU3PLH No. 23/19973yaitu bahwa : 

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan 

perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang 

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam 

menunjang pembangunan berkelanjutan”. 

 

Merusak3hutan yang berdampak pada3kerusakan 

lingkungan3adalah merupakan3suatu kejahatan sebagaimana3dijelaskan 

dalam Pasal348 UU No. 23/1997 bahwa :  

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini adalah 

kejahatan”.  

 

Bab3yang dimaksud3dalam pasal tersebut3adalah Bab IV UU 

No.23/19973tentang ketentuan3pidana, yang didalamnya3dirumuskan 

tentang3ketentuan pidana3terhadap perbuatan3yang mengakibatkan 

pencemaran3dan/atau perusakan3lingkungan. Perusakan3hutan adalah 

merupakan3salah satu bentuk3perusakan lingkungan, oleh3karena itu 
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maka3perusakan hutan3adalah merupakan3suatu kejahatan. Salah3satu 

bentuk3perusakan hutan3itu adalah penebangan3liar (illegal logging). 

Kasus3Illegal Logging yang terjadi3dikawasan Kepala Resort 

Pemangku3Hutan selanjutnya ditulis3KRPH Muria Pati Ayam3Kabupaten 

Pati tidak3terlepas dari luas daerah3kawasan hutan3tersebut. Kurangnya 

jumlah3petugas polisi hutan3dan tingkat pengetahuan3masyarakat yang 

masih3rendah tentang3pengelolaan kawasan hutan3mengakibatkan kasus 

Illegal3Logging kian marak3dan tidak terkontrol, sehingga3dapat 

mengakibatkan3kerusakan hutan secara3permanen. Kenyataan3lain yang 

terjadi3sekarang ini penebang pohon3sering dilakukan oleh3orang-orang 

yang bukan3dari daerah sekitar3lingkungan hutan. 3Selain itu pelaku 

penebangan3pohon tidak lagi3kalangan masyarakat3berpendidikan rendah 

melainkan3dilakukan oleh3orang-orang dengan3pendidikan menengah 

bahkan3oleh mereka yang3berpendidikan tinggi yang3sudah tentu 

mengetahui3aturan hukum tentang3penebangan hutan3serta akibat-akibat 

dari3terjadinya penebangan pohon3secara liar akan tetapi, 3pelaku 

kejahatan illegal3loging tetap3mengabaikan dan tetap3melakukan 

penebangan pohon3secara liar dengan tujuan3memperkaya diri sendiri. 

Tindakan yang3dilakukan oleh3pelaku penebang pohon3secara liar pada 

kawasan hutan3milik Negara yang3terjadi di KRPH3Muria Pati Ayam 

Kabupaten3Pati wajib3dicarikan solusi dalam3menanggulangi hutan 

gundul3 akibat illegal loging yang3dilakukan oleh pelaku3kejahatan 

tersebut agar3penebangan pohon secara3illegal dapat segera3diatasi. 
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Berdasarkan3hal tersebut di3atas, mendorong3keingintahuan 

penulis untuk3mengkaji lebih3lanjut guna meneliti3serta membahas 

masalah3tindak pidana3dibidang kehutanan3di Kabupaten3Pati yang 

dilakukan3oleh oknum masyarakat3tidak bertanggungjawab3guna 

kepentingan3ekonomi memperkaya diri3sendiri dalam bentuk3tulisan tesis 

dengan3judul : “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Illegal loging di 

Wilayah Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Muria Pati Ayam 

Kabupaten Pati”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan3uraian latar3belakang di atas, maka3permasalahan 

yang akan3diteliti dan dibahas3dirumuskan sebagai3berikut : 

Bagaimana implementasi integrasi kebijakan penggunaan sarana 

penal dan non penal penanggulangan illegal loging oleh Kepala 

Resort3Pemangku3Hutan (KRPH) Muria3Pati Ayam Kabupaten Pati ? 

C. Keaslian Penelitian 

Hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk karya 

tulis berupa skripsi dan tesis yang ditulis oleh : 

No. Nama Judul Pembahasan 

1. Bambang Tri 

Bawono  

 “Penegakkan Hukum 

Pidana di Bidang Illegal 

Loging Bagi Kelestarian 

Lingkungan Hidup dan 

Upaya 

Penegakan Hukum Pidana 

di Bidang Illegal Logging 

bagi kelestarian lingkungan 

hidup dan kendala 

Penegakan Hukum Pidana 
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Penanggulangannya”  di Bidang Illegal Logging 

bagi kelestarian lingkungan 

hidup. 

2. Masagus Zunaidi 

Trisna Putra 

 

Upaya Reserse Kriminal 

Khusus Dalam 

Penanggulangan Tindak 

Pidana Pembalakan Liar 

(Illegal Logging) di 

Wilayah Hukum Polda 

Lampung 

Upaya Reserse Kriminal 

Khusus dalam 

penanggulangan tindak 

pidana pembalakan liar 

(illegal logging) di wilayah 

hukum Polda Lampung. 

Faktor penghambat bagi 

Reserse Kriminal Khusus 

dalam penanggulangan 

tindak pidana pembalakan 

liar (illeggal logging) di 

wilayah hukum Polda 

Lampung. 

3. Tuty Budhi Utami Kebijakan Hukum Pidana 

Dalam Menanggulangi 

Tindak Pidana Illegal 

Logging 

kebijakan formulasi tindak 

pidana illegal logging dan 

penerapan sanksi pidana 

yang berlaku sekarang. 

Perumusan kebijakan 

formulasi tindak pidana 

illegal logging dan 
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penerapan sanksi pidana 

yang akan datang 

4. Budyatmojo Penegakkan Hukum 

Tindak pidana illegal 

loging (Antara harapan 

dan kenyataan) 

Pelaksanaan penegakan 

hokum Illegal Logging di 

Indonesia. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan3uraian latar belakang3di atas, maka3permasalahan 

yang3akan diteliti dan dibahas3dirumuskan sebagai3berikut : 

Untuk3mengetahui, memahami dan menjelaskan integrasi kebijakan 

penggunaan sarana penal dan non penal penanggulangan illegal loging 

oleh Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Muria Pati Ayam 

Kabupaten Pati. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian3mengenai kebijakan3kriminal dalam3menanggulangi 

illegal3loging di Wilayah3Kepala Resort3Pemangku Hutan (KRPH) 

Muria Pati3Ayam Kabupaten Pati3ini diharapkan3dapat memberi manfaat 

atau kegunaan3secara teoritis3dan praktis. 

1. Kegunaan3Teoritis 

Diharapkan3hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pada pengembangan3dan kemajuan3di bidang ilmu 

pengetahuan3khususnya ilmu3Hukum Pidana. 

2. Kegunaan3Praktis 
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Diharapkan3hasil penelitian3ini dapat3memberikan 

sumbangan pemikiran, terutama3kepada pemerintahvdan 

masyarakat dalam3hal kejahatan3penebangan pohon dalam 

hutan Negara.  

a. Bagi3pemerintah, diharapkan3hasil penelitian3ini dapat 

memberikan3sumbangan pemikiran3ilmu hukum 

khususnya3dalam bidang3kejahatan penebangan3pohon 

dalam hutan Negara. 

b. Bagi3masyarakat, diharapkan3hasil penelitian3ini dapat 

memberikan3ilmu pengetahuan3tentang kejahatan 

penebangan3pohon di Kepala3Resort Pemangku3Hutan 

(KRPH) Muria Pati Ayam3Kabupaten Pati. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan kepada3suatu metode, sistematika, dan3pemikiran tertentu 

yang bertujuan mempelajari3suatu gejalaNtertentu dengan3jalan 

menganalisisnya, karena penelitianNdidalam ilmu-ilmu social merupakan 

suatu proses3yang dilakukan secara terencanaNdan sistematisNuntuk 

memperoleh pemecahan masalah dan memberikan3kesimpulan-

kesimpulan yang3tidak meragukan.
13

 

Tujuan3dalam sebuahNpenelitian3hanyaNmemerlukan3satuNtujuan 

umum, ada3juga yangNmempunyai3beberapaNtujuan yang3sesuai dengan 

                                                             
13

 Kelik Wardiono Khudzaifah Dimyati, Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum UMS, 

Surakarta, 2004, hal 56. 
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permasalahan atau sub permasalahan.NTujuan3penelitian ini harus 

dinyatakan denganNjelas3danNsingkat, Nagar dapatNmemberikan3arah 

pada penelitiannya. Metode3yang akanNdigunakan3dalamNpenelitian ini 

diuraikan berikut di bawah ini :  

1. MetodeNPendekatan 

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan 

yuridis sosiologis. 3Menurut Amirudin dan Zaenal3Asikin, yuridis 

sosiologis adalah3mengidentifikasikan dan3mengkonsepsikan hukum 

sebagai institusi3sosial yang riil dan fungsional3dalam sistem 

kehidupan yang mempola.
14

 

Penggunaan3metode pendekatan yuridis3sosiologis disebabkan 

karena permasalahan3yang diteliti erat kaitannya3dengan faktor yuridis 

dan sosiologis. Yuridis3sosiologis adalah3bahwaNobjek atauNmasalah 

yang3diteliti menyangkutNpermasalahan3yangNdiatur secara3normatif 

dalamNperudang-undangan3danNjuga terdapat keterkaitan3dengan 

faktor-faktor sosiologis3atau empiris. 

Penggunaan3metode pendekatanNyuridis3sosiologisNdalam 

penelitian ini adalah disamping penulis menelaah peraturan perundang-

undangan yangNrelevan, jugaNdilakukan penelitianNlapangan 

terhadap hal-hal3yangNberkaitan dengan3permasalahan yangNada 

yaitu tentang3kebijakan kriminal dalam3menanggulangi illegal3loging 

                                                             
14

 Amirudin dan Zaenal Asikin,  Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, 

Jakarta, 2013, hal 44. 
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di Wilayah3Kepala Resort Pemangku3Hutan (KRPH) Muria Pati 

Ayam Kabupaten Pati. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Sehubungan3dengan objekNyang diteliti3dan berbagai 

keterbatasan yang3ada padaNpenulis dalam3bidang ilmiah, Nmaka 

penulis menggunakan3penelitianNyang bersifat3deskriptif kualitatif. 

Deskriptif adalah3suatu penelitian terhadap3objek dengan berusaha 

menggambarkan3objekNyang ditelitiNapa adanya,  tanpa menarik 

suatu kesimpulanNyang3diberlakukan secaraNumum. Kualitatif, 

karena penelitianNini3menggunakanNdata atau informasiNdan model 

penjelasan3rasional,Nilmiah, melalui3proses logika fikirNyang cermat 

dan3cerdas. Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai 

kebijakan kriminal penanggulangan illegal3loging di Wilayah Kepala 

Resort Pemangku Hutan (KRPH) Muria Pati Ayam Kabupaten Pati. 

3. MetodeNPenentuanNSampel 

SampelNadalah3sebagianNatau wakil3populasi yang diteliti.
15

 

Penentuan sampel3merupakan suatuNproses3dalamNmemilih suatu 

bagian yang representatifNdari seluruhNpopulasi. Populasi3adalah 

seluruh objek atau3seluruhNunit yangNakan3diteliti, Natau dapat 

dikatakan populasi merupakan jumlahNmanusia yang3mempunyai 

karakterisitik sama.
16

 PopulasiNdari penelitian3ini adalahNsemua yang 

                                                             
15

 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, 

hal 115. 
16

 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1982, hal 9 
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terlibat3dalam aktifitas kehutanan di3wilayah Kepala Resort Pemangku 

Hutan3 (KRPH) Muria Pati Ayam Kabupaten3Pati. Penentuan sampel 

dalam penelitian ini dilakukan3dengan menggunakan3teknik Non 

Random Sampling. N 

Sebagai3responden dalam penelitian ini3adalah sebagai 

berikut : 

a. Kepala Resort3Pemangku Hutan (KRPH) Muria3Pati 

Ayam Kabupaten Pati;  

b. Kepala3Satuan Reserse Kriminal3Polres Pati; 

c. Kasipidsus Kejaksaan3Negeri Pati; 

d. Hakim3Pengadilan Negeri Pati; 

e. 5 (lima) 3masyarakat di daerah KRPH3Muria Pati Ayam 

Kabupaten Pati. 

4. MetodeNPengumpulanNData 

Dalam3penelitian iniNjenis3dataNmeliputi : 

a. DataNPrimer, yaitu3sumber dataNyang didapatNdengan 

mengadakan wawancara3langsung dalamNbentuk3tanyaNjawab 

padaNpihak-pihak3yangNberkompeten terhadap3permasalahan 

yang dibahas dalam3proposalNini, danNyang utama3dalam 

penelitian ini adalah menggunakan data primer, ditunjang dengan 

data sekunder. N 

b. DataNSekunder, yaitu3sumber dataNyang diperoleh3dari bahan – 

bahan pustaka3yang ada, Nyang mencakup3literatur – literatur, 
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tulisan ilmiah dariNpara ahli, Ndan lain – lainNyang dapat 

dikumpulkan dalam menyelesaikanNpenelitian ini. N 

DalamNhal iniNdata yangNdikumpulkan berupaN: 

1) DataNsekunder dariNbahan hukumNprimer, yaituN: 

a) KitabNUndang-Undang HukumNPidana; 

b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 

tentang Kehutanan; 

2) BahanNHukum Sekunder, Nyaitu : 

a) Referensi, yaitu buku – bukuNperpustakaan yang berkaitan 

denganNjudul tesis; N 

b) Tulisan atau artikelNyang berkaitanNdengan judulNtesis. 

5. MetodeNPengolahan danNPenyajian DataN 

DataNyang3telahNdiperoleh melaluiNkegiatan pengumpulan 

data selanjutnyaNdiolah secaraNkualitatif denganNcara memeriksa, 

meneliti untuk menjaminNapakah dataNdapat dipertanggung jawabkan 

sesuai dengan kenyataanNserta disajikanNdalam bentukNuraian-uraian 

kalimat yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. 

6. MetodeNAnalisisNData 

Metode3analisis yang digunakan adalah3deduktif, yaitu 

memberlakukan3hal-halNyang bersifatNumum ke3dalam hal-hal yang 

bersifat khusus.
17

 Peraturan3perundang-undanganNyang berkaitan 

dengan penelitianNini sifatnya3berlaku umum,Nkemudian ditarikNke 

                                                             
17

 Jujun Suriasumantri, Filsafat Ilmu, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005. 
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hal3khususNyaitu pemberlakuannya3pada kebijakan kriminal dalam 

menanggulangi illegal loging di3Wilayah Kepala Resort Pemangku 

Hutan (KRPH) Muria Pati Ayam Kabupaten Pati.  

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan3tesis ini terbagi dalam 5 (lima) bab, 3dimana masing-masing 

bab terdapat keteraitannya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai tesis 

ini akan diuraikan sebagai berikut : 

BAB I3merupakan pendahuluan yang3terdiri dari alasan pemilihan 

judul, ruang3lingkup, permasalahan, tujuan3penelitian, kegunaan penelitian, 

metode penelitian, dan3sistematika penulisan. 

BAB II mengemukakan3mengenai tinjauan pustaka3yang terdiri dari 

kajian teoritis yang3berguna untuk acuan melakukan3pembahasan terhadap 

pokok permasalahan,3yang terdiri dari sub-sub bab3yakni tentang tinjauan 

umum tentang pemidanaan, 3tindak pidana, unsur-unsur penegakkan hukum, 

faktor yang mempengaruhi penegakkan hokum, restoratife justice, 

tinjauan3umum kejahatan, tinjauan umum illegal loging, dan teori hukum 

progresif.  

BAB III memuat3tentang hasil penelitian dan3pembahasan yang 

merupakan inti dari3tesis ini yaitu implementasi integrasi kebijakan 

penggunaan sarana penal dan non penal penanggulangan illegal loging oleh 

Kepala Resort3Pemangku3Hutan (KRPH) Muria3Pati Ayam Kabupaten Pati. 

BAB IV merupakan3penutup dari tesis ini3yang berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian dan3pembahasan tentang topik3penelitian. Berdasarkan 
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kesimpulan3ini, penulis akan3memberikan saran yang3diharapkan bermanfaat 

bagi pihak-pihak3yaitu kebijakan kriminal penanggulangan illegal loging di 

Wilayah Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) Muria Pati Ayam 

Kabupaten Pati. 


