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Abstrak 

 

UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU  No 19 

Tahun 2004 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU 

No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dan UU No 18 

Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengakui 

korporasi sebagai subyek dalam tindak pidana kehutanan.  Rumusan mengenai 

peertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam UU No 18 Tahun 2013 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah lengkap. Undang-Undang ini 

menjadi pelengkap dari Undang-Undang yang telah ada sebelumnya yakni Undang- 

Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 

Kata Kunci  : Pertanggungjawaban, Korporasi 

 

A. PENDAHULUAN 

Hutan merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang 

Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang harus dipelihara dan dimanfaatkan dengan 

bijaksana sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan merupakan 

modal pembangunan nasional yang memberikan manfaat bagi perikehidupan, baik 

manfaat ekologi, sosial budaya, ekonomi. Hutan harus dikelola, dimanfaatkan, dan 

dilindungi secara berkesinambungan demi kesejahteraan masyarakat. 

Hutan mempunyai peran yang sangat penting bagi Negara, karena sumber 

daya hutan merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, sebagai penyedia bahan 
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baku industri. Selain itu hutan juga berperan penting sebagai penyangga kehidupan, 

penyeimbang lingkungan global yang berkaitan erat dengan dunia Internasional. 

Demi menjaga keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, dan 

manfaat sosial budaya, pembangunan kehutanan ke depan tidak hanya berorientasi 

pada kayu ( timber oriented ), namun lebih berorientasi pada pengelolaan seluruh 

potensi sumber daya hutan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. 

Pembangunan kehutanan di masa yang akan dating memasuki era rehabilitasi dan 

konservasi, di mana sumber daya hutan harus dikelola untuk tujuan pemulihan 

lingkungan guna perbaikan kegiatan ekonomi nasioanal jangka panjang. 
3
 Hal ini 

mengingat dewasa ini kualitas lingkungan mengalami penurunan akibat semakin 

berkembangnya aktivitas ekonomi. Demi mendapatkan keuntungan besar para pelaku 

bisnis yang bergerak di bidang kehutanan seringkali mengabaikan akibat eksploitasi 

hutan. Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan hutan cenderung mengabaikan 

prinsip-prinsip kelestarian sumber daya hutan,seperti melakukan penebangan liar 

(Illegal Loging), penebangan hutan yang berlebihan, kebakaran hutan, konversi 

hutan, dan perambahan hutan. 

Dewasa ini tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dilakukan oleh 

orang perseorangan, tetapi juga dilakukan oleh korporasi. Hal ini seiring dengan 

perkembangan korporasi yang semakin pesat baik dari segi kuantitas, kualitas 

maupun bidang usahanya. Korporasi bergerak di banyak bidang, salah satunya di 

bidang kehutanan. Masih segar dalam ingatan kasus pembalakan liar yang dilakukan 

oleh PT Keang Nan Development Indonesia (KNDI) yang merupakan salah satu grup 

PT Mujur Timber. Dalam kasus pembalakan liar yang dilakukan di Mandailing Natal, 

Negara dirugikan sebesar Rp. 227 Triliun Rupiah. Dalam putusannya Hakim PN 

Medan membebaskan Adelin Lis Direktur Keuangan PT KNDI. Di tingkat Kasasi, 

Hakim Kasasai menjatuhkan pidana kepada Adelin Lis dengan pidana penjara 10 
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Tahun dengan uang pengganti Rp. 119.8 Miliar Rupiah dan dana reboisasi sebesar 

2.938 juta dollar AS.
4
 

 

B. PEMBAHASAN 

Upaya pemberantasan perusakan hutan menjadi tanggung jawab Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara 

menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, 

maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara hukum meliputi penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak 

pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, 

kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 

 Dalam perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, pertanggungjawaban 

korporasi sebagai subyek tindak pidana dilakukan melalui 4 (empat) system yaitu : 

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung 

jawab; 

2. Korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab; 

3. Korporasi sebagai pembuat dan yang tertanggung jawab; 

4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan 

keduanya dapat  dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana. 

Meskipun UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana 

diubah dengan UU  No 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 

2004 Tentang Perubahan atas UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 

menjadi Undang-Undang tidak menyebut secara eksplisit istilah korporasi 

tetapi Undang-Undang ini mengakui bahwa badan hukum dan atau badan 

usaha dapat menjadi subyek pelaku tindak pidana kehutanan. 
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Dari rumusan Pasal tersebut juga disebutkan bahwa apabila tindak 

pidana dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, 

terhadap pengurusnya dikenakan pidana dengan pemberatan yaitu dikenakan 

pidana sesuai ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 

(sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Meskipun telah ada pemberatan, 

menurut hemat peneliti hal itu belum cukup memberikan efek jera bagi badan 

hukum atau badan usaha yang melakukan tindak pidana kehutanan karena 

badan hukum atau badan usahanya sendiri tidak dikenakan pemidanaan 

sehingga ada kemungkinan melakukan tindak pidana lagi. 

UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan secara tegas menyebutkan bahwa korporasi dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana.  Pasal 1 butir 21 

menyebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan 

dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara 

terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di 

wilayah hukum Indonesia. Sedangkan Pasal 1 butir 22 menyeburkan bahwa  

korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi, baik 

berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam Undang-Undang 

itu diatur pula kapan dikatakan suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi.  

Pasal 109 Ayat (2) menyebutkan bahwa Perbuatan pembalakan, pemanenan, 

pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan 

liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh 

orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, 

bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun 

bersama sama. 

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perusakan hutan 

menganut system   pertanggungjawaban korporasi yang keempat yaitu 

korporasi dan pengurus keduanya dapat menjadi pelaku tindak pidana dan 

keduanya dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Hal ini terlihat 
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dari rumusan Pasal 109 Ayat (1) Dalam hal perbuatan pembalakan, 

pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu 

hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan 

dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau 

pengurusnya. Dari rumusan yang bersifat alternatif kumulatif tersebut terlihat 

bahwa korporasi maupun pengurusnya dapat dipertanggungjawabkan dalam 

hukum pidana. Dengan perumusan yang demikian menurut hemat peneliti 

akan lebih mampu memberikan efek jera bagi korporasi. 

Menurut ketentuan Pasal 109 Ayat (3) apabila korporasi 

dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana, maka dalam hal 

tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh 

pengurus. Pertanggung jawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi 

sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur 

organisasi korporasi yang bersangkutan. 

Pemidanaan terhadap korporasi juga telah diatur secara khusus dalam 

Undang-Undang ini.  Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi 

hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan 

Pasal 103. Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 

sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa 

penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. 

Pasal 18 mengatur bahwa selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran 

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, 

huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf 

b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi 

dikenai sanksi administrative berupa: 

a. paksaan pemerintah; 

b. uang paksa; dan/atau 
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c. pencabutan izin. 

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

C. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Meskipun UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana 

diubah dengan UU  No 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 

2004 Tentang Perubahan atas UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 

menjadi Undang-Undang tidak menyebut secara eksplisit istilah korporasi 

tetapi Undang-Undang ini mengakui bahwa badan hukum dan atau badan 

usaha dapat menjadi subyek pelaku tindak pidana kehutanan. 

Dari rumusan Pasal tersebut juga disebutkan bahwa apabila tindak 

pidana dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, 

terhadap pengurusnya dikenakan pidana dengan pemberatan yaitu dikenakan 

pidana sesuai ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 

(sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Meskipun telah ada pemberatan, 

menurut hemat peneliti hal itu belum cukup memberikan efek jera bagi badan 

hukum atau badan usaha yang melakukan tindak pidana kehutanan karena 

badan hokum atau badan usahanya sendiri tidak dikenakan pemidanaan 

sehingga ada kemungkinan melakukan tindak pidana lagi. 

UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan secara tegas menyebutkan bahwa korporasi dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana.  Pasal 1 butir 21 

menyebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan 

dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara 
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terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di 

wilayah hukum Indonesia. Sedangkan Pasal 1 butir 22 menyeburkan bahwa  

korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi, baik 

berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam Undang-Undang 

itu diatur pula kapan dikatakan suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi.  

Pasal 109 Ayat (2) menyebutkan bahwa Perbuatan pembalakan, pemanenan, 

pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan 

liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh 

orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, 

bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun 

bersama sama. 

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perusakan hutan 

menganut system   pertanggungjawaban korporasi yang keempat yaitu 

korporasi dan pengurus keduanya dapat menjadi pelaku tindak pidana dan 

keduanya dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Hal ini terlihat 

dari rumusan Pasal 109 Ayat (1) Dalam hal perbuatan pembalakan, 

pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu 

hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan 

dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau 

pengurusnya. Dari rumusan yang bersifat alternatif kumulatif tersebut terlihat 

bahwa korporasi maupun pengurusnya dapat dipertanggungjawabkan dalam 

hukum pidana. Dengan perumusan yang demikian menurut hemat peneliti 

akan lebih mampu memberikan efek jera bagi korporasi. 

Rumusan mengenai peertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam 

UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 

Hutan telah lengkap. Undang-Undang ini menjadi pelengkap dari Undang-

Undang yang telah ada sebelumnya     yakni Undang- Undang No 41 Tahun 

1999 Tentang Kehutanan. 
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2. Saran 

Agar penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak 

pidana kehutanan dapat berjalan  dengan baik diperlukan aparat penegak 

hukum yang siap untuk menjadi penegak peraturan perundang-undangan. 

Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak 

hokum khususnya yang bertugas di bidang kehutanan. Selain  itu perlu pula 

peran serta masyarakat agar mau berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan 

pemberantasan perusakan hutan. 
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