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RINGKASAN EKSEKUTIF

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia
dan ditempatkan pada urutan kedua dalam hal tingkat keanekaragaman
hayatinya. Hutan Indonesia memberikan manfaat berlipat ganda, baik
secara langsung maupun tidak langsung kepada manusia untuk memenuhi
hampir semua kebutuhan manusia. Hutan di Indonesia memiliki nilai
ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya bagi negara dan khususnya bagi
masyarakat setempat. Jika berbagai peranan itu tidak seimbang, yang satu
lebih ditekankan daripada yang lainnya, maka keberlanjutan hutan akan
semakin terancam.
Menurut data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan hidup, total
luas daratan di Indonesia kurang lebih 187.918,3 juta hektar (ha) pada
tahun 2013. Dari total luas daratan tersebut, area berhutan diketahui
sebesar 96.4908 juta ha dan area yang tidak berhutan seluas 91.427 juta
ha. Sayangnya luas hutan tersebut tidak terlindungi dengan baik, setiap
tahunnya

luas

hutan

Indonesia mengalami

penurunan

luas

akibat

deforestasi (hilangnya hutan) yang terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan
hasil analisa Forest Watch Indonesia (FWI), laju deforestasi di Indonesia
dalam tiga periode mengalami penurunan yakni dua juta ha pertahun
dalam kurun waktu 1980-1990-an, sekitar 1,5 juta pertahun selama 20002009, Sedangkan pada periode 2009-2013 diperkirakan sekitar 4,5 juta ha
atau sekitar 1,3 juta ha hutan di seluruh Indonesia mengalami deforestasi.
Pada laju deforestasi yang sama maka diperkirakan pada tahun 2023,
hutan alam di beberapa provinsi di Indonesia termasuk provinsi-provinsi di
Sumatera, yaitu Riau, kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan akan
habis.
Selain hutan di Provinsi Sumatera, hutan di provinsi lain yang ada di
Indonesia juga mengalami ancaman kehabisan hutan yang sama akibat
deforestasi antara lain hutan di Jawa pada tahun 2020. Sedangkan hutan
di Bali-Nusa Tenggara hanya akan tersisa 0,08 juta ha, Maluku 2,73 juta
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ha, Kalimantan 21,29 juta ha, dan Papua 33,45 juta ha. Diperkirakan pada
tahun 2030 hutan di Jawa dan Bali-Nusa Tenggara akan habis, Maluku
tersisa 1,12 juta ha, Sulawesi 5,54 juta ha, Kalimantan 15,79 juta ha dan
Papua 2,82 juta ha.
Cepatnya laju deforestasi pada hutan Indonesia, disebabkan oleh
berbagai faktor. Faktor percepatan deforestasi yang dimaksud adalah
perambahan/pembalakan sebagai faktor terbesar, yaitu 60%. Konversi
hutan juga merupakan faktor percepatan deforestasi, yaitu sebesar 22%.
Penggunaan

jalan

raya

merupakan

faktor

selanjutnya,

yaitu

16%.

Sedangkan pertambangan merupakan faktor deforestasi paling sedikit,
yaitu sebesar 0,6%.
Selain sebagai faktor terbesar dalam pendorong laju deforestasi,
pembalakan liar juga menjadi ancaman kepunahan fungsi ekologi hutan
tropis Indonesia pembalakan liar yang terjadi di Indonesia menimbulkan
dampak

yang

sangat

luas

terhadap

kondisi

lingkungan

sekaligus

kelangsungan fungsinya bagi kehidupan berbagai komunitas secara lintas
generasi. Kerusakan ini juga menimbulkan ancaman bagi lingkungan
seikitar, seperti ancaman kekeringan, bahaya banjir, tanah longsor,
kebakaran, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan
iklim. Selain itu pembalakan liar juga menimbulkan kerugian keuangan
negara, yaitu pendapatan negara dari sektor kehutanan.
Pembalakan liar tidak dapat dibiarkan begitu saja, penanggulangan
atas pembalakan liar perlu dilakukan oleh setiap pihak sehingga dapat
menekan angka kerusakan yang ditimbulkan dan menekan angka kerugian
yang dialami akibat pembalakan liar. Pada 2004-2012 tercatat telah terjadi
setidaknya 2.494 kasus penebangan ilegal di 8 provinsi, dan sebagian besar
terkait dengan pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan ilegal.
Akibat

kejahatan

ini

negara

berpotensi

merugi

Rp276,4

triliun.

Penanggulangan pembalakan liar tidak hanya terbatas dalam kerangka
upaya penegakan hukum saja, upaya penanggulangan pembalakan liar
harus diiringi dengan upaya pencegahan dari setiap pihak yang berkaitan
dengan upaya pelestarian dan perlindungan hutan di Indonesia.
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Masalah pembalakan liar merupakan permasalahan yang sangat
kompleks, sebab praktik pembalakan liar menimbulkan dampak yang
sangat merugikan negara Indonesia, baik dari segi ekonomi, pelindungan
hutan dan ekosistem serta lingkungan sekitar. Selain itu pembalakan liar
juga akan menimbulkan kerugian dan membahayakan bagi warga sekitar
dan masyarakat hukum adat yang selama ini hidup berdampingan dan
bergantung pada hutan.
Pengesahan UU No. 18 Tahun 2013 merupakan momentum yang
sangat penting bagi penanggulangan pembalakan liar di hutan-hutan
Indonesia. Sebab UU No. 18 Tahun 2013 menuangkan pengaturan yang
lebih baik tentang peranan pemerintah daerah dan perlindungan hak
masyarakat hukum adat agar dapat meningkatkan upaya pencegahan
dalam

pembalakan

kebutuhan

liar

serta

penegakan

ketentuan

hukum

saat

yang
ini,

lebih

sesuai

seperti

dengan

pengaturan

pertanggungjawaban korporasi bagi para pelaku korporasi, dan pengaturan
yang memperluas kewenagan PPNS kehutanan dalam menyidik perkara
pembalakan liar.
Namun sejak dinyatakan berlaku pada tahun 2014, UU No. 18 Tahun
2013 belum juga memberikan manfaat sebagaimana diinginkan dalam
pembentukannya. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih tingginya angka
deforestasi terhadap hutan Indonesia, banyaknya sengketa antara pemilik
izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat sekitar hutan, serta belum
terbentuknya

pencegahan

dan

pemberantasan

perusakan

hutan

sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.18 Tahun 2013.
Sehubungan dengan hal tersebut maka permasalahan yang akan
diteliti dalam penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang No. 18
Tahun 2013 dalam Penanggulangan Pembalakan Liar. Permasalahan
tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:
a. Bagaimana implementasi UU No. 18 Tahun 2013 berkaitan dengan
aspek pencegahan khususnya aspek perlindungan hak masyarakat adat
dan pemberian izin pemanfaatan hutan dari pemerintah daerah dalam
penanggulangan pembalakan liar?
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b. Bagaimana implementasi UU No. 18 Tahun 2013 berkaitan dengan
aspek pemberantasan tindak pidana pembalakan liar khususnya aspek
pertanggungjawaban pidana korporasi dan pelaksanaan penyidikan
tindak pidana pembalakan liar serta koordinasi antar aparat penegakan
hukum?
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa walaupun Undangundang

ini

telah

mengusung

beberapa

materi

baru

yang

dapat

dikategorikan sebagai pengaturan hukum yang cukup progresif. Seperti
ketentuan

mengenai

perlindungan

pemberdayaab

terhadap

hak-haknya.

masyarakat
Namun

sekitar

dalam

hutan

praktik

dan

terdapat

beberapa kendala substansial yang menyebabkan implementasi ketentuan
mengenai perlindungan hak-hak masyarakat sekitar hutan berbenturan
dengan ketentuan pencegahan. Kendala yang dimaksud adalah:
a. Kategorisasi

masyarakat

sekitar

hutan

yang

yang

diperbolehkan

menebang kayu untuk kebutuhan hidupnya atau untuk tujuan nonkomersial;
b. Batasan dari perbuatan “melakukan perladangan tradisional dan/atau
melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan
hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan
komersial;
c. keharusan masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh izin dari
pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selain adanya friksi antara perlindungan perlindungan hak-hak
masyarakat sekitar hutan dengan beberapa ketentuan pencegahan, adanya
perubahan terkait dengan ketentuan perizinan pemanfaatan hutan yang
lebih banyak dilakukan di tingkat pemerintah pusat, juga menimbulkan
kesulitan dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap ijin oleh
pemerintah daerah selaku pihak yang lebih dekat dengan hutan sehingga
pemerintah daerah sulit melakukan pengamanan hutan.
Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah keterlibatan peran Pemda dalam pemanfaatan hutan ternyata
belum signifikan karena Pemda tidak lagi memiliki kewenangan koordinasi
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antar

sektor

dalam

hal

pengelolaan

hutan.

Selain

itu

belum

terselenggaranya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan
dan pemberantasan perusakan hutan mempersulit pemerintah daerah
membantu pengelolaan dan pengamanan hutan.
Dari segi penegakan hukum, UU No. 18 Tahun 2013 telah membawa
ketentuan yang lebih mutakhir dalam perluasan subjek hukum dalam
pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembalakan liar, yaitu
perorangan dan koporasi, baik korporasi berbadan hukum maupun
korporasi tidak berbadan hukum. Selain itu untuk mempermudah menjerat
pelaku korporasi, diatur juga mengenai kegiatan pembalakan liar secara
terorganisir yang dapat dikenakan pada dua orang atau lebih.
Namun, dalam pelaksanaan sulit sekali menjerat pelaku korporasi.
Sehingga perluasan subjek hukum dalam UU No. 18 Tahun 2013 belum
mencapai target yang diinginkan. Dari dua daerah objek penelitian, belum
ada satupun tersangka maupun terpidana yang diproses atas nama
korporasi.
Sedangkan dari segi penyidikan dan koordinasi antar aparat yang
berwenang didalamnya diketahui bahwa kinerja penegakan hukum oleh
aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan memberantas tindak
pidana illegal logging ini masih rendah hal tersebut dipicu oleh kurangnya
pendisiplinan dan pembinaan terhadap para penegak hukum. Hal lain yang
mempengaruhi rendahnya komitmen penegakan hukum ialah tidak adanya
integritas

moral

yang

tinggi

dari

aparat

penegak

hukum

dalam

menuntaskan kasus-kasus illegal logging, kurangnya maksimalisasi peranperan dalam peradilan dan yang paling utama adalah dibutuhkan
kesamaan visi, kerjasama yang sinergis di antara aparat penegak hukum
(polisi, hakim, jaksa, lembaga peradilan) dalam upaya pemberantasan dan
penyelesaian kasus-kasus illegal logging.
Sedangkan terkait dengan rencana pembentukan lembaga sesuai
dengan amanat Pasal 51 UU No. 18 Tahun 2013, terdapat 2 pendapat yang
berbeda. Pihak yang tidak setuju menyatakan bahwa pembentukan
lembaga tersebut tidak lagi dibutuhkan sebab tidak ada kendala dalam
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proses penegakan hukum. Sedangkan pihak yang setuju menyatakan
bahwa pembentukan lembaga adalah sebuah kebutuhan yang mendesak
untuk

melindungi

hutan

indonesia

dari

perusakan

sistemik

dan

berkelanjutan.
Untuk

meningkatkan

efektivitas

penegakan

hukum

dalam

implementasi UU No. 18 Tahun 2013, dibutuhkan perubahan beberapa
ketentuan khususnya terkait dengan perlindungan hak masyarakat adat,
dan kewenangan pemda khususnya dalam pengamanan hutan. Terkait
dengan pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dilakukan pelatihan
bagi aparat penegak hukum khususnya mengenai entitas korporasi dalam
hukum di Indonesia.
Pembentukan lembaga gakkum sebagaimana diamanatkan dalam UU
No. 18 Tahun 2013 merupakan kebutuhan yang mendesak, oleh sebab itu,
kesepakatan para pihak yang harus bekerjasama dalam lembaga tersebut
dibutuhkan. Presiden selaku pengambil keputusan tertinggi harus dapat
mendorong pembentukan lembaga tersebut.
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