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ABSTRAKSI 

UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 (UU Kehutanan) 
mengatur korporasi sebagai subyek hukum. Pengaturan korporasi sebagai subyek 
hukum dalam UU Kehutanan tidak secara eksplisit dinyatakan pada ketentuan 
umum. Bahkan terminologi yang digunakan dalam UU Kehutanan hanya disebut 
badan hukum dan bukan korporasi yang lazim digunakan dalam konsep hukum 
pidana. Sedangkan UU Kehutanan itu sendiri selain mengatur hal-hal 
administratif juga mengatur sanksi pidana. Oleh karena itu, UU Kehutanan juga 
berdimensi pidana. Kaitannya dengan itu, pelaku baik orang perorang (natuurlijk 
persoon) maupun korporasi (recht persoon) sangat mungkin bertindak sebagai 
pelaku tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana kehutanan. Berangkat 
dari konsep awal ini kemudian muncul persoalan mengenai pemidanaan korporasi 
sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana kehutanan. Yakni 
melakukan perbuatan yang melawan hukum dan diancam sanksi pidana dalam UU 
Kehutanan. Dalam tataran empiris, pelaku tindak pidana kehutanan yang berasal 
dari korporasi lebih berskala besar jika dibandingkan dengan pelaku yang hanya 
orang per orang. Namun praktek dalam persidangan, sangat sulit ditemukan 
putusan pengadilan yang memberikan sanksi berupa pertanggungjawaban bagi 
korporasi. Yang ada dan lazim dalam praktek hanya pelaku yang orang perorang 
saja. Walaupun pelaku adalah pengurus dari korporasi. Jadi walaupun 
pengurusnya dipidana, maka tidak memberikan pengaruh bagi korporasinya. UU 
Kehutanan mengelompokkan tindak pidana kehutanan yang termasuk kategori 
kejahatan maupun pelanggaran. Berdasarkan subyek hukumnya, maka dalam UU 
Kehutanan diakomodir tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh orang 
perorang maupun korporasi (dalam UU Kehutanan disebut dengan badan hukum). 
Ketentuan pidana dalam UU Kehutanan terdapat pada pasal 78 dan 79. Secara 
rinci, pasal-pasal tersebut berkaitan dengan rumusan materiil tindak pidana 
kehutanan yang diatur dalam pasal 38 dan pasal 50. Adapun mekanisme 
pertanggungjawaban bagi korporasi dalam UU Kehutanan diatur pada pasal 78 
ayat (13) yakni apabila pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 50 UU 
Kehutanan adalah korporasi, maka sanksi hanya dijatuhkan bagi pengurusnya dan 
diperberat 1/3 dari ancaman yang ada. Persoalan yang kemudian muncul lagi 
adalah bagaimana dengan korporasi yang melanggar ketentuan pasal 38, padahal 
Pasal 38 UU Kehutanan juga merupakan rumusan delik secara materiil dan 
bahkan mengatur mengenai pertambangan yang notabenenya adalah sering 
dilakukan oleh korporasi juga. Dengan demikian nampak adanya inkonsistensi 
pengaturan korporasi sebagai subyek hukum dalam UU Kehutanan ini. Satu sisi 
UU Kehutanan mengakomodir korporasi sebagai pelaku atau subyek hukum, di 
sisi yang lain tidak semua korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan bisa 
dipidana. Bahkan pengaturan tegas sanksi bagi korporasi juga tidak tampak dalam 
UU Kehutanan. Oleh karena itu perlu kajian konprehensif mengenai pemidanaan 
korporasi pelaku tindak pidana kehutanan. 
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