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A. Pernyataan Kepentingan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 

(ELSAM) Sebagai Amici 

 

1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), 

disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 

di Jakarta. Awalnya berbentuk yayasan, kemudian dalam perkembangannya berubah 

menjadi perkumpulan pada 8 Juli 2002. Sejak awal didirikan, ELSAM bertujuan untuk 

mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai hak asasi manusia, 

keadilan, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya; 

 

2. Untuk mencapai tujuannya, ELSAM melakukan usaha-usaha sebagai berikut: (1) 

melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan dan/atau hukum, penerapannya, 

serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya; (2) 

mengembangkan gagasan dan konsepsi atau alternatif kebijakan atas hukum yang 

tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan melindungi hak asasi manusia; (3) 

melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak, kebebasan, dan 

kebutuhan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) menyebarluaskan informasi 

berkenaan dengan gagasan, konsep, dan kebijakan atau hukum yang berwawasan hak 

asasi manusia, demokrasi, dan keadilan di tengah masyarakat luas; 

 

3. Selaras dengan tujuan tersebut ELSAM turut aktif dalam melakukan advokasi berkaitan 

dengan perlindungan hak-hak kelompok rentan termasuk masyarakat adat sebagai 

bagian dari entitas warga negara yang hak konstitusionalnya telah dijamin dalam 

konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun 

bentuk-bentuk advokasi yang ELSAM lakukan dengan cara memberikan sejumlah 

masukan melalui kertas kebijakan ataupun melalui proses-proses yudisial di Pengadilan 

maupun Mahkamah Konstitusi sebagai upaya guna memastikan bahwa kewajiban 

negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia khususnya 

hak-hak masyarakat adat; 
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4. Dengan demikian, ELSAM mengajukan komentar tertulis ini kepada Pengadilan Negeri 

Bengkalis untuk memberikan pandangan dan sebagai wujud dukungan masyarakat sipil 

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa perkara Nomor 

89/Pid.B/LH/2020/PN Bls atas nama terdakwa Bongku bin (alm) Jelodan; 

 

5. Penyusunan amicus curiae atau sahabat pengadilan ini terbatas pada isu permasalahan 

sebagai berikut: 

- Apakah pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan bukan untuk tujuan komersil sebagaimana yang dilakukan oleh 

Bongku bin (alm) Jelodan merupakan suatu tindakan yang harus dilindungi oleh 

hukum negara? 

- Apakah Bongku bin (alm) Jelodan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan? 

 

6. Dalam menyusun amicus curiae ini, khususnya mengulas beberapa isu permasalahan 

tersebut, amici merujuk pada instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan 

termasuk dan tidak terbatas pada konvenan-konvenan internasional yang telah 

diratifikasi menjadi hukum nasional maupun yang telah diterima secara universal dan 

putusan-putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen hukum yang telah kami terima 

dari Tim Pengacara Bongku bin (alm) Jelodan yakni Aditia Bagus Santoso,S.H., Rian 

Adelima Sibarani,S.H.,  dan Samuel, S.H. Adapun rujukan tersebut diantaranya: 

 

A. Peraturan Perundang-undangan 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD NRI 1945”) 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) 

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) 

4. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (“DUHAM”) 
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5. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana yang telah 

diratifikasi oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi 

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (“Kovenan Hak Sipil Politik”) 

6. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 

sebagaimana yang telah diratifikasi oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2005 

tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial 

dan Budaya. 

7. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat atau the United Nations 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (“UNDRIP”)  

B. Putusan Pengadilan 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 mengenai Pengujian 

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

3. Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Wns 

4. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw 

C. Dokumen-dokumen 

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis No: 

REG.PERKARA.PDM:06/BKS/01/2020  

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor 

Register Perkara: PDM-06/BKS/01/2020 

3. Profil dan Kronologi perkara a quo 

4. Resume pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan 

 

B. Sekilas tentang Amicus Curiae dan Posisinya dalam Peradilan di Indonesia 

 

7. “Amicus Curiae”, merupakan istilah Latin yang mungkin jarang terdengar di pengadilan 

Indonesia. Amicus curiae merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum 

Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktekkan dalam tradisi common law, 

yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan 

informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar; 
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8. Negara-negara penganut tradisi hukum common law, telah sering menggunakan 

mekanisme amicus curiae dalam sistem hukumnya. Misalnya Belanda, Amerika, dan 

Argentina. Sejarah Amerika Serikat menuliskan, sebelum terjadinya kasus Green v. 

Biddle pada awal abad ke-19, cukup lama pengadilan menolak untuk memperbolehkan 

partisipasi amicus curiae dalam proses hukum di Pengadilan. Baru pada awal abad ke-

20 amicus curiae mulai memainkan peranan penting dalam peradilan, yaitu dalam 

kasus-kasus hak sipil, dan aborsi. Bahkan, menurut sebuah studi yang dilakukan pada 

tahun 1998, amicus curiae, telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus 

yang masuk ke Mahkamah Agung; 

 

9. Perkembangan terbaru lainnya dari praktik amicus curiae adalah diterapkannya amicus 

curiae dalam penyelesaian sengketa internasional, yang digunakan baik oleh lembaga-

lembaga negara maupun organisasi internasional; 

 

10. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “friend of the court", diartikan 

“someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court's decision may 

affect its interest”. Secara bebas, amicus curiae diterjemahkan sebagai friends of the court 

atau 'Sahabat Pengadilan', dimana, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu 

perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Miriam Webster 

Dictionary memberikan definisi amicus curiae sebagai “one (as a professional person or 

organization) that is not a party to a particular litigation but that is permitted by the court 

to advise it in respect to some matter of law that directly affects the case in question”; 

 

11. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam 

mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu 

sengketa; seorang penasihat kepada pengadilan pada beberapa masalah hukum yang 

bukan merupakan pihak untuk kasus yang biasanya seseorang yang ingin 

mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas; 
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12. Dalam tradisi common law, mekanisme amicus curiae pertama kalinya diperkenalkan 

pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae 

secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa 

gambaran berkaitan dengan amicus curiae:  

a. fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, 

menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu; 

b. amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat 

oleh seorang pengacara (lawyer);  

c. amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki 

kepentingan dalam suatu kasus;  

d. izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae; 

 

13. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus Green v. Biddle pada awal abad ke-19, 

lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi amicus curiae 

dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, amicus curiae memainkan peranan 

penting dalam kasus-kasus yang menonjol (landmark) dalam sejarah hukum Amerika 

Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang 

dilakukan tahun 1998, amicus curiae, telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen 

kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung; 

 

14. Di Indonesia, amicus curiae belum banyak dikenal dan digunakan, baik oleh akademisi 

maupun praktisi. Namun, hingga saat ini, beberapa amicus curiae telah diajukan di 

Pengadilan Indonesia, termasuk dan tidak terbatas pada amicus curiae yang pernah 

diajukan oleh ELSAM, diantaranya:  

a. Amicus Curiae yang diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers yang 

mengajukan amicus curiae kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan 

kembali kasus majalah Time versus Soeharto dan amicus curiae dalam kasus “Upi 

Asmaradhana” di Pengadilan Negeri Makassar, dimana amicus curiae diajukan 

sebagai tambahan informasi buat majelis hakim yang memeriksa perkara; 

b. Amicus Curiae peninjauan kembali kasus Majalah TIME versus Soeharto;  
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c. Amicus Curiae peninjauan kembali praperadilan atas Surat Ketetapan Penghentian 

Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra;  

d. Amicus Curiae yang diajukan ICJR, ELSAM, PBHI, dan IMLDN dalam kasus Prita 

Mulyasari yang dijerat Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE);  

e. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM, Sawit Watch, dan PILNET dalam kasus 

Anwar Sadat (aktivis WALHI Sumsel) di PN Palembang;  

f. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM, WALHI, KontraS, KPA dan TuK Indonesia 

dalam perkara pembunuhan terhadap Indra Pelani di PN Jambi, September 2015; 

g. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam kasus kriminalisasi aktivis lingkungan, 

Heri Budiawan alias Budi Pego di PN Banyuwangi, 19 Januari 2018; 

h. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam kasus Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur 

Permana di PN Pandeglang pada Bulan April 2018;  

i. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam kasus Penyalahgunaan Data Pribadi 

yang berdampak terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Daring terhadap Kennedy 

Jennifer Dhillon di PN Jakarta Pusat pada bulan Mei 2019; 

j. Amicus Curiae yang diajukan ELSAM dalam kasus Kriminalisasi Dosen Universitas 

Syiah Kuala, Saiful Mahdi di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada bulan Februari 

2020; 

 

15. Walaupun amicus curiae belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun dengan 

berpegangan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang berbunyi, “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sebagai dasar hukum 

pengajuan amicus curiae, maka tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan 

sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip 

hukum dan konstitusi, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai UU atau pasal 

yang kontroversial; 
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C. Ringkasan Fakta 

 

16. Bongku Bin Jelodan (Alm) adalah seorang Masyarakat Adat Sakai di Suluk Bongkal. Suku 

Sakai adalah salah satu suku adat dari sekian banyak suku adat yang ada di Provinsi Riau. 

Bongku adalah seorang kakek berumur genap 58 tahun pada 3 Agustus mendatang; 

 

17. Keseharian Bongku adalah bertani tradisional, untuk menghidupi keluarganya 

bertanam Ubi Kayu, Ubi Menggalo (Ubi Racun) yang dapat diolah menjadi Menggalo 

Mersik salah satu makanan tradisional masyarakat adat Sakai. Bongku tidak pernah 

mengenyam bangku pendidikan; 

 
18. Berawal dari keinginan Bongku membuka lahan untuk ditanami Ubi kayu dan Ubi 

Menggalo, Bongku menggarap lahan yang merupakan lahan atau tanah ulayat yang saat 

ini diperjuangkan dan berada di areal Konsesi Hutan Tanam Industri (HTI) PT. Arara 

Abadi distrik Duri II, Kabupaten Bengkalis; 

 
19. Pada Hari Minggu, 3 November 2019 Bongku ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian 

Sektor Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Adapun uraian penangkapan sampai dengan 

melimpahkan Perkara dan disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkalis dapat dirincikan 

sebagai berikut; 

 
1. Bahwa Hari Minggu, 3 November 2019 Sekira pukul 08.00 Wib Bongku kembali ke 

lahan yang hendak ditanami Ubi Kayu dan Ubi Menggalo dengan membawa sebilah 

parang untuk membersihkan lahan; 

 
2. Sekira pukul 11.00 Wib Security PT. Arara Abadi berjumlah 4 orang datang 

menghampiri Bongku dan bertanya mengapa tanaman Akasia dan Eucalyptus 

ditebang oleh Bongku, lalu Bongku mengatakan bahwa tanah tersebut adalah 

tanah perjuangan masarakat adat sakai; 

3. Kemudian Bongku dibawa ke kantor Distrik 38 untuk dimintai keterangan dan 

dipertemukan kepada Humas PT. Arara Abadi pada saat itu Edi Mulyono; 
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4. Pada pukul 15.00 Wib Bongku dibawa ke kantor Polsek Pinggir oleh 4 orang 

security dan Humas PT Arara Abadi, Edi Mulyono;  

5. Pada Pukul 17.45 Wib, Edi Mulyono membuat laporan dan dimintai keterangan 

oleh Polsek Pinggir; 

6. Pada pukul 18.40 Wib Harianto (security yang menangkap) dimintai keterangan 

sebagai saksi; 

7. Pada  pukul 19.30  Wib Usman  Bin Marzuki (security yang menangkap) dimintai 

keterangan sebagai saksi; 

8. Perkembangan kasus tersebut telah berlanjut hingga ke meja persidangan di 

Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor Perkara 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls Di 

Pengadilan Negeri Bengkalis 

9. Sebagaimana diketahui berdasarkan Dakwaan Kejaksaan Negeri Bengkalis No: 

REG.PERKARA.PDM:06/BKS/01/2020, Bongku bin (alm) Jelodan didakwa dengan 

Dakwaan yang disusun secara Alternatif berupa Dakwaan Kesatu melanggar 

Pasal 92 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Atau Dakwaan 

Kedua melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 

Atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal  82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan; 

 

10. Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Register 

Perkara: PDM-06/BKS/01/2020, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa 

dakwaan yang dapat dibuktikan dalam perkara a quo adalah Dakwaan Ketiga yaitu 

melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.  
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D. Pendapat Amici 

 

20. Berdasarkan kronologis yang telah diuraikan tersebut, serta membaca Dakwaan a quo 

dan dokumen-dokumen terkait, amici secara umum berpendapat bahwa kasus a quo 

berkaitan dengan perbuatan Bongku bin (alm) Jelodan yang membuka/menggarap 

lahan atau tanah ulayat yang saat ini diperjuangkan dan berada di areal Konsesi Hutan 

Tanam Industri (HTI) PT. Arara Abadi distrik Duri II, Kabupaten Bengkalis. Dengan 

demikian, untuk lebih jauh menguraikan hal ini dan menjawab beberapa isu 

permasalahan yang ada, pada bagian ini pendapat amici akan disusun berdasarkan 

sistematika sebagai berikut: 

 

I. Politik Hukum Pidana Indonesia yang Memberikan Perlindungan Terhadap Masyarakat 

Adat 

II. Melindungi Hak Masyarakat Adat dan Ketentuan Hukum Adat 

III. Membaca Utuh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan  

IV. Analisis Unsur-Unsur dalam Dakwaan a quo  

 

------------------------------------ 

 

I. Politik Hukum Pidana Indonesia yang Memberikan Perlindungan Terhadap 

Masyarakat Adat 

 

21. Bahwa dalam bidang hukum pidana ini, para ahli hukum pidana pada saat itu sudah 

mewanti-wanti, untuk menggunakan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan hukum 

pidana. Immanuel Kant dalam banyak tulisannya tentang filsafat hukumnya karena di 

dalam menggunakan hukum pidana banyak menyangkut masalah esensi kehidupan 

manusia yang berbeda dengan bidang hukum lain; 

 

22. Bahwa sejak awal para ahli-ahli hukum pidana pada abad ke 19 adalah abad di mana kita 

menilai kemunculan ide gagasan hukum pidana modern, tentunya yang menjadi patokan 
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adalah ketika Von Feuerbach mengungkapkan asas legalitas yang dalam literature 

muncul abad ke 19 di Jerman, walau para ahli hukum pidana pada waktu itu juga 

memang sudah merasakan kekhawatiran akan keberatan hukum pidana ini. Salah 

satunya adalah kekhawatirannya mungkin negara akan dengan sangat mudah 

mengeluarkan berbagai macam produk hukum, dimana di dalamnya akan selalu 

dicantumkan pemidanaan sebagai unsur pemaksa, penguat norma dan unsur pemaksa. 

Aturan tersebut kemudian bisa dengan sebegitu saja mengkriminalisasi, sehingga 

memaksa setiap warga negara dengan instrumen hukum pidana ini, agar warga 

masyarakat mengikuti kehendak negara dengan pemaksaan dengan dicantumkannya 

pidana; 

 

23. Mengutip pemikiran dari Prof. Roeslan Saleh dapat dibaca di dalam bukunya Perspektif 

Hukum Pidana terbitan dari Aksara Baru tahun 1983, bahwa hukum pidana itu 

setidaknya tentunya berdasarkan refleksi dari kemunculan pada abad itu, dia ingin atau 

didirikan atau setidak-tidaknya atas 4 pilar asas yang paling fundamental, yaitu asas 

legalitas, asas persamaan, asas subsidiaritas, keempat asas proporsionalitas. Asas 

legalitas mengandung dimensi politik hukum, dimensi organisasi, dan dimensi politik 

kriminal, di mana ketiga prinsip-prinsip ini dalam asas legalitas merupakan satu 

kesatuan yang tak terpisahkan; 

 
24. Bahwa dalam dimensi politik hukum dalam asas legalitas, dimunculkannya seperti 

upaya para ahli hukum pada waktu itu untuk melindungi hak-hak masyarakat. Hak 

warga negara, individu dari kesewenang-wenangan raja atau penguasa pada saat itu, itu 

esensi utamanya memberikan perlindungan;  

 
25. Bahwa amandemen, sudah jelas bagaimana arah politik hukum Indonesia. Memberikan 

perlindungan terhadap masyarakat adat dengan dimasukkannya seperti kita ketahui 

dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan ini diperkuat lagi yang 

menariknya oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, dimana di 

dalam putusannya itu salah satunya adalah mengeluarkan hukum adat dari konteks 

hukum negara. Negara dengan melalui putusan MK ini sudah menyatakan secara jelas 
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masyarakat adat punya hak otonomi atas hutan adatnya. Kedudukan yang sama sesuai 

dengan asas persamaan dan persamaan dalam asas hukum pidana, menurut politik 

hukum harus dilindungi, Oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

35/PUU-X/2012, menghendaki perlindungan, pengakuan dari hukum negara terhadap 

hutan-hutan adat  dari negara caranya  adalah minimal dengan menghadirkan peraturan 

daerah; 

 
26. Bahwa hal tersebut memiliki konsekuensi sesuai dengan amanah konstitusi dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 setelah Putusan MK Nomor 35 bahwa negara memiliki 

kewajiban melakukan penataan terhadap sistem, terhadap norma yang ada sehingga 

negara tidak lagi menggunakan hukum pidana menjadi alat negara atau pemerintah 

untuk memaksakan masyarakat tunduk kepada kehendak negara. Dalam Bahasa lain, 

menjadi kewajiban negara untuk melakukan penataan, inilah dimensi asas legalitas 

dalam dimensi organisasi. Bukan kewajiban masyarakat adat untuk memberikan 

pengakuan, melainkan kewajiban negara karena itu kewajiban konstitusi; 

 

II. Melindungi Hak Masyarakat Adat dan Ketentuan Hukum Adat 

 

27. UNDRIP merupakan singkatan dari United Nation Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples. Dalam bahasa Indonesia berarti Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Hak-Hak Masyarakat Adat. UNDRIP telah diadopsi oleh General Assembly Resolution 

61/295 (Resolusi Sidang Umum PBB) pada tanggal 13 September 2007. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang menandatangani UNDRIP, sehingga, Hak-Hak 

Masyarakat Adat yang tercantum dalam deklarasi ini mengikat Indonesia secara moral 

untuk mengakui, menghormati dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat di wilayah 

Indonesia. Dengan demikian, UNDRIP merupakan salah satu alat bagi Masyarakat Adat 

di Indonesia untuk menekan pemerintah Indonesia agar mengakui, menghormati dan 

memenuhi Hak-hak Masyarakat Adat; 

28. UNDRIP mensyaratkan ada komunitas masyarakat adat dengan hak kolektif. Berpijak 

atas asumsi dasar bahwa ada hak Negara dan ada hak masyarakat Selain itu UNDRIP 

mengangkat hak masyarakat sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, budaya, & politik. 
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UNDRIP menguraikan tentang hak-hak individual dan kolektif dari suatu komunitas 

tradisional-lokal mengenai budaya, tanah leluhur atau ulayat (ancestral domain), 

bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan. Deklarasi tersebut bertujuan 

untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan adat, institusi-

institusi budaya tradisional dan tradisi; 

 

29. UNDRIP menempatkan perlindungan yang kuat terhadap hak masyarakat adat atas 

sumber daya dan hak atas tanahnya. Mengingat tanah dan sumber daya alam merupakan 

syarat mutlak bagi masyarakat adat untuk terus dapat melindungi keberadaan budaya 

serta pengetahuan adat tak benda yang dimiliki; 

 
30. Hak-hak masyarakat adat merupakan hak alamiah (natural rights) yang lahir dari proses 

sosial dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika masyarakat adat dinaungi oleh 

sebuah negara, maka tantangannya adalah kebutuhan untuk mempositivisasi hak 

tersebut ke dalam konstitusi tertulis. Dalam pandangan HLA Hart, positivisasi hak-hak 

masyarakat merupakan upaya untuk mendamaikan antara hukum modern yang dipakai 

untuk menata kehidupan bernegara (secondary rules) dengan hukum asli yang ada di 

dalam komunitas masyarakat (primary rules);  

 
31. Dalam konteks Indonesia, keberadaan masyarakat adat (dan hak tradisionalnya) telah 

memiliki sejarah yang cukup panjang dalam konteks politik hukum di Indonesia. 

Sebelum Proklamasi Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah Kolonial Belanda yang 

berkuasa lama di Indonesia menerapkan politik pluralisme hukum dengan membagi 

sistem hukum ke dalam tiga stelsel hukum, yaitu hukum perdata barat, hukum untuk 

bangsa timur asing, serta hukum adat untuk penduduk pribumi. Pascakolonialisme, 

proses unifikasi hukum diupayakan Pemerintah Indonesia mulai dari UUD 1945 sampai 

pada UU No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Pada permulaan republik, 

para pemikir hukum Indonesia berupaya mengadopsi hukum adat yang menjadi dasar 

pengaturan hak ulayat untuk digunakan sebagai fondasi pembangunan hukum nasional; 

 
32. Selain itu, tuntutan normatif untuk memperhatikan kearifan, nilai-nilai dan hak- hak 

tradisional masyarakat adalah amanat konstitusi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 
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18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan 

dua pasal UUD diatas maka jelaslah kiranya bahwa secara konstitusional adalah 

kewajiban siapa saja, termasuk Pemerintah maupun korporasi, untuk menghormati hak-

hak tradisional sebuah kesatuan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat 

tradisional.  

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. mengatur: 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta 

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-

undang.” 

Sedangkan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. mengatur: 

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradaban.” 

 

33. Bahwa Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut: ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang 

produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan 

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih 

lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang; 

 

34. Bahwa kedua landasan konstitusional tersebut, yakni Pasal 33 dan Pasal 18B ayat (2) 

UUD 1945 dipertemukan dalam Ketetapan MPR No. IX/2001/MPR tentang Pembaruan 

Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan MPR ini memiliki kedudukan 

penting selain sebagai bentuk koreksi terhadap kebijakan dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam pada masa 

lalu, Ketetapan MPR ini juga merupakan prinsip-prinsip pemandu kebijakan negara 
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(directive principles of state policy) yang dibuat pada masa reformasi. Dengan demikian, 

Ketetapan MPR ini merupakan pemandu bagi pemerintah dan DPR dalam melakukan 

perubahan hukum berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam 

termasuk dalam kaitannya untuk mengakui keberadaan dan hak tradisional masyarakat 

hukum adat atas tanah dan sumber daya alam; 

 
35. Bahwa Ketetapan MPR tersebut memberikan mandat kepada pemerintah dan DPR 

untuk melakukan pengkajian ulang (review) terhadap berbagai peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini 

menjadi relevan dalam kaitannya dengan melakukan pengkajian mengenai harmonisasi 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat adat. Pertama, 

kebanyakan pengaturan mengenai keberadaan dan hak masyarakat adat terdapat di 

dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan 

sumber daya alam. Kedua, ketetapan MPR No.IX/2001 menjadikan pengakuan, 

penghormatan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat dan keragaman budaya 

bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam sebagai salah satu prinsip yang 

menjadi tolak ukur dalam melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan perundang- 

undangan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;  

 
36. Bahwa akomodasi atas nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal sebagaimana yang telah 

dipaparkan di atas secara yuridis-filosofis adalah bentuk perwujudan prinsip keadilan 

sosial (social justice), dan dikarenakan prinsip keadilan sosial adalah juga merupakan 

Sila V Pancasila, maka hal ini sekaligus adalah bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila 

sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia; 

 
37. Secara singkat, persoalan keadilan sosial bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori 

yang berbeda. Kategori yang pertama adalah persoalan menyangkut tuntutan 

kesetaraan akses terhadap sumber daya ekonomi yang ada, yang dalam rangka 

perwujudannya diperlukan sebuah politik bernama politik redistribusi. Kategori yang 

kedua adalah persoalan menyangkut tuntutan kesetaraan perlakuan atau anti 

diskriminasi atas adanya fakta keberagaman identitas sosio-kultural yang ada di 
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masyarakat, yang dalam rangka perwujudannya diperlukan sebuah politik yang 

bernama politik rekognisi; 

 
38. Dalam Perkara No. 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls Terdakwa Bongku bin (alm) Jelodan 

merupakan masyarakat adat Suku Sakai yang telah lama bertempat tinggal dan 

berladang yang hidup dari hutan sejak tahun 1959. Sejak tahun 1959 hingga sekarang 

Bongku dan Masyarakat Suku Sakai lainnya bergantung dengan hutan dan berladang ubi 

serta tanaman lainnya; 

 
39. Suku Sakai dikenal dengan nama ”Uang Daek” (orang darat) atau suku ”Pebatin”. Istilah 

Sakai pada mulanya dipakai oleh tentara Jepang untuk membedakan masyarakat biasa 

dengan para tentara pejuang. Jepang menyebut rakyat biasa yang bukan pejuang dengan 

sebutan orang ”sakai”. Akhirnya nama tersebut melekat pada diri mereka sampai 

sekarang dan sebutan ”Uang Daek” atau ”Suku Pebatin” lama kelamaan menjadi hilang 

dan sampai sekarang dikenal dengan Suku Sakai; 

 
40. Suku Sakai memiliki kebudayaan asli sendiri yang berbeda dengan Suku bangsa Melayu 

lainnya di Riau. Orang Sakai yang kita temui di Riau adalah Sakai dengan kebudayaan 

yang telah mengalami akulturasi dengan kebudayaan lainnya. Menurut catatan naskah 

bahwa sebelum dibentuknya budaya sekarang dalam satu Dasawarsa terakhir, mereka 

selalu hidup menyendiri di dalam hutan belantara ”Batin Selapan” yang sukar dicapai 

oleh orang luar dan hanya dikunjungi oleh segelintir orang Melayu; 

 
41. Sebagai ras veddoid asli, maka wilayah Hukum Adat Perbatinan Sakai telah lama diakui 

jauh sebelum kemaharajaan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Oleh karena itu, dalam 

budaya Sakai mereka mengenal “Hak Ulayat” (Beschikking Recht) yang kekuasaannya 

berada ditangan persekutuan hukum komunitas Sakai. Namun karena sejak dahulu 

keberadaan Sakai ini telah terdesak oleh kebudayaan Melayu Siak, Rokan dan Tapung 

hingga sekarang oleh berbagai kepentingan pembangunan (pertambangan, kehutanan 

dan perkebunan), maka lambat laun eksistensi Hak Ulayat Suku Sakai semakin 

memudar; 
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42. Sejarah telah membuktikan bahwa dalam “Sakai Gebeit” jelas terlihat pembagian 

wilayah perbatinan Suku Sakai Batin Selapan dan Batin Lima, kemudian diperkuat lagi 

dengan “Besluit” Kerajaan Siak Sri Indrapura yang mengakui keberadaan hukum adat 

Sakai di Kecamatan Mandau sekarang. Dengan demikian sudah barang tentu “Hak 

Ulayat” Sakai harus diakui keberadaannya. Menurut pasal 3 UUPA 1960 dijelaskan 

bahwa : “Hak Ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, 

sepanjang menurut kenyataan masih ada, masih terus dapat dilaksanakan, tetapi harus 

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang 

berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-

undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi; 

 
43. Bahwa sistem kepemimpinan tradisional suku Sakai adalah ”Sistem Perbatinan” sejenis 

kepala suku atau penghulu dalam budaya Melayu. Perbatinan sakai terdiri ”Batin 

Selapan” dan ”Batin Limo” yang menempati beberapa wilayah di Kecamatan Mandau 

Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa asal usul 

perbatinan tersebut merupakan 13 keluarga, 1 yang membuat banjar panjang di 

kawasan hutan Mandau sebagai tempat tinggalnya; 

 
44. Mata pencaharian pokok Suku Sakai pada dasarnya petani dan pengumpul hasil hutan 

yang sangat tergantung pada kebaikan alam. Mata pencaharian lain Suku Sakai adalah 

berkebun yang dilakukan secara subsistem, khususnya menanam ubi lambau dan ubi 

menggalau dan menangkap ikan yang kebanyakan untuk konsumsi sendiri; 

 
45. Bahwa hingga kini tetua Suku Sakai melakukan perladangan dan hidup didalam hutan 

di suluk Bongkal berdasarkan :  

Barat : Sungai Kumuyang, Sungai Tinting Gau, Sungai Bongkal 

Timur : Anak Sungai Kincing Ondah, Sungai Mao Bakajang (ditempat bongku 

ditangkap), Induk Sungai Kincing Tinggi, Sungai Anak Batang Senamo, 

Induk Sungai Batang Senamo, Sungai Bantai Siminyak. 

Utara : Sungai Baong, Sungai Beai, Sungai Lubuk Buluh.  
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46. Berbagai perkebunan yang sangat luas memasok kebutuhan produsen kertas terbesar 

di Indonesia dan pemilik salah satu pabrik pulp terbesar di dunia— dibangun di Riau 

pada masa tahun 1980-an dan 90-an di atas lahan yang sebagian besar dirampas dari 

masyarakat asli Melayu dan Sakai, tanpa melalui proses yang seharusnya dan dengan 

sedikit sekali atau tanpa pemberian ganti rugi. Penyitaan lahan ini terjadi di bawah 

intimidasi yang dilakukan oleh polisi atau tentara. Pada akhirnya, penambahan 

kapasitas pengolahan kayu yang melebihi kemampuan perkebunan dalam memasok 

kebutuhan bahan mentah telah menyebabkan kerusakan hutan secara besar-besaran, 

dan, ditambah dengan faktor penggunaan tenaga kerja dari luar provinsi, telah merusak 

mata pencaharian masyarakat yang bergantung kepada hutan; 

 

47. Bahwa pendudukan yang dilakukan PT. Arara Abadi di Riau khususnya di atas lahan 

yang sebagian besar dirampas dari masyarakat asli Melayu dan Sakai. Masyarakat adat 

dipaksakan oleh pihak pemerintah maupun perusahaan untuk menyetujui suatu 

tawaran investasi sebelum mengetahui seluk-beluknya, termasuk resiko-resiko yang 

akan menjadi beban mereka sepanjang investasi itu berjalan. Hal tersebut bertentangan 

dengan hak-hak dan kebebasan dasar dari masyarakat adat juga menjadi inti dari 

UNDRIP yang seluruh pasal dan ayatnya mengatur tentang pengakuan, perlindungan, 

penghormatan, dan pemenuhannya. Termasuk di dalamnya ada sejumlah pasal yang 

mengatur tentang hak masyarakat adat untuk menerima atau menolak berbagai usulan 

atau rancangan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah adat mereka. 

Prinsip yang mengatur tentang hak untuk menerima atau menolak ini dikenal dengan 

free, prior, and informed consent (FPIC). Prinsip-prinsip FPIC mencerminkan bahwa 

sebuah negara demokrasi wajib menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat, 

tidak diskriminatif, memberikan kebebasan kepada rakyat, termasuk masyarakat adat, 

untuk berperan serta dalam pembangunan, tanpa tekanan dan manipulasi.  
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III. Membaca Utuh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan  

 

Target utama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan adalah Kejahatan Terorganisir 

 

48. Tujuan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana disebutkan 

dalam dasar menimbang dari undang-undang tersebut adalah karena pembalakan liar, 

penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian 

negara dan rusaknya lingkungan hidup. Selain itu juga dalam rangka mencegah dan 

memberantas perusakan hutan sebagai kejahatan berdampak luar biasa, terorganisasi, 

dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih. Selengkapnya 

pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut: 

  

d. bahw d. bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan 

tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, 

kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta 

meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, 

dan internasional;  

e. bah   e. bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar 

biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus 

operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan 

masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 

perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan 

hukum yang kuat. 

 

49. Dengan adanya pertimbangan tersebut yang menjadi alasan keberadaan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini semakin menunjukkan bahwasanya segala tindak 

pidana yang dirumuskan dalam Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 harusnya menyasar tindak pidana yang dilakukan dengan terorganisasi, 

berdampak luar biasa, dilakukan lintas negara dengan modus operandi yang canggih. 
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Apabila pasal-pasal di bawahnya tidak mengaitkan pertimbangaan dari Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013, maka akan jelas akan menyasar individu-individu, seperti para 

petani, masyarakat lokal, serta masyarakat adat yang selama ini menggantungkan 

hidupnya dari hasil hutan, termasuk sebagaimana dialami Terdakwa. Ini merupakan 

kekeliruan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum, karena hanya melihat pasal 

sebagaimana didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa dengan berdiri sendiri;  

 

50. Selanjutnya, penegasan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang 

dikategorikan sebagai perusakan hutan haruslah terpenuhi unsur-unsur yang ada dalam 

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang berbunyi sebagai berikut: 

 

“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.”  

 

Kemudian untuk melihat arti dari terorganisasi, maka kembali pada pengertian yang 

dicantumkan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sendiri, yang 

berbunyi: 

 

“Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, 

yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada 

waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok 

masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan 

perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri 

dan tidak untuk tujuan komersial.” 

 

Oleh karenanya, Penegak Hukum sebelum menentukan penggunaan Pasal-pasal yang 

ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut, patut melihat secara utuh 

kejahatan yang dilakukan seseorang dengan berbagai pertimbangan sebagaimana kami 

sampaikan di atas. 
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Kemudian, secara lebih tegas lagi dijelaskan pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013, mengenai bagaimana seharusnya terorganisasi, selengkapnya 

sebagai berikut: 

 

“Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang 

bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan 

perusakan hutan.” 

 

Pasal ini memiliki konsekuensi, bahwa aparat Penegak Hukum dalam menentukan atau 

menyasar seseorang dengan menggunakan Pasal-pasal atau ketentuan Pidana yang ada 

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini haruslah dapat memberikan 

gambaran secara menyeluruh tentang Tindakan dari suatu kelompok yang terstruktur 

tersebut, sehingga tidak mungkin menggunakan Pasal Pemidanaan yang ada dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini untuk seseorang saja, tanpa ada keterkaitan 

dengan kejahatan terorganisir; 

 

51. Selanjutnya, apa yang telah digambarkan tentang kejahatan yang harus disasar melalui 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 11 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 kemudian memberikan pengecualian, 

mengenai kelompok yang tidak bisa dikategorikan sebagai kelompok terstruktur, yakni: 

 

“Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok 

masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang 

melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar 

kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk 

tujuan komersial.” 

 

Jika merujuk pada bunyi Pasal pengecualian yang disebutkan Pasal 11 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini dan dikaitkan dengan Pasal-pasal Pemidanaan yang 

ada di pasal lainnya, dengan mendasarkan pada interpretasi doktriner yaitu 
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memperkuat argumentasi dengan merujuk pada suatu doktrin tertentu yang dalam hal 

ini adalah doktrin mengenai keberadaan hukum pidana1. Ada tiga kepentingan yang 

harus dilindungi oleh hukum pidana masing-masing adalah individuale belangen atau 

kepentingan-kepentingan individu, sociale of maatschappelijke belangen atau 

kepentingan-kepentingan sosial atau masyarakat dan sttatsbelangen atau  kepentingan-

kepentingan negara. In casu a quo, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2013 tersebut merupakan bentuk Pasal yang terbentuk demi memberikan 

perlindungan terhadap masyarakat adat yang sudah mendiami kawasan hutan selama 

bertahun-tahun dan memperoleh penghidupan di sekitar kawasan hutan. 

 

IV. Analisis Unsur-Unsur dalam Dakwaan a quo  

 

52. Berdasarkan Dakwaan Kejaksaan Negeri Bengkalis No: 

REG.PERKARA.PDM:06/BKS/01/2020, diketahui Bongku bin (alm) Jelodan didakwa 

dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif berupa Dakwaan Kesatu melanggar 

Pasal 92 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Atau Dakwaan Kedua 

melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Atau Dakwaan 

Ketiga melanggar Pasal  82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 

18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 

 

53. Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Register 

Perkara: PDM-06/BKS/01/2020, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan 

yang dapat dibuktikan dalam perkara a quo adalah Dakwaan Ketiga yaitu melanggar 

Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan demikian, pada 

bagian ini, analisis Amici hanya akan fokus pada unsur-unsur ketentuan pasal yang 

 
1 Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.53. 
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digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, yakni Dakwaan Ketiga, 

melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 

 
54. Bahwa ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf c tersebut berbunyi, “Orang perseorangan yang 

dengan sengaja: c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan ketentuan Pasal 12 huruf c sendiri berbunyi, 

“Setiap orang dilarang: c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara 

tidak sah; 

 
55. Bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf c tersebut, maka terdapat dua 

unsur yang harus dicermati, yaitu: 

 

a. Unsur orang perseorangan; 

b. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara 

tidak sah; 

 

a. Unsur orang perseorangan 

 

56. Bahwa unsur orang perseorangan merupakan bagian dari “setiap orang” sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan, “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”; 

 

57. Bahwa pengertian “setiap orang” dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut memiliki 
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pengertian yang bersifat khusus (spesialis) yang berbeda dengan pengertian “setiap 

orang” pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Oleh karena itu, 

untuk membuktikan unsur “setiap orang” dalam perkara a quo, maka harus dibuktikan 

berdasarkan maksud dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 

 
58. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “perusakan hutan” menurut ketentuan Pasal 

1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan 

melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau 

penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam 

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

diproses penetapannya oleh Pemerintah; 

 
59. Bahwa yang dimaksud dengan “pembalakan liar” menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah 

yang terorganisasi, sedangkan yang dimaksud dengan “penggunaan kawasan hutan 

secara tidak sah” menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah kegiatan 

terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau 

pertambangan tanpa izin Menteri; 

 
60. Berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian 

“pembalakan liar” dan “penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” yang merupakan 

bentuk perbuatan “perusakan hutan”sebagaimana dimaksud dalam pengertian “setiap 

orang” serta dihubungkan pula dengan konsiderans Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan dasar 

dan tujuan pembuatan undang-undang tersebut pada huruf f dinyatakan “Bahwa 

peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum 

mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang 

terorganisasi”, maka dapat dipahami bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam 
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan adalah ditujukan terhadap tindak pidana yang dilakukan secara 

terorganisasi; 

 
61. Bahwa argumentasi tersebut berkesesuaian dengan pendapat Ahli Hukum Pidana, Dr. 

Ahmad Sofian, S.H., M.A, yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada 06 

April 2020 dan diperiksa melalui Teleconference (dikarenakan Kondisi Pandemi COVID-

19). Ahli berpendapat bahwa secara filosofis terlihat jelas bahwa Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

ditujukan untuk pelaku kejahatan yang terorganisir, oleh kelompok yang terorganisir, 

kemudian juga sindikasi yang terstruktur. Menurutnya alasan Undang-Undang ini lahir 

karena dianggap Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan tidak cukup efektif dalam menanggulangi kejahatan yang 

terstruktur terhadap hutan kita, hal ini juga terlihat jelas di dalam konsideran huruf E, 

disebutkan bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar 

biasa, terorganisasi dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang 

canggih dan mengancam kelangsungan hidup masyarakat; 

 
62. Bahwa mengenai pengertian terorganisasi itu sendiri, ketentuan umum Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah 

diberikan batasan definisi sebagaimana pada Pasal 1 angka 6 yang menyatakan 

“Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, 

yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada 

waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok 

masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan 

perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri 

dan tidak untuk tujuan komersial”; 

 
63. Bahwa dalam perkara a quo berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di 

persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa BONGKU Bin (alm) JELODAN merupakan 

Masyarakat Adat Suku Sakai. Menurut keterangan ahli Datuk Seri Al Alzhar yang 

dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada 06 April 2020 melalui 
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Teleconference (dikarenakan Kondisi Pandemi COVID-19) bahwa Suku Sakai berada 

dalam Struktur Lembaga Adat Kawasan dan terdiri dari dua kelompok batin yaitu Batin 

Solapan dan Batin Lima serta sudah ada sejak Lembaga Adat Melayu (LAM) didirikan 

tahun 1970 berhubungan dengan LAM Kabupaten Bengkalis dan LAM Provinsi Riau; 

 
64. Bahwa Suku Sakai dalam hal ini Kebatinan Solapan dan Kebatinan Lima hidup 

bergantung dengan hutan tanah, menyatu dengan hutan tanah hanya untuk sumber 

mata pencaharian. Mata pencaharian Suku Sakai adalah berladang dan menanam ubi 

menggalo. Lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Jummadel (masyarakat Suku Sakai 

dan selaku Ketua RT) bahwa Terdakwa melakukan penebangan tanaman Akasia dan 

Eucalyptus untuk dijadikan lahan berladang demi menghidupi keluarga; 

 
65. Bahwa selain itu, Amici tidak menemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa 

kegiatan penebangan tersebut dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang 

terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada 

waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, sebagaimana disyaratkan 

dalam pengertian terorganisasi; 

 
66. Bahwa dalam mengadili perkara a quo, Amici merekomendasikan agar majelis hakim 

merujuk ke dalam beberapa putusan sebelumnya. Bahwa terdapat sejumlah putusan, 

termasuk dan tidak terbatas pada Putusan Pengadilan terkait dengan Pasal 82 Ayat (1) 

huruf c sebagai putusan penting (Landmark Decisions). Kasus yang dialami oleh Bongku 

bin (alm) Jelodan, bukanlah pertama, terdapat beberapa kasus sebelumnya yang 

menjadi trend kriminalisasi terhadap masyarakat/petani yang memanfaatkan hutan 

untuk keberlangsungan hidupnya. Beberapa kasus tersebut diantaranya Putusan 

Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Wns atas nama Terdakwa 

Jamadi Alias Jamak Bin Kadu dan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 

516/Pid.B/LH/2018/PN Byw atas nama Terdakwa Satumin yang dalam dictum 

putusannya menyatakan “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana.”; 

 
67. Kasus Jamadi Alias Jamak Bin Kadu, Pengadilan Negeri Watansoppeng 
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Terdakwa  : Jamadi Alias Jamak Bin Kadu 

Nomor Putusan : 9/Pid.Sus/2018/PN Wns  

Pasal yang  

Digunakan :Kesatu, Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 82 Ayat (1) huruf a UU P3H, 

Atau Kedua, Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 Ayat (1) huruf c UU 

P3H Atau Ketiga, Pasal 17 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 92 Ayat (1) 

huruf a UU P3H 

Tuntutan :1 (Satu) Tahun dan pidana denda Rp.500.000,00 

Majelis Hakim : Irianto Prijatna Utama, SH., M.Hum (Hakim Ketua), Ahmad 

Ismail, S.H., M.H (Hakim Anggota I), Fitriana, S.H., M.H (Hakim 

Anggota II) 

 

Inti putusan: 

 

1. Menyatakan Terdakwa Jamadi Alias Jamak Bin Kadu tidak terbulti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 

dakwaan alternatif Kesatu, alternatif Kedua dan alternatif Ketiga Penuntut Umum; 

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; 

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan 

martabatnya; 

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini 

diucapkan 

5. Menetapkan barang bukti berupa: 

- 1 (satu) buah subbe 

Dikembalikan kepada Terdakwa; 

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara; 

 

● Kasus ini berkaitan dengan kriminalisasi terhadap petani dalam kawasan 

hutan Laposo Niniconang, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan yang telah 

hidup secara turun temurun di dalam kawasan hutan Laposo Niniconang serta 
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mengelola kebunnya bukan untuk kepentingan komersial melainkan hanya 

semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan; 

 

68. Kasus Satumin, Pengadilan Negeri Banyuwangi 

 

Terdakwa  : Satumin 

Nomor Putusan : 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw 

Pasal yang  

Digunakan :Kesatu Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b 

UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, Atau Kedua Pasal 92 ayat (1) 

huruf b Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;  

Tuntutan : 3 (tiga) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda Rp.  

1.500.000.000 

Majelis Hakim : Saptono, S.H., M.H (Hakim Ketua), Muswandar, S.H., M.H 

(Hakim Anggota I), I Wayan Suarta, S.H., M.H (Hakim Anggota II) 

 

Inti putusan: 

 

1. Menyatakan Terdakwa Satumin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 

dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua; 

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu dan 

alternatif kedua dakwaan Penuntut Umum; 

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahan segera setelah putusan ini 

diucapkan; 

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta 

martabatnya 
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● Kasus ini berkaitan dengan kriminalisasi terhadap seorang petani asal Desa 

Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur lantaran dituduh 

merusak hutan di kawasan Perhutani Banyuwangi barat. Pada waktu itu 

(Januari 2018) empat polisi hutan menangkapnya saat tengah berladang dan 

hendak memanen jahe. 

● Sehari-harinya Satumin merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar 

kawasan hutan dengan latar belakang bekerja sebagai penyadap getah 

pinus/petani dan anggota LMDH Gren Fores dan kegiatan mencabuti dan 

membersihkan tanaman jahe untuk dipanen dan disitu terdapat tanaman kopi 

sebanyak 200 (dua ratus) pohon/batang yang pernah ditanam oleh terdakwa 

2 tahun yang lalu, dilakukan oleh Satumin tersebut termasuk peladangan 

tradisional untuk keperluan sendiri dan hal tersebut tidak termasuk dalam 

pengertian terorganisasi 

 

69. Bahwa dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Wns misalnya, majelis hakim dalam 

pertimbangannya berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan telah 

melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan, namun perbuatan 

tersebut tidak dilakukan secara terorganisasi, sehingga tidak memenuhi kualifikasi 

pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan 

demikian unsur “setiap orang” tidak terpenuhi; 

 

70. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena elemen subjektif dalam perkara a quo 

tidaklah tepat dan tidak berkesesuaian dengan elemen subjektif dalam perkara 

perusakan hutan yang ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2013, maka Terdakwa Bongku bin (alm) Jelodan tidak dapat dikategorikan telah 

memenuhi unsur “orang perseorangan” sebagaimana dalam rumusan Pasal 82 Ayat (1) 

huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Perusakan Hutan; 
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71. Bahwa terkait tidak terpenuhinya unsur orang perseorangan sebagai elemen subjektif 

dalam rumusan pasal a quo, menurut Ahli Hukum Pidana, Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A 

bahwa jika elemen subjektifnya tidak tepat, tidak pas, maka tidak perlu melihat elemen 

objektifnya atau tidak perlu melihat perbuatannya; 

 

b. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan 

secara tidak sah 

 

72. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A, dalam 

terminologi teori hukum pidana dan dalam setiap norma hukum pidana ada elemen 

subjektif dan ada elemen objektif. Elemen subjektif terdiri dari subjek deliknya dan 

kesalahannya. Kesalahan ini bisa sengaja dan atau tidak sengaja itu yang disebut dengan 

elemen subjektif. Ketika elemen subjektif tambah elemen objektif barulah seseorang 

bisa dipidana. Tidak dapat hanya melihat elemen objektifnya saja atau tidak bisa melihat 

perbuatannya saja, tapi harus melihat subjek deliknya; 

 

73. Bahwa pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus pada dasarnya tidak dijumpai 

perumusannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) namun dalam 

Memorie Van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau 

kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta 

akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang melakukan 

perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsafi akan akibat 

yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut; 

 
74. Bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan menurut Pasal 1 ke-2 Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan 

keberadaanya sebagai hutan tetap; 

 
75. Bahwa unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah 

sebagaimana rumusan Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
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tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merujuk pada ketentuan 

Pasal 12 huruf c; 

 
76. Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur kriteria 

penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf c tersebut 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;  

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.” 

 

77. Bahwa baik dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam pemeriksaan 

saksi-saksi di persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mengaitkan tindakan 

Terdakwa Bongku bin (alm) Jelodan dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) tersebut; 

 

78. Bahwa secara yuridis perbuatan perusakan hutan telah ditentukan secara tegas 

sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu hanya meliputi kegiatan pembalakan liar 

dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara 

terorganisasi. Selain itu, dalam undang-undang ini, pengertian terorganisasi juga 

ditentukan secara khusus sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan 

Hutan, sehingga tindak pidana kehutanan yang tidak terorganisir tidak bisa 

menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

pemberantasan Perusakan Hutan, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh 
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kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar hutan/perladangan tradisional yang 

mengambil manfaat hutan untuk keperluan hidup; 

 
79. Bahwa melihat landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pembentukan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang 

termaktub dalam konsiderans dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di 

persidangan bahwa Terdakwa Bongku bin (alm) Jelodan merupakan masyarakat adat 

Suku Sakai yang hidup bergantung dengan hutan tanah, menyatu dengan hutan tanah 

hanya untuk sumber mata pencaharian demi menghidupi keluarga. Selain itu menurut 

keterangan saksi Jummadel (masyarakat Suku Sakai dan selaku RT) bahwa tanaman 

akasia yang ditebang oleh Terdakwa merupakan tanaman liar. Menurut Saksi, tanaman 

akasia yang ditanam oleh PT. Arara Abadi terawat dan rapi berbaris, sementara itu di 

lokasi penebangan terdakwa tidak terawat dan akasia tidak berbaris rapi; 

 
80. Bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Jaksa 

Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan bahwa sedang 

ditempuh proses penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan antara Masyarakat 

Adat Suku Sakai dan PT. Arara Abadi. Bahwa masyarakat pernah meminta kepada 

pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk 

melakukan mediasi supaya lahan sengketa dengan perusahaan itu bisa diselesaikan. 

Pihak KLHK sudah pernah ke lokasi dan melihat perladangan masyarakat, selain itu 

proses mediasi sudah dilakukan pada tahun 2015 dan terakhir tahun 2017, namun 

hingga kini belum ada penyelesaian sengketa tersebut dan belum ada keputusan atau 

hasil perkembangan dari mediasi tersebut. Walaupun sedang dalam proses 

penyelesaian penguasaan tanah, tidak ada larangan dari KLHK kepada masyarakat 

untuk mengelola lahan tersebut; 

 
81. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka amici berpendapat bahwa unsur dengan 

sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah 

sebagaimana dalam rumusan Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam perkara 

a quo tidak terpenuhi; 
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82. Bahwa pendapat amici ini telah berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 95/PUU-XII/2014 tertanggal 10 Desember 2015, yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa “Ketentuan Pidana Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat 

yang secara turun-temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk 

kepentingan komersial”; 

 
83. Bahwa berdasarkan uraian analisis unsur-unsur meliputi unsur orang perseorangan 

dan unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara 

tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam 

perkara a quo tidak terpenuhi. Pada akhirnya Amici berkesimpulan bahwa Dakwaan 

Alternatif Ketiga yang diyakini Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan melalui Surat 

Tuntutan Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Register Perkara: PDM-06/BKS/01/2020 

tidaklah terpenuhi. 

 

E. Kesimpulan 

 

84. Bahwa tindakan pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan bukan untuk tujuan komersil sebagaimana yang dilakukan oleh Bongku 

bin (alm) Jelodan merupakan suatu tindakan yang harus dilindungi oleh hukum negara. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 telah secara tegas 

menyebutkan “Ketentuan Pidana Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang 

secara turun-temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk 

kepentingan komersial”; 

 

85. Bahwa berdasarkan uraian analisis unsur-unsur meliputi unsur orang perseorangan 

dan unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara 

tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam 

perkara a quo tidak terpenuhi. Pada akhirnya Amici berkesimpulan bahwa Dakwaan 
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Alternatif Ketiga yang diyakini Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan melalui Surat 

Tuntutan Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Register Perkara: PDM-06/BKS/01/2020 

tidaklah terpenuhi. 

 

F. Rekomendasi 

 

86. ELSAM sebagai amici berharap bahwa amicus curiae ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara atas nama Bongku bin 

(alm) Jelodan; 

 

87. Bahwa selain berdasarkan Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 kasus ini tidak dapat 

dijerat pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di Persidangan, kasus 

ini sedang ditempuh proses penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan antara 

Masyarakat Adat Suku Sakai dan PT. Arara Abadi oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK). Untuk itu, amici merekomendasikan kepada Majelis Hakim yang 

Mulia untuk tidak melanjutkan perkara a quo dan menghormati proses penyelesaian 

penguasaan lahan yang sedang berjalan; 

 
88. Bahwa kendati demikian, jika perkara a quo tetap “dipaksakan” masuk dalam domain 

perkara pidana, maka berdasarkan uraian amici sebelumnya bahwa unsur-unsur Pasal 

82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan tidak terpenuhi. Selain itu penggunaan Undang-

undang tersebut dalam perkara a quo sudah keluar jalur dari maksud dan tujuan 

undang-undang ini dibentuk; 

 

89. Menyatakan Terdakwa Bongku bin (alm) Jelodan tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa 

Penuntut Umum dalam perkara a quo; 

 

90. Membebaskan Terdakwa Bongku bin (alm) Jelodan dari segala dakwaan/atau setidak-

tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara a quo; 
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91. Pada akhirnya, amici berkeyakinan bahwa palu Majelis Hakim Yang Mulia ikut 

menentukan masa depan penghormatan hak-hak masyarakat adat. 
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