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ABSTRAKSI 
 

Sebagai Negara yang berada di garis katulistiwa,Indonesia memiliki kelebihan 
tersendiri daripada Negara lain.Salah satunya  adalah mempunyai kekayaan alam 
dan hasil hutan yang melimpah ruah.Namun sangat disayangkan dari tahun 
ketahun  kondisi hutan  dinegeri ini sangat memperihatinkan. Bayangkan setiap 
tahun Indonesia mengalami kerugian berjumlah milyaran rupiah, akibat dari 
penjarahan dan pengangkutan serta kepemilikan hasil hutan yang tidak dilengkapi 
dengan surat atau dokumen yang sah. Berangkat dari permasalahan tersebut 
penulis memilih judul “Pemeriksaan perkara tindak pidana pengangkutan 
dan kepemilikan hasil hutan (Kayu Meranti) yang tidak dilengkapi bersama-
sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)”, dengan harapan 
untuk menyadarkan semua elemen masyarakat dan pihak-pihak terkait agar dapat 
saling bekerjasama di dalam memberantas segala bentuk pelanggaran hukum di 
Indonesia termasuk pencurian dan penjarahan kayu.     

Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui  pertimbangan hakim di dalam 
memutus perkara tindak pidana pengangkutan dan kepemilikan hasil hutan (Kayu 
Meranti ) yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan 
(SKSHH), selain itu untuk mengetahui hambatan - hambatan yang dihadapi oleh 
hakim didalam memeriksa dam memutuskan perkara tindak pidana pengangkutan 
dan kepemilikan hasil hutan ( Kayu Meranti ) yang tidak dilengkapi dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan. 

 Penelitian ini mengunakan metode kualitatif yaitu hasil penelitian yang 
diperoleh kemudian dianalisa dengan menguji data dengan konsep, teori, doktrin, 
dan peraturan perundang – undangan yang terkait untuk mencapai kejelasan 
mengenai pokok permasalahan.Penelitian dilakukan di Pengadilan negeri 
Semarang, sedangkan kriteria sampel dalam penelitian ini adalah putusan tentang 
perkara tindak pidana pengangkutan dan kepemilikan hasil hutan (kayu meranti) 
yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) pada 
tahun 2006. 

Berdasarkan dari hasil penelitian di ketahui bahwa pertimbangan hakim di 
dalam memutus perkara tindak pidana pengangkutan dan kepemilikan hasil hutan 
( Kayu Meranti ) yang tidak di lengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil 
hutan ( SKSHH ) di dasarkan pada Teori Pertimbangan Hakim serta pertimbangan 
fakta-fakta, yuridis, psikologis, dan sosiologis. Sedangkan hambatan yang 
dihadapi oleh hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana 
pengangkutan dan kepemilikan hasil hutan (Kayu Meranti) terdiri dari 2 (dua) 
hambatan yaitu hambatan yang berasal dari luar ( faktor eksternal ) atau kondisi  
sebenarnya yang terjadi disaat persidangan berlangsung dan Hambatan yang 
berasal dari dalam ( faktor internal ) atau kemampuan pikir hakim sendiri didalam 
memeriksa dan memutus perkara tindak pidana tersebut. 
 
Kata kunci : Tindak Pidana, Pengangkutan dan Kepemilikan  Hasil Hutan (Kayu 
Meranti), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. 
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