
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 

(2) UUD 1945. Sebagai Negara hukum penegakan hukum harus sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dan juga berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang 

Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin 

kedudukan yang sama bagi warga Negara di dalam hukum dan pemerintahan. 

 

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi 

upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya 

hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan, maka kepastian, rasa 

aman, tentram serta kehidupan yang damai sejahtera mustahil terwujud. 

Demikian juga dengan tidak adanya penegakan hukum serta ketertiban maka 

mustahil masyarakat dapat berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perbaikan dalam aspek keadilan, maka 

akan memudahkan pencapaian dalam kesejahteraan dan kedamaian dalam 

kehidupan masyarakat. Apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar maka 

terhadap pelakunya akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatan 

yang dilakukannya yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, seperti 

yang diatur dalam KUHP, ataupun Undang-Undang yang lain. Hukum pidana 

adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-

kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan yang diancam dengan 

hukuman yang merupakan penderitaan dan siksaaan. 

 

Perkembangan jaman membawa pengaruh yang besar pada 

perkembangan masyarakat, perilaku, maupun budaya dalam masyarakat. 

Terlebih dalam masa reformasi kini kondisi ekonomi masyarakat semakin 

terpuruk sehingga menyebabkan banyak pihak-pihak yang menghalalkan 
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banyak cara untuk memenuhi kebutuhannya. Masalah seperti inilah yang 

menyebabkan tingkat kriminalitas di negara kita semakin meningkat. Karena 

desakan ekonomi banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan 

melakukan kejahatan-kejahatan.  

 

Menurut hukum kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar atau 

bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh kaidah atau peraturan 

hukum. Dengan adanya kejahatan ini, maka banyak sekali kerugian yang 

diderita oleh masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan 

suatu peranan hukum dalam menegakkan keadilan. Setiap kejahatan dalam 

bentuk apapun harus segera dicegah dan ditetapkan cara-cara 

penanggulangannya serta harus diberikan hukuman bagi pelanggarnya. 

 

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat saat 

ini adalah adanya tindakan-tindakan perusakan/penebangan hutan atau yang 

lebih dikenal dengan prakter illegal logging. Tingginya laju kerusakan hutan 

merupakan persoalan kronis nan kompleks yang tengah melilit sektor 

kehutanan. Harus diakui bahwa Indonesia mengalami kerusakan hutan yang 

cukup tinggi. Terjadi penurunan luas hutan atau deforestasi seluas 300.000 

(tiga ratus ribu) hektar per-tahun (tahun 1970-an), meningkat menjadi 600.000 

(enam ratus ribu) hektar per-tahun (tahun 1981), dan menjadi 1.000.000 (satu 

juta) hektar per-tahun pada tahun 1990. Data deforestasi nasional tahun 1985–

1997, tidak termasuk Papua, tercatat seluas rata-rata 1.600.000 (satu juta enam 

ratus ribu) hektar per-tahun. Dari pengamatan citra landsat tahun 2000 

diketahui bahwa deforestasi periode 1997-2000 mencapai rata-rata 2.830.000 

(dua juta delapan ratus tiga puluh ribu) hektar per-tahun untuk lima pulau 

besar, termasuk Maluku dan Papua (Harian KOMPAS, 25 September 2007).  

 

Dalam kurun waktu tiga tahun (dari tahun 2003-2005) saja misalnya, 

kerugian Negara yang terlacak akibat illegal logging mencapai 83 triliun 

rupiah Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Prasetyo 
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mengatakan asset milik Negara Indonesia yang dijarah pada praktek illegal 

logging nilainya mencapai 83 milliar rupiah per hari. Penghitungan kerugian 

Negara selama tiga tahun tersebut diperkirakan lebih besar dari dat ynag 

diperoleh, karena masih banyak kasus illegal logging yang belum terungkap 

khususnya yang nilai kayunya dilarikan ke luar negeri. Sementara itu Direktur 

Reskrim Mabes Polri Makbul Padmanagara mengatakan jumlah kasus illegal 

logging yang ditangani Kepolisian pada 2003-2005 sebanyak 4.178 kasus, 

sedang tersangkanya mencapai 3.224 orang dan barang bukti mencapai di atas 

1 juta m3 kayu (Sri Wahyuningsih, 2007 : 1). 

 

Ironisnya, banyak penebang liar atau illegal loggers yang tidak 

ditangkap dan diproses di Pengadilan, atau ditangkap dan telah sampai pada 

proses pemeriksaan di persidangan tetapi dijatuhi putusan bebas. Situasi 

paling memprihatinkan bahwa sektor publik kehutanan tidak kunjung mampu 

merumuskan jalan keluar untuk mengatasi bencana ini karena kompleksnya 

permasalahn serta banyaknya pihak/instansi pemerintah yang terlibat dalam 

simpul upaya penanganan praktek illegal logging ini. Berdasarkan perhitungan 

Departemen Kehutanan tahun 1994-1996 diperoleh data bahwa angka 

penebangan liar mecapai 50,7 juta m3 per-tahun dengan kerugian financial 

sebesar 30 triliun rupiah per-tahun (Untung Iskandar dan Agung Nugraha, 

2004:35). 

 

Fakta yang terlihat bahwa banyaknya kerusakan hutan sebelum tahun 

1999 tentunya membuat pemerintah tidak tinggal diam. Keseriusan 

pemerintah Indonesia dibuktikan dengan lahirnya  Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang dinilai sudah 

tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan dan 

tuntutan perkembangan keadaan. Undang-Undang ini diharapkan dapat 

memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dan lengkap bagi 

pembangunan kehutanan saat ini dan masa yang akan datang. Namun, hal ini 
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sangat berbeda bila dibandingkan dengan kelahiran Peraturan Pemerintah 

pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang 

kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tersebut menjadi 

Undang-Undang, yang memberikan peluang dilakukannya pertambahan 

dikawasan hutan lindung. 

 

Upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah untuk memberantas 

illegal logging yaitu telah membuat banyak kesepakatan dengan negara lain 

dalam upaya penegakan hukum terhadap illegal logging dan perdagangan 

illegal, seperti Inggris, Uni Eropa, RRC, Jepang, dan Korea Selatan. Juga 

tidak kalah banyaknya adalah upaya LSM Internasional dan lembaga donor 

membantu Indonesia dalam memberantas illegal logging. Berbagai pertemuan 

telah dilakukan, namun senyatanya rencana-rencana aksi yang dibuat 

seringkali tidak menyelesaikan akar masalah. Sedangkan di dalam negeri, 

menurut Departemen Kehutanan, setidaknya ada 11 (sebelas) lembaga dan 

instansi pemerintah di Pusat yang menentukan upaya pemberantasan 

pembalakan liar tersebut, akan tetapi kerjasama kuratif yang bersifat polisionil 

tersebut tidaklah mudah mewujudkannya dalam pemberantasan illegal 

logging. Hal ini lebih disebabkan yang seringkali bersentuhan dengan 

kekuasaan, termasuk adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (Winarno 

Budyatmojo, 2008:5). 

 

Di dalam melaksanakan penegakan hukum, aparat penegak hukum 

oleh undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) diberikan sejumlah 

kewenangan berupa upaya paksa. 

 

Salah satu jenis upaya paksa yang diatur KUHAP adalah berupa 

tindakan penyitaan. Di dalam KUHAP telah diatur secara lengkap hal-hal 

yang berkaitan dengan tata cara melakukan penyitaan. Menurut Pasal 1 angka 

16 KUHAP penyitaan (beslagneming) adalah serangkaian tindakan penyidik 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 
 

 
 

untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda 

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan 

pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. 

 

Dengan berkembangnya jaman, banyak sekali pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab melakukan tindakan penebangan liar. Seperti halnya kasus 

yang menimpa para pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 

kepemilikan kendaraan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana illegal 

logging. Para pihak yang diduga telah menyalahgunakan kepemilikan 

kendaraannya yaitu : Pihak 1 Yul Kaisa Nasution, Pihak 2 Najmi, Pihak 3 

Akhyarman, Pihak 4 Yongko Gunawan Virgo. Yang di mana ke empat pihak 

tersebut mengajukan Kasasi terhadap perkara ini. Di mana para pihak 

memiliki kendaraan mobil yang pada tanggal 4 Januari 2006 di Desa Senawar, 

mobil milik para pemohon ditangkap oleh Korem 042 GAPU yang kemudian 

diserahkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dalam hal ini Termohon 

untuk dilakukan penyitaan terhadap ke 14 (empat belas) unit mobil tersebut di 

atas yang diduga sebagai alat angkut dalam melakukan tindak pidana 

Kehutanan. Namun sudah sekian lama tepatnya 7 (tujuh) bulan sejak 

dilakukannya penyitaan terhadap 14 (empat belas) unit mobil Truck Interkuler 

milik para Pemohon, sampai dengan dimasukkannya permohonan ganti 

kerugian melalui Pra Peradilan ini, Termohon tidak dapat menetapkan siapa 

Tersangka  pelaku illegal logging dalam perkara ini, dan Pemohon merasa 

perbuatan yang dilakukan Termohon yaitu melakukan penyitaan terhadap ke 

14 (empat belas) unit mobil Truck Interkuler semena-mena, yang mana 

Termohon tidak meneruskan perkaranya ke Pengadilan, sehingga tidak ada 

jaminan yang pasti dari Termohon bahwa perkara itu kapan akan diajukan ke 

Pengadilan. Akibat tidak adanya kepastian hukum terhadap penyitaan ke 14 

(empat belas) unit mobil Truck Interkuler milik para Pemohon tersebut 

menyebabkan hilangnya mata pencaharian yang berakibat timbulnya kerugian 

pada para Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- / trip (tiga juta rupiah) x 14 mobil 

x 3 trip / bulan x 7 bulan = Rp. 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh 
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dua juta rupiah). Dari semua permohonan Pemohon Pra Peradilan tersebut, 

Termohon Pra Peradilan (Dinas Kehutanan Propinsi Jambi) mengajukan 

Eksepsi dalam perkara ini. Yang di mana pada tahap proses Pra Peradilan 

dimenangkan oleh pihak Pemohon Pra Peradilan. Karena tidak merasa puas 

dengan hasil keputusan Pengadilan Jambi, para Termohon Pra Peradilan 

mengajukan kasasi terhadap kasus ini.  

Permohonan Praperadilan dapat dilakukan oleh pihak lain atau kuasa 

tersangka / terdakwa dengan alasan demi tegaknya hukum dan keadilan karena 

tersangka / terdakwa telah ditangkap / ditahan / dituntut/ diadili / dikenakan 

tindakan lainnya tanpa alasan berdasar undang-undang selain itu biasa 

terjadi karena kekeliruan orangnya ataupun kekeliruan tentang hukum yang 

diterapkan. Oleh karena itu semua lembaga yang mempunyai 

kewenangan untuk melakukan penangkapan, penggeledahan atau 

penyitaan, penuntutan dan penahanan boleh dipraperadilankan, akan tetapi 

terdapat peraturan yang membebaskan hakim walaupun hakim 

mempunyai hak untuk penahanan terhadap tersangka / terdakwa yaitu 

melalui keputusan menteri kehakiman republik Indonesia no. m 14 pw - 

07.03 tahun 1983. 

Putusan Praperadilan menurut Pasal 82 ayat 3 KUHAP harus jelas 

memuat dasar dan alasannya. Isi putusan itu memuat hal-hal sebagai berikut 

diatur dalam pasal 82 ayat 3 KUHAP : 

1.   Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau 

penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada 

tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan 

tersangka. 

2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian 

penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntutan 

terhadap tersangka wajib dilanjutkan. 
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3. Dalam putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau 

penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah 

besarnya ganti kerugiandan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan 

dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah 

dan tersangkannya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan 

rehabilitasinya. 

4. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak 

termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa 

benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa 

benda itu disita. 

Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali terhadap 

putusan Praperadilan yang menetapakan tidak sahnya penghentian penyidikan 

atau penuntutan, untuk itu penyidik atau penuntut umum dapat memintakan 

putusan akhir kepada pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan 

(pasal 83 KUHAP ). 

Upaya hukum atas putusan Praperadilan yang menyatakan suatu 

penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah tidak dapat 

dilakukan penyidik atau penuntut umum, baik upaya banding sesuai Pasal 83 

KUHP juga upaya hukum kasasi. KUHAP tidak mengatur upaya hukum kasasi 

untuk putusan Praperadilan. Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman 

Republik Indonesia nomor M.14 . PW .07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 

1983 yang termuat dalam angka 23 yang menyatakan untuk putusan 

Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa: 

1. Ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perakara 

Praperadilan sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal 

tersebut tidak akan dapat dipenuhi. 

2. Perkara Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri sebagai 

wewenang pengawasan horizontal dari pengadilan negeri. Praperadilan 

terdapat dalam KUHAP, namun pada kenyataannya masih ada putusan 
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Praperadilan diajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi 

seperti yang yang terjadi pada kasus pada Pengadilan Negeri jambi 

dalam hal penyitaan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dalam 

tindak pidana illegal logging. 

 

 Berdasar latar belakang pemikiran tersebut, Penulis tertarik untuk 

melakukan Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “ 

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG 

DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA 

PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI JAMBI TERHADAP 

PENYITAAN OLEH DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAMBI 

DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (STUDI PUTUSAN 

KASASI NO.2474 K/Pid/2006)”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian untuk mengidentifikasi 

persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi 

jelas, tegas, terarah, serta tercapai sasaran yang diharapkan. Dalam 

penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa 

dan memutus perkara praperadilan Pengadilan Negeri Jambi terhadap 

penyitaan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dalam tindak pidana 

illegal logging (Studi Putusan Kasasi No.2474 K/Pid/2006) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan 

masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti 

mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. 
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Tujuan itu berupa tujuan secara obyektif dan tujuan secara subyektif. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Obyektif 

Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam 

memeriksa dan memutus perkara praperadilan Pengadilan Negeri Jambi 

terhadap penyitaan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dalam tindak 

pidana illegal logging (Studi Putusan Kasasi No. 2474 K/Pid/2006). 

 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperdalam dan menambah pengetahuan peneliti di bidang 

Hukum Acara Pidana khususnya tentang pertimbangan hakim 

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara 

praperadilan Pengadilan Negeri Jambi terhadap penyitaan oleh Dinas 

Kehutanan Propinsi Jambi dalam tindak pidana illegal logging (Studi 

Putusan Kasasi No. 2474 K/Pid/2006). 

b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana 

dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 

Maret. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran atas permasalahan hukum pada umumnya dan hukum acara 

pidana pada khususnya. 

b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah 

serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
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b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pemikiran 

yang dianalisis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

E. Metode Penelitian : 

  Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini, 

maka digunakan metode penelitian tertentu yang sesuai. Metodologi 

merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan 

ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986 : 7). 

 

  Metodologi penelitian adalah suatu jalan untuk memecahkan masalah 

yang ada dengan mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data-

data guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu 

penelitian ilmiah, karena mutu nilai validitas dari hasil penelitian sangat 

ditentukan oleh ketepatan pemilihan metode yang sesuai maka penelitian 

dapat dilaksanakan dengan baik dengan hasil yang memuaskan.   

 

  Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan 

pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang 

ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yaitu 

penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier 
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sebagai data utama, di mana peneliti tidak perlu mencari data langsung ke 

lapangan. 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini mempunyai sifat deskriptif, 

penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan 

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala 

lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa agar 

dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka 

penyusunan kerangka baru (Soerjono Soekanto, 2001: 10).  

 

Berdasarkan pengertian di atas metode penelitian jenis ini dimaksudkan 

untuk menggambarkan semua data yang diperoleh berkaitan dengan judul 

penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab 

permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, Penulis ingin memperoleh 

gambaran yang lengkap dan jelas tentang pertimbangan hakim Mahkamah 

Agung dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan Pengadilan 

Negeri Jambi terhadap penyitaan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dalam 

tindak pidana illegal logging (Studi Putusan Kasasi No. 2474 K/Pid/2006). 

 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan hukum 

ini adalah dengan pendekatan penelitian ratio decidenty. Suatu pendekatan 

untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam 

konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar. Pada intinya 

studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat 

keputusan, mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan dan apakah 

hasilnya. 
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4. Jenis Data 

 Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan  antara data 

yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan 

pustaka. Yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data 

primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya 

dinamakan data sekunder (Soerjono Soekanto, 1986:51). Data-data yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder 

yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-ketarangan 

yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, Peraturan 

Perundang-undangan, seperti KUHP, Undang-Undang, peraturan perundangan 

yang lain yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip yamg berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, seperti putusan dan tulisan-tulisan ilmiah serta sumber-

sumber tertulis lainnya. 

 

5. Sumber Data 

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan Sumber Data 

Sekunder. Pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan yakni dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan 

perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penelitian hukum 

penulis.  

 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang 

mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis 

gunakan adalah : 

1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). 

3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). 
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4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan. 

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. 

6) Putusan Kasasi No. 2474 K/Pid/2006 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

hukum primer, seperti : 

1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/terkait dalam penelitian 

ini. 

2) Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

3) Buku-buku penunjang. 

c. Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang brelevan dengan 

penelitian ini. 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini 

dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitasi 

dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling 

sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu : studi dokumen atau bahan 

pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono 

Soekanto, 2006 : 21).   
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Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah 

studi kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian 

hukum ini, Penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan 

dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi. 

Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, serta 

dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.  

 

7. Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu 

penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan 

dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpilan yang nantinya 

akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. 

 Analisis data secara kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti 

dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250). 

 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara 

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. 

Moleong, M.A., 2007 : 6) 
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F. Sistematika Penulisan Hukum 

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi 

penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat 

bab. Adapun sistematika dri penulisan hukum ini sebagai berikut : 

       BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini Penulis akan mengemukakan latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika 

penulisan hukum. 

      BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

         Bab ini Penulis menguraikan mengenai dua hal yaitu, yang 

pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta 

mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat 

dalam penulisan hukum ini, antara lain meliputi : Pertama 

mengenai Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung 

diantaranya yaitu: kekuasaan dan kewenangan Mahkamah 

Agung, dan fungsi Mahkamah Agung. Kedua mengenai 

Tinjauan Umum Tentang Pra Peradilan diantaranya yaitu : 

Pengertian Pra Peradilan, Ruang Lingkup Pra Peradilan, 

Wewenang Pra Peradilan, Yang Berhak Mengajukan 

Permohonan PraPeradilan, dan acara pemerikasaan sidang 

praperadilan. Ketiga mengenai Tinjauan Umum Tentang 

Penyitaan diantaranya yaitu : Aturan Hukum Penyitaan dan 

Tata Cara Penyitaan. Keempat mengenai Tinjauan Umum 

Tentang Dinas Kehutanan diantaranya yaitu : Pengertian Hutan 

dan Pengertian Dinas Kehutanan. Kelima mengenai Tinjauan 

Umum Tentang Tindak Pidana Illegal Logging diantaranya 

yaitu : Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Illegal Logging 
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dan Unsur-unsur Illegal Logging. Keenam mengenai Tinjauan 

Umum tentang Kasasi diantaranya yaitu: pengertian kasasi dan 

upaya hukum kasasi, kasasi sebagai upaya hukum, maksud dan 

tujuan upaya hukum kasasi, tata cara pengajuan kasasi, alasan 

kasasi, serta tata cara pemeriksaan kasasi. Pembahasan yang 

kedua mengenai kerangka pemikiran. 

 

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini diuraikan hasil penjelasan dari penelitian, yang 

berupa Analisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam 

memeriksa dan memutus perkara praperadilan Pengadilan 

Negeri Jambi terhadap penyitaan oleh Dinas Kehutanan 

Propinsi Jambi dalam tindak pidana illegal logging (Studi 

Putusan Kasasi No. 2474 K/Pid/2006). 

 

BAB IV :  PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan analisa dari 

data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban 

terhadap pembahasan bagi para pihak yang terkait agar dapat 

menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menuju 

perbaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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