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Abstract

Indonesia’s forest resources and watersheds are not contributing as they should to po-

verty reduction, economic and social development, and environmental sustainability. Instead, 

forest areas are threatened with degradation, fragmentation and destruction. A quarter of the 

³VWDWH�IRUHVW�DUHD´�ODFNV�WUHH�FRYHU��,Q�UHFHQW�\HDUV��,QGRQHVLD�KDV�EHHQ�ORVLQJ�XS�WR���PLOOLRQ�

hectares annually, mainly due to illegal cutting and land conversion fueled by excess processing 

capacity and a lack of effective management and law enforcement. Forest loss undermines rural 

livelihoods, ecosystem services and Indonesia’s ability to meet poverty alleviation goals. Poor 

forest governance damages the investment climate, rural economic potential, and Indonesia’s 

competitiveness and international reputation. Forest crime exacerbates problems of budget 

DQG�¿VFDO�EDODQFH��DQG�GLYHUWV�SXEOLF�UHYHQXHV�WKDW�FRXOG�EH�EHWWHU�VSHQW�RQ�SRYHUW\�UHGXF-

tion and development goals. As Indonesia moves from transition to stabilization and growth, 

WKHUH�LV�D�WUHPHQGRXV�RSSRUWXQLW\�WR�KHOS�WKH�JRYHUQPHQW�¿QG�QHZ�ZD\V�RI�PDQDJLQJ�IRUHVW�

areas in partnership with local communities, contributing to democracy, justice, equity, rural 

sector investment, jobs and growth.

Kata Kunci: penegakkan hukum kehutanan, perubahan iklim.

A. Pendahuluan

Pemanasan global adalah isu 

lingkungan hidup yang mengakibatkan 

SHUXEDKDQ� LNOLP� JOREDO� \DQJ� PHQDNXWNDQ��

mulai semarak setelah PBB membentuk 

,3&&� �Intergovermental Panel on Climate 

Change�� SDGD� WDKXQ� ������ ,3&&� DGDODK�

sebuah panel ilmiah yang terdiri dari para 

ahli klimatologi untuk mengkaji perubahan 

iklim. Walau perubahan ilkim akan 

berdampak jangka panjang antara 50-100 

WDKXQ�� WHWDSL� GDPSDNQ\D� XQWXN� QHJDUD�

QHJDUD�EHUNHPEDQJ�VDQJDWODK�EHVDU��'HQJDQ�

dasar itu maka diperlukan tindakan bersama 

dan langkah-langkah yang lebih konkrit dan 

VLJQL¿NDQ�1  

Istilah pemanasan global mugkin 

masih asing bagi masyarakat yang jauh dari 

SXVDW� LQIRUPDVL�� 1DPXQ�� PDX� WLGDN� PDX��

masyarakat harus mngenal dan mengetahui 

tentang pemanasan global. Mengapa? 

Karena dampak yang ditimbulkan sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan manusia. 

Efek pemanasan global dalam jangka 

panjang sangat dahsyat. Indonesia akan 

kehilangan beberapa pulau atau bahkan 

* 'RVHQ�+XNXP�/LQJNXQJDQ�)DNXOWDV�+XNXP�8QLYHUVLWDV�6HEHODV�0DUHW�6XUDNDUWD���DODPDW��-DODQ�-O��.HULQFL�

9,�1R����6DPELUHMR�57�����5:��,;�.DGLSLUR�6ROR�HPDLO��D\XBLJN#\DKRR�FRP��
1 ,�*XVWL�$\X�.HWXW�5DFKPL�+DQGD\DQL��³.HELMDNDQ�GDQ�3HQHJDNDQ�+XNXP�/LQJNXQJDQ�GL�,QGRQHVLD´��6HPLQDU�

1DVLRQDO�3URGL�6��LOPX�/LQJNXQJDQ�816��6HSWHPEHU��������
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kmungkinan Indonesia tenggelam. Seperti 

diketahui bersama Indonesia adalah negara 

NHSXODXDQ��'HQJDQ� QDLNQ\D� SHUPXNDDQ� DLU�

laut karena dampak pemanasan lobal maka 

satu per satu pulaupulau di Indonesia akan 

WHQJJHODP��'DUL�KDVLO�SHQGDWDDQ�'HSDUWHPHQ�

.HODXWDQ� GDQ� 3HULNDQDQ� �'.3��� VHODPD�

2 tahun terakhir ini ada 24 pulau yang 

WHQJJHODP� NDUHQD� SHQJJDOLDQ� SDVLU�� DEUDVL�

GDQ� SHUXEDKDQ� DODP�� 'LSHUNLUDNDQ� VHNLWDU�

2000 pulau akan tenggelam pada tahun 

����������NDUHQD�SHPDQDVDQ�JOREDO�

Lebih dari  dua pertiga kota-kota 

besar di dunia juga akan terkena dampak 

pemanasan global. Salah satunya adalah 

Jakarta atau kota-kota besar di Indonesia 

yang sebagian besar berada di dekat laut. 

Jakarta adalah satu dari 180 kota di dunia 

\DQJ� ���� ZLOD\DKQ\D� EHUDGD� GL� NDZDVDQ�

SDQWDL�EHUHOHYDVL�UHQGDK�\DQJ�WHUDQFDP�ROHK�

naiknya permukaan laut akibat pemanasan 

JOREDO�� 6HODLQ 7RN\R� 1HZ <RUN� 0XPEDL6HODLQ� 7RN\R�� 1HZ�<RUN�� 0XPEDL�

GL� ,QGLD�� 6KDQJKDL� GDQ� 'KDND�� QHJDUD�

ODLQ� \DQJ� WHUDQFDP� VHODLQ� ,QGRQHVLD� &LQD��

,QGLD�� %DQJODGHVK� GDQ� 9LHWQDP�� $SDELOD�

berkurangnya wilayah ini terjadi dan tidak 

diantisipasi dari sekarang maka solusi untuk 

PHPHFDKNDQQ\D� PHPHUOXNDQ� ELD\D� \DQJ�

PDKDO� NDUHQD� KDUXV� PHQFLSWDNDQ� VWUXNWXU�

EDQJXQDQ�SHOLQGXQJ�SDQWDL�\DQJ�NRNRK��MXJD�

biaya untk merelokasi jutaan orang.2

Masyarakat dan pemerintah harus 

berupaya bersama-sama dalam menjaga 

hutan dari kebakaran. Negara-negara lain 

lain memandang kebakaran hutan gambut 

yang kerap terjadi di Indonesia merupakan 

SHQ\XPEDQJ�&2
2
�WHUEHVDU�GL�GXQLD��%DKNDQ��

Indonesia   dituding menjadi negara ketiga 

penyumbang pemanasan global karena 

penebangan hutan dan pembakaran hutan 

\DQJ� FXNXS� EHVDU� WHUMDGL� EHEHUDSD� WDKXQ�

EHODNDQJDQ� LQL�� 3DGD� HUD� RWRQRPL� GDHUDK��

SHQFXULDQ� ND\X� �illegal loging) semakin 

menjadi-jadi. 

Sumber daya alam dan lingkungan ti-

dak pernah lepas dari berbagai kepentingan 

VHSHUWL� NHSHQWLQJDQ� QHJDUD�� NHSHQWLQJDQ�

SHPLOLN� PRGDO�� NHSHQWLQJDQ� UDN\DW� PDX-

pun kepentingan lingkungan itu sendiri. 

Perebutan kepentingan ini selalu menem-

patkan pihak masyarakat sebagai pihak yang 

GLNDODKNDQ�� 7HUEDWDVQ\D� DNVHV� PDV\DUDNDW�

GDODP� SHQJHORODDQ� VXPEHU� GD\D� DODP�� GDQ�

tidak seimbangnya posisi tawar masyarakat 

PHUXSDNDQ�FRQWRK�NODVLN�GDODP�NDVXV�NDVXV�

NRQÀLN�NHSHQWLQJDQ�WHUVHEXW�

Menurunnya kualitas lingkungan hi-

dup dalam 5 tahun terakhir semakin mem-

prihatinkan. Sebetulnya sebelum reformasi 

bergulir system pengelolaan lingkungan su-

dah mulai efektif. Namun perubahan tatanan 

HNRQRPL�� VRFLDO� GDQ� SROLWLN� \DQJ� GLVHUWDL�

dengan perubahan system pemerintahan dari 

sentralistik menjadi otonomi melemahkan 

kepemerintahan termasuk upaya pelestarian 

fungsi lingkungan hidup.

Pelemahan sitem pengelolaan ling-

kungan menimbulkan pelanggaran kaidah-

kaidah dan peraturan pelestarian lingkungan 

KLGXS�� EDLN� SDGD� WLQJNDW� NHELMDNDQ� VDPSDL�

dengan tingkat program dan kegiatan. Aki-

batnya kualitas lingkungan pun menurun 

2 ):,�GDQ�*):��������Potret Keadaan Hutan Indonesia��(GLVL�.HWLJD��)RUHVW�:DWFK�,QGRQHVLD�GDQ�:DVKLQJWRQ�

'�&���*OREDO�)RUHVW�:DWFK��%RJRU�
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sedemikian parah hingga kualitas kehidu-

SDQ� PHQFDSDL� WLQJNDW� \DQJ� PHPEDK\DNDQ�

NHKLGXSDQ�PDQXVLD��%HUEDJDL�EHQFDQD�\DQJ�

terjadi saat ini sudah sulit dikategorikan se-

EDJDL�EHQFDQD�DODP��3DGD�DZDO�WDKXQ������

VDMD��EHUEDJDL�EHQFDQD�OLQJNXQJDQ�\DQJ�WHU-

jadi telah merenggut nyawa lebih dari 2.000 

orang. Nyawa mereka hilang akibat dari 

NHODQJNDDQ�DLU�EHUVLK��EDQMLU�� WDQDK�ORQJVRU�

GDQ� VHEDJDLQ\D�� 6HEXW� VDMD� EHQFDQD� EDQMLU�

EDQGDQJ�� WDQDK� ORQJVRU� GDQ� PDVLK� EDQ\DN�

lagi. Semuanya ini berkaitan erat dengan 

penurunan kualitas lingkungan yang sema-

kin buruk.�

B. Penegakan Hukum Kehutanan di 

Indonesia

Potret hukum dan penegakan hukum 

lingkungan khususnya hukum kehutanan 

sepanjang tahun 2007 semakin tidak 

menunjukkan keberpihakannya terhadap 

lingkungan dan masyarakat korban. Fakta 

terjadinya instrumentasi dan kriminalisasi 

DNWL¿V� OLQJNXQJDQ� VHUWD� SXWXVDQ�SXWXVDQ�

SHQJDGLODQ� \DQJ� EHUVLIDW� PHQJKXNXP��

mempasifkan dan mengesampingkan hak 

dan kewajiban rakyat dalam melaksanakan 

kewajiban peran serta yang dijamin undang-

undang semakin diperburuk karena justru 

WHUMDGL� GL� WHQJDK� PHURVRWQ\D� NHSHUFD\DDQ�

masyarakat atas hukum yang dapat memberi 

ruang keadilan bagi masyarakat dan 

OLQJNXQJDQ�� 6HEDJDL� FDWDWDQ� DZDO� WDKXQ��

Indonesian Center for Environmental Law 

�,&(/�� PHOLKDW� DGD� �� IDNWRU� \DQJ� WXUXW�

mewarnai kemerosotan jaminan hukum 

terhadap lingkungan dan masyarakat selama 

WDKXQ�������\DLWX��3HUWDPD��IDNWRU�NHELMDNDQ��

Sejumlah kebijakan yang lahir sebelum 

WDKXQ������VHSHUWL�88�1R�����7DKXQ������

WHQWDQJ� .HKXWDQDQ�� 8QGDQJ�XQGDQJ� 88�

No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 

%HQFDQD�� 88� 1R�� ��� WDKXQ� ����� 7HQWDQJ�

3HQDWDDQ� 5XDQJ�� 88� 1R�� ��� WDKXQ� �����

WHQWDQJ� (QHUJL�� 88� 1R�� ��� WDKXQ� �����

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

3XODX�3XODX� .HFLO�� 3HUDWXUDQ� 3HPHULQWDK�

1R����������WHQWDQJ�3DQDV�%XPL��3HUDWXUDQ�

3HPHULQWDK�1R����������WHQWDQJ�3HUXEDKDQ�

$WDV� 33� �������� WHQWDQJ� 'DQD� 5HERLVDVL��

33� �������� WHQWDQJ� .HVHODPDWDQ� 5DGLDVL�

3HQJLRQ�GDQ�.HDPDQDQ�6XPEHU�5DGLRDNWLI��

33� ������� WHQWDQJ� 7DWD� +XWDQ� GDQ�

3HQ\XVXQDQ� 5HQFDQD� 3HQJHORODDQ� +XWDQ��

6HUWD� 3HPDQIDDWDQ� +XWDQ�� WHUQ\DWD� WLGDN�

memiliki kemampuan untuk didayagunakan 

sebagai instrumen dalam melakukan 

SHQFHJDKDQ�� SHUOLQGXQJDQ� GD\D� GXNXQJ�

lingkungan dan sumber daya alam bahkan 

EHUNHFHQGHUXQJDQ�OHELK�PHPIDVLOLWDVL�SURVHV�

ekploitasi sumber daya alam. 

)DNWD� EHQFDQD� OLQJNXQJDQ� \DQJ�

WHUMDGL�VHODPD�NXUXQ�ZDNWX�����������\DQJ�

PHQFDSDL�OHELK�GDUL����EHQFDQD�OLQJNXQJDQ��

Semakin menunjukkan bahwa produk 

hukum yang ada belum bisa mengakomodasi 

SHUVRDODQ� WHUVHEXW�� .HGXD�� IDNWRU� SHUDQ�

SHQJDGLODQ�� GDUL� �� NDVXV� EHVDU� OLQJNXQJDQ�

\DQJ� GLSXWXV� VHODPD� ����� VHSHUWL�� 3XWXVDQ�

JXJDWDQ�OHJDO�VWDQGLQJ�:$/+,�GDQ�</%+,�

GDODP� NDVXV� /XPSXU� 3DQDV� /DSLQGR��

3XWXVDQ� *XJDWDQ� /HJDO� VWDQGLQJ� :$/+,�

DWDV�SHQFHPDUDQ�WHOXN�%X\DW��GLEHEDVNDQQ\D�

SHODNX�LOOHJDO�ORJJLQJ�$GHOLQ�/LV�GL�0HGDQ��

�� 5DFKPL�+DQGD\DQL��Op. Cit.
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semakin menunjukkan bahwa pengadilan 

VHEDJDL� XMXQJ� WRPEDN� SHQHJDNDQ� KXNXP��

justru ternyata tidak sensitif terhadap krisis 

lingkungan dan rasa keadilan masyarakat 

dan masih terlalu mengedepankan kebenaran 

formal dan prosedural dibandingkan 

dengan penggalian keadilan substansial. 

(tidak berpihak terhadap lingkungan dan 

PDV\DUDNDW� NRUEDQ�� 6HMDWLQ\D�� SHQJDGLODQ�

WLGDN�ODJL�PHQMDGL�WHPSDW�EDJL�SDUD�SHQFDUL�

keadilan akan tetapi justru pengadilan lah 

yang menyebabkan hukum mandul dari 

rasa keadilan masyarakat dan lingkungan). 

.HWLJD�� SHUMDQMLDQ� ,QWHUQDVLRQDO� GDODP�

rangka perlindungan lingkungan maupun 

perdagangan dimana Indonesia terlibat belum 

dioptimalkan untuk menyelamatkan kondisi 

lingkungan serta menjamin agar masyarakat 

WLGDN� GLUXJLNDQ�� 'DODP� UDQJND� PHQGRURQJ�

WLQJNDW� SHUWXPEXKDQ� HNRQRPL�� SHPHULQWDK�

,QGRQHVLD� VDQJDW� JHQFDU� PHODNXNDQ� XSD\D�

peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui 

perdagangan internasional baik di tingkat 

PXOWLODWHUDO� PHODOXL� :72�� ELODWHUDO� GDODP�

NHUDQJND� )UHH� 7UDGH� $JUHHPHQW� �)7$���

maupun regional dalam kerangka ASEAN. 

1DPXQ� GHPLNLDQ�� NHWHQWXDQ� GDODP� VNHPD�

WHUVHEXW� WHODK� GDQ� EHUSRWHQVL� PHQFLSWDNDQ�

adanya monopoli Sumber daya alam baik 

dalam rangka investasi maupun perlindungan 

NHND\DDQ� LQWHOHNWXDO�� VHUWD� SHPDQIDDWDQ�

6'$� \DQJ� FHQGHUXQJ� HNVSORLWDWLI� �NRQWUDN�

NDU\D� SHUWDPEDQJDQ�� +3+�� GDQ� ODLQ� ODLQ��

\DQJ� GLSDVWLNDQ� DNDQ� PHQJDQFDP� NXDOLWDV�

lingkungan serta menimbulkan kerugian 

bagi masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat 

dari tidak dimasukannya aspek perlindungan 

lingkungan menjadi bagian penting un-

WXN� PHQFHJDK� GDPSDN� OLQJNXQJDQ� \DQJ�

DNDQ� WLPEXO� GDODP� (FRQRPLF� 3DUWQHUVKLS�

Agreement (EPA) antara pemerintah 

Indonesia dengan pemerintah Jepang. 

Pengaturan tentang perlindungan lingkung-

an sangat bersifat umum dan tidak holistik 

yang tidak akan efektif untuk melindungi 

lingkungan dan sumber daya alam. 

6HODLQ� LWX�� WDKXQ� ����� GLWDQGDL� GHQJDQ�

besarnya perhatian dunia terhadap masalah 

pemanasan global (climate change) 

yang pada pertemuan di Bali pada bulan 

'HVHPEHU� ODOX� WHODK� PHQJKDVLONDQ� %DOL�

$FWLRQ� SODQ� \DQJ� EHULVL� XSD\D� \DQJ� SHUOX�

GLODNXNDQ� GDODP� EHQWXN�PLWLJDVL�� DGDSWDVL��

WUDQVIHU�WHNQRORJL�GDQ�PHNDQLVPH�¿QDQVLDO��

7DQWDQJDQ� \DQJ� DNDQ� GLKDGDSL� ,QGRQHVLD�

SDVFD�SHUWHPXDQ�%DOL�VDQJDW�WHUNDLW�GHQJDQ�

Reduction Emission from Degradation and 

Deforestation��5(''��\DQJ�EHUWXMXDQ�XQWXN�

mengurangi tingkat emisi akibat deforestasi 

dan kerusakan hutan. Walaupun bertujuan 

untuk menyelamatkan lingkungan skema 

ini berpotensi menimbulkan dampak bagi 

masyarakat dalam pelaksanaannya.

Beberapa data tentang hukum lingkung-

an yang terjadi pada tahun 2008 adalah seba-

JDL� EHULNXW�� 3HUWDPD�� KXNXP� OLQJNXQJDQ�

(masih) belum memadai dalam menangani 

persoalan lingkungan yang terjadi saat ini. 

.HGXD�� NHELMDNDQ�\DQJ�GLNHOXDUNDQ�SHPHU-

intah diarahkan untuk semakin mendorong 

pertumbuhan ekonomi dimana aspek per-

lindungan lingkungan tidak dijadikan bagian 

SHQWLQJ�XQWXN�PHQFHJDK�GDPSDN�\DQJ�DNDQ�

timbul akibat dari implementasi kebijakan 

WHUVHEXW�6HODLQ�LWX��NRQGLVL�KXNXP�OLQJNXQ-

JDQ�\DQJ�DGD�VDDW�LQL��EHOXP�PHQMDPLQ�DG-

anya perlindungan terhadap lingkungan dan 

PDV\DUDNDW�\DQJ�SRWHQVLDO�WHUNHQD�GDPSDN��



���Handayani, Penegakkan Hukum Kehutanan, Penegakkan Hukum KehutananPenegakkan Hukum Kehutanan

hal ini dikarenakan sifat dari hukum ling-

kungan itu sendiri masih prosedural. Ke-

WLJD�� DNLEDW� GDUL� NHELMDNDQ�\DQJ� VDQJDW� SUR�

ekonomi tersebut menyebabkan komitmen 

pemerintah untuk melaksanakan perjanjian 

internasional di bidang lingkungan menjadi 

WLGDN�VHULXV���.HHPSDW��PDVLK�EXUXNQ\D�SR-

sisi hukum dalam menjamin keadilan ling-

kungan justru diperparah dengan sikap ha-

kim yang tidak sensitif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas 

maka dapat diprediksikan bahwa pada tahun 

�����

1. Kondisi rusaknya lingkungan akan 

VHPDNLQ� WLQJJL�� PHURVRWQ\D� GD\D�

dukung lingkungan tersebut seiring 

dengan merosotnya kualitas dan 

wibawa hukum dalam kepeduliannya 

WHUKDGDS� SHQGHULWDDQ� PDV\DUDNDW�� GDQ�

masa depan lingkungan yang sejatinya 

ditolong oleh hukum itu sendiri.

2. Belum selarasnya penataan ruang 

(terutama di tingkat daerah) dengan 

GD\D� GXNXQJ� OLQJNXQJDQ�� PDVLK�

menguatnya kepentingan fasilitasi 

investasi khususnya dalam kerangka 

SHQLQJNDWDQ� 3HQGDSDWDQ� $VOL� 'DHUDK�

�3$'�� \DQJ� GLSHUSDUDK� GHQJDQ�

PHQLQJNDWQ\D� NULVLV� NHSHUFD\DDQ�

UDN\DW� WHUKDGDS� KXNXP�� PHURVRWQ\D�

tingkat partisipasi rakyat dalam 

PHODNXNDQ�NRQWURO�SHPEDQJXQDQ��DNDQ�

PHQJDNLEDWNDQ� WHUMDGLQ\D� EHQFDQD�

ekologis baik diwilayah hutan maupun 

wilayah perkotaan akan semakin 

PHQLQJNDW� GDUL� VLVL� MXPODK�� IUHNXHQVL�

maupun luasan masyarakat yang akan 

menjadi korban.

��� .HELMDNDQ� \DQJ� SUR� SHUWXPEXKDQ�

ekonomi dengan tidak menjadikan 

aspek perlindungan lingkungan menjadi 

bagian penting dari kebijakan tersebut 

akan mempengaruhi proses penegakan 

hukum lingkungan serta implementasi 

dari perjanjian internasional lingkungan 

maupun perjanjian internasional lainnya 

dimana Indonesia terlibat.

4. Kondisi diatas jelas semakin menunjukan 

dibutuhkannya mekanisme yang jelas 

bagi masyarakat untuk berperan serta 

terhindar dari dampak lingkungan 

dengan perlu semakin dijaminnya 

DNVHV� WHUKDGDS� LQIRUPDVL�� DNVHV� XQWXN�

berpartisipasi serta akses terhadap 

keadilan dalam bidang lingkungan.

C. Politik Hukum Pidana dalam Kasus 

Illegal Logging

Politik hukum merupakan upaya 

untuk melakukan perubahan hukum yang 

berlaku (ius constituendum) dalam rangka 

memenuhi kebutuhan perubahan kehidupan 

dalam masyarakat. Perkembangan kejahatan 

penebangan liar (illegal logging) jika 

dikaitkan dengan ketentuan pidana yang 

berlaku untuk kejahatan penebangan liar 

(illegal logging) tidak lagi dapat memenuhi 

kebutuhan hukum bagi masyarakat untuk 

dapat menanggulangi kejahatan penebangan 

liar (illegal logging).

Beberapa kebijakan pemerintah di 

ELGDQJ� NHKXWDQDQ� EDLN� VHFDUD� QDVLRQDO�

PDXSXQ� VHFDUD� LQWHUQDVLRQDO� GDODP� UDQJND�

penanggulangan kejahatan penebangan 

liar (illegal logging) dikeluarkan sejak 

tahun 2001. Kebijakan pemerintah melalui 

kerjasama regional dan internasional 

kejahatan penebangan liar (illegal logging���

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

memutus jaringan kejahatan penebangan 
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liar (illegal logging) terutama dalam bentuk 

perdagangan kayu atau penyelundupan kayu 

dan ekspor kayu yang berasal dari sumber 

ilegal. Kebijakan pemerintah dalam konteks 

kerjasama regional dan internasional 

LQL�� GLPDNVXGNDQ� XQWXN� � GLDQWDUDQ\D� PH�

nanggapi meningkatnya penyelundupan 

kayu ke berbagai negara. Menurut studi yang 

GLODNXNDQ� 'HSHUWHPHQ� .HKXWDQDQ4 bahwa 

SHQ\HOXQGXSDQ�ND\X�NH�OXDU�QHJHUL�PHQFDSDL��

���VHPELODQ��MXWD�PHWHU�NXELN�GHQJDQ�ULQFLDQ�

���GXD�� MXWD�PHWHU�NXELN�NH�(URSD��GDQ�����

juta meter kubik ke sejumlah negara asia 

ODLQQ\D� �PHOLSXWL� 0DOD\VLD�� +RQJNRQJ��

7KDLODQG� GDQ� )LOLSLQD��� 6DODK� VDWX� FRQWRK�

DGDQ\D� GLVNUHSDQVL� SHQFDWDWDQ� GDWD� HNVSRU�

kayu yang ada di Indonesia dengan laporan 

tentang data impor kayu dari Indonesia yang 

ada di beberapa negara lain pada tahun 2001 

GDSDW�GLJDPEDUNDQ�GL�EDZDK�LQL�

7DEHO�3HUEDQGLQJDQ�QLODL�HNVSRU�ND\X�

ORJ� \DQJ� WHUFDWDW� SHPHULQWDK� ,QGRQHVLD�

dengan negara impor kayu tahun 2001 

�GDODP�'ROODU�$6��

4 .RPSDV����$JXVWXV�������³3HQ\HOXQGXSDQ�.D\X����.DOL�/HELK�%HVDU´��KOP����GDQ����

Negara Keterangan Nilai Ekspor/Impor

Amerika Serikat Impor 

Ekspor

������

�������

Jepang Impor 

Ekspor

����������

����������

Korsel Impor 

Ekspor

���������

���������

Inggris Impor 

Ekspor

47.921

������

Jerman Impor 

Ekspor

������

�����

3HUDQFLV Impor 

Ekspor

0

0

Italia Impor 

Ekspor

�����

�������

Spanyol Impor 

Ekspor

�����

0

Malaysia Impor 

Ekspor

���������

����������

Filipina Impor 

Ekspor

�������

���������

7KDLODQG Impor 

Ekspor

2.448.841

����������

7DLZDQ� Impor 

Ekspor

�������

524.081

&LQD Impor 

Ekspor

����������

170.981.909

�6XPEHU��'HSDUWHPHQ�.HKXWDQDQ��.RPSDV�������������
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'DWD� WHUVHEXW� GL� DWDV� PHQFHUPLQNDQ�

DGDQ\D� SHUEHGDDQ� \DQJ� FXNXS� VLJQL¿NDQ�

antara nilai ekspor kayu yang ada di 

Indonesia dengan nilai impor kayu dari 

Indonesia yang ada di beberapa negara 

importir kayu. Kondisi ini dimungkinkan 

oleh karena baik pengawasan yang kurang 

efektif maupun dimungkinkan karena 

DGDQ\D� SHUEHGDDQ� VLVWHP� SHQFDWDWDQ�

antar negara. Untuk mensikapi kondisi 

VHSHUWL� LQL�� GLSHUOXNDQ� VXDWX� NHUMDVDPD�

internasional dalam rangka memberantas 

kejahatan penebangan liar (illegal logging) 

khususnya kerjasama untuk memutus salah 

satu mata rantai kejahatan penebangan liar 

�LOOHJDO� ORJJLQJ� yaitu penyelelundupan 

kayu atau perdagangan kayu ilegal �LOOHJDO�

WLPHU� WUDGH��� 'DODP� SUDNWHNQ\D� GDWD� \DQJ�

WHUFDWDW� ROHK� SHPHULQWDK�EHOXP� WHQWX� GDSDW�

menggambarkan data yang akurat tentang 

penyelundupan kayu yang sesungguhnya. 

%DKNDQ�PHQXUXW�GDWD�,QWHUQDWLRQDO�7URSLFDO�

7LPEHU� 2UJDQL]DWLRQ� �,772�5 bahwa pada 

tahun 2000 penyelundupan kayu bulat ke 

0DOD\VLD�VDMD�PHQFDSDL����WXMXK��MXWD�PHWHU�

NXELN��VHGDQJNDQ�PHQXUXW�GDWD�\DQJ�DGD�GL�

pemerintah hanya 700.000 meter kubik.

D. Urgensi Memasukkan Kejahatan di 

Bidang Kehutanan dan Lingkungan 

Termasuk di Dalamnya Penebangan 

Liar (Illegal Logging) ke Dalam 

Undang-Undang tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang.

'HVDNDQ�GDUL�EHEHUDSD�/60�OLQJNXQJDQ�

hidup dan kehutanan yang diwakili oleh  

Center for International Forestry Research 

�&,)25�� \DQJ� EHNHUMD� VDPD� GHQJDQ�

3XVDW� 3HODSRUDQ� GDQ� $QDOLVLV� 7UDQVDNVL�

.HXDQJDQ� �33$7.��� EHUVDPD�VDPD� GHQJDQ�

'355,� � \DQJ� DNKLUQ\D�PHPXWXVNDQ� XQWXN�

memasukkan kejahatan di bidang kehutanan 

dan lingkungan termasuk di dalamnya 

kejahatan penebangan liar (illegal logging) 

ke dalam bagian dari Undang-Undang 

WHQWDQJ� 7LQGDN� 3LGDQD� 3HQFXFLDQ� 8DQJ��

Oleh karena itu dalam sub v dan w pasal 2 

D\DW�����88�1RPRU����7DKXQ������WHQWDQJ�

7LQGDN� 3LGDQD� 3HQFXFLDQ� XDQJ� �/HPEDUDQ�

1HJDUD� 5HSXEOLN� ,QGRQHVLD� 7DKXQ� �����

1RPRU� ����� 7DPEDKDQ� /HPEDUDQ� 1HJDUD�

1RPRU������� �VHODQMXWQ\D�GLVHEXW�88�1R��

����������GLUXPXVNDQ�EDKZD�KDUWD�NHND\DDQ�

yang diperoleh dari tindak pidana di bidang 

kehutanan dan di bidang lingkungan hidup 

merupakan salah satu sumber harta yang 

PDVXN� NDWHJRUL� WLQGDN� SLGDQD� SHQFXFLDQ�

uang.

0HQXUXW� 'LUHNWXU� &,)25� ELGDQJ�

)RUHVW� DQG� *RYHUQDQFH� &DSLVWUDQR� bahwa 

memasukkan kejahtan di bidang kehutanan 

dan lingkungan ini ke dalam undang-undang 

WLQGDN� SLGDQD� SHQFXFLDQ� XDQJ� DGDODK�

merupakan langkah penting dalam rangka 

menanggulangi penebangan liar �LOOHJDO�

ORJJLQJ�� Hal ini akan mempersulit pengusaha 

Indonesia dan pengusaha asing yang besar 

untuk terlibat di dalam aktivitas penebangan 

liar �LOOHJDO�ORJJLQJ���/HELK�ODQMXW�&DSULVWDQR�

mengatakan bahwa kerusakan hutan akibat 

penebangan liar �LOOHJDO� ORJJLQJ� hampir 

selalu terkait dengan perusahaan dan operasi 

5 Ibid.
�� &,)25��������³88�7LQGDN�3LGDQD�3HQFXFLDQ�8DQJ�,QGRQHVLD�\DQJ�%DUX�GDSDW�0HQRORQJ�0HQ\HODPDWNDQ´��

KWWS���ZZZ�JRRJOH�FHQGHUDZDVLK�SRV�FRP.
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dalam skala besar yang didedikasikan 

oleh banyaknya transaksi keuangan yang 

PHQFXULJDNDQ�� .HQ\DWDDQ� EDKZD� LQGXVWUL�

kehutanan membutuhkan kayu sebanyak 

lebih dari 70 persen jumlah kayu tahunan 

\DQJ�GDSDW�GLWHEDQJ��VHEHVDU�����MXWD�PHWHU�

kubik).

/HELK� ODQMXW� &DSULVWDQR� EDKZD� EDQN�

dan lembaga keuangan lainnya sering terlibat 

di dalam pembiayaan fasilitas kehutanan 

dengan memberikan pinjaman untuk 

investasi pembelian fasilitas penebangan 

dan pemrosesan kayu. Hal ini berarti bank 

memberikan dukungan kepada perusahaan 

kayu untuk memperoleh lebih dari 50 juta 

meter kubik kayu dari sumber yang tidak 

ada dokumennya dan mungkin berasal dari 

kayu ilegal.7

Oleh karena itu dengan dimasukkannya 

kejahatan penebangan liar (illegal logging) 

NH� GDODP� XQGDQJ�XQGDQJ� SHQFXFLDQ� XDQJ�

tersebut bank akan lebih berhati-hati dalam 

memberikan pinjaman kepada pengusaha 

kayu dan harus memastikan bahwa 

pengusaha tersebut benar-benar tidak terlibat 

dalam aktivitas ilegal. Mekanisme yang 

diatur dalam undang-undang tindak pidana 

SHQFXFLDQ� XDQJ� WHUVHEXW�� PHPEHULNDQ�

tanggung jawab kepada penyedia jasa 

keuangan untuk melaporkan setiap transaksi 

\DQJ� GLFXULJDL� WHUNDLW� GHQJDQ� NHMDKDWDQ� GL�

bidang kehutanan dan lingkungan seperti 

kejahatan penebangan liar (illegal logging) 

kepada Pusat Pelaporan dan Analisis  

7UDQVDNVL�.HXDQJDQ��33$7.��SDOLQJ�ODPEDW�

14 hari kerja terhitung sejak diketahui (Pasal 

��� D\DW� ���� 88� 1R�� ��������� GDQ� SDOLQJ�

ODPEDW����OLPD��KDUL�ROHK�'LUHNWRUDW�%HD�GDQ�

&XNDL� �3DVDO� ��� D\DW� ��� 88�1R�� ����������

Hasil analisis transaksi keuangan yang 

EHULQGLNDVL� WLQGDN� SLGDQD� SHQFXFLDQ� XDQJ�

GLODSRUNDQ� ROHK� 33$7.� NHSDGD�.HSROLVLDQ�

dan Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut 

�3DVDO����KXUXI�J�88�1R�����������

'LPDVXNNDQQ\D� NHMDKDWDQ� GL� ELGDQJ�

kehutanan dalam undang-undang tentang 

SHQFXFLDQ� XDQJ� VHEDJDLPDQD� GLMHODVNDQ� GL�

DWDV�� PDND� GLKDUDSNDQ� GDSDW� PHQJXQJNDS�

pelaku-pelaku intelektual yang bermain di 

belakang kejahatan penebangan liar �LOOHJDO�

ORJJLQJ��� .HQGDWL� GHPLNLDQ�� GLSHUOXNDQ�

komitmen yang kuat untuk memberantas 

penebangan liar �LOOHJDO�ORJJLQJ� dari semua 

pihak yang terkait terutama perbankan 

sebagai penyedia jasa keuangan oleh karena 

pihak bank dalam hal ini akan terbentur 

dengan prinsip kerahasiaan bank dan prinsip 

PHQMDJD�NHSHUFD\DDQ�QDVDEDK��8QWXN� WHWDS�

PHQMDJD� NHSHUFD\DDQ� QDVDEDK� PDND� EDQN�

harus memegang teguh prinsip kerahasiaan 

EDQN� GDQ� SULQVLS� NHKDWL�KDWLDQ�� VHPHQWDUD�

pihak bank dalam melaksanakan undang-

XQGDQJ�WHQWDQJ�SHQFXDLDQ�XDQJ�WHUVHEXW�WHQWX�

KDUXV� VHODOX� PHPLOLNL� LQVWLQJ� NHFXULJDDQ�

terhadap nasabah yang mempunyai saldo 

dalam jumlah besar. Artinya bank harus 

dapat memastikan bahwa uang simpanan 

nasabah itu berasal dari sumber yang legal. 

.HFXULJDDQ� EDQN� WHUKDGDS� QDVDEDK� DNDQ�

mengganggu kenyamanan nasabah untuk 

menyimpan uangnya pada bank tersebut 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

simpati nasabah terhadap bank yang 

EHUVDQJNXWDQ�� 2OHK� NDUHQD� LWX�� GLSHUOXNDQ�

7 Ibid.
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profesionalisme dan komitmen yang kuat 

bagi pihak perbankan itu sendiri dalam 

rangka mengimplementasikan undang-

XQGDQJ� SHQFXFLDQ� XDQJ� WHUVHEXW�� $UWLQ\D�

bahwa harapan untuk dapat memberantas 

penebangan liar �LOOHJDO� ORJJLQJ� melalui 

XQGDQJ�XQGDQJ� SHQFXFLDQ� XDQJ� LQL�� KDUXV�

menjadi komitmen semua pihak termasuk 

pihak perbankan itu sendiri.

E. Penutup

3RWUHW� SHQHJDNDQ� KXNXP� OLQJNXQJDQ��

khususnya hukum kehutanan dalam 

PHQJDQWLVLSDVL� GDPSDN� FOLPDWH� FKDQJH� GL�

Indonesia masih sangat lemah. Beberapa 

kendala dan hambatan penegakan hukum 

lingkungan khususnya hukum kehutanan 

VHEDJDL�NRQWULEXWRU�GDPSDN�FOLPDWH�FKDQJH�

DGDODK�OHPDKQ\D��VXEVWDQVL�KXNXP��VWUXNWXU�

hukum dan budaya hukum sehingga 

perlu dilakukan pembenahan pada ke 

tiga aspek tersebut. Salah satu konsep 

pengelolaan hutan yang harus dipahami 

oleh berbagai stakeholders terutama dalam 

era desentralisasi adalah pengelolaan hutan 

\DQJ�GLGDVDUNDQ�DWDV�'DHUDK�$OLUDQ�6XQJDL�

�'$6���\DQJ�DUHDOQ\D�OLQWDV�EDWDV�NDEXSWHQ�

GDQ� NRWD� EDKNDQ� SURYLQVL�� VHKLQJJD�

pengurusan dan pengelolaannya tentu 

WLGDN� ELVD� GLEDJL�EDJL� GDQ� GLSHFDK�SHFDK�

sesuai dengan batas-batas administrasi 

pemerintahan. Mengingat fungsi ekologi dan 

VRVLDO� EXGD\D�� PDND� GLEXWXKNDQ� NRKHUHQVL�

NRPLWPHQ��YLVL�GDQ�PLVL�VHPXD�VWDNHKROGHU�

yang terkait dengan sistem pengelolaan 

hutan terutama pemerintah pusat dan daerah 

termasuk masyarakat adat. Peran pemerintah 

pusat tidak bisa lepas begitu saja terutama 

yang terkait dengan upaya perlindungan 

KXWDQ� VHFDUD� JOREDO�� 'HPLNLDQ� MXJD� MLND�

dikaitkan dengan kemampuan daerah dari 

VHJL� VXPEHU�GD\D�PDQXVLD�� LQIUDVXNWXU�GDQ�

fasilitas sarana dan prasarana serta akses 

LQIRUPDVL� GDQ� WHNQRORJL�� PDND� SHPHULQWDK�

daerah masih memerlukan dukungan dan 

bantuan dari pemerintah pusat. 
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