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ABSTRAK 

 

Purwatiningsih, Aji Ayu. 2015. Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor : P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan 

terhadap Kinerja Polisi Kehutanan (Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

Jawa Tengah). Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing  Saru Arifin,S.H.,LL.M 

Kata Kunci : Polisi Kuhutanan, BKSDA, sarana dan prasarana, peralatan  polisi  

kehutanan 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan sumber daya hutan adalah benda hayati, non hayati dan jasa 

yang terdapat di dalam hutan yang telah diketahui nilai pasar, kegunaan dan 

teknologi pemanfaatannya, Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 

Aparat kehutanan khususnya  polisi kehutanan yang bertindak sebagai ujung 

tombak harus mengenal kondisi dan karakteristik masyarakat sekitar hutan. Dalam 

pelaksanaan tugas Polisi kehutanan juga di lengkapi dengan peralatan polisi 

kehutanan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan  Nomor : 

P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan  Polisi Kehutanan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Standar Peralatan Polisi 

Kehutanan di BKSDA Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor : P.5/Menhut-II/2010 dan dampak dari Implementasi Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi 

Kehutanan terhadap kinerja polisi kehutanan BKSDA Jawa Tengah, penelitian ini 

menggunakan metode/penelitian yuridis sosiologis yakini menggunakan 

hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul 

datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara 

(interview).  

Penelitian ini menunjukan bahwa standar peralatan polisi kehutanan di 

BKSDA Jawa Tengah belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

: P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan karena jumlah 

sarana dan prasarana masih belum mencukupi, belum ada perubahan terhadap 

sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan belum diperbaiki serta 

penempatan sarana dan prasarana tidak disesuaikan dengan kondisi dilapangan. 

Dampak dari Implementasi Peraturan Polisi Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-

II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan terhadap kinerja polisi 

kehutanan di BKSDA Jawa Tengah tidak optimal dalam pelaksanaan tugasnya 

polisi kehutanan karena belum tercukupinya peralatan mengalami kerusakan 

kendala lainnya antara jumlah kawasan hutan konservsai dengan jumlah personil 

polisi kehutanan masih belum seimbangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan sumberdaya hutan adalah benda hayati, non hayati dan jasa yang 

terdapat di dalam hutan yang telah diketahui nilai pasar, kegunaan dan teknologi 

pemanfaatannya (Pasal 1 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

Tentang Kehutanan). 

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan untuk 

kita, yang dapat memberikan manfaat multiguna kepada manusia yang wajib 

disyukuri, diurus dan dijaga kelestariannya. Hutan salah satu kekayaan alam yang 

tidak ternilai harganya karena dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan 

dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun 

ekonomi. Untuk itu hutan dikelola secara professional agar manfaatnya dapat 

dirasakan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang (Abdulah, 2011 : 

199). 

Menurut Heru Sunarko (Wawancara, 17 Maret 2015 Pukul 13.00 WIB) 

dalam alam perlindungan dan pengamanan hutan membutuhkan aparat kehutanan 

khususnya  polisi kehutanan yang bertindak sebagai ujung tombak harus mengenal 

kondisi dan karakteristik masyarakat sekitar hutan, dalam upaya pengamanan 

1 
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dilakukan melalui operasi pengamanan yang dilaksanakan oleh Polisi kehutanan dan 

keberadaan polisi kehutanan sangat penting dalam upaya pengamanan hutan, terkait 

mengenai pelaksanaan tugas polisi kehutanan dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 

P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan sebagi penunjang 

kinerja polisi kehutanan (Wawancara,  25 November  2014 pukul  10.00 WIB). 

Sebelumnya telah ada penelitian terkait dengan perlindungan pengamanan 

hutan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten  Rejang  Lebong yang 

dilakukan oleh (Desi Sartika, 2013 : 14) yang  sesui dengan tugas polisi kehutanan 

dalam upaya perlindungan pengamanan  hutan, yang menyimpulkan bahwa aparatur 

kehutanan yang bertugas dilapangan yang merupakan ujung tombak dalam 

pemberantasan pencurian dan perdagangan kayu secara illegal loging adalah Polisi 

Kehutanan. 

Mengenai pelaksanaan tugasnya polisi kehutanan telah dilakukan peniltian 

oleh (Wikan Bintoro, 2007 : 16) tentang peranan polisi kehutanan dalam optimalisasi 

penanggulangan illegal logging yang menjelaskan bahwa usaha untuk 

mempertahankan, menjaga, dan melindungi hak Negara atas hutan adalah usaha 

melindungi hutan atau disebut usaha  pengamanan  teknis  hutan  dan usaha 

pengamanan hutan, atas disebut usaha pengamanan polisionil  hutan, tujuan  

perlindungan hutan  adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta 

menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil. Ada dua arti penting penetapan  pemerintah 

sebagai berikut : 
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a. Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membabat, menduduki, atau 

mengerjakan kawasan hutan. 

b. Mewajibkan  kepada pemerintah melalui Menteri Kehutanan untuk mengatur  

perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan 

fungsinya, serta untuk menjaga dan melindungi hutan.  

Telah ada penelitian mengenai polisi kehutanan dalam strategi dalam 

peranan menanggulangi illegal logging seperti penelitian yang telah dilakukan oleh 

(Oki, 2012: 10) , mengenai Strategi Optimalisasi Peranan Polisi Kehutanan Dalam 

Menanggulangi illegal Logging di Kawasan Taman Nasional Gunung Palung, 

menyimpulkan bahwa : penanggulangan illegal logging merupakan suatu tugas dan 

tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk itu dalam 

pelaksanaan kegiatan dan program penanggulangan illegal logging oleh polisi hutan 

perlu melakukan kerja sama dan kordinasi yang intensif sehingga apa yang menjadi 

tujuan dari program tersebut dapat tercapai secara maksimal. 

Untuk menunjang upaya peningkatan penanggulangan illegal logging oleh 

polisi kehutanan perlu adanya penampahan personil anggota dan sarana 

prasarananya. Untuk melihat ketetapan dan kesesuaiannya alternatif  strategi di 

temukan dalam pelaksanaan penanggulangan illegal logging  sehingga dapat di 

ketahui alternatif mana yang lebih tepat di terapkan oleh polisi hutan. 

Polisi kehutanan mempunyai tugas dalam mencegah dan membatasi serta 

menekan kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran, serta 

bencana alam dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, hasil  

hutan dan kawasan hutan dapat lebih efektif dan dan efesien, dalam rangka 
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mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, 

tumbuhan dan satwa liar yang disebabkan oleh perbuatan manusia, dan 

mempertahankan serta menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas 

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan perlu dilakukan upaya  perlindungan hutan 

(Oki, 2012 : 25). 

Pelaksanaan tugas Polisi kehutanan juga di lengkapi dengan peralatan polisi 

kehutanan yang dalam pengertiaanya adalah keseluruhan alat dan sarana yang 

berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan 

pembinaan polisi kehutanan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-

II/2010 tentang Standar Peralatan  Polisi Kehutanan). 

Sarana dan Prasarana yang dimaksud seperti jenis alat senjata api dan 

amunisi  sebagaimana dimaksud (Pasal 3 huruf a), serta jenis sarana pos dan pondok 

jaga sebagaimana di maksud dalam (Pasal 3 huruf b), sarana mobilisasi seperti 

kendaraan oprasional darat mobil patrol dan sepeda motor sebagaimana dimaksud 

(Pasal 17 huruf b dan d). Peralatan polisi kehutanan  tersebut  mempengaruhi kinerja 

polisi kehutanan dengan tugas dan fungsinya dalam menjaga hutan (Peraturan 

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.75/Menhut-II/2014 paragraf  2 

(Pasal 4) tentang tugas dan fungsi tentang  polisi  kehutanan).  

Menurut Heru Sunarko (Wawancara,  25 November  2014 pukul 10.00 

WIB) Polisi hutan merupakan bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan yang  merupakan  salah satu dari tenaga fungsional yang bertanggung 

jawab di bidang perlindungan dan pengamanan hutan. Untuk itu Polisi hutandan 
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masyarakat bekerja sama dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan 

(Wawancara,  25 November  2014 pukul  10.00 WIB). 

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Desi Sartika 

(2013), Wikan Bintaro (2007), dan Oki W (2012) terkait dengan starategi 

perlindungan pengamanan hutan yang di lakukan oleh polisi kehutanandan 

penanganan illegal logging, penelitian tersebut mengkaji darisegi perlindungan dan 

pengamanan hutan yang terjadi dengan fokus kajian pada tugas dan fungsi Polisi 

kehutanan dalam pembahasan pencurian dan perdagangan kayu secara illegal 

logging. Dalam konflik ini. 

Penelitian difokuskan untuk menganalisis tentang “Implementasi  Peraturan 

Menteri  Kehutanan  Nomor: P.5/Menhut-II/ 2010 Tentang  Standar Peralatan  Polisi  

Kehutanan  Terhadap Kinerja Polisi Kehutanan yang akan di lakukan di Balai 

Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah dan dampak terhadap kinerja polisi 

kehutanan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas dapat didentifikasi masalah yang 

ditemukan yaitu : 

1. Sarana dan prasarana pengamanan hutan dari jumlahnya belum sesuai dengan 

Peraturan Menteri yang berlaku, dan pemenuhan sarana dan prasarana belum 

terpenuhi dan tidak semua sarana dan prasarana ada dalam SKW I dan SKW II 

seperti pos jaga dan pondok jaga di wilayah SKW I seperti di Cagar Alam 

(Kab. Semarang) tidak ada pos jaga dan pondok jaga, sepeda motor sudah 

melebihi minimal jumlahnya sesuai dengan peraturan tetapi tetep saja tidak 
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disemua kawasan ada seperti di Wonosobo SKW II , mobil sudah mencakup 

jumlah minimalnya dan disemua SKW I dan II sudah tercukupi, Senjata api di 

gunakan bilamana mendapat izin dari pimpinan dan lolos mengikuti pelatihan 

menembak. 

2. Personil polisi kehutanan tidak sebanding dengan kawasan hutan konservasi 

3. Tidak ada pelatihan menembak di tahun 2014 dikarenakan tidak ada alokasi 

dana sedangkan pelatihan menembak tersebut sebagai saran untuk 

menggunakan senjata api. 

4. Sarana dan prasarana belum tercukupi menjadikan kinerja polisi kehutnan tidak 

optimal dalam menjalankan tugasnya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar arah penelitian ini lebih terfokus, dan sesuai dengan tujuan penelitian, 

maka penulis  merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan 

masalah tersebut adalah : 

1. Standar Peralatan Polisi Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

Jawa Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 

P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Polisi Kehutanan. 

2. Dampak dari Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-

II/2010 Tentang Standar Polisi Kehutanan terhadap kinerja polisi kehutanan di 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah Standar Peralatan Polisi Kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya 

Alam Jawa Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 

P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Polisi Kehutanan ? 

2. Bagaimana dampak dari Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 

P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Polisi Kehutanan terhadap kinerja polisi 

kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Standar Peralatan Polisi Kehutanan di 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah sudah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar 

Polisi Kehutanan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari Implementasi Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Polisi 

Kehutanan terhadap kinerja polisi kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya 

Alam Jawa Tengah.  

 

1.6 Manfaat Penelitian  

 

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka penelitian ini dimaksudkan dapat 

memberi manfaat teoritis maupun praktis. 
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a) Manfaat Teoritis 

Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu 

hukum khususnya di Bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Kehutanan 

mengenai Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-

II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan terhadap kinerja polisi 

kehutanan. 

b) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah terhadap Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi 

Kehutanan terhadap kinerja polisi kehutanan dan dapat mengetahui sejauh 

mana penulis dapat menerapkan ilmu yang dimilikinya serta untuk lebih 

memperkenalkan polisi kehutanan yang tidak banyak masyarat mengetahui 

keberadaanya. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 ( tiga) bagian yang mencakup 5 Bab yang 

disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas 

Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, 

lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar 

abstrak, daftar isi, daftar label, daftar tabel, daftar gambar dan daftar 

lampiran. 
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2. Bagian Pokok Skripsi 

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan 

untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk landasan 

penelitian, diantarnya yaitu Keberlakuan hukum, Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum, Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan Nomor 12 tahun 2011, Standar Peralatan, Kinerja dan Pedoman 

Kerja polisi kehutanan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi mengenai metode yang digunakan, yaitu meliputi jenis 

penelitian, jenis data penelitian, cara pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi mengenai hasil penelitian yang meliputi standar peralatan 

polisi kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 
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P.5/Menhut-II/2010 serta dampak implementasi Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor : P.5/Menhut-II/2010 terhadap kinerja polisi kehutanan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi mengenai simpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam hal ini peneliti mengambil bahan skripsi sebagai bahan penelitian 

terdahulu terkait dengan perlindungan pengamanan hutan di Dinas Kehutanan dan 

Perkebunan Kabupaten Rejong Lebong yang dilakukan oleh (Desi Sartika, 2013), 

mengenai pelaksanaan tugasnya polisi kehutanan telah dilakukan penelitian oleh 

(Wikan Bintaro, 2007) tentang peranan polisi kehutanan dalam optimalisasi 

penanggulang illegal logging yang menjelaskan bahwa pentingnnya dalam 

menjaga perlindungan kehutanan dan usaha dari personil polisi kehutanan dalam 

pengamanan kawasan hutan, dan penelitain mengenai strategi optimalisasi 

peranan polisi kehutanan dalam menanggulangi illegal logging di Kawasan 

Taman Nasional Gunung Palaung, yang didalamnya membahas mengenai 

pentinggnya polisi kehutanan juga untuk melakukan kerja sama dengan 

masyarakat. 

Sementara peneliti lebih memfokuskan pada “Implementasi Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi 

Kehutanan dimana dalam melaksanakan tugasnya polisi juga membutuhkan 

sarana dan prasarana untuk menunjang kerja polisi kehutanan, agar pelaksanaan 

tugas polisi kehutanan dalam pelindungan hutan dan konservasi alam lebih efektif 

dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 
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2.1.2  Pengertian & Ruang Lingkup Keberlakuan Hukum 

Pengertian keberlakuan hukum adalah orang yang dapat menyatakan 

pendapat tentang hukum dalam arti empiris, normatif dan evaluatif. Menurut  

Bruggink sebagaimana dikutip oleh  (Noermalia  Andriani, 2013 : 4) ada 3 (tiga) 

macam keberlakuan hukum, yaitu:  

Pertama, keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum yaitu  jika 

suatu kaidah merupakan bagian dari suatu  sistem  kaidah hukum tertentu yang di 

dalamnya terdapat kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk. Sistem kaidah 

hukum terdiri atas keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu 

kepada kaidah hukum umum, kaidah khusus yang lebih rendah diderivasi dari 

kaidah hukum umum yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor: P.5/Menhut-II/2010 tentang standar peralatan polisi kehutanan yang mana 

Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai sarana dan prasarana yang 

menunjang tugas polisi kehutanan. 

Kedua, keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum yaitu keberlakuan 

secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk setiap kaidah hukum 

itu  berlaku, mematuhi  kaidah  hukum  tersebut. Keadaan itu dapat dinilai dari  

penelitian empiris dan kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual, jika 

kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh dipatuhi oleh warga masyarakat dan 

oleh para pejabat yang berwenang sungguh-sungguh diterapkan dan ditegakkan. 

Kaidah hukum tersebut dikatakan efektif karena berhasil mempengaruhi 

perilaku para warga dan pejabat masyarakat. Kenyataan tentang  adanya 

keberlakuan faktual ini dapat diteliti secara empirikal oleh Sosiologi Hukum, 
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dengan menggunakan  metode-metode  yang lazim dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam 

perspektif Sosiologi Hukum, maka perilaku sosial yang sungguh-sungguh terjadi 

dalam kenyataan masyarakat nyata yang mengacu keharusan normatif (kaidah). 

 Sarana dan prasarana sebagai penunjang tugas polisi kehutanan telah di atur 

dalam Peraturan Menteri Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang standar peralatan 

polisi kehutanan , mengenai ssrana dan prasarana polisi kehutanan di BKSDA 

masih belum sesuai dengan praturan yang berlaku. 

Ketiga, keberlakuan evaluatif  kaidah hukum yaitu  jika kaidah hukum itu 

berdasarkan isinya dipandang bernilai. Dalam menentukan keadaan keberlakuan 

evaluatif, dapat didekati secara empiris dan cara keinsafan, melalui  peraturan  

polisi kehutanan pemerintah ingin mewujudkan suatu keadaan kelestarian 

kawasan hutan konservasi diwilayahnya agar tetap lestari sehingga peraturan 

perundang-undangan tersebut  mengandung muatan materi yang dapat mendorong 

faktor dalam rangka pelestarian hutan bukan hanya sekedar peraturan yang tanpa 

adanya manfaat positif dalam berlakunya suatu peraturan. 

2.1.3 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Sementara ini menurut Soerjono Soekanto (1979) Penegakan Hukum 

terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan  nilai-nilai yang terjabarkan di 

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sukao tindak sebagai rangkaian penjabaran 

nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup (Soekanto,1979). Masalah pokok penegakan hukum  

sebenarnya terletak  pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.  Faktor-
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faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga  dampak  positif  dan  negatif  

terletak pada isi faktor-faktor tersebut, menurut (Soekanto, 1979)  sebagai berikut  

Pertama, faktor hukumnya sendiri yang akan di batasi pada undang-

undang saja Undang-Undang  dalam  arti  materiel adalah peraturan tertulis yang 

berlaku di pusat maupun daerah yang sah, maka undang-undang dalam materiel 

(selanjutnya disebut Undang-Undang). Berlakunya undang-undang  terdapat 

beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang  mempunyai dampak 

yang positif. Artinya, undang-undang tersebut mencapai tujuan sehingga efektif 

(Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979 : 11). 

Kedua, faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan penegakan hukum adalah luas mencangkup mereka yang 

secara langsung  dan  secara  tidak  langsung berkecimpung di bidang  penegakan  

hukum , di sini yang di maksud penegak hukum  adalah  polisi  kehutanan  yang  

bertugas  untuk melindungi hutan dalam wilayah dimana polisi kehutanan itu 

menjalankan tugasnya (Soekanto, 1979 : 19) 

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum 

akan berlangsung dengan lancer, seperti halnya polisi kehutanan dalam 

melaksanakan tugasnya juga membutuhkan sarana dan fasilitas sebagai 

pendukung  pelaksana tugasnya polisi kehutanan dan akan lebih dapat  berjalan 

optimal dalam melaksanakan kinerjanya apabila dalam pelaksanaanya tersebut 

juga di tunjang oleh sarana atau fasilitas.  
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Sarana  yang di maksud mencakup tenaga manusia yang berpendidikan 

dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 

cukup, dan seterusnya (Soekanto, 1979 : 37). Beberapa sarana yang telah 

disebutkan, untuk menunjang kinerja polisi kehutanan sarana yang paling di 

butuhkan adalah peralatan yang memadai, senjata api, pos jaga yang memadai, 

pondok jaga dan sarana mobilisasi seperti mobil dan sepeda motor oprasional. 

 Keempat, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku dan diterapkan penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, maka masyarakat dapat 

mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Sehingga polisi kehutanan diharapkan 

bisa merangkul masyarakat dan turut serta dalam menjaga kelestarian dan 

keamaanan kawasan hutan konservasi di Jawa Tengah (Soekanto, 1979 : 45) 

Kaitanya dengan faktor kelima, faktor terdahulu  yaitu  undang-undang,  

penegakan hukum, dan sarana atau fasilitas, dan masyarakat disini yang 

memandang ataupun menilai bagaimana kinerja polisi kehutanan dalam 

melaksanakan tugasnya yang telah di berikan kewenangan sebagai pelindung 

hutan.  

Faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusisa di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum ada 

dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai 

yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik 

(sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) (Soekanto, 

1979 : 59) 
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2.1.4 Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1 disebutkan 

jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d. PeraturanPemerintah 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 

Peraturan Menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan tidak diatur dalam ketentuan Pasal 

ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaanya di atur dalam 

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.12 tahun 2011, yang menegaskan : “Jenis 

Peraturan Perundang-undangan selain sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1) mencangkup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 

Mahkamah konstitusi, Badan Pemeriksaan keuangan, Komisi Yudisial, Bank 

Indonesia, Menteri,  Badan,  Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk 

dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. 

Walaupun ketentuan di atas tidak menyebutkan secara tegas jenis 

peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis 

peraturan perundang-undangan dan kedudukanya lebih tinggi dari peraturan  

presiden  ataupun peraturan daerah maupun kota. Dengan demikian, Peraturan  
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Menteri setelah berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tetap di akui 

keberadaanya. 

Peraturan Menteri baik yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang 

urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai 

peraturan perundang-undangan, dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut 

memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan 

objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan 

Undang-Undang, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa delegasi/ atas 

kewenangan dibidang administrasi Negara dikaji lebih lanjut. 

2.1.5  Pengertian Kinerja & Pedoman Kerja Polisi Kehutanan 

Menurut Barry Cushway (2002 : 1998) “Kinerja adalah menilai 

bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah 

ditentukan”. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan 

dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil 

suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau 

perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan 

operasional. 

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003 : 223) kinerja seseorang 

merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai 

dari hasil kerjanya, Sedangkan Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) mengemukakan 

“kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. 
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Polisi kehutanan mempunyai beberapa pedoman kerja dalam 

melaksanakan tugasnya, diantarannya : 

Disiplin artinya memberikan penghormatan dengan ikhlas, bangga dan 

benar berdasarkan peraturan dan penghormatan serta Polisi Kehutanan juga harus 

berpakaian dinas dengan rapi dan benar sesuai dengan peraturan pakaian dinas 

seragam Polisi Kehutanan serta mengerjakan perintah dinas dengan penuh rasa  

tanggung jawab, membina hubungan atasan dan bawahan dengan serasi dan saling 

mempercayai dan memegang teguh tujuan dalam melaksanakan tugas. 

Hierarki artinya melaksanakan perintah dan mempertanggung jawabkan 

pelaksanaannya berdasarkan rantai komando, menyelenggarakan koordinasi, 

integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam rangka efisiensi serta keefektifan, 

polisi Kehutanan menjalankan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing, melaksanakan manajemen organisasi secara professional 

serta menerapkan keseimbangan, keterpaduan, keadilan, dan kejujuran dalam 

setiap pengambilan keputusan. 

Menjaga kehormatan polisi kehutanan artinya polisi kehutanan harus 

menghindari perbuatan yang memalukan diri sendiri, keluarga, korps, dan Negara, 

harus bisa menempatkan diri sebagai teladan bagi lingkungan, melakukan 

persaingan secara sehat dalam mengejar karier dengan cara meningkatkan disiplin 

dan profesionalisme, mempertinggi ketanggapan terhadap dinamika dan 

perkembangan lingkungan serta mencegah kebijaksanaan yang merugikan hak-

hak negara atas hutan dan hasil hutan (Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 

Sulawesi Selatan : 2009). 
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2.1.6 Standar Peralatan Polisi Kehutanan 

 

Peneliti memfokuskan pada Sarana dan prasaraana polisi kehutanan yang 

telah di atur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 

Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan  antara lain  seperti  jenis  alat  senjata 

api dan amunisi  sebagaimana dimaksud (Pasal 3 huruf a), serta jenis sarana pos 

dan pondok jaga sebagaimana di maksud dalam (Pasal 3 huruf b), sarana mobilisasi 

seperti kendaraan oprasional darat mobil patrol dan sepeda motor. Standar peralatan 

Polisi kehutanan disini meliputi :  jenis peralatan; spesifikasi peralatan; dan jumlah 

peralatan. Jumlah senjata api untuk satuan tugas Polisi kehutanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 maksimal sepertiga jumlah personil:  

a. senjata api bahu jenis penabur kaliber 12 GA sekurang-kurangnya 3 pucuk 

untuk setiap satuan tugas SPORC;  

b. senjata api pinggang caliber 9 x 21 mm sekurang-kurangnya 2 pucuk; 

c. senjata api genggam jenis pistol/Revlon caliber 32 mm sekurang-kurangnya 2 

pucuk 

d. senjata peluru karet/gas sekurang-kurangnya 2 pucuk 

e. senjata bius sekurang-kurangnya 2 pucuk untuk satuaan tugas yang wilayah 

kerjanya rawan konflik dengan satwa liar 

 

Sarana lainnya yaitu sarana mobilisasi diantaranya terdiri dari mobil patrol 

dan sepeda motor dengan jumlah minimal yang harus dipunyai disetiap wilayah 

diantaranya : 

a. mobil patrol atau kapal patrol nkecil, 1 (satu) unit 

b. mobil pengangkut personil 1 (satu) unit untuk satuan tugas 

c. motor patrol atau speed boat/motor temple 2 (dua) unit 



20 

 

 

Jumlah pos jaga untuk satuan tugas polisi kehutanan sebagaimana dimaksud 

pasal 18sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit  dan jumlah pondok jaga untuk satuan 

tugas polisi kehutanan sebagaimana dalam pasal 19 sekurang-kurangnya 2 (dua) 

unit. 
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2.2 Kerangka Berfikir 

Secara umum kerangka berfikir yang hendak dibangun dapat dilihat dalam 

bagan sebagai berikut : 

a). Bagan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan; 

c.  Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;  

d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi 

Kehutanan; 

e. Peraturan Menteri Nomor : P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi  Kehutanan; 

f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.71Menhut/2008 Pakaian Atribut, dan 

Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan; 

Teori Tentang 

1. Keberlakuan Hukum 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum 

3. Peraturan Menteri dalam Hierarki 

Peraturan Perundang-Undangan 

4. Kinerja dan Pedoman Kerja polisi 

kehutanan 

Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

Jawa Tengah 

Yuridis Sosiologis 

1. Dokumentasi 

2. Wawancara 

3. Observasi 

Standar peralatan polisi kehutanan  di 

BKSDA Jawa Tengah berdasarkan  

Peraturan Menteri Nomor : 

P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar 

Peralatan Polisi Kehutanan 

Dampak Implementasi Peraturan 

Menteri Nomor : P.5/Menhut-II/2010 

Tentang Standar Peralatan Polisi 

Kehutanan terhadap kinerja polisi 

kehutanan 

 

Mengetahui Standar peralatan polisi kehutanan  di BKSDA Jawa Tengah berdasarkan  

Peraturan Menteri Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan 

dan Mengetahui Dampak Implementasi Peraturan Menteri Nomor : P.5/Menhut-II/2010 

Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan terhadap kinerja polisi kehutanan 

 

 

Dapat dijadikan refrensi bagi penelitian hukum selanjutnya mengenai rekomendasi 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khusus dibagian Teknis Pelaksanaan 

Perlindungan Kehutanan dan Konservasi Alam perwakilan Jawa Tengah dalam 

pemenuhan sarana dan prasarana polisi kehutanan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang 

menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan 

dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang 

dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau 

variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan 

(observasi), dan wawancara (interview) (Amiruddin, 2012). Sehingga dapat 

disimpulkan disini bahwa penulis ingin melihat kinerja polisi kehutanan 

berdasarkan  standar peralatan yang dimiliki polisi kehutanan 

3.2 Jenis Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer adalah “Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai” (Moleong, 2009: 157). Menurut Nur (2008) data primer, yakni 

data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama 

dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan 

(observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. 

Dengan demikian sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis yang 

dilakukan melalui wawancara yang diperoleh peneliti dari Koordinator Polisi 

Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah dan Polisi 

Kehutanan. 
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b. Data Sekunder 

Data yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan 

penulis yang dilakukan. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan 

yang digunakan yaitu : 

a. Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945; 

b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 mengenai pembentukan 

perundang-undangan 

c. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor I Tahun 2004 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

Tentang Kehutanan; 

d. Peraturan Menteri Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi 

Kehutanan; 

e. Peraturan Menteri Nomor: P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar 

Peralatan Polisi Kehutanan; 

f.   Peraturan  Menteri  Nomor: P.71/Menhut-II/2008 Tentang Pakaian, 

Atribut, dan Kelengkapan Seragam 

 

c. Data Tersier  

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap data 

primer dan sekunder, seperti kamus hukum. Dalam penelitian ini kamus 

hukum yang digunakan yaitu Buku-buku tentang penelitian hukum; 

a. Buku-buku tentang Kehutanan di Indonesia; 

b. Buku-buku terkait Kinerja Polisi Kehutanan; 

c. Website-website tentang kehutanan dan polisi kehutanan; 

d. Jurnal-jurnal nasional terkait Polisi Kehutanan 

 

3.3 Cara Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini 

disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :  
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1) Wawancara (Interview) 

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak BKSDA Jawa Tengah, antara 

lain dengan Bapak Heru Sunarko, S.Hut sebagai Koordinator Polisi 

Kehutanan Balai Konservasi Sumber  Daya  Alam, Jawa Tengah, Bapak 

Probo Mulyatno, S.Si sebagai polisi kehutanan, Bapak Suharyono sebagai 

polisi pelaksana lanjut dan Bapak Sarto sebagai polisi kehutanan pelaksana 

lanjut serta Bapak Hendri bagian perlengkapan dengan menggunakan 

pedoman dalam wawancara yakni instrumen penelitian yang terdapat dalam 

lampiran bagian keempat. 

2) Dokumentasi 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa, studi dokumen merupakan suatu alat  

pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan 

mempergunakan “content analysis” (Soekanto, 2011). Penulis melakukan 

studi dokumen terhadap Peraturan Perundang-undangan, buku-buku terkait 

dengan Kehutanandan Polisi Kehutanan untuk memperoleh landasan teoritis 

yang dapat digunakan untuk menganalisis  Implementasi Peraturan  Menteri  

Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi 

Kehutanan terhadap kinerja polisi kehutanan. 

3) Observasi 

Peneliti melakukan observasi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa 

Tengah dengan melihat sarana dan prasarana yang dipunyai BKSDA serta 

pemenuhan terhadap sarana dan prasarana polisi kehutanan yang berpengaruh 
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sebagai penunjang kinerjanya, yang dilakukan sejak 25 November 2014 

sampai dengan 4 Mei 2015 pada hari kerja dan jam kerja . 

3.4 Analisis Data 

Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk 

pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada 

sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang 

dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan 

peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang 

diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif  yang akan memberikan gambaran 

menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan 

diteliti (Amiruddin, 2012). 

Mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasikan 

berbagai peraturan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/ 2010 Tentang Standar Peralatan Polisi 

Kehutanan Terhadap Kinerja Polisi Kehutanan dikaitkan dengan bagaimana 

penerapan aturan hukum tersebut dilapangan. 

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 

dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan yakni 

mengenai kinerja polisi hutan, selanjutnya akan dikaji dengan dikaitkan dengan 

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kehutanan 
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Nomor : P.5/Menhut-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan. Setelah 

analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 

menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan  jawaban  

atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 
5.1  Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dibuat suatu 

simpulan sebagai berikut : 

1. Standar peralatan polisi kehutanan di Balai Konservasi Jawa Tengah belum sesuai 

dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang 

Standar  Peralatan Polisi Kehutanan  yaitu sebagai berikut :  

a. Sarana dan Prasarana yang dimiliki BKSDA Jawa Tengah berdasarkan dari 

jumlah minimalnya masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi 

Kehutanan. Karena seperti pondok jaga dan pos jaga tidak disemua seksi 

konservasi I dan II ada karena terkait wilayah yang sulit terjangkau, dan 

sarana lain seperti sepeda motor dari jumlahnya data yang melebihi yang 

telah ada karena terdapat penambahan unit dan sudah mencakupi SKW I 

dan II, sarana mobil yakni dalam SKW I berjumlah 3 unit dan SKW II 2 

unit belum sesuai dengan jumlah minimal yang terdapat peraturan karena 

belum mencukupi dan tidak disemua wilayah ada. 

b. Terkait senjata api minimal jumlahnya 1 unit tidak disemua wilayah juga 

ada karena dalam menggunakan senjata api harus mendapatkan ijin 

pimpinan dah lolos dalam pelatihan menembak. Terkendala juga dengan 

penempatan sarana dan prasarana yang tidak disesuaikan dengan kondisi 

dilapangan dan terkait pelatihan menembak di Tahun 2014 ditiadakan 
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terkait dengan tidak adanya dan sedangkan pelatihan menembak tersebut 

menjadikan syarat untuk bisa menggunakan senjata api saat bertugas. 

2. Dampak Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-

II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan terhadap kinerja polisi 

kehutanan sebagi berikut :  

a. Dampak Positifnya yakni polisi kehutanan mengetahui standar perlengkapan 

yang seharusnya mereka berhak dapatkan dan mengetahui seharusnya 

minimal jumlah sarana dan prasarana dalam satuan tugas sebagai penunjang 

kerja polisi kehutanan. 

b. Dampak Negatifnya yakni menjadikan tidak optimalnya kinerja polisi 

kehutanan dalam pengamanan kawasan hutan konservasi di Jawa Tengah 

karena banyak sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan belum 

diperbaiki serta jumlahnya belum mencukupi terkait jumlah personil polisi 

kehutanan yang tidak sebanding dengan kawasan hutan konservasi juga 

menjadikan kendala dalam kinerja polisi kehutanan. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut : (1) Pemerintah lebih memperhatikan pendanaan terhadap sarana dan 

prasarana terhadap unit teknis perlindungan hutan dan konservasi Alam (BKSDA) 

dan sarana dan prasarana terhadap aparatur penegak hukum perlindungan hutan dan 

konservasi (polisi kehutunan) untuk menunjang tugasnya. (2) Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam Jawa Tengah untuk lebih memperhatikan pelatihan dan 
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keterampilan bagi polisi kehutanan sebagai peningkatan kinerja polisi kehutanan 

agar optimal dalam melaksanakan tugas pengamanan kawasan hutan konservasi 

Jawa Tengah dan lebih memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana yang 

harus di miliki. (3) Polisi kehutanan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, selain 

itu penempatan peralatan polisi kehutanan juga harus di perhatikan dengan kondisi 

dilapangan serta polisi kehutanan diharapkan harus tetap optimal dengan 

mengembangkan kreatifitas dalam pelaksanaan tugasnya meskipun terkendala 

sarana dan prasarana yang belum tercukupi maupun sarana dan prasarana yang 

mengalami kerusakan dan belum di perbaiki. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

 

Wawancara dengan Koordinator Polisi Hutan di Balai Konservasi Sumber Daya 

Alam, Jawa Tengah 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 

P.5/Menhut-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan? 

2. Bagaimana Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah 

menanggapi Peraturan tersebut ? 

3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat para Polisi Hutan dalam 

melaksanakan tugasnya ? 

4. Bagaimana upaya atau solusi untuk meningkatkan kinerja Polisi Hutan ? 

5. Apa saja dampak yang terjadi dari kurang memadainya peralatan Polisi 

Hutan ? 

6. Adakah alokasi pendanaan khusus untuk pemenuhan peralatan polisi 

kehutanan ? 

7. Apakah Polisi kehutanan berhak menuntut sarana dan prasarana yang 

mereka perlukan ? 

Wawancara dengan Polisi Hutan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa 

Tengah 

1. Apa saja ruang lingkup dari kinerja Polisi Hutan ? 

2. Apa pengaruh kinerja Polisi Hutan dengan diterbitkanya Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor :P. 5/Menhut-II/ 2010 Tentang Standar Peralatan Polisi 

Kehutanan ? 

3. Bagaimana tanggapan Polisi Hutan terkait Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor: P. 5/Menhut-II/ 2010 Tentang Standar Peralatan Polisi 

Kehutanan? 

4. Apa saja factor penghambat dan pendorong dari kinerja Polisi Hutan ? 

5. Adakah solusi untuk meningkatkan kinerja Polisi Hutan ? 

6. Bagaimana upaya intern dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa 

Tengah dalam upaya meningkatkan kinerja Polisi Hutan ? 

7. Bagaimana polisi kehutanan menangani terkait jumlah personil polisi 

kehutanan yang tidak sebanding dengan kawasan hutan konservasi di Jawa 

Tengah ? 
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