
 
 

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang. 

Hutan merupakan salah satu dari karunia dan amanah dari Tuhan Yang 

Maha Esa, Hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam (SDA) yang 

sangat berharga dan bermanfaat bagi seluruh mahluk hidup khususnya 

kekayaan dan keanekaragaman yang terkandung di dalamnya, salah satunya 

kekayaan alam yang tekandung adalah kayu, yang memiliki banyak manfaat 

bagi manusia, dan dapat digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup 

bagi manusia selain memiliki banyak kekayaan dan keanekaragaman, hutan 

juga menjadi tempat tinggal dan berkembangnya berbagai jenis mahluk hidup, 

dengan demikian peran hutan memiliki peran yang sangat signifikan bagi 

kelangsungan banyak mahluk hidup di seluruh muka bumi ini, termasuk 

generasi mendatang, kerusakan dan kesalahan dalam mengelola hutan akan 

memberikan dampak buruk bagi generasi mendatang, pada dasarnya hutan 

bukan hanya digunakan sebagai pelindung atas sumber daya alam, iklim, 

tanah, maupun pemenuhan kebutuhan atas kayu dan produk lainnya, 

melainkan lebih dari itu dimana hutan juga digunakan sebagai tempat 

berkembangnnya banyak flora dan fauna, untuk itu diperlukannya 

perlindungan demi kepentingan banyak pihak.  

Hutan memiliki kaitan yang sangat erat dengan lingkungan, karena hutan 

merupakan bagian dari lingkungan itu sendiri, di mana terdapat hutan yang 

luas, maka terdapat kekayaan alam yang tidak terhingga nilainya dan 

keanekaragaman mahluk hidup yang berkembang di dalamnya, antara manusia 

dan hutan pada dasarnya keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan 

memiliki pengaruh besar bagi banyak mahluk hidup lainnya, hubungan yang 

timbul antara keduanya adalah timbal balik, jika manusia bersikap dan 

menghargai hutan maka hutan juga akan membalas dengan hasil yang positif 

dan sebaliknya, jika manusia melakukan pencemaran dan kerusakan terhadap 

hutan maka hutan akan memberikan dampak buruk kepada manusia dengan 

telah rusaknya hutan dan tercemarnya hutan dengan begitu alam akan 

berusaha untuk mencari keseimbangan, dan umumnya pada saat alam mencari 
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keseimbangan akan memberikan dampak negatif tertentu bagi manusia dan 

mahluk hidup lain. 

Indonesia merupakan Negara dengan kepulauan terbesar di dunia1, dengan 

letak yang sangat strategis dan unik, yakni di antara samudera Hindia dan juga 

Samudera Pacific serta berada di antara dua benua yakni benua asia dan juga 

benua australia/oseania2. Kelebihan lain yang di miliki indonesia tidak hanya 

letaknya yang begitu strategis, tetapi juga kekayaan alam yang sangat luar 

biasa dan beranekaragam, tetapi atas seluruh kekayaan alam yang ada tidak 

akan memiliki arti jika tidak mampu atau kurang mampu dalam mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, berdasarkan alasan tersebut 

membuat masyarakat di Indonesia tidak memiliki kesempatan dan tidak dapat 

menikmati kekayaan alam yang dimiliki, dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni ditulis pada Pasal 33 ayat (3) 

yang berbunyi bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya 

kemakmuran rakyat”, maksud dari kemakmuran pada Pasal ini adalah 

kekayaan alam yang dinikmati oleh generasi sekarang, haruslah dapat 

dinikmati oleh generasi mendatang juga, pembangunan-pembangunan dalam 

Negara tidak hanya berfokus mengejar kemakmuran lahiriah saja melainkan 

diperlukannya suatu keseimbangan antara keduannya, oleh sebab itu dalam 

menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam harus seimbangan dan 

juga keselarasan antara keserasian hutan dengan generasi mendapat, sehingga 

generasi mendatang juga dapat menikmati kekayaaan alam, di sisi lain 

pembangunan industry tidak dapat dihindarkan oleh Negara karena dengan 

munculnya banyak industry akan meningkatkan lapangan kerja, untuk itu 

dalam menjalankan pembangunan harus didasari atas pembangunan yang 

berkelanjutan demi generasi kedepan. 

                                                           
1Bphn.go.id,”Indonesia Merupakan Negara Kepulauan yang Terbesar Di Dunia”, 

https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA 

KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA diakses pada 7 april 2019 pukul 10.34 WIB. 
2 Fiedri Dasril, “Letak Geografis Indonesia “, 

http://encyclopediaindonesia.blogspot.com/2012/11/letak-geografis-indonesia-indonesia.html 

diakses pada 7 April 2019 pukul 10.50 WIB. 
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Bahwa Untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan juga harus 

memperhatikan keadaan dan alam sekitar salah satunya adalah hutan, hutan 

diindonesia memiliki kondisi vegetasi yang tumbuh dan berkembang dengan 

beragam, hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam tidak hanya 

sebagai sumber daya kayu, melainkan lebih dari itu dimana hutan menjadi 

salah satu komponen lingkungan hidup bagi banyak mahluk hidup 

dimukabumi ini3, sehingga dalam pembangunan harus memperhatikan kondisi 

alam juga demi kepentingan banyak mahluk hidup dan generasi mendatang. 

Tetapi sayangnya di Indonesia banyak pihak yang tidak bertanggung jawab 

melakukan pengrusakan dan pembalakan liar di hutan Indonesia, yang 

mengakibatkan luas hutan Indonesia menjadi berkurang dengan berjalannya 

waktu, tindakan pembalakan yang timbul dan semakin marak memunculkan 

kekhawatiran pada hutan di Indonesia yang semakin parah kondisinya dan 

juga menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Negara, untuk itu 

dirumuskan sebuah aturan untuk mengurangi maraknya tindakan pembalakan 

liar, yakni dalam Undang-Undang Nomor  18 Tahun 2013 tentang pencegahan 

dan pemberantasan kerusakan hutan yang disingkat dengan UU P3H, pada 

Pasal 1 angka 4 mendefinisikan pembalakan liar adalah “semua kegiatan 

pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.”. Artinya 

suatu kegiatan hutan yang memiliki kaitan dengan kegiatanpengelolaan, 

pemanenan serta penebangan dan juga perdagangan hasil hutan kayu yang 

tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia 

ataupun juga aktivitas serta kegiatan kehutanan yang belum dilengkapi dengan 

izin padahal kegiatan tersebut menimbulkan kerusakan pada hutan, yang juga 

di definisikan pada Pasal 1 ayat (4), ayat (6), dan juga ayat (10). 

Bahwa berdasarkan data stastistik oleh direktorat jendral planologi dan 

kehutanan dan tata lingkungan, kementrian lingkungan hidup dan kehutanan, 

menjelaskan bahwa “Pada tahun 2015 indonesia memiliki luas hutan sebesar 

29,7 juta Ha hutan lindung, 27,4 juta Ha hutan konservasi, 26,8 juta Ha hutan 

produksi terbatas, dan 29,3 juta Ha untuk hutan produksi, dan luas hutan yang 

                                                           
3 Masdani, Penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang (Money Laundering) terhadap Kejahatan Kehutanan (illegal Logging), Tesis, (Medan: 

Universitas Sumatera Utara, 2005), Hal. 48 
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dapat dikonversi seluas 12,9 juta Ha, sehingga total seluruh hutan yang ada di 

Indonesia diperkirakan sebanyak 128 juta Ha”4. Dan berdasarkan data tersebut 

dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki kawasan hutan dengan angka yang 

terbilang fantastik dan membawa kebanggan bagi Indonesia sebagai Negara 

dengan kekayaan hutan alam yang besar, tetapi sayangnya setiap tahun terus 

mengalamai penurunan jumlah. Dari total hutan tersebut Indonesia hanya 

menyisikan 29,7 juta Ha hutan lindung, yang merupakan kawasan hutan 

berdasarkan keadaan dan fisik wilayahnya, perlu untuk dilakukan pembinaan 

dan mempertahankannya guna kepentingan hidrologi, dan juga pentutup 

vegetasi secara tetap, yakni dengan mengatur tata air, mencegah timbulnya 

erosi, serta mencegah banjir, serta mempertahankan keberlangsungan dan 

kesuburan pada kondisi tanah, baik di dalam kawasan hutan yang berkaitan 

maupun kawasan sekitar yang terkena dampak.5 

Kota Batam merupakan salah satu kota Industri di Indonesia, sebagai salah 

satu kota Industri, kota Batam juga memiliki kawasan hutan lindung yang 

tergolong luas, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) kota Batam Nomor  2 

Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yakni pada 

Pasal 17 huruf a menjelasakan bahwa “Kawasan Hutan Lindung Bukit 

Dangas, Kawasan Hutan Lindung Sei Harapan, dan Kawasan Hutan Lindung 

Bukit Tiban di Kecamatan Sekupang, Kawasan Hutan Lindung Sei Ladi di 

Kecamatan Lubuk Baja, Kawasan Hutan Lindung Batu Ampar II di 

Kecamatan Batu Ampar, Kawasan Hutan Lindung Nongsa I dan Kawasan 

Hutan Lindung Nongsa II di Kecamatan Nongsa, Kawasan Hutan Lindung 

Duriangkang dan Kawasan Hutan Lindung dan Tanjung Piayu di Kecamatan 

Sei Beduk”, Bahwa keseluruhan kawasan tersebut termasuk dalam kawasan 

hutan lindung, dan perlu dijaga kelestariaan dan keberadaannya karena 

sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta untuk memelihara 

kesuburan tanah. 

                                                           
4Lokadata.beritagar.id, “Luas Hutan Indonesia”, https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/luas-

hutan-di-indonesia, diakses pada 10 April 2019. 
5Publikasi Statistik Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015. 
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Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Stastistik Kota Batam tahun 2014 

memperkirakan bahwa luas hutan yang terdapat di Kota Batam adalah sebesar 

Kawasan Hutan Lindung seluas 12.890,8 Ha di 12 lokasi hutan lindung, 

Kawasan Hutan Wisata (Muka Kuning) seluas 2.065,62 Ha, Kawasan Hutan 

Lindung T.Buru (Rempang, Galang) seluas 16.000 Ha, Kawasan Hutan 

Produksi seluas 11.967,90 Ha, Kawasan Hutan Bakau seluas 18,366 Ha, 

Kawasan Hutan konversi seluas 9.282,77 Ha6, bahwa jumlah luas hutan di 

Kota Batam dan sekitarnya terbilang sangat luas, tetapi sayangnya jumlah 

hutan semakin berkurang dengan berjalannya waktu, mulai dari kerusakan 

yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, pengeksploitasian hutan oleh pihak 

yang tidak bertanggung jawab, maupun yang disebabkan oleh kebakaran 

hutan, bahwa data terbaru yakni tahun 2019 menyebutkan bahwa telah terjadi 

kebakaran hutan di Kota Batam seluas 30 Ha hingga 40 Ha di lokasi Hutan 

Lindung Sei Harapan, sekitar hutan pada Daerah Sembulang, Bandara Hang 

Nadim, serta Tempat Pembuangan Akhir (TPA) telaga punggur.7, dengan 

ditambahnya maraknya pembalakan liar (illegal logging) akan mempercepat 

kerusakan hutan dan mempercepat penyusutnya hutan di Kota Batam. Untuk 

itu perlu dilakukannya pengawasan yang ketat dan penegasan kepada pihak 

yang tidak bertanggung jawab, serta pemberikan sanksi yang tegas untuk 

mencegah tindakan pembalakan liar berkembang pesat.Oleh karena itu atas 

dasar latar belakang yang telah di paparkan maka penelititertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN 

PEMBALAKAN LIAR  DI KOTA BATAM BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR  18 TAHUN 2013 TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENGRUSAKAN HUTAN” 

  

                                                           
6batamkota.bps.go.id, “luas hutan dan persentase hutan menurut fungsinya 2014”, 

https://batamkota.bps.go.id/statictable/2015/12/17/34/luas-hutan-dan-persentase-hutan-menurut-

fungsinya-2014.html, diakses pada 7 April 2019 pukul 14.35 WIB. 
7 “Antaranews.com, “ha hutan lindung di Batam terbakar” 

https://www.antaranews.com/berita/797313/40-ha-hutan-lindung-di-batam-terbakar diakses pada 

tanggal 7 april 2019, pukul 15.09 WIB. 
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B. Rumusan Masalah. 

Bahwa berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat 

beberapa permasalahan di antaranya adalah sebagai berikut : 

1. Apa faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan pembalakan liar di 

Kota Batam ? 

2. Apakah terdapat penurunan tingkat kejahatan pembalakan liar di Kota 

Batam pada tahun 2014-2019 ? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian. 

1. Tujuan penelitian. 

Bahwa berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitan yang akan 

dilakukan bertujuan untuk : 

a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya pembalakan 

liar di Kota Batam. 

b. Untuk mengetahui kejahatan pembalakan liar di Kota Batam 

mengalami kenaikan atau penurunan. 

2. Manfaat penelitian. 

Berikut adalah manfaat yang diharapakan peneliti dari penelitian ini 

adalah : 

a. Berdasarkan segi teoritis, diharapkan penelitian skripsi ini memberikan 

manfaat sumbangan pemikiran untuk lebih berkembangnnya ilmu 

pengetahuan secara umum, dan secara khusus diharapkan memberikan 

informasi dan perkembangan dibidang ilmu hukum pidana yang 

berkaitan dengan tindakan pembalakan liar. 

b. Berdasarkan segi praktis, diharapkan dapat memberikan saran dan 

tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait, serta pedoman 

dalam perbaikan tekhusus kepada pihak terkait dengan masalah 

penelitian ini dan berguna bagi pihak yang berminat untuk meneliti 

permasalahan yang sama 
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