
 

 

 

BAB I 

        PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lingkungan hidup yang baik dan sehat diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa kepada 

seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Karenanya umat manusia memiliki hak mutlak 

untuk dapat memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga semua manusia dan 

makhluk hidup yang ada di dunia memiliki hak yang sama untuk dapat menikmati 

lingkungan hidup yang baik dan sehat.  

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak yang 

dapat diperoleh bagi setiap warga negara Indonesia. Karenanya negara, pemerintah, dan 

seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengelola 

lingkungan hidup dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar 

lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat 

Indonesia serta makhluk hidup yang lain. 

Hutan merupakan dasar dalam sumber daya alam untuk menyediakan dan 

mengendalikan berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air dan sebagainya. Hutan juga 

merupakan sumber ekonomi, apabila dilihat dari hasil-hasil yang dimilikinya. Namun 

bersamaan dengan hal tersebut, dengan hutan sebagai sumber ekonomi, maka timbul 

berbagai macam dampak negatif. Salah satu penyebab dari timbulnya dampak negatif 

terhadap hutan adalah penggunaan hutan secara eksploitatif dan tidak mementingkan  



 

 

dampak yang akan timbul terhadap masyarakat. Sehingga dengan penggunaan hutan secara 

eksploitatifmengakibatkan tingkat kerusakan hutan yang tinggi. 

Demikian juga permasalahan penebangan hutandi Indonesia, yang jumlahnya 

mengkhawatirkan, dimana permasalahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat 

Indonesia, tetapi juga dirasakan secara global. Dengan penebangan hutan yang tidak sedikit 

jumlahnya yang terjadi di Indonesia, juga merugikan bagi negara lainnya. Beberapa 

dampak yang secara langsung dirasakan dari penebangan hutan tersebut antara lain, adalah 

ancaman kekeringan. Kedua, potensi terjadinya banjir. Ketiga, dengan terjadinya 

kekeringan, maka terdapat potensi terjadinya kebakaran hutan. Dengan terjadinya 

kebakaran hutan dapat merugikan negara-negara yang wilayahnya dekat dengan Indonesia. 

Dan yang keempat, menipisnya lapisan ozon.1 

Hutan Indonesia merupakan hutan tropika basah yang karena faktor geografi, 

hidrografi, dan klimatologi memiliki bermacam-macam tipe hutan serta jenis flora dan 

fauna yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan bagi kepentingan umat 

manusia. Terhadap hubungannya dengan fakta tersebut, bahwa sumber daya hutan 

merupakan pembentuk siklus alami. Oleh karena itu, dengan menghilangnya hutan berarti 

sumber daya alam dan daya dukungnya juga ikut hilang.2 

Selain itu, dalam mengelola hutan juga harus didukung oleh ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta kemampuan sumber daya manusia. Karena dalam melakukan pengelolaan 

kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk 

                                                             
1 Sadino, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan” 

<https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-4.pdf>, diakses 10 September 2019. 
2 Dadang Epi Sukarsa, Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Kawasan DAS Citarum dalam 

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2003), hal. 21 

https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-4.pdf


 

 

memberikan manfaat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berupa hutan secara 

berkelanjutan. Hasil hutan, yang tujuannya adalah untuk dinikmati maupun untuk 

diusahakan, memiliki banyak manfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan 

makhluk hidup lainnya.  

Pemerintah Indonesia dalam melakukan pengelolaan hutan telah mengusahakan untuk 

meminimalisir perburuan, penggalian bahan tambang secara liar, bencana alam, 

penebangan liar, pencurian hasil hutan, perladangan berpindah dan pembakaran lahan yang 

dapat menyebabkan kerusakan hutan.3 

Rusaknya kawasan hutan di Indonesia, yang salah satunya adalah karena penebangan 

hutan secara liar, menyebabkan Indonesia berada pada titik terendah akan eksistensi peran 

serta fungsi hutan di masa mendatang. Penebangan hutan di Indonesia yang meningkat 

selama puluhan tahun menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-

besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, 

sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Peningkatan 

kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara 

dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia.4 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai perbuatan melawan 

hukum, bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain harus dipertanggung jawabkan. 

Pada karya tulis ilmiah ini, penulis akan menguraikan dan menganalisa unsur-unsur dari 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku penebangan hutan yang tidak 

                                                             
3 Sadino, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan”, Op.cit 

 
4 Sadino, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan”, Op.cit 

 



 

 

sesuai dengan peraturan yang telah diatur di Indonesia dan pertimbangan hakim terhadap 

masalah pembuktian dalam putusan pengadilan yang digunakan oleh penulis. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian di atas, terdapat beberapa masalah yang akan diuraikan dalam 

pembahasan, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam putusan 

pengadilan PT. Merbau Pelalawan Lestari? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap masalah pembuktian dalam putusan 

pengadilan PT. Merbau Pelalawan Lestari? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk mendalami berbagai aspek tentang 

permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Secara 

khusus tujuan yang diharapkan oleh penulis dari pembahasan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan unsur perbuatan melawan 

hukum dalam putusan pengadilan PT. Merbau Pelalawan Lestari 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap masalah 

pembuktian dalam putusan pengadilan PT. Merbau Pelalawan Lestari 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penulisan ini  

diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penulisan ini diharapkan mampu memperkaya  



 

 

ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang 

perbuatan melawan hukum dan hukum lingkungan. Selain itu dapat 

bermanfaat untuk menambah bahan pustaka bagi mahasiswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulis 

lanjutan, dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca 

terutama bagi pembentukan hukum khususnya dalam perlindungan hukum 

terhadap pihak yang dirugikan sebagai akibat dari perbuatan melawan 

hukum di bidang lingkungan hidup. Selain itu juga sebagai masukan kepada 

pejabat dalam menentukan arah kebijakan penyelesaian sengketa 

lingkungan hidup. Penulis juga berharap supaya tulisan ini baik secara 

langsung maupun tidak langsung dapat melindungi lingkungan hidup dari 

dampak negatif pencemaran maupun perusakan.  

1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, penulis akan menguraikan hal-

hal pokok yang ada dalam penelitian ini secara garis besar yang terdiri dari 5 (lima) 

bab, yaitu:  

 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam Bab Pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 



 

 

sistematika penulisan. Pada latar belakang akan dijelaskan 

mengenai isu dan permasalahan yang ingin dibahas oleh 

penulis, sehingga perlu untuk dijadikan penelitian ilmiah. 

Selanjutnya dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) buah 

rumusan masalah yang akan digunakan sebagai poin 

pembahasan. Tujuan dari penelitian ini ialah menjawab 

kedua pertanyaan di dalam rumusan masalah yang telah 

diajukan. Kemudian manfaat dari penelitian ini akan 

diuraikan menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan 

menguraikan secara singkat mengenai penjelasan dari BAB I 

sampai dengan BAB V.  

BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam Bab Tinjauan Pustaka ini terdapat 2 (dua) sub bahasan 

yang terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual. 

Pada bagian landasan teori, penulis akan menguraikan 

mengenai teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan 

untuk menganalisis. Kemudian pada bagian landasan 

konseptual, penulis akan menguraikan mengenai definisi-

definisi dalam peraturan perundang-undangan dan menurut 

ahli yang dapat dijadikan pedoman dalam proses 

pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.  

BAB III                  METODE PENELITIAN 



 

 

Dalam Bab Metode Penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif. Selanjutnya jenis data yang digunakan oleh 

penulis adalah data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

penulis adalah melalui kegiatan studi pustaka dan studi 

dokumen. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Dan 

teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah 

analisis kualitatif.  

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 Dalam Bab Hasil Analisis ini, penulis menguraikan analisa 

dari rumusan masalah yang telah diajukan. 

BAB V                  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam Bab Kesimpulan ini berisikan kesimpulan dan saran 

dari hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab 

rumusan masalah. 

 


