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ABSTRAK 
 

Skripsi ini berjudul Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Kejahatan 
Korporasi Di Bidang Kehutanan. Hutan merupakan sumber daya alam yang 
mempunyai banyak manfaat. Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Allah 
SWT, Hutan mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan manusia. 
Tetapi manfaat tersebut tidak dipergunakan dengan baik, sebagian hutan telah rusak. 
Pemerintah dihadapkan dengan berbagai masalah. Salah satu masalah yang paling 
krusial adalah permasalahan kerusakan hutan yang disebabkan penbangan liar atau 
yang lebih dikenal dengan istilah Ilegal Logging. Penyebab lain rusaknya hutan 
karena banyaknya orang yang melakukan penebangan liar yang tidak sesuai dengan 
Izin pemanfaatan hutan yang ditetapkan pejabat berwenang. Terjadinya praktik 
penebangan pohon di kawasan hutan secara berlebihan dilakukan oleh sekelompok 
orang secara terorganisir, Kejahatan terorganisir ini dilakukan oleh korporasi, 
Korporasi melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai jatah tebang yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah. Perbuatan yang demikian bertentangan dengan Hukum 
yang berlaku, Ilegal Loging dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan.  

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Sanksi Pidana dalam 
kejahatan korporasi dibidang kehutanan. Bagaimana Perspektif Fiqh Jinayah 
Terhadap Kejahatan Korporasi dibidang Kehutanan. 

Jenis Penelitian ini hanya menggunakan bahan pustaka (Library Research) 
jenis penelitian  literatur/ kepustakaan (library reseach). Penelitian dilakukan dengan 
jalan membaca, menelaah buku-buku/kitab, dan kaidah-kaidah hukum normatif. 

Kejahatan korporasi dibidang kehutanan adalah suatu perbuatan yang tidak 
hanya melanggaran peraturan Perundang-Undangan yang diancam dengan suatu 
sanksi tapi juga melanggar norma agama sosial dan budaya. Untuk menjaga 
kelestarian hutan pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk menanggulagi 
kejahatan di bidang kehutanan yang dilakukan oleh korporasi, maka perlu dilakukan 
pengenaan sanksi pidana yang berat bagi korporasi yang melakukan kejahatan di 
bidang kehutanan. Di dalam Islam perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak 
pidana (Jinayah) karena perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat dan 
mengakibatkan kerusakan alam (lingkungan), perbuatan tersebut telah mengandung 
tiga unsur yaitu pertama Al-rukn al-syar‟i atau unsur formil ialah adanya Undang-
Undang yang tegas terhadap sanksi pelaku tindak pidana, kedua Al-rukh al-madi atau 
unsur materil ialah seorang dapat dijatuhkan pidana jika benar-benar melakukan 
tindak pidana, ketiga Al-rukn al-adabi atau unsur moril ialah orang yang salah bisa 
dimintai pertanggung jawaban. Islam juga mengenal adanya korprorasi ini terbukti 
dengan beberapa ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang kelompok atau korporasi.  

 
Kata kunci: Penebangan, Korporasi, Fiqh Jinayah 

 



 

 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1581987 dan 0543 b/U1987, tanggal 22 
Januari 1988. 

A. Konsunan Tunggal 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 



 
 
 
 
 

 ج
 ح
 خ
 د
 

 ر
 
 
 
 

 ض
 ط

 
 ع

 
 ف

 
 
 
 
 

 و
 

 ء
 

Alif 
 

ba‟ 
ta‟ 
sa‟ 
jim 
ha‟ 
kha‟ 
dal‟ 
zal‟ 
ra‟ 
zai‟ 
sin‟ 
syin‟ 
sad‟ 
dad‟ 
ta‟ 
za‟ 
„ain 
gain‟ 
fa‟ 
qaf‟ 
kaf‟ 
lam‟ 
mim‟ 
nun‟ 

wawu‟ 
ha‟ 

hamzah‟ 
ya‟ 

Tidak 
dilambangkan 

b 
t 
s‟ 
j 
h 
kh 
d 
dh 
r 
z 
s 
sh 
s 
d 
t 
z 
„ 

gh 
f 
q 
k 
l 
m 
n 
w 
h 
„ 
y 

Tidak dilambangkan 
 

Be  
Te 

Es (dengan titik di atas) 
Je 

Ha(dengan titik dibawah) 
Ka dan Ha 

De 
Zet (dengan titik di atas) 

Er 
Zet 
Es 

Es dan ye 
Es (dengan titik di bawah) 
De (dengan titik di bawah) 
Te (dengan titik di bawah) 
Zet (dengan titik di bawah) 

Koma terbalik di atas 
Ge 
Ef 
Qi 
Ka 
El 
Em 
En 
We 
Ha 

Apostrof 
Ye 

 

 

 

B. Kosongan Rangkap Karena syahaddah ditulis Rangkap 
 

 
 

 ع 
 

ditulis 
 

ditulis 

Muta‟aqqidin 
 

„iddah 

 



C. Ta’marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis 

 ه
 

ي  ج

ditulis 
 

ditulis 

Hibbah 
Jizyah 

 
(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
 Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 

اا و ا ي ء ك ا  ditulis Karamah al-auliya 
 

2. Bila ta‟marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis 
t. 

ك  ا  ditulis Zakatul fitri 
 

D. Vokal Pendek 
 

____ 
/ 
 

__/_ 
 

 
__’__ 

Kasrah 
 
 

Fathah 
 
 

dammah 

Ditulis 
 
 

ditulis 
 
 

ditulis 

i 
 
 
a 
 
 
u 

E. Vokal Panjang 
 

Fathah + alif 
ي  ج ه

Fathah + ya‟mati 
 ي

Kasrah + ya‟ mati 
 ك ي

Dammah + wawu mati 
و ض  ف

ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 

a 
Jahiliyyah 

A 
yas‟ 

i 
karim 

u 
furud 

 
F. Vokal Rangkap 

 



Fathah + ya‟mati 
 ب

Fathah + wawu mati 
 قو

ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 

Ai  
bainakum 

au 
qaulun 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostof 
 اا

 اع 
  ش ت

ditulis 
ditulis 
ditulis 

a‟antum 
u‟iddat 

la‟in syakartum 
 

H. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah 

ا  ا
ي   ا

ditulis 
ditulis 

al-Qur‟an 
al-Qiyas 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan hufuf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya. 

 ا
 ا

ditulis 
ditulis 

as-sama 
asy-syams 

 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya 
و  ا و ض  

 اه ا
ditulis 
ditulis 

Zawi al-furud 
ahl as-sunnah 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang kaya memiliki sumber daya 

yang luas. Selain luasnya, hutan indonesia juga merupakan hutan tropis yang 

memiliki potensi kayu serta kekayaan hayati yang tinggi di dunia. Hutan merupakan 



sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi antara lain bisa dijadikan objek 

sebagai mata pencarian bagi masyarakat yang tinggal di daerah kawasan hutan, 

seperti kayu yang dapat dimanfaatkan.1 

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa 

yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagat 

raya ini. Sebab di dalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, 

kecil, maupun yang tidak dapat dilihat oleh mata. Disamping itu, di dalamnya juga 

hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan yang 

utuh. Hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelolah dengan baik, yang 

dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara.2 

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam 

pembangunan bangsa dan Negara, keterlibatan Negara dalam penataan dan 

pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan.3  

Jadi hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai Negara. Hal itu sesuai 

dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. 

Hutan juga sebagai sumber daya penting bagi kehidupan perekonomian 

Nasional dan pelestarian lingkungan hidup Indonesia. Secara umum klasifikasi 

                                                           
1Sumardi dkk, Peran Nilai Budaya Daerah Dalam Upaya Pelestarian Hidup 

Yougyakarta:Departemen Pendidikan Dan kebudayaan, 1997),  hlm. 3. 
2Supriadi,  Hukum Kehutanan Dan Perkebunan Indonesia (Jakarta:Sinar Grafika. Cetakan ke 

-2, 2011), hlm 1. 
3Ibid, 17 



sumber daya alam terbagi ke dalam beberapa bentuk yaitu: (1) lahan pertanian (2) 

hutan dengan keanekaragaman hasilnya (3) lahan alami untuk keindahan, rekreasi 

atau untuk penelitian ilmiah (4) perikanan darat dan perikanan laut (5) sumber 

mineral bahan bakar dan non bahan bakar (6) sumber energi non mineral misalnya 

panas bumi, tenaga surya, angin, sumber tenaga air, gelombang pasang, dan 

sebagainya.4 

Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek 

kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya 

kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan 

hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk 

hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan 

merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan.5 

Jadi pengelolahan dan Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan 

sesuai dengan fungsinya.  

Salim H.S. dalam bukunya menguraikan manfaat hutan sebagai berikut:6 

“Manfaat hutan secara langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan atau 
dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat menggunakan 
dan memanfaatkan hasil hutan, menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi 
tinggi, serta hasil-hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu dan 
lain-lain. Sementara itu, ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain 
:mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap 

                                                           
4 Alam Setia Zain,  Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, (Jakarta:Rineka Cipta, 1997) hlm. 

1. 
5 Reksohadiprodjo, s., Brodjonegoro, Ekonomi Lingkungan, (YogyakartaBPFE, Edisisi ke-2, 

2000), hlm 8. 
6
 Salim H.S.,  Dasar-dasar Kehutanan,  (Jakarta:Sinar Grafika, Cetakan Pertama 1997), Hlm 

38-39. 



kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, 
menampung tenaga kerja, menambah devisa negara dan manfaat di bidang pertahanan 
atau keamanan”.  

 
Untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan 

dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta berbagai faktor 

pertimbangan pisik, hidrologi dan ekosistem, maka luas tanah (wilayah) yang 

minimal harus dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30% dari luas daratan.7 

Khususnya untuk Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai data BPS Tahun 1998 

luas wilayah daratan 6.803.386 ha memiliki kawasan hutan seluas 4.394.929. ha 

(64,60%) dengan rincian sebagai berikut: Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 

(HSAW) seluas 15,39%, Hutan Lindung (HL) seluas 33,90%, Hutan Produksi 

Terbatas (HPT) seluas 33,59%, Hutan Produksi (HP) seluas 11,39% dan Hutan 

Produksi konversi (HPK) seluas 5,73% dari luas total kawasan hutan Provinsi 

Sulawesi Tengah.8 

Sejalan dengan data kerusakan hutan diatas, menurut Sofyan Siambaton 

Ketua Masyarakat Perhutanan Indonesia Reformasi (MPIR) mengatakan bahwa, 

dalam 30 Tahun (1970-1999) kawasan hutan Indonesia menyusut tajam seluas 47,8 

ha. Penyusutan hutan tersebut paling banyak terjadi pada kawasan hutan produksi 

yang mencapai 18 juta ha. Kerusakan itu selain kebutuhan akan kayu, juga tuntutan 

lahan seiring meningkatnya pembangunan dan pemukiman yang membutuhkan lahan. 

Oleh karena itu dari 47,8 juta lahan hutan yang telah berubah fungsi itu, 60% (27 juta 
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ha) diantaranya dimanfaatkan untuk perkebunan, transmigrasi, pertanian, dan 

permukiman. Sisanya, 20,7 juta ha lagi masih merupakan kawasan terbuka berupa 

semak belukar dan kawasan hutan yang sudah rusak. Sementara itu, sesuai dengan 

laporan paduserasi Tata Guna Hutan kesepakatan tahun 1999, luas hutan 120,34 juta 

ha, total kerusakan hutan 59,62 juta ha terdiri atas hutan produksi seluas 44,42 juta 

ha, hutan lindung seluas 10,52 juta ha, hutan konservasi seluas 4,69 juta ha dan laju 

kerusakan hutan per tahun 3,8 juta ha setiap menit hutan yang rusak seluas enam 

lapangan bola kaki.9 

Industri primer hasil hutan kayu digerakkan oleh suatu badan hukum baik 

badan hukum privat maupun badan hukum publik, misalnya Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Bdan Usaha Milik Swasta (BUMS), Koperasi dan Masyarakat. 

Namun dalam kenyataan di lapangan yang paling banyak melakukan usaha 

pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu adalah perusahaan swasta dalam 

bentuk badan hukum privat, yakni Perusahaan Terbatas (PT). Keterlibatan perusahaan 

swasta dalam bentuk Perusahaan Terbatas (PT) yakni Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 

karena Badan hukum privat ini memiliki kelengkapan administrasi, sumber daya, 

manusia  dan sumber dana yang dapat menggerakkan perusahaan yang bergerak di 

bidang pemanfaatan hasil hutan kayu, khususnya hutan produksi.10 

Hutan diciptakan oleh Allah Yang Maha Esa sebagai karunia bagi manusia, 

binatang, dan tumbuh-tumbuhan serta masyarakat di samping mempunyai peranan 

                                                           
9 Koran Kompas, 7 Maret 2006, hlm. 37 
10 Supriadi, Op,Cit., hlm 221 



yang sangat berharga dan bernilai bagi kelangsungan kehidupannya. Sebab kalau 

hutan yng terdapat di suatu daerah telah mengalami penurunan yang sangat drastis, 

secara otomatis akan berdampak negatif terhadap kehidupan. Oleh karena itu 

pengelolahan hutan ini sangat penting dilakasanakan untuk mengetahui sejauhmana 

pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut. Selain itu, tujuan pengelolahan 

hutan ini, sasarannya agar menghindari terjadinya konflik antara pemerintah dengan 

masyarakat, khususnya masyarakat yang bemukim di sekitar hutan, dan konflik yang 

terjadi antara pemegang hak pengusaha hutan (HPH) dengan masyarakat, terutama 

dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung.11 

Dalam rangka pengelolahan hutan yang selama ini direncanakan oleh 

pemerintah secara konsepsional telah mendekati suatu fakta bahwa, pengelolahan 

hutan melalui mekanisme yang benar. Namun demikian, pada satu sisi pemerintah 

seringkali mengabaikan pendekatan hutan secar fisik dan nonfisik apabila akan 

melakukan pengolahan hutan. Hal ini malah yang menjadi penyebab kegagalan dalam 

melakukan perencanaan dan pengelolahan hutan selama ini. Pemisahan hutan sebagai 

bentuk fisik yang dapat dimiliki secara eksklusif yang kemudian dapat dibagi-bagi 

luasnya dan dapat dialihkan hak pengusahaannya kepada pihak lain. Pihak yang 

menerima hak dapat memanfaatkan hutan seperti kayu, rotan, getah dan lain 

sebagainya.12 
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Bekurangkan perusahaan yang mengelolah hutan,. Yakni yang bergabung 

dalam Hak Pengelolahan Hutan (HPH) sangat berpengaruh pula pada penyediaan 

bahan baku kayu sebagai hasil dari hak pengelolahan hutan tersebut. Untuk 

mengantisipasi berkurangnya persediaan bahan kayu, maka perlu dilakukan upaya 

penataan terhadap industri yang memanfaatkan hutan, terutama pengusaha yang 

melakukan ekplor.  

Namun pengusaha sering kali melakukan trik-trik atau cara-cara yang 

mengelabui aparat pemerintahan, khususnya aparat kehutanan, sehingga data yang 

diperoleh di lapangan sering kali beda dengan laporan yang diberikan kepada 

pemerintah. Menurut Kepala Pusat Informasi Departemen Kehutanan, Transtoto 

Handhadari mengatakan data Departemen Kehutanan Menunjukan, industri masih 

memiliki banyak cara berkelit dari aturan. Ketentuan soft landing yang mematok 

jatah produksi (JPT) tiap tahun ditabrak. Terbukti dari data realisasi jatah produksi 

tebang (JPT) tiap tahunnya rata-rata hanya 37%. Tahun 2004 realisasi jatah produksi 

tebang (JPT) hanya 23,1% dan 5,7 juta meter kubik yang disediakan. Padahal 

kebutuhan industri tak kurang dari 42 juta meter kubik. Rendahnya realisasi jatah 

produksi tebang (JPT) mengindikasikan banyaknya industri memanfaatkan kayu 

ilegal. Biaya produksi kayu ilegal memang murah, hanya Rp.200.000 per meter 

kubik, sementara kayu ilegal mencapai Rp.300.000. menteri kehutanan MS Kaban 

mengungkapakan realisasi ekspor kayu tahun 2004 ternyata membutuhkan bahan 



baku mencapai 17 juta meter kubik dengan nilai 7,4 miliar dolar AS. Tidak diragukan 

lagi, berarti masih banyak Industri legal memanfaatkan kayu ilegal.13 

Menaggapi pernyataan Menteri Kehutanan masih adanya industri legal yang 

memanfaatkan kayu ilegal. Menurut Agung Nugraha (Wakil Sekjen Asosiasi 

Pegusaha Hutan Indonesia (APHI) yang juga Direktur Eksekutif Wana Aksara 

bahwa, banyaknya industri yang menggunakan bahan baku ileggal yang itu bisa 

dijelaskan. “ketika jatah tebang dibagi ke provinsi dan kemudia dibagi masing-

masing Hak Pengusaha Hutan (HPH), banyak penrusahaan yang tidak menebang 

karena jika memaksa akan merugi”. Bagi hak pengusahan hutan (HPH), penebangan 

dianggap ekonomis jika setiap bulan menghasilkan minimal 3.000 meter kubik atau 

36.000 meter kubik pertahun. Karena banyaknya perusahaan yang menerima jatah 

produksi tebang (JPT) dibawah angka ekonomis, banyak yang akhirnya tidak 

menebang. Persoalan lainnya terkait dengan banyaknya pungutan yang menjadiakn 

kayu ilegal lebih murah daripada kayu legal. 14 

Keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang Hak Pengusahaan Hutan 

(HPH) sebagai perusahaan yang paling banyak menegelolah dan memanfaatkan hasil 

hutan kayu mengalami perkembangan yang tidak menggembirakan. Sebab sesuai data 

yang tersedia bahwa tahun 19992 tercatat Hak Pengusaha Hutan (HPH) sebanyak 567 

ha dan tahun 2004 tinggal 2555 Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Dari sisi produksi 

juga terus menurun, tahun 19990/1991 produksi mencapai 23,58 juta meter kubik. 
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Menurut ketua Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) yang juga ketua 

Asosiasi Pengusaha kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia mengakui, industri 

kehutanan kini memenag sedang menjerit dan satu persatu berjatuhan. Namun 

nantinya industri kehutanan merupak seleksi alam, bukan diciptakan. Industri yang 

bergantung pada bahan baku ilegal yang akan mati. “Hanya industri efisien dengan 

pasokan legal yang bisa bertahan”, inilah revitalisasi industri. Revitalisasi industri 

telah melahirkan musim gugur bagi industri kehutanan yang selalama ini 

menyimpang. Kebijakan itu diharapkan mampu menertibkan industri yang tidak 

jelas.15 

Kini kawasan hutan indonesia tercatat hanya seluas 104.876.635 atau sekitar 

54,6% dari seluruh total luas daratan. Rinciannya, kawasan suaka alam dan kawasan 

pelestarian alam perairan 5.085.209 hektar (terdiri atas 27 unit) dan daratan 

18.154.507 hektar (339) unit. Kawasan hutan tersebut terbagi dalam dua kategori. 

Pertama, kaasan suaka alam yang terdiri atas cagar alam 2.283.142 hektar (168) unit 

dan suaka margasatwa 3.612.323 hektar (42) unit. Sementara kawasan hutan 

pelestarian alam meliputi Taman Wisata 299.117 hektar (75) unit, Taman Buru 

248.932 hektar (13) unit, Taman Nasiona 11.458.993 hektar (30) unit dan Taman 

Hutan Raya 252.089 hektar (11) unit selain kawasan suaka alam dan kawasan 

pelestarian alam, luas dan distribusi kawasan hutan juga terdi atas hutan lindung 

seluas 30.581.753 hektar yang terdiri atas 472 Daerah Aliran Sungai (DAS). 62 DAS 

prioritas III. Terakhir, kawasan hutan produksi yang terdiri atas Hutan Produksi 
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Terbatas (HPT) 17.063.682 hektar, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 28.675.811 

hektar dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 13.717.786 hektar.16 Luas hutan 

pada umumnya tidak sesuai yang dilapangan karena banyak sekali manusia yang 

melakukan tindakkan kejahatan terhadap hutan diantaranya menebang pohon 

dikawasan hutan produksi yang tidak sesuai dengan jatah tebang atau tidak sesuai 

denagn izin pemanfaatan hutan. 

Dari jumlah ini, hanya 92,4 juta ha yang masih merupakan hutan utuh, di 

antaranya hutan produksi (46,1) juta ha dan hutan konversi (18,7) juta ha. Dalam 

Agenda 21 Indonesia diperkirakan bahwa kalaupun ramalan jangka panjang yang 

optimasi akan digunakan, maka pada tahun 2030, sekita 20-25% kawasan berhutan di 

Indonesia akan hilang, dan diperkirakan banyak terjadi dihutan produksi dan hutan 

konversi. Apabila menggunakan asumsi yang paling buruk yaitu dengan laju 

perusakan hutan sekitar 800.000 per tahun, reboisasi dan rehabilitasi mengalami 

kegagalan, amka Indonesia akan kehilangan hutan seluas 5,6 juta ha per tahun dan 

pada tahun 2003 dan 19,2 juta ha pada tahun 2000. Apabila diasumsi bahwa wilayah 

hutan yang utuh saat ini adalah seluas 92,4 juta ha, maka yang tersisa hanya seluas 

73,2 juta ha pada tahun 2020.17 

Sebagai suatu Negara yang memiliki hutan yang luas, pemerintah 

dihadapkan dengan berbagai masalah. Salah satu masalah yang paling krusial adalah 

permasalahan kerusakan hutan yang disebabkan penebangan liar atau yang lebih 
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dikenal dengan istilah illegal logging. illegal logging berdasarkan terminologi bahasa 

berasal dari dua suku kata, yaitu illegal yang berarti peraktik tidak sah dan logging 

yang berati pembalakan atau pemanenan kayu.18 Dengan demikian illegal loging 

adalah praktek pemanenan kayu secara tidak sah. 

Menurut Riza Suarga mengatakan Pulau Kalimantan merupakan surga bagi 

para petualang illegal logging untuk memperkaya diri pribadi dan kelompoknya. Hal 

ini disebabkan oleh lokasi geografis Pulau Kalimantan yang menyatu dengan Negara 

Malaysia dan satu sisi jalur laut juga teersedia dengan akses luas baik ke Singapura, 

maysia maupun ke jawa. Kondisi geografis mempermudah para pelaku illegal 

logging untuk menyeludupkan hasil tebangnya ke tempat tujuan yang dikehendaki. 

Sementara, salah satu cadangan sumber daya hutan di Kalimantan relatif tersedia 

dengan kawasan yang sangat luas, sehiungga aparat berkerja mengatasi praktik 

ileggal logging. Karenanya, menjadikan pulau kalimantan sebagai target Operasi 

Hutan Lestari tahap ke-2 merupakan langkah tepat untuk mengurangi laju kerusakan 

hutan yang semakin meningkat.19 

Rahmi Hidayati D. Dkk. Mengatakan bahwa Illegal logging sebagai salah 

satu bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama dalam 

mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan 

seluruh lapisan masyarakat. Data terakhir menyebutkan bahwa kerusakan hutan telah 

mencapai luas sekitar 101,73 juta hektar di mana 59,62% juta hektar berada di dalam 
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kawasan hutan dan 42,11 juta hektar berada di luar kawasan hutan dengan laju 

deforestasi mencapai 2,8 juta hektar per tahun. Bahkan memerhatinkan adalah illegal 

logging telah menjelma menjadi ledakan sebuah sistem perusakan sumber daya hutan 

secara cepat, sistematis dan terorganisir.20 

Penghancuran hutan yang paling dahsyat yang belakang ini adalah 

penebangan/pembalakan liar (illegal logging). Penyebabnya sangat sepele, kapasitas 

berlebihan pada industri perkayuan yang merupakan gejala penyakit struktural di 

sektor kehutanan. Jika sudah over capasity, maka terjadi over demam, lalu 

mendorong permintaan yang besar dan akhirnya terjadi over cutting. Dengan 

demikian, gap antara permintaan dan pasokan yang resmi menjadi sangat besar. Maka 

terjadilah aksi pembabatan kayu. Green Peace pada tahun 2003 mencatat, 88% kayu 

yang masuk industri domestik didapat dari kayu illegal. Jumlah ini merupakan bagian 

67 juta meter kubik produksi kayu liar tahun 2004.21 

Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Wach menggunakan istilah 

“pembalakan ilegal” yang merupakan istilah dari penebangan liar (illegal logging), 

yang mengambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan 

pemanenan, pengolahan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum 

Indonesia. Menurut Forrest Watch Indonesia (FWI), illegal logging terdiri dari dua 

bentuk, yaitu pertama, dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-
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 Rahmi Hidayati dkk, Pemberantasa illegal logging dan penyeludupan kayu: melalui 
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ketentuan dalam izin yang dimiliki. Kedua, melibatkan pencuri kayu, dimana pohon-

pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk 

menebang pohon.22 Dari bentuk illegal logging penulis lebih menjelaskan tentang 

penebangan pohon yang dilakukan oleh pihak yang telah mendapatkan izin 

penebangan tetapi melanggara aturan izin yang telah ditetapkan. 

Apabila hutan seluas itu dikelolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 

akan memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan bangsa dan 

negara.23 Namun demikian perlu diingat bahwa pengekploitasian hutan secara 

berlebihan akan dapat menimbulkan rusaknya hutan. Dampak Kerusakan hutan di 

berbagai belahan bumi sudah terjadi sejak pecahnya perang dunia satu memasuki 

abad teknologi Industri di Prancis dan Inggris. Di Negara berkembang, kerusakan 

hutan tampak makin mencemaskan dengat pesatnya daya pengelolaan dan 

pemanfaatan hutan yang tidak diikuti dengan norma-norma yang telah ditetapkan 

secara yuridis.24  

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dinyatakan bahwa,  
Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara 
tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. 

 
Mencermati terjadinya praktik penebangan pohon secara berlebihan di 

indonesia merupakan praktik yang sangat terorganisir, dan pelaksanaanya hampir 

sama antara satu daerah dengan daerah lain, Kejahatan terorganisir ini dilakukan oleh 
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korporasi, modusnya melibatkan cukong dan para petugas hutan baik ditingkat pusat 

maupun di tingkat daerah dan melibatkan para petugas atau penegak hukum.25   

Perbuatan yang demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh 

beberapa pakar hukum, illegal logging dikualifiksikan sebagai suatu kejahatan. 

karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan (hutan) yang oleh 

Undang-Undang dikualifikasikan sebagai kejahatan. 26 Namun begitu besarnya 

kekayaan Indonesia terutama disektor kehutanan sudah termasuk perhatian kita guna 

memanfaatkan dan melestarikannya. 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memberikan 

pengertian perusakan hutan sebagai proses, cara atau perbuatan merusak hutan 

melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau 

penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberiaan izin di 

dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang sedang 

diproses penetapannya oleh pemerintah.27 

Kejahatan korporasi yang sangat canggih baik bentuk apapun maupun 

operandinya sering melampaui batas, perbuatannya bukan saja telah merugikan 

kepentingan yang bersifat privat saja tetapi di sini kepentingan publik telah dilanggar 

bahkan negara juga telah dirugikan.  
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Tidak dapat dipungkiri bahwa illegal logging merupakan suatu hal yang 

sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini. Dalam perkembangannya illegal 

logging menajdi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan 

yang sangat besar. 28  

Dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut Undang-undang tersebut 

dijelaskan Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, 

baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. 

Kejahatan korporasi “ “corporate crime” dapat diartikan sebagai suatu 

kerjasama (Kelompok) yang sifatnya terstruktur dalam suatu tindak kejahatan 

(Pidana).29 

Hutan pada dasarnya harus dijaga bukan dirusak. Larangan untuk melakukan 

penebangan pohon bagi pelaku korporasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2013 Tentang kehutan. Yang diatur didalam pasal 82 ayat 3 yang berbunyi: 

Korporasi yang:  
a.  melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin 

pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;  
b.  melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b; dan/atau  

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf c  
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Selain peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang kehutanan yang 

mengatur hukum pidana, dan sesungguhnya Di dalam Al-Qur‟an telah banyak 

dijelaskan mengenai larangannya melakukan kerusakan di muka bumi, Akan tetapi 

manusia masih saja melanggar laragan yang telah ada aturan hukumnya.  

Tentang perilaku manusia yang berbuat  kerusakan di muka bumi, telah 

dijelaskan di dalam Firman Allah Q.S. Al-A‟raf 56, Al-rum ayat 41, serta Al-Maidah 

ayat 33.  

Surah Al-A‟raf ayat 56: 

ح ا   ف  س  ا   

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 
(Allah) meperbaikinya”. (Q.S. Al-A‟raf 56)30 

 
Perbuatan penebangan pohon yang melanggar Izin termasuk kejahatan yang 

yang berhubungan dengan alam dan pelestarian lingkungan yang mengakibatkan 

berbagai dampak terhadap masyarakat, karena Islam sangant tidak suka orang yang 

melakukan perusakan.  

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dapat diakui keberadaannya apabila 

terpenuhi tiga syarat yaitu, (1) hukum harus ada dasarnya dari syara‟ (Al-Qur‟an, As-

Sunnah, ijma, atau Undang-Undang) yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang 

(ulil amri) seperti dalam hukuman ta‟zir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil 

amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara‟. 

Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal; (2) hukuman 
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harus bersifat pribadi, bahwa dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana 

dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah; (3) hukuman harus berlaku umum 

untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi.31 

Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) memberikan dasar hukuman bagi orang 

yang melakukan kejahatan mengacu pada Al-Qur‟an atau As-Sunnah yang 

menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat tersebut harus sebanding 

dengan perbuatan itu. Islam benar-benar sangat tidak menyukai orang yang 

melakukan kerusakan.  

Surah Al-rum ayat 41: 

ق      ح كث      ف    س 

ج   

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.(Q.S. Al-
Rum: 41)32 

 
Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa kita mestilah menolak kerusakan, 

dan sebaliknya kita mesti memelihara kemaslahatan umum. Demikian juga syariat 

tidaklah diciptakan melaikan untuk menjaga kemaslahatan manusia, dan menolak 

kemaslahatan dari mereka. Seandainya hutan-hutan itu ditebang, dirusak dengan 
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semaunya, maka pada dasarnya perlakuan itu adalah pelanggaran, yaitu suatu 

pelanggaran berupa perampasan hak orang lain dan generasi yang akan datang.33 

Penegasan Allah bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut 

adalah akibat ulah manusia. Hal tersebut hendaklah disadari oleh umat manusia dan 

manusia harus segera menghentikan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan 

timbulnya kerusakan di darat dan di laut dan menggantinya dengan perbuatan baik. 

Dari fenomena diatas maka penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut 

mengenai Penebangan Pohon dan sanksi bagi pelaku penebangan pohon dalam 

Perspektif Fiqh Jinayah dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 18 tahun  2013 

sebagai parameter pembandingannya. Adapun judul yang penulis tuangkan dalam 

penelitian ini adalah. “PERSPEKTIF FIQH JINAYAH TERHADAP 

KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG KEHUTANAN” 

B. Batas Masalah dan Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi penelitian berkenaan dengan 

Konsep hukum dan Sanksi terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Kehutanan, 

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perantasan 

Perusakan Hutan. Terutama berkenaan dengan penebangan pohon  dalam kawasan 

hutan, yang nantinya juga akan ditinjau dari Prespektif Fiqh Jinayah. Berdasarkan 

uraian latar belakang, penulis akan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap kejahatan korporasi di bidang kehutanan? 
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2. Bagaimana perspektif fiqh jinayah terhadap kejahatan korporasi di bidang 

kehutanan? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Tujuan Penelitian: 

1. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap kejahatan korporasi di bidang 

kehutanan? 

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh jinayah terhadap kejahatan 

korporasi di bidang kehutanan? 

Kegunaan penelitian: 

1. Untuk Mendeskripsikan sanksi pidana terhadap kejahatan di bidang kehutanan 

2. Untuk Memberikan Ilmu Pengetahuan Kepada Pembaca Tentang Prespektif 

Fiqh Jinayah terhadap kejahatan korporasi di bidang kehutanan. 

D. Kajian Pustaka 

Adapun studi penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan 

yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: 

Riza Umami, (2005) menulis skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Sanksi Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan” dalam penelitiannya, peneliti menjadikan kasus 

penebangan secara liar sebagai pokok utama fokus penelitiannya dengan berpatokan 

pada Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Dalam kesimpulannya 

peneliti mengemukakan bahwa, hutan sudah diformalkan dalam bentuk peraturan 



Perundang-Undangan dan peraturan pemerintah sebgai produk konsultasi yang 

bertujuan untuk melakukan antisipasi pada masa yang akan datang. 

  Kemudian ditemukan juga penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pembakaran Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 

Tentang Kehutanan” yang dilakukan oleh Abdul Racman (2011), dalam 

penelitiannya dia menjadikan kasus pembakaran hutan sebagai fokus penelitiannya, 

selanjutnya peneliti menyimpulkan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan yang 

didalam hukum islam dimasukan kedalam sanksi ta‟zir yang tegas atas segala pihak 

yang merusak hutan. Ta‟zir artinya kejahatan-kejahan yang dalam mengambil 

keputusannya berdasarkan Ulil Amri atau penguasa dengan syarat harus sesuai 

dengan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara‟ dan 

prinsip-prinsip hukum umum. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. 

Diajukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan dengan 

melalui studi kepustakaan (Library Reseach) yaitu suatu bentuk penelitian yang 

datanya diperoleh dari pustaka.34 

2. Sumber  Data 
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Penelitian ini menggunakan data penelitian hukum normatif. Penelitian ini 

hanya menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mengcakup 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

 Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: 

- Al-Qur‟an dan Hadits 

- Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, yakni hasil-hasil penelitian karya dari kalangan hukum dan sebagainya. 

c. Bahan Hukum tersier, yakni bahan yang mendukung penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder: contohnya kamus, situs interner, eksiklopedia dan 

seterusnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi Kepustakaan yaitu 

meneliti dengan cara membaca, mencatat, mengutif dan mempelajari literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diperlukan dari buku-buku tersebut sesuai 

dengan keperluan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penelitian adalah 

penelitian Kepustakaan 

4. Teknik Analisis Data 



 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu tata 

cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dalam penelitian ini 

penulis setelah mempelajari data-data yang secara utuh kemudian dikumpulkan dan 

dicatat, maka dapat ditarik suatu kesimpulan berupa penguraian dan dicatat umum 

kemudian di simpulkan menjadi data yang bersifat khusus, sehingga penyajian dalam 

hasil penelitian ini dapat di mengerti dan dipahami. 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam hal pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika dengan 

maksud mempermudah penulisannya yaitu dengan membagi ke skripsi ini kedalam 5 

(lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat beberapa sub bab yang merupakan 

pembahasan dari bab-bab utama. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN mengenai latar belakang masalah, batas masalah 

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian kegunaan penelitian, penelitian 

terdahulu, metodelogi penelitian dan sistematika penulisan 

BAB 2 TINJAUAN UMUM KONSEPSI HUKUM TERHADAP KEJAHATAN 

mengenai konsep hukum tentang kejahatan, aturan hukum tentang pelanggaran 

pejahatan, Unsur-Unsur Kejahatan, Macam-macam Kejahatan dan Konsep Dasar 

Tindak Pidana. 

 BAB III KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG KEHUTANAN 

mengenai bentuk-bentuk kejahatan korporasi di bidang kehutanan, kejahatan 



korporasi di bidang kehutanan, penyebab terjadinya kejahatan korporasi di bidang 

kehutanan, dampak kerusakan hutan, dan sanksi pidana terhadap kejahatan korporasi 

penebangan pohon dalam kawasan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

 BAB IV PRESPEKTIF FIQH JINAYAH TERHADAP KEJAHATAN 

KORPORASI DI BIDANG KEHUTANAN mengenai Prespektif fiqh jinayah 

terhadap sanksi korporasi penebangan pohon dalam kawasan hutan dan pelestarian 

alam dalam prespektif fiqh 

 BAB V PENUTUP mengenai kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil 

penulisan ini. 

 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN KORPORASI 

A. Konsep Hukum Tentang Kejahatan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Konsepsi  diartikan pengertian, 

pendapat atau paham.35 (Sedangkan hukum diartikan dengan peraturan yang dibuat 

oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu 

masyarakat (negara)36 Sehingga bila kita menggabungkan arti dari kedua kata 
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tersebut menjadi “rancangan atau ide tentang peraturan yang berlaku bagi suatu 

kelompok masyarakat baik timbul dari penguasa atau adat istiadat. 

Konsep hukum menurut H.L.A Hart37 

Konsep hukum hart yang dituangkan pada bukunya the concept of law, 

menjelaskan bahwa pertama-tama hukum harus dipahami sebagai sistem peraturan. 

Melihat dari pernyataan Hart bahwa pertama-tama hukum harus dipahami sebagai 

suatu sistem peraturan, ia membagi dua dalam konsep hukumnya tentang peraturan 

itu, yaitu: 

- Peraturan Primer 

Peraturan primer terdiri dari standar-standar bagi tingkah laku yang 

membebankan berbagai kewajiban. Peraturan-peraturan primer menentukan 

kelakuan-kelakuan subjek-subjek hukum, dengan menyatakan apa yang harus 

dilakukan, apa yang dilarang.38 Aturan yang masuk dalam jenis ini muncul sebagai 

akibat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Adapun kekuatan mengikat dari 

berbagai aturan jenis ini didasarkan dari penerimaan masyarakat secara mayoritas. 

- Peraturan Sekunder 

Aturan-aturan sekunder adalah sekelompok aturan yang memberikan 

kekuasaan untuk mengatur penerapan aturan-aturan hukum yang tergolong kedalam 

kelompok yang sebelumnya atau aturan-aturan primer. Aturan-aturan yang dapat 
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digolongkan kedalam kelompok ini adalah aturan yang memuat prosedur bagi 

pengadopsian dan penerapan hukum primer. Berisi pemastian syarat-syarat bagi 

pelakunya kaidah-kaidah primer dan dengan demikian menampakkan sifat yuridis 

kaidah kaidah-kaidah itu.39 Jadi peraturan hukum dibuat bersifat mengatur dan 

memaksa anggota masyarakat untuh patuh mentaatinya. Hubungan antara hukum dan 

masyarakat sangat erat kaitannya dengan aturan hukum, dengan adanya aturan pasti 

ada kejahatan. 

Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan 

dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu 

konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat 

kecuali akibatnya saja. 

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi 

peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut 

bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (crime is a shadow of 

civilization).40 

Secara etimologi, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang 

mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, mencuri, merampok, 

menipu, korupsi dan lain-lain. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai 

perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara. Adapun dalam Kitap Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan pengertian kejahatan secara mendetail, akan 
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tetapi kejahatan itu diatur dalam buku dua KUHP yaitu Pasal 104 sampai dengan 

Pasal 488 KUHP. 

W.A. Bonger menyatakan bahwa Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial 

yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian 

sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai 

kejahatan.41 

Terkait dengan pengertian kejahatan itu sendiri, menurut A.S. Alam 

memberikan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yakni :42 Kejahatan dapat 

dilihat dari dua sudut pandang, pertama dari sudut pandang hukum (yuridis) yaitu 

perbuatan yang melanggar hukum pidana (a crime from the legal), dan sudut pandang 

yang kedua adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup dalam 

masyarakat yang lebih lazim disebut secara sosiologis (a crime from the social). 

Dalam pengertian yuridis kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah 

ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam 

dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang 

dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-

orma yang hidup di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah perempuan yang 

melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari 

sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan Pidana (KUHP) akan 

tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai 
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dengan nilai-nilai yang hidup dalam  masyarakat. Di samping itu juga perbuatan 

melacurkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.43 

Dapat katakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang tidak hanya 

pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang diancam dengan suatu sanksi 

tetapi juga merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan 

masyarakat seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Hal ini 

demikian mengisyaratkan tidak ada hukum jika ditempat tertentu tidak ada manusia. 

Berdasarkan jalan pikiran tersebut, berlaku adagium yang menyatakan ada hukum 

ada masyarakat ubi-ius societas.44 

B. Aturan Hukum Tentang Pelanggaran Kejahatan 

Menurut Prof.Moeljatno, SH dalam Muladi dan Bardawi hukum pidana 

adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-

dasar dan aturan hukum untuk: 

(1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, 
dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa 
melanggar larangan tersbut. 

(2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah 
diancamkan. 

(3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.45 
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Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat 

berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadangkala masih 

ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu 

serta pengumuman keputusan hakim. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat 

digolongkan menurut sasarannya sebagai berikut:46 

Semua jenis kejahatan diatur dalam Buku II KUHP. Namun demikian, masih 

ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, dikenal dengan ”tindak pidana khusus. 

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa 

denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur 

dalam buku III KUHP.  

1. Unsur-unsur Kejahatan 
Secara umum kejahatan harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:47 
a. Harus ada sesuatu perbuatan manusia 

Berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia yang dapat 
dijadikan subjek hukum hanyalah manusia 

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan 
pidana 

c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat 
d. Pebuatan itu harus berlawanan dengan hukum  

Secara formal perbuatan terlarang itu berlawanan dengan Undang-
Undang. 

e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam 
Undang-Undang. 

 
2. Macam-Macam kejahatan 

Secara umum Kejahatan digolongkan sebagai berikut:48 
a. Kejahatan ekonomi 
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b. Kejahatan pelanggaran mengenai nyawa dan tubuh 
c. Kejahatan mengenai kehormatan seseorang 
d. Kejahatan pelanggran mengenai kesopanan 
e. Kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan 
f. Kejahatan dan pelanggaran mengenai kedudukan negara 
g. Kejahatan dan pelanggaran mengenai tindakan alat-alat negara 

 
C. Konsepsi Dasar Tindak Pidana 

Pidana berasal kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah 

hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah 

lazimmerupakan terjemahan dari recht. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti 

sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana Pidana lebih tepat didefinisikan 

sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada 

seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas 

perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan 

dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit). Selanjutnya 

istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda adalah Strafrecht sedangkan dalam 

bahasa Inggris adalah Criminal Law.49 

Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman 

yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno 

menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.50 

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman 

dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah 
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hukuman adalah istilah umum yang diper-gunakan untuk semua jenis sanksi baik 

dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah 

pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum 

pidana51 

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang 

dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan 

sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda 

terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.52 

Berikut ini beberapa Pengertian Pidana Menurut para Ahli:53 

- Menurut Van Hamel: Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang 

telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas 

nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi 

seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu 

peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. 

- Menurut Simons: Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang 

pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan 

suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. 
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Berdasarkan beberapa pengertian (definisi) pidana yang dikemukakan oleh 

para ahli, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana (straf) itu 

pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:54 

1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau   nestapa 

atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan 

2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 

kekuasaan (oleh yang berwenang) 

3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana 

menurut undang-undang.  

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan, ternyata tidak semua sarjana 

berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, 

diantaranya adalah: 

- Menurut Hulsman “Hakekat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (tot de orde 

reopen); pidana pada hakekatnya mempunyai dua tujuan utama yakni: untuk 

mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) dan penyelesaian konflik 

(conflictoplossing). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian 

yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian 

kepercayaan antar sesama manusi” 

-   Menurut G.P. Hoefnagels “Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa 

pidana merupakan suatu pencelaan (censure) atau suatu penjeraan 

(discouragement) atau merupakan suatu penderitaan (suffering). Pendapatnya ini 
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bertolak dari pidana, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi 

terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sejak 

penahanan dan pengusutan terdakwa oleh Polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi 

Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses 

waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan 

sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana. 

 Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 

dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang – undangan yang diancam 

dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar 

ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi 

bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.55 Jadi tindak pidana 

adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika prilaku itu 

dilakukan, baik prilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tersebut dilarang oleh 

ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh 

ketentuan pidana. 

Secara umum tindak pidana dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, yaitu:56 

- Tindak Pidana Umum, dimana perundang – undangannya diatur dalam KUHP 

yang terdiri dari 3 buku, 49 Bab, serta 569 pasal – pasal yang tercantum dalam 

KUHP. Dalam isi pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan Buku I KUHP 

disebutkan bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku 
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juga terhadap perbuatan yang dihukum menurut peraturan perundangan lain, 

kecuali kalau ada Undang – Undang (wet) tindakan umum pemerintahan 

Algemene maatregelen van bastur atau ordonansi menurut peraturan lain.  

D. Kejahatan Korporasi 

 Korporasi merupakan nama lain dari entitas usaha kini mulai dikenal oleh 

masyarakat Indonesia, dahulu masyarakat menyebutntya dengan istilah Naamloze 

Vennootschaap (NV), CV, maupun Usaha Dagang (UD) dan lainnya, yang kemudian 

khusus mengenai NV diubah nama dan ketentuan hukumnya dengan nama Perseroan 

Terbatas berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan selanjutnya 

ketentuan pada Undang – Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku dan diubah 

dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007. Salah satu indikasi terkenalnya istilah 

korporasi akhir – akhir ini dikarenakan korporasi sangat memberikan pengaruh besar 

terhadap kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia, pada satu sisi positif korporasi 

memberikan kontribusi besar bagi pembangunan industri pada hampir seluruh negara 

termasuk Indonesia, dan hal tersebut tentu bukan suatu masalah. Namun yang 

menjadi masalah adalah menindak lanjuti pengaruh negatif korporasi dalam 

kehidupan masyarakat.57 

 Secara etimologi kata korporasi  berasal dari kata corporatio dalam bahasa 

latin. Corporare sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia: badan), yang berarti 

memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, corporation itu berarti 
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hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan 

orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap 

badan manusia, yang terjadi menurut alam.58 

Korporasi disebut juga sebagai badan hukum karena memiliki unsur – unsur 

:59 

1. Mempunyai harta sendiri yang terpisah; 
2. Ada suatu oraganisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimana kekayaan 

terpisah itu diperuntukkan; dan 
3. Ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya. 
 

 Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeni, membedakan arti korporasi dalam arti 

sempit dan arti luas dilihat dari bentuk hukumnya. Suatu korporasi dikatakan dalam 

arti sempit jika ia merupakan badan hukum. sementara dalam arti luas korporasi 

meliputi korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.60 Dari 

pengertian di atas telah jelas bahwa korporasi adalah berbentuk badan hukum, 

korporasi yang berbentuk badan hukum tak lepas dari suatu pelanggaran yang 

dilakukan salah satunya kejahatan korporasi. 

 

 Dalam literatur sering dikatatkan bahwa kejahatan korporasi in merupakan 

salah satu bentuk white collar crime. Dalam arti yang luas, kjahatan korporasi ini 

sering rancu dengan tindak pidana okupasi, sebab kombinasi antara keduanya sering 

terjadi.  
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  Marshall B. Clinard dan Peter C Yeager dalam Weda61 memberikan 

pengertian kejahatan korporasi sebagai berikut: 

  (kejahatan korporasi ialah semua tindakan yang dilakukan korporasi yang bisa 
diberi hukuman oleh negara baik itu dibawah hukum administrasi negara, hukum 
perdata maupun hukum pidana) 
 
  Agar tidak terjadi kerancuan dengan berbagai istilah yang berkaitan dengan 

korporasi, maka harus diadakan pembedaan antara lain: (1) crime for corporation, (2) 

crimes against corporation dan (3) criminal corporations.62 Crime for corporation 

inilah yang merupakan kejahatan korporasi (corporate crimes). Dalam hal ini dapat 

dikatakan, “corporate crime are clearly committed for the corporate, and not 

against.”kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi bukan 

sebaliknya, kejahatan terhadap korporasi (crime against corporations) yang sering 

dinamakan dengan employee crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh para 

karyawan atau pekerja terhadap korporasi, misalnya penggelapan dana perusahaan. 

Pelaku kejahatan ini (crime against corporations) tidak hanya terbatas pada pejabat 

atau karyawan dari badan hukum atau orporasi yang ebrsangkutan, tetapi masyarakat 

secara luas bisa menjadi pelaku kejahatan terhadap korporasi ini. Sedangkan 

mengenai hal terakhir, yaitu criminal corporations adalah korporasi yang sengaja 
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dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Kedudukan korporasi dalam 

criminal corporations hanyalah sebagai sarana melakukan kejahatan sebagai 

“topeng” untuk menyembunyikan wajah asli dari suatu kejahatan.63 

  Atas dasar uraian pembedaan ketiga pengertian tersebut, maka ditarik 

pengertian bahwa kejahatan korporasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan 

korporasi yang dapat dijatuhi hukuman oleh Negara berdasar hukum yang 

mengaturnya. 

E. Bentuk-Bentuk Kejahatan Korporasi 

Bentuk-bentuk kejahatan dan korban kejahatan korporasi ini sangat 

beranekaragam dan pada umumnya bernilai ekonomis. Bentuk-bentuk kejahatan 

tersebut antara lain, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, kejahatan lingkungan 

hidup, kejahatan dibidang perpajakan dengan skala dan ruang lingkup korban yang 

sangat luas, yaitu konsumen, masyarakat dan negara.64 

 Bentuk-bentuk kejahatan korporasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) 

macam, yaitu : 65 

- Kejahatan korporasi di bidang ekonomi, antara lain berupa perbuatan tidak 

melaporkan keuntungan perusahaan yang sebenarnya, menghindari atau 

memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya, persekongkolan dalam penentuan harga, 
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memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah. Praktek pemberian 

keterangan yang tidak benar dilakukan korporasi dengan modus 

operandi transfer pricing, under invoicing, over invoicing, dan window dressing. 

Kejahatan korporasi di bidang ekonomi terus berkembang mengikuti 

perkembangan ekonomi masyarakat suatu bangsa. 

- Kejahatan korporasi di bidang sosial budaya, antara lain kejahatan terhadap hak 

cipta, kejahatan terhadap buruh, kejahatan narkotika, dan psikotropika. Kejahatan 

hak cipta dapat berupa pembajakan kaset video/audio, pembajakan buku-buku, 

dan lain-lain. Kejahatan korporas terhadap buruh atau tenaga kerja berupa 

perbuatan-perbuatan yang mengabaikan keamanan dan kesehatan kerjanya. 

Kejahatan narkotika dan psikotropika dapat juga dilakukan oleh korporasi 

(misalnya dalam penyalahgunaan ekspor impor obat tersebut) dan korporasi itu 

sendirilah yang harus bertanggung jawab. 

- Kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas dapat terjadi terhadap 

lingkungan hidup, konsumen dan pemegang saham. Kejahatan terhadap 

lingkungan hidup berupa pencemaran dan atau perusakan kondisi tanah, air dan 

udara suatu wilayah. Kejahatan korporasi terhadap konsumen berupa perbuatan-

perbuatan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun akibat kelalaiannya 

memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi 

kesehatan manusia, juga pernyataan yang menyesatkan (mislead) dalam 

periklanan. Kejahatan korporasi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap 

pemegang saham (investor) sering terjadi dalam pasar modal dengan modus 



operandi praktik pemberian keterangan yang tidak benar, penipuan dan 

memanipulasi pasar. 

 Kejahatan korporasi tidak hanya pada ranah pengadaan barang dan jasa 

proyek pemerintah saja tetapi mulai merambah pada sektor SDA dan kehutanan. 

Berdasarkan Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2011, potensi 

kerugian negara akibat kejahatan kehutanan oleh kaum kerah putih di Kabupaten 

Seruyan, Sambas, Ketapang, dan Bengkayang Pulau Kalimantan mencapai Rp9,149 

triliun akibat “illegal logging” dan alih fungsi hutan yang melibatkan 22 perusahaan. 

Ini belum termasuk di daerah lain seperti di Sumatera dan Papua. Sedangkan HRW 

mencatat dari tahun 2003-2006 tiap tahunnya kerugiannya di sektor kehutanan 

mencapai USD 2 miliar atau setara dengan Rp 22 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa 

sektor kehutanan memiliki potensi alam, ekologis yang bernilai ekonomi dan ladang 

basah bagi kartel berdasi yang tentunya merugikan negara.66 
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BAB III 

SANKSI KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG KEHUTANAN 

 

A. Kejahatan Korporasi di Bidang kehutanan 

  Kejahatan dibidang kehutanan instansinya semakin meningat dan telah 

mengakibatkan kerugian terhadap Negara terutama dalam menghadapi pelaku 

pemanafaatan hutan secara tidak sah illegal. Dalam beberapa Hasil temuan modus 

yang biasa dilakukan dalam illegal logging adalah pengusaha melakukan penebangan 

diluar jatah tebang untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktik illegal logging 

karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana 

dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang membeli kayu hasil 

tebang tersebut.67 Kejahatan korporasi di bidamg kehutanan merupakan kejahatan 

yang dilakukan oleh korporasi yang melakukan penebangan pohon melampaui jatah 

tebang yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

 Rahmi Hidayati dkk, mengatakan bahwa illegal logging yang mengancam 

lingkungan telah menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan sebuah sistem 
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kelolah hutan indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat 

dimana 59,62% juta hektar berada di dalam kawasan hutan dan 42,11% juta hektar 

berada di luar kawasan dengan laju deforentasi mencapai 2,8 juta hektar per tahun. 

Berdasarkan perhitungan yang dilasir WWF dan Bank Dunia ditemukan data, bahwa 

78% kayu yang berada di hutan Indonesia mengalami laju deforestasi yang terus 

bertambah dengan analogi perhitungan, setiap satu menit hutan alam hilang seluas 

enam kali lapangan bola.68 

Menghadapi persoalan tersebut pemerintah harus menegakkan hukum secara 

lebih efektif. Oleh karena itu, keberadaanya harus dipertahankan secara opotimal, 

dijaga daya dukungnya secara lestari. Perusakan hutan menurut Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusakan hutan adalah perbuatan 

perusakan melalui pembalakan liar yang bertentangan dengan maksud dan tujuan 

pemberi izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang ditunjuk ataupun 

yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. 

B. Penyebab Kejahatan Korporasi di Bidang Kehutanan 

 Mencermati terjadinya  praktik illegal logging di Indonesia merupakan praktik 

yang sangat terorganisir, dan pelaksanaannya hampir sama antara satu daerah dengan 

daerah lannya. Modusnya melibati para cukong dan para petugas atau penegak 

hukum. 69 Akibat yang ditimbulkan dari kejahatan Korporasi di bidang kehutanan 
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termasuk illegal logging sangatlah besar, karena tidak saja merugikan masyarakat dan 

negara tetapi juga menimbulkan kerusakan hutan yang pada skala makro 

menimbulkan kerusakan lingkungan hidup secara global. 

Namun demikian, terjadinya illegal logging bukan saja akibat dari adanya 

kolusi antara pejabat, cukong dan preman, menurut Andre bisnis kayu tidak mungkin 

dilakukan secara legal, karena banyaknya berbagai pungutan dan saling klaim lahan 

sangat merugikan pengusaha. Alhasil manipulasi dokumen, penebangan diluar area, 

dan pengiriman  log (gelondongan atau kayu) melebihi laporan menjadi kiat untuk 

menutup kerugian. Belum lagi, para petinggi di tingkat provinsi pun mendapat 

fasilitas yang sama seperti setoran uang sejenis dana pembinaan pada masa Orde 

Baru yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah dari setipa perusahaan per 

bulan.70 

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Andre diatas, keterlibatan 

para aparat keamanan dan aparat penegak hukum dikemukakan pula oleh Mentri 

kehutanan MS kaban bahwa, tidak akan terjadi jika tidak ada keterlibatan aparat.71 

Riza Suarga mengatakan bahwa, illegal logging berdasarkan bentuk 

produksinya dibedajkan menjadi 3, yaitu:72 

(1) Produksi logs pendek73 
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(2) Produksi kayu persegi, dan74 
(3) Produksi logs pendek atau panjang dari HPH/IPK/HPHH75 

Modus yag telah dipaparkan diatas, terdapat lagi modus lainnya yang lebih 

rapi, yakni adanya benturan antara praturan perundang-undangan pusat dengan 

peraturan daerah. 76 

C. Dampak Kejahatan Korporasi di Bidang Kehutanan 

Kerusakan hutan diberbagai belahan bumi sudah terjadi sejak pecaknya 

Perang Dunia 1 memasuki abad teknologi industri di Prancis dan Inggris. Di negara 

berkembang kerusakan hutan tampak makin mencemaskan dengan pesatnya daya 

pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak diikuti dengan norma-norma yang 

telah ditetapkan secara yuridiksi.77 Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hampir 

dapat dipastikan 70% sampai dengan 80%  merupakan akibat perbuatan manusia.78 

Permasalahan ini bagi Indonesia merupakan sesuatu yang sangat sulit, sebab dapat 

                                                                                                                                                                      

gelang untuk menghancurkan logs dekat dengan daratan di sekitar 1 km-1,5 km, dan (6) mata rantai 
illegal logging cukup rapi dan berkesinambungan dengan didukung oleh penampung kayu yang 
memiliki cukup modal. Keenam ciri dari bentuk illegal logging dengan produksi logs pendek ini 
mendorong semakin punahya hutan tropis indonesia 

74 Kedua, bentuk illegal logging dengan produksi kayu persegi yang memiliki ukuran (20cm x 
20 cm x 4 cm) menjadi pilihan utama masyarakat pemilik atau penyewa chainsaw, di mana dalam satu 
wilayah terdapat ratusan chainsaw yang beropeerasi 

75 Terakhir, praktik penebangan liar yang dilakukan oleh pengusaha HPH/IPK/HPHH dapat 
terjadi baik rutin maupun insidentil dalam bentuk pelanggaran eksploitasi ataupun pelanggaran tata 
usaha kayu, antara lain (1) menebang di luar blok atau diluar HPH/IPK/HPHH, (2) menebang 
dikawasan lindung, (3) menampung penebang liar kemudian diberi dokumen, (4) menyangkut atau 
memilirkan kayu hasil tebang tanpa dokumen, (5) mengangkut kayu hasil tebanng dengan fisik kayu 
jauh lebih besar dengan dokumen yang menyertai, dan ( 6) menyeludupkan kayu hasil tebang ke luar 
negeri. 

76  Supriadi., Op., Cit. hlm 307 
77 Alam Setia Zain,  Hukum Lingkungan Konseervasi Hutan,  (Jakarta:Rineka Cipta, 1997) 

hlm 6 
78 Loc, Cit, hlm 307 



dipastikan bahwa kerusakan hutan di Indonesia karena ulah manusia, baik sebagai 

masyarakat maupun sebagai pengusaha.  

Namun pada sisi lain negara maju mendesak kepada negara berkembang, 

terutama negara yang memiliki hutan hujan tropis menghentikan pemanfaatan hutan 

untuk keperluan pembangunannya. Dalam artian bahwa, negara maju menyuruh 

negara berkembang yang masih memiliki hutan tropis untuk menghentikan menebang 

pohon, sementara pada sisi lain negara berkembang, khususnya negara yang memiliki 

hutan tropis membutuhkan dana dalam rangka membangun untuk mengejar 

ketinggalannnya dengan negara lain dan untuk mensejahterahkan masyarakatnya. 

Untuk mencapai solusi ini, sesuatu yang amat sulit, karena pada satu sisi hutan 

mempunyai manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan pada dunia 

pada umumnya. Salah satu dampak yang terasa akibat adanya pembabatan hutan yang 

tidak terkendali saat ini mengakibatkan pemanasan global, yang berdampak pada 

terjadinya perubahan iklim yang hampir tidak dapat diduga sebelumnya.79 

Praktik ilegal loging Aktifitas illegal tersebut diyakini telah menjadi salah 

satu faktor penyebab meningkatnya laju kerusakan hutan di berbagai kawasan hutan 

di Indonesia. Proses degradasi sumber daya hutan merupakan penurunan fungsi lahan 

di seluruh kawasan hutan telah mengakibatkan terancamnya keberlanjutan fungsi 

ekonomi dan kelestarian fungsi ekologi sumber daya hutan. Lebih jauh kondisi 

tersebut telah mengakibatkan timbulnya berbagai bencana alam, baik bencana banjir 
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dan tanah logsor di musim hujan maupun kekeringan dan bencana kekeringan dan 

kebakaran hutan di musim kemarau. 80 

Sebaliknya, masyarakat diharap pula memiliki kewajiban untuk ikut serta 

memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan hutan. 

D. Sanksi Tindak Pidana Kejahatan Korporasi penebangan pohon Dalam 

Kawasan Hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

Banyak hal dari kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh perusahaan. Apabila 

pengaruh tersebut positif, tentu saja tidak perlu kita fikirkan, akan tetapi yang terjadi 

melainkan pengaruh negatif yang dilakukan oleh pengusaha, terutama pegusaha yang 

melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai jatah tebang.  

 Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, 

tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal 

ini sangat membuat para pelaku korporasi sering melakukan tindak pidana 

penebangan pohon yang melampaui batas izin dari pemerintah. 

Hal itu antara lain disebabkan oleh Peraturan perundang-undangan yang ada 

belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara 

terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-

Undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien 
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serta pemberian efek jera kepada pelakunya.81 Kejahatan korporasi tidak hanya pada 

ranah pengadaan barang dan jasa proyek pemerintah saja tetapi mulai merambah pada 

sektor SDA dan kehutanan. Kejahatan korporasi dibidang kehutanan merupakan 

Tindak pidana Kehutanan yang tergolong salah satu Pidana Khusus, dimana 

pengaturannya terpisah dalam sebuah Undang-Undang umum.  

Ada beberapa ketentuan yang dapat dijadikan penjerat kejahatan korporasi di 

bidang kehutanan:82 

- Undang-Undang Tipikor. Berdasarkan pasal Pasal 20 Ayat (1) membuka peluang 

menyeret koorporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana dengan tiga 

pilihan yaitu pengurusnya, kepada korporasinya atau kedua-duanya pengurus dan 

korporasinya. 

- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU). Selain menjerat dengan tindak pidana 

asal misalnya korupsi, perpajakan, kehutanan, pertambangan, tata ruang, dan 

perkebunan, Undang-Undang TPPU bisa menjerat aset-aset yang dimiliki 

korporasi dari hasil kejahatan untuk mengembalikan kerugian negara (asset 

recovery). 

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) yang memberikan ruang untuk 
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menjatuhkan pidana tambahan seperti perampasan keuntungan, perbaikan akibat 

tindak pidana, dapat digunakan (Pasal 119 Undang-Undang PPLH). 

- Keempat Menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dimana dalam Undang-

Undang tersebut bisa menjerat korporasi yang melakukan kejahatan kehutanan. 

Di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) telah menetapkan 

jenis-jenis pidana yang terdapat pada Pasal 10. 

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:83 

(1) Pidana Pokok, yaitu hukuman yang dijatuhkan bersama-sama pidana tambahan, 

dan dapat juga dijatuhkan sendiri. 

Pidana pokok meliputi: 

- Pidana mati 

 Jenis pidana mati ini pidana yang terberat dari semua pidana yang 

dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, yang dalam rancangan 

KUHP baru disebut bersifat khusus. Ada beberapa pasal di dalam KUHP yang berisi 

ancaman pidana mati seperti kar pembunuh terhadap Presiden (Pasal 104), 

Pembunuhan (Pasal 140 ayat 1 dan 3 serta Pasal 340), Pencurian dengan kekerasan 

(Pasal 365 ayat 4), Pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat 2), Memberikan 

pertolongan dengan musuh waktu Indonesia dalam perang (Pasal 124 ayat 3), 

pembajakan di laut sehingga membuat orang mati (Pasal 444).84 
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- Pidana penjara 

 Pidana penjara yaitu pidana yang berupa kehilangan hak kemerdekaan. Bisa 

juga dijatuhkan 20 tahun atau seumur hidup atau 1 hari sampai 15 tahun (Pasal 12 

atau 2 KUHP)  

- Pidana kurungan  

Pidana kurungan yaitu sifatnya sangat mirip dengan pidana tambahan 

sifatnya sangat mirip  dengan pidana, yaitu sama-sama menghilangkan hak 

kemerdekaan. Tetapi mempunyai perbedaan yaitu: (1) Maksimal hukumannya 1 

tahun (2) Hukuman penjara yang dijalankan dalam hukuman penjara dimana saja, 

tetapi pidana kurungan akan dijatuhkan hukum pidana sesuai denga daerah tempat 

dimana ia dijatuhkan sebagai pidana (3) Orang yang dihukum dipida penjara lebih 

berat dibandingkan dengan pidana kurungan (4) memiliki hak “Pistole” memperbaiki 

nasib selama pidan kurungan.85 

- Pidana Denda86 

 Pidana denda yaitu pidana yang telah ditetapkan jumlah denda berdasarkan 

kategori pembayaran dan pembayarannya. 

(2) Pidana Tambahan, meliputi: 

- Pencabutan hak-hak tertentu 

Dalam hal ini yang dicabut adalah hak-hak tertentu saja. Di dalam KUHP 

Pasal 35 hak-hak terpidana yang dengna putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal 
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yang ditentukan  antara lain: (1) Hak memegang jabatan, (2) Hak memasuki angkatan 

bersenjata, (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 

aturan-aturan hukum, (4) Hak menjadi penasehat, wali, pengampuh, pengawas atas 

orang yang bukan anaknya, (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 

perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, (6) Hak menjalankan mata pencarian 

tertentu 

- Perampasan barang-barang tertentu 

 Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana lebih dari tujuh tahun. 

Adapun barang-barang yang dirampas adalah:87 (1) Barang milik terpidana, (2) 

Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana,(3) Barang yang 

digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana, (4)  Barang yang 

digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, dan (5) Barang yang 

dibuat atau diperuntungkan bagi terwujudnya tindak pidana. 

- Pengumuman putusan hakim 

 KUHP yang digunakan sampai saat ini masih menganut paham bahwa 

suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia (naturalijk person). Pasal 59 

KUHP,“ adalah Dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap 

pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka 

pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur 

melakukan pelanggaran tindak pidana.88 
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Sehubung dengan adagium “actus non facit reum, nisi mens sit rea” atau 

“tiada pidana tanpa kesalahan”, maka konsekuensinya adalah bahwa hanya “sesuatu” 

yang memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh 

karena itu hanya manusia yang memiliki kalbu sedangkan korporasi tidak memiliki 

kalbu, maka korporasi tidak mungki dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun 

demikian, dalam perkembangan hukum pidana termasuk hukum pidana Indonesia, 

ternyata akhir-akhir ini diterima pendirian bahwa korporasi, sekalipun pada dirinya 

tidak memiliki kalbu dapat pula dibebani dengan pertanggung jawaban pidana.89 

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana bahwa 

yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh 

undang-undang. Dilihat dari kemampuan betanggungjawab, maka seseorang yang 

mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Subyek 

hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak 

pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang 

dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap 

orang lain (korban).90  

Kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan sifat 

pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi 

antara lain :  
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(1)  Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. 91 

 Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat 

tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Mengenai 

pengurus korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab, maka terhadap 

pengurus diberikan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya adalah kewajiban 

korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. 

Sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya adalah 

korporasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, 

melainkan selalu penguruslah yang melakakukan delik itu. 

Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap sutau pelanggaran, 

melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Menentukan 

Pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menggunakan sistem ini dapat 

ditentukan beberapa illustrasi :  

- Berkaitan dengan fungsi, yakni perbuatan yang dilakukan atas diperintahkan oleh 

pelaku tindak pidana, akan tetapi perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan 

tugas dan pekerjaan pengurus, maka tidak berwenang mengambil keputusan yang 

mengikat untuk korporasi dalam melakukan tindak pidana.  

- Pengurus atau pegawai korporasi yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan 

pekerjaan pengurus tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang 

mengikat korporasi dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu agar 

dilakukan oleh orang lain, merupakan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud 
                                                           

91  H. Sutiyono, Op, cit  hlm 15 



korporasi sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasarnya maka korporasi 

tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.  

(2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.92  
 

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan pengakuan yang timbul 

dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh 

perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggungjawab untuk itu 

menjadi beban dari pengurus badan usaha (korporasi) tersebut. Secara perlahan-lahan 

tanggungjawab pidana tersebut beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang 

memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin 

secara sesungguhnya. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi dapat menjadi 

pembuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggungjawab adalah para anggota 

pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu. Sistem 

pertanggungjawaban yang kedua ini sejalan dengan sistem pertanggungjawaban yang 

pertama namun perbedaannya disini adalah, bahwa hal korporasi sebagai badan usaha 

yang dapat dijadikan pelaku kejahatan telah dapat diterima, namun dalam hal 

korporasi melakukan kejahatan, tidak mungkin tanpa kehendak dari pengurusnya. 

Disini ditegaskan bahwa korporasi sebagai pembuat, sedangkan pengurus ditunjuk 

sebagai yang bertanggung jawab.  

(3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. 93 
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Yang menjadi motivasi dari model pertanggungjawaban ini yaitu dengan 

memerhatikan perkembangan korporsi itu sendiri. Ternyata untuk beberapa delik 

tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak 

cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai 

hukuman kepada pengurus, jika dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima 

oleh korproasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan 

dalam masyarakat, atau yang diderita saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu 

lebih besar jumlahnya daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya 

pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi 

melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Karenanya, 

diperlukan pula untuk memidana korporasi dan pengurus atau pengurusnya saja.  

(4) Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang 

bertanggung jawab.94
  

Alasan– alasan pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya 

menyangkut terhadap pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pula 

yang bertanggung jawab, dapat diberlakukan terhadap keduanya. Pertama, apabila hanya 

pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka tidak adil bagi masyarakat 

yang telah menderita kerugian akibat perbuatan pengurus yang bertindak atas nama 

korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi. Kedua, 

apabila hanya korporasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurus 
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tidak memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus 

bersikap lempar batu sembunyi tangan.  

Korporasi sebagai suatu subyek hukum, pertanggungjawabannya dapat berasal 

dari Perundang-Undangan atau ketentuan umum lainnya, dari tindakan atau kelalaian 

para direktur, pekerja atau agennya. Meski demikian, tidak dapat dikatakan bahwa 

pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu sepenuhnya dilimpahkan pada 

korporasinya, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari 

peraturan tertentu oleh korporasi barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan 

atau kelalaian tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban.  

Pertanggungjawaban pidana korporasi penting untuk dimintakan karena 

sangat tidak adil apabila perusahaan-perusahaaan yang mengabaikan regulasi yang 

ditetapkan lepas dari jeratan hukum padahal perbuatan perusahaan tersebut 

menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 

Dalam skripsi ini, penulis mengunankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 sebagai sanksi tindak pidana bagi  korporasi kejahatan di bidang Kehutanan. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan Undang-Undang baru yang diharapkan 

mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang 

terorganisasi. 

 Sanksi yang diberikan bagi  korporasi penebangan pohon dalam kawasan 

hutan dijerat dengan ketentuan Pasal 82 ayat 3 yang berbunyi: 

 



Korporasi yang:  
a.  melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin 

pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a 
b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b; dan/atau  

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).  

 
 Pasal 82 ayat 3 menjelaskan bahwa korporasi dilarang menebang pohon 

dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan hutan, menebang pohon 

dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, menebang 

pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. 

 Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam 

hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk 

mengemudikan tingkah laku para warga. Izin juga suatu persetujuan dari penguasa 

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.95 Sedangkan kawasan 

hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan 

keberadaannya sebagai hutan tetap.96 

 Izin pemanfaatan kayu dari kawasan hutan, bertujuan untuk mengarahkan 

aktifitas bidang kehutanan, agar sumber daya hutan dikelolah dengan 
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memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.97 Melalui 

instrumen perizinan bidang kehutanan, diharapkan fungsi hutan sebagai paru-paru 

dubia tetap terjaga. 

 Dengan adanya izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah korporasi 

melakukan tindak pidana yang melanggar peraturan Perundang-Undangan dibidang 

kehutanan. 

 Menebang pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin 

pemanfaatan hutan adalah izin untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan 

produksi yang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan 

Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, atau Izin 

Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.98 

 Menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah penebangan pohon yang dilakukan 

berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang 

diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan.99 
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 Menebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan 

penebangan secara tidak sah karena tidak mempunyai izin dari pihak yang 

berwenang.100 

 Jadi, yang pokok pada izin adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali 

diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan 

perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.101 

 Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa untuk dapat menebang pohon itu 

juga tidak dapat sembarangan. Harus tetap ada prosedur yang dijalankan, dan 

mendapatkan izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Karena izin 

penebangan pohon tidak dapat dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang, 

sehingga timbul syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan penebangan 

pohon. 

Ketentuan diatas merupakan Sanksi bagi korporasi yang melakukan 

penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin, adapun 

ketentuan tersebut diberikan kepada korporasi jika berdasarkan kentuan Pasal 13 ayat 

1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam 
kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:  
a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;  

b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;  

c.  100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;  

d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;  
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e.  2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau  

f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari 
tepi pantai.  

(2) Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan 
strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.  

 
 Dilihat dari ketentuan diatas, apabila terjadinya pelanggaran pelaku kejahatan 

harus diproses secara hukum, supaya dapat menegakkan kepastian hukum terhadap 

setiap tindakan kejahatan yang menyebabkan kerusakan hutan, lahan dan air yang 

dapat menimbulkan berbagai bencana dan mengancam keselamantan bagi umat 

manusia, serta mahluk hidup lainnya.  

Selain ketentuan pasal 82 ayat 3 yang menjelaskan tentang hukuman pokok 

pidana korporasi, dan hukuman tambahan pun berlaku bagi korporasi yang terdapat 

dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 

(1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yang dilakukan oleh badan hukum atau 
korporasi dikenai sanksi administratif berupa:  
a. paksaan pemerintah,102 
b. uang paksa; dan/atau,103 
c. pencabutan izin. 104 

(2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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103 Yang dimaksud dengan “paksaan pemerintah” adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh 
pemerintah agar perusahaan/badan hukum melakukan pemulihan hutan akibat perbuatannya 
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104 Yang dimaksud dengan “uang paksa” adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah 
tertentu oleh badan hukum atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. 



 
 Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” adalah sanksi yang dikenakan 

terhadap pelanggaran tanpa izin dan terhadap pemegang izin. Terhadap pelanggaran 

tanpa izin, sanksi administratif yang dikenakan berupa ganti rugi sesuai dengan 

tingkat kerusakan yang ditimbulkan kepada negara yang berupa biaya rehabilitasi, 

pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Terhadap pemegang 

izin, sanksi administratif yang dikenakan berupa denda, penghentian kegiatan, 

pengurangan areal, atau pencabutan izin.105 

 Dengan adanya ketentuan Pasal 82 ayat 3, korporasi dapat dibebani 

pertanggungjawaban pidana sebagai subjek tindak pidana dari berbagai tindak pidana 

yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Pertanggungjawaban pidana korporasi 

penting untuk dimintakan karena sangat tidak adil apabila perusahaan-perusahaaan 

yang mengabaikan regulasi yang ditetapkan lepas dari jeratan hukum padahal 

perbuatan perusahaan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 
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BAB IV 

PERSPEKTIF FIQH JINAYAH TERHADAP KEJAHATAN 

KORPORASI DI BIDANG KEHUTANAN 

A. Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Kejahatan Korporasi 

Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan 

1. Pengertian Fiqh Jinayah 

Fiqh Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu Fiqh dan Jinayah. Pengertian fiqh 

secara bahasa berasal dari lafal faqiha, yafqahu fiqhan, yang berarti mengerti, paham. 

Pengertian fiqih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah 

sebagai berikut: 106 “Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara‟ praktis yang 

diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum 

syara‟ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci”. 
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Pengertian jinayah secara istilah fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Abdul Qadir Audah adalah107 “Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang 

dilarang oleh syara‟, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya”. 

 Dalam konteks ini pengertian jinayah sama dengan jarimah. Pengertian 

Jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut108 

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara‟ yang diancam 

oleh Allah dengan hukuman had atau ta‟zir”. 

Kata jarimah dalam bahasa Indonesia berarti perbuatan pidana, kata lain yang 

sering digunakan sebagai pandangan istilah jarimah ialah kata jinayah. Hanya 

dikalangan fuqoha istilah jarimah pada umunya digunakan untuk semua pelanggaran 

terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara‟ baik meengenai jiwa harta 

maupun lainnya.109 Jadi Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara‟ yang 

berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya diambil dari 

dalil-dalil terperici.110 

Fiqh Jinayah dinamakan juga Hukum pidana Islam yaitu segala ketentuan 

hukum mengenai hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang 

dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang-orang yang dibebani hukuman), dalil-

dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur‟an dan hadist.111 
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 Unsur-unsur tindak pidana (jinayah). Di dalam objek utama kajian fiqh 

jinayah dapat digolongkan menjadi tiga unsur. 112  

- Al-rukn al-syar‟i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang 

dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada Undang-Undang yang secara 

tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. 

- Al-rukh al-madi atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seorang 

dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, 

baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat 

negatif (pasif dalam melakukan sesuatu) 

- Al-rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang 

dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang 

berada di bawah ancaman, yaitu orang yang dimintai pertanggung jawabanya.  

 Unsur ketiga di atas adalah moral atau unsur pertanggungjawaban. Pengertian 

pertangung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seorang dengan 

akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan 

sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya 

itu.113 

 Dalam islam pertanggung jawaban itu didasarkan pada tiga hal:114 

1) Adanya perbuatan yang dilarang 
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 Dr. H. M. Nurul Irfan, dkk. Figh Jinayah,  (Jakarta:Amzah, 2013)  hlm. 2 
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2) Perbuatan itui dikerjakan dengan kemauan sendiri  

3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu. 

  Apabila terdapat tiga hal tersebut, maka tidak dapat pula pertanggungjawaban. 

Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang 

melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain.  

Bahwasanya kesalahan atau pelanggaran terhadap norma hukum tidak dapat 

diwakilkan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum pidana 

Islam, yakni “asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain”. 

Hal ini dijelaskan pada Firman Allah dalam Al-Qur‟an: 

Surah Al-Fatir 18 

خ ا   

Artinya: “Seorang tidak menanggung dosa orang lain”.(Q.S. Fatir: 18)115 

Surah Fussilat ayat 46 

ا  ك  ى    ء ف س س    ج ف     

  Artinya: “Barang siapa berbuat kebaikan maka untuk dirinya dan barang 
siapa yang berbuat kejahatan maka akibat atas dirinya”. (Q.S.Fusilat: 46)116 
 

 Perbuatan tersebut dilakukan oleh badan hukum (korporasi). Masih 

diberlakuka pertanggungjawaban. Perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan 
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oleh orang-orang yang bertindak atas nama korporasi maka orang-orang (para 

pengurusnya) itulah yang dibebani pertanggungjawaban pidana (jinayah).117 

 Dengan demikian tanggungjawab pidana badan hukum adalah bersifat 

kolektif dan diwakilkan. Adakalanya tanggungjawab badan hukum ini selaras dengan 

asas kesalahan. Hal ini terwujud jika perbuatan pidana yang dilakukan pengurus 

bukan semata-mata atas prakarsanya sendiri, tapi juga karena pengaruh atau dorongan 

dari pihak badan hukum.118 

 Faktor yang menyebabkan pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan 

maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara‟ atau meninggalkan 

perbuatan (tidak mengerjakan) perbuatan yang dilarang oleh syara‟. Jadi sebab 

pertanggungjawaban  pidana (jinayah) adalah melakukan kejahatan. Apabila tidak 

melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.  

Allah SWT berfirman: 

ح    ا  ض اا  س  ف      َ س ف ط   ا   

Artinya: “ Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang 

melampaui batas. Yang berbuat kerusakan dibumi dan tidak mengadakan kebaikan. 

(QS. Asy-Syu‟ara‟ 151-152)119 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Rasullulah mengajak umatnya melakukan 

perbuatan-perbuatan yang diridhai Allah dan bermanfaat bagi hidup mereka di dunia 
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dan di akhirat, yaitu memberikan nikmat kepada mereka, rasul juga mengigatkan 

mereka agar tidak lagi mentaati para pemimpin mereka yang selalu mengerjakan 

kejahatan kemaksiatan dan kerusakan dibumi ini.120   

 Dari keterangan diatas setidaknya larangan atas perbuatan yang termasuk 

dalam kategori jarimah berasal dari ketentuan-ketentuan syara‟ (nash). Artinya 

perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut 

diancam hukuman atau sanksi.  

 Sumber-sumber fiqh jinayah adalah sumber-sumber  hukum Islam pada 

umumnya yaitu Al-Qur‟an, AS-Sunnah, Ijma dan Qiyas.121 Bagi hukum-hukum 

pidana Islam formil maka semua sumber hukum Islam dapat digunakan, namun untuk 

hukum pidana Islam materil yaitu berisi ketentuan macam-macam jarimah dan 

hukumannya hanya tiga sumber yaitu Al-Qur‟an, AS-Sunnah, dan Ijma‟. 122 

2. Perspektif Fiqh Jinayah 

Kejahatan korporasi dibidang kehutanan merupakan permasalahan 

kontemporer. Artinya dalam hukum Islam atau fiqh jinayah tidak akan langsung 

ditemukan permasalahan ini. Namun perbuatan penebangan pohon secara berlebihan 

dalam kawasan hutan merupakan perbuatan kerusakan hutan, yang dilakukan di luar 

batas penebangan pohon, Sebagaimana diperlukan untuk menebang pohon.  

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Qashash ayat 77: 
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ح  ا   ه ا  س  ف  غ  ا  ك   حس ك  حس ه   ...

س      

Artinya: : “...Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 
telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 
bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. 
(QS. Al-Qashash)123 

 
Dalam ayat ini telah terjadi Al-Fasad adalah segala bentuk pelanggaran atas 

sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan “perusakan” 

perusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau 

bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan.124 

Dalam hadis dijelaskan bahwa: 

ى ه   : إ    إ       س   س  ه 

 . غ  أ ض     ا     إ        إ ا   ، 

Artinya: “Rasullulah SAW. “Sesungguhnya, jika maksiat dikrjakan oleh 
seorang hamba secara rahasia, hal ini tidak akan membahagiakan selain bagi 
pelakunya, namun jika ia kerjakan secara terang-terangan dan tidak ada 
pengubahnya, ia dapat membahayakan semua pihak”. 125 

Ayat diatas menjelaskan larangan Allah SWT kepada hambahnya untuk 

melakukan kerusakan di muka bumi. Tindakan kejahatan korporasi penebangan 

pohon dalam kawasan hutan Dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 
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(Jinayah).126Karena dampak dari penebangan pohon berlebihan dapat merugikan dan 

membahayakan orang banyak.  

Kejahatan Korporasi di bidang kehutanan dalam Islam termasuk kejahatan 

yang ada hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan alam semesta ini yang 

mengakibatkan berbagai bencana akibat perbuatan kerusakan yang dilakukan oleh 

korporasi, pengaruh buruk akibat perbuatan ini sangat meluas dan mendalam. 

Walaupun sanksi pelanggaran kejahatan korporasi yang melakukan kerusakan 

di bidang kehutanan telah jelas diatur dalam Undang-Undang, namun hal ini tetap 

terjadi dan pelaku pun seolah tidak takut dengan ancaman pidana dan denda yang 

ada. Dalam Islam pun jelas mengatur perbuatan perusakan tidak disenagi Allah SWT.  

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat Al-A‟raf ayat 56: 

ح ا   ف  س  ح ه  ا    ،    خ ف  

۞ حس   ق    

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan 

dengan baik. Berdoalah pada-Nya dengan rasa takut dan penuh harapan. 

Sesungguhnya rahmat allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan” 

Hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) memberikan dasar hukum pada pihak 

terpidana mengacu pada Al-Qur‟an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu 

perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.127 Jadi fiqh jinayah 
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memberikan hukuman bagi pelaku Jarimah atas perbuatan pelajaran serta 

balasan/mendidik pelaku agar tidak melakukan perbuatan serupa.  

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dapat diakui keberadaan apabila terpenuhi 

tiga syarat yaitu, (1) hukum harus ada dasarnya dari syara‟ (Al-Qur‟an As-sunnah, 

ijma, atau Undang-Undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (Ulil amri) 

seperti dalam hukuman ta‟zir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil amri maka 

disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara‟.128  

Islam benar-benar mengaharamkan perbuata kerusakkan yang mengakibatkan 

dampak yang merugikan manusia maupun hewan di dunia ini.  

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-rum ayat 41: 

ق     ح كث      ف    س 

ج    

Artinya: “ Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari 

akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali)”.(Q.S. Al-Rum: 41)129 

Perusakan terjadi akibat perbuatan manusia, misalnya eksploitasi alam yang 

berlebihan, peperangan, percobaan senjata dan lainnya. Prilaku itu tidak mungkin 

dilakukan oleh orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya karena ia 
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tau bahwa seluruh perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan 

Allah.130  

Mengenai sanski dalam fiqh jinayah disebut hukuman atau uqubah. Lafaz 

uqubah menurut bahasa berasal dari „aqobah yang sinonimnya kholafahu wa jaa 

„abi‟aqobihi artinya mengirihnya dan datang dibelakangnya. Dalam pengertian yang 

agak mirip dan mendekati istilah, barang kali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz 

„aaqobahu, yang sinonimnya jazaahu sawwaa‟abimaa fa‟ala, artinya membalasnya 

sesuai dengan apa yang dilakukannya.131 

Pengertian pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia 

mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan sedangkan 

dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia 

merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah ditentukan.132 

Hukuman diartikan sebagai siksa dan sebagainya atau keputusan yang 

dijatuhkan oleh hakim. Maka hukuman diartikan sebagai suatu penderitaan atau 

nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan 

sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum 

yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.133 

Dari Definisi tersebut diatas dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah 

satu tindakan yang diberikan oleh syara‟ sebagai pembalasan atas perbuatan yang 
                                                           

130  Tafsir Al-Qur‟an., Ibid., hlm 515 
131  Al -Qardhawi. “Ri‟yatu Al Bi‟ah As-Syariah Al-islamiyah” (Kairo:Dar Al-syuruq 2001), 

hlm 33 
132  Ahmad Wardi Muslich. Op, cit hlm 136 
133  Anton M.Moelino, et al, kamus Besar Bahasa Indonesai, (Jakarta:Balai Pustaka Cetakan 

ke II 2008) hlm 315  



melanggar ketentuan syara‟ dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan 

kepentingan masyarakat.134 Penulis dapat simpulkan bahwa hukuman adalah 

pembalasan yang ditetapkan karena telah ada seseorang yang melanggar ketentuan 

syara‟ untuk kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang merusak. 

Perbuatan kerusakan hutan pidana Islam termasuk jarimah ta‟zir, yaitu 

hukuman yang dijatuhkan atas jarimah yang tidak dijatuhkan hukuman yang telah 

ditentukan oleh hukum syari‟at.135 Artinya tindak pidana yang termasuk jarimah 

ta‟zir adalah perbuatan yang diberi hukuman bersifat mendidik atas perbuatan yang 

hukumannya belum ditentukan oleh syari‟at.  

Sanksi ta‟zir berkaitan dengan tindak pidana ta‟zir yang meliputi tiga 

macam, yaitu pertama, tindak  hudud atau qishash yang dilakukan oleh Al-Qur‟an 

dan hadis, seperti percobaan perampokan, percobaan perzinahan atau percobaan 

pembunuhan. Kedua, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Al-Qur‟an dan hadis, 

tetapi tidak disebutkan sanksinya. Diserahkan kepada pemerintah (ulim amri), seperti 

penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya. Ketiga, kejahatan-

kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan rakyatnya, seperti 

aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya.136 

Berdasarkan pembagian tindak pidana ta‟zir tersebut maka kejahatan yang 

dilakukan oleh korporasi yang melakukan penebangan pohon melampaui batas 

sehingga mengakibatkan kerusakan alam (lingkungan hidup) termasuk dalam 
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kategori pidana ta‟zir yang ketiga, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh 

pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya.137 Dalam hukumannya pun menjadi 

kewenangan pemerintah yang tetuang dalam KUHP Pasal 50 dan Pasal 178 dan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan. Maka sanksi menurut perspektif fiqh jinayah dapat dijatuhkan 

sanksi ta‟zir untuk memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan dibidang 

kehutanan. 

 

Jarimah tak‟zir yaitu segala bentuk tindak pidana yang dikenakan hukuman 

tak‟zir. Yang dimaksud dengan tak‟zir  adalah mengenakan hukuman hudud dan 

kifayah kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan tersebut menyakut hal 

Allah maupun hak pribadi seseorang. Hukuman dalam jarimah takzir tidak ditentukan 

bentuk, jenis, dan jumlahnya oleh syara‟. Untuk hukuman mana yang harus 

dilaksanakan terhadap suatu tindak pidana tak‟zir, syara‟ menyerahkan seluruhnya 

kepada kebijaksanaan hakim, setelah memepertimbangkan kemaslahatan terpidana, 

lingkungan yang mengitarinya dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan 

hukum tersebut.138 

 Disamping itu dilihat dari segi dasar hukum penetapannya, tak‟zir juga dapat 

dibagi pada tiga bagian yaitu sebagai berikut. 
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1. Jarimah ta‟zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash, tetapi syarat-

syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai 

nisab, atau oleh keluarga sendiri 

2. Jarimah ta‟zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara, tetapi hukumannya 

belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan. 

3. Jarimah ta‟zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara‟ 

jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulim amri, seperti pelanggaran 

disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu 

lintas.139 

 Fiqh memiliki peran yang krusial dalam merumuskan tata kelola lingkungan 

hidup yang sesuai dengan hukum-hukum syara Yusuf Al-Qardhawi menegaskan, 

bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan 

dan mencegah kemudharatan. Dengan demikian, segala prilaku yang mengarah 

kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, 

akal, harta, nasab, dan agama. Dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Yusuf 

Qardhawi menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa (Ta‟zir) bagi pelaku 

pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (Waliyyul amr).140 

Sanski ta‟zir yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan teringan adalah berupa 

peringatan. Berat ringanya sanksi ta‟zir ditentukan kemaslahatan. Dan harus 
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dipertimbangkan perbuatannya sesuai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku 

jarimah.141 

 Ta‟zir (sanksi disiplin) ialah menjatuhkan ta‟zir (sanksi disiplin) terhadap 

dosa-dosa yang didalamnya tidak terdapat hudud (hukuman syar‟i). Ta‟zir ini 

berbeda menurut kondisi ta‟zir itu sendiri dan kondisi pelakunya. Di satu sisi, ta‟zir 

sesuai dengan hudud yaitu sama-sama upaya memperbaiki dan melarang. Di sisi lain, 

ta‟zir berbeda dengan hudud yaitu pada dosa yang dilakukan pelakunya.142 

Dalam Kaidah fiqh yang berbunyi “berat ringannya sanksi tak‟zir diserahkan 

kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. 

Kaidah ini memberikan kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat 

ringannya hukuman.143 

ح ا           

 Artinya: “Ta‟zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) 

yang belum ditentukan hukumannya oleh syara”.144 

 Dari definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa tak‟zir adalah suatu 

istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oelh 

syara‟. Dikalangan fuqoha jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh 

syara‟ dianamakan jarimah takzir. 
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  Ahmad Wardi Muslich., Op., Cit. hlm 19 
143 Ibid 
144

  Ahmad Wardi Muslich., Op., Cit. hlm 20 



 Jarimah ta‟zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran 

terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur‟an dan Hadis. 

Ta‟zir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus 

mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan 

sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan 

hukuman had atau kafarat.145  

  Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi ta‟zir itu 

beragam. Adapun mengenai sanski ta‟zir yang berkaitan dengan badan, dibedakan 

dua yaitu hukuman mati dan cambuk. Ta‟zir yang berkaitan dengan kemerdekaan 

seseorang mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan 

hukuman pengasingan. Hukuman yang berkaitan dengan harta seperti penyitaan 

barang-barang milik pelaku atau pencabutan hak-hak tertentu. Dan sanksi ta‟zir 

lainya seperti peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, 

pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti 

diberitakan di media cetak atau elektronik.146 

Hadis yang berkaitan dengan hukuman Ta‟zir: 

ج  ق :  ا  س ه  ه   س  ا  س     
س ) ا ف ح  ح ه. (  س  ح ف    

Artinya: Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah 

saw bersabda : “Sesorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan 

                                                           
145  Ibid 
146  Nurul Irfan, Loc, Cit hlm 147 



hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan 

sebagainya.” (Riwayat Muslim)147 

 Ta‟zir merupakan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya 

ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta‟zir artinya: ajaran atau 

pelajaran) sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum ta‟zir menjadi wewenang 

penguasa untuk menentukannya. 

 Ulama fiqh mengemukkan ciri khas jarimah ta‟zir adalah sebagai berikut:148 

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukumannya belum 

ditentukan oleh syara dan ada batas minimal dan ada batas maksimal 

2. Penentuan hukuman tersebut adalah penguasa. 

Dari berbagai macam bentuk hukuman  ta‟zir yang telah dijelaskan diatas 

hukuman yang cocok dan memberi efek jera/pelajaran pada pelaku kejahatan 

korporasi penebangan pohon dalam kawasan hutan yaitu hukuman jilid atau cambuk.  

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerat pelaku jarimah ta‟zir. 

Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina 

ghairu muhson dan jarimah qadzf . Namun dalam jarimah tak‟zir, hakim diberikan 

kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan kondisi pelaku, situasi, 

dan tempat kejahatan.149 

Hukuman ini dikatakan efektif dengan alasan: 
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1. Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya reprensif, karena dirasakan langsung 

secara fisik 

2. Hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, 

sehingga hakim bisa memilih jumlah jilid  yang ada di atara kedua hukuman 

tersebut lebih sesuai dengan keadaan pelaku jarimah. 

3. Biaya rendah tidak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis 

4. Lebih murni dari penerapan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak 

sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, 

terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. 

Dengan demikian, hal ini tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada 

keluarganya.150 

Hukuman jilid  untuk ta‟zir ini tidak boleh melebihi hukuman jilid  dalam 

hudud. Hanya saja mengenai batas minimal dan maksimal tidak ada kesepakatan 

dikalangna ulama.151  

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam jarimah ta‟zir, 

ulama berbeda pendapat.152 

1. Mazhab hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman had. Hal ini sesuai denga 

hadis berikut. 

غ ح  ف غ ح ف      

Artimya: “Barang siapa yang melampui hukuman dalam hal selain hudud, 

maka ia termasuk melampaui batas”. (HR. Al-baihaqi dari Nu‟am bin Basyir dan 

Al-Dhahak) 

2. Abu Hanifah. Tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum khamar 

adalah dicambuk 40 kali 
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3. Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku qadzf adalah 

dicambuk 80 kali.  

4. Ulama malikiyah. Sanksi ta‟zir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. 

Mereka berpedoaman pada keputusan Umar bin Al-khathab yang mencambuk 

ma‟am bin Zaidah dengan 100 kali cambukan karena memalsukan stempel baitul 

mal. 

5. Ali penah mencambuk peminum khamar pada siang hari di bulan ramadhan 

sebanyak 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai ta‟zir 

6. Perbuatan zina (Ghairu Muhson) yaitu dicambuk 100 kali. 

 Dengan demikian Dalam hal ini jarimah yang dilakukan oleh korporasi yang 

melakukan penebangan pohon dihukum paling berat 99 kali dan tidak melebihi 100 

kali. 

 Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal cambukan dalam 

jarimah ta‟zir adalah sebagai berikut:153 

1. Ulama hanafiyah. Batas terendah ta‟zir harus mampu memberikan dampak efek 

jera bagi pelaku jarimah. 

2. Batas terendahnya satu kali cambukan. 

3. Ibnu qadamah. Batas terendah tidak dapat ditentukan, diserahkan kepada ijtihat 

hakim sesuai tindak pidana, pelaku waktu dan pelaksanaanya. 

4. Pendapat ibnu qadamar lebih baik, tetapi perlu adanya penambahan ketetapan ulil 

amri sebagai pegangan semua hakim. Apabila telah ada ketetapan hakim, tidak ada 

lagi perbedaan pendapat. Hal ini sesuai dengan kaidah berikut 

ح ك  ا فح    ف 
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 Keputusan hakim itu meniadakan perbedaan pendapat. 

 Orang yang dikenakan hukum oleh hakim muslim berdasarkan hadis-hadis 

tentang batasan hukuman takzir dapat dimasukkan dalam hukuman ringan yaitu 10 

kali.154 Hukuman takzir ini dapat dilakukan menurut keputusan hakim muslim 

misalnya mengejek, mengina menipu, melakukan kerusakan dan lain sebagainya. 

Dengan demikian hukuman ta‟zir ini keadaanya lebih ringan dari 40 kali dera yang 

sudah ada dasarnya dari nabi terhadap pelaku minuman keras.155Berarti dibawah 40 

kali cambuk itu dinyatakan sebagai hukuman ta‟zir (yaitu dipukul yang keras)  

 Dengan demikian menurut perspektif fiqh jinayah sanksi atau hukuman 

tersebut dikembalikan pada hukuman ta‟zir yaitu hukuman yang diserahkan kepada 

hakim, karena perbuatan tersebut sangat jelas dilarang oleh syara‟ yang keputusannya 

harus berdasarkan ketentuan umum syariah Al-qur‟an Ijma dan Qiyas.   

 

 

B. Pelestarian Alam dan Lingkungan Dalam Prespektif Fiqh  

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama mahluk (termasuk lingkungan 

hidupnya). Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, 

hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hub ungan manusia terhadap sesama manusia, 

hubungan manusia terhadap lingkungan sekitarnya, maka tidak diragukan bahwa fiqh 

                                                           
154   Nurul Irfan, op, cit, hlm 141 
155 Hussein Bahreisj, Loc, Cit 



memiliki peran yang penting dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang sesuai 

dengan hukum-hukum syara‟.156 

Ilmu fiqh merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman (al-'ulum asy-

syar'iyah) yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam, termasuk Indonesia. 

Ilmu fiqh pada dasarnya adalah penjabaran yang nyata dan rinci dari nilai-nilai ajaran 

Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah, yang digali terus menerus oleh 

para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, 

kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan 

waktu yang meliputinya. 

Adapun ilmu fiqh secara garis besar mempunyai empat sektor penataan. 

Pertama, Rab'ul al-Ibadah, yaitu menata hubungan antara manusia selaku makhluk 

dengan Allah SWT sebagai khaliknya, yakni hubungan transendental. Kedua, Rub'ul 

al-Mu'amalat, yaitu menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya 

dengan sesamanya untuk memenuhi hajat kehidupannya sehari-hari. Ketiga, Rab'u al-

Munakahat, yaitu penataan terhadap hubungan manusia dalam lingkungan 

keluarganya. Keempat, Rab'u al-Jinayah, yaitu bagian yang menata pengamanan 

manusia dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan 

ketentramannya dalam kehidupan.157 
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 Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman 

supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari 

tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya 

untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang pencipta yang Maha 

pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di 

bumi ini.158 

 Dalam bukunya yang berjudul Ri‟ayatul Bi‟ah fi Syari‟atil Islam, Dr. Yusuf 

Al -Qardhawi Beliau menegaskan, bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya 

untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.  

Hal ini sejalan dengan maqāsid al-syarī‟ah  (tujuan syariat agama) yang  Terumus 

dalam kulliyah al-khams, yaitu hifzu al-nafs (melindungu jiwa), hifzu al-aql 

(melindungi akal), hifzu al-mal (melindungi kekayaan/bnda), hifzu al-nasb 

(melindungi keturunan), hifzu al-din (melindungi agama).159 

Dalam hadis telah dijelaskan mengenai pemeliharaan alam dan anjuran 

menanam pohon. Adapun mengenai hadits Rasulullah SAW tentang peduli 

lingkungan yang berbunyi: 

س  س ه  ه   س ق  ، أ    ف :    غ  غ س

. ، أ إ ا ك    ق س ، أ  أ  ك  

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Seseorang muslim tidaklah menanam 
sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau 
                                                           

158  Sukarni. Cetakan pertama 2011. “Fiqh Lingkungan Hidup”. Jakarta: Kementrian Agama 
RI. Hlm40 

159  Yusuf Al-Qardhawi., Op., Cit., hlm 39 



binatang memakan sebagian daripadanya, melainkan apa yang dimakan itu 
merupakan sedekahnya “. (HR. Bukhori)160 

 
Suruhan menanam pohon diikuti pula dengan larangan penebangan yang 

menyebabkan hilangnya manfaat pohon itu atau menyebabkan munculnya kerusakan 

alam (lingkungan) Penghijauan merupakan amalan sholeh yang mengandung banyak 

manfaat bagi manusia di dunia dan untuk membantu kemaslahatan akhirat manusia.  

Prilaku pengrusakan terhadap lingkungan hidup dan membuat kemudharatan 

bagi orang lain bertentangan dengan kaedah-kaedah yang telah dirumuskan oleh 

para fuqaha (al-Qawaid al-Fiqhiyyah), antara lain:161 

a. Kaedah:  ا ضا ض   (Tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri 
sendiri dan orang lain) 

b. Kaedah: إ ق     (Kemudharatan harus dihilangkan semampunya) 
c. Kaedah: ث  Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan)  ا   

sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama) 
d. Kaedah: أ ف   أ  ح    (Boleh melakukan mudharat yang    

lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar) 
e. Kaedah:   ف ح     (Melakukan mudharat yang khusus 

demi mencegah mudharat umum) 
 

Kaedah tersebut menjelaskan bahwa Islam melarang perbuatan yang 

mengakibatkan mudharat, hendaklah melakukan melakukan kebaikan dan 

kemaslahatan demi ketentraman manusia di dunia maupun di akhirat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

  Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya mengenai korporasi yang melakukan 

kejahatan di bidang kehutanan maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Kejahatan korporasi di bidang kehutanan merupakan bentuk kejahatan yang 

dilakukan secara terorganisir. Pokok larangan bagi korporasi yaitu, pertama 



korporasi dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak 

sesuai izin pemanfaatan hutan, kedua melakukan penebangan pohon dalam 

kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang, dan ketiga korporasi dilarang menebang pohon dalam kawasan hutan 

secara tidak sah. Perbuatan tersebut melanggar aturan Undang-Undang yang 

dijerat dengan sanksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan Pemberantasan dan Perusakan Hutan berupa sanksi pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta 

pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

2. Kejahatan Korporasi dibidang kehutanan (illegal logging) Menurut prespektif fiqh 

jinayah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dibidang kehutanan 

dapat dikatakan sebagai Jarimah. Perbuatan tersebut dilarang oleh syara‟ karena 

mengakibatkan kerusakan alam (lingkungan) sehingga merugikan masyarakat 

secara luas. Mengenai prespektif fiqh jinayah sanksi kejahatan korporasi dibidang 

kehutanan yaitu dikenakan sanksi Ta‟zir yang ditentukan oleh penguasa (ulil amri) 

sehingga keputusan hukuman bagi pelaku penebangan pohon (illegal logging) 

ditetapkan oleh penguasa (hakim) dengan ijtihadnya sesuai dan setimpal dengan 

perbuatan yang dilakukan pelaku. nHukuman yang dapat diberikan berupa 

hukuman mati, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman pengucilan, 

hukuman jilid, hukuman kawalan, hukuman denda, hukuman ancaman, teguran, 



dan peringatan. Namun hukuman yang lebih memberikan efek jerah adalah 

hukuman jilid/cambukan.  

B. Saran 

  Dari pembahasan di atas, penulis mencoba memberikan saran kepada 

masyarakat dan pemerintah, yaitu: 

1. Untuk menjamin aturan hukum supaya ditaati dan dipatuhi kita harus 

memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah terutama dalam bidang hukum 

yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Perlu adanya 

peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dibidang kehutanan. Diharapkan 

pada pemerintah khususnya dibidang kehutanan harus menerapkan hukum sesuai 

prosedur yang ditetapkan.  

2. Saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembeca dan bisa menjadi 

referensi dalam belajar serta untuk masyarakat yang termasuk dalam suatu badan 

korporasi saya berharap supaya untuk tidak ikut melakukan penebangan pohon 

yang tidak sesuai dengan jatah tebang atau melampaui batas dari Izin pejabat yang 

berwenang. 
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