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ABSTRAK 

 

Lestari, Nenik. 2006. Penanganan Pencurian Kayu Perhutani Oleh 
Pemangkuan Kesatuan Hutan Telawa. Sarjana PPKn Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 84 halaman. 
 
Kata Kunci : Penanganan, Pencurian, Kayu Perhutani, Kesatuan Pemakuan 

Hutan Telawa 
 
Hutan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan, karenanya 

perlu diadakan pelestarian hutan dari bahaya perusakan. Keruskan hutan depat 
disebabkan karena daya-daya alam maupun oleh tangan jahil manusia. Kerusakan 
yang hutan disebabkan karena ulah manusia diantaranya adalah pencurian kayu 
perhutani. Pencurian kayu harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang 
serius dari semua pihak, terutama adaah pihak perhutani. Hal ini disebabkan 
karena eksistensi hutan sangat penting terhadap kelangsungan hidup manusia. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk, volume, 
lokasi dan kualitas pencurian yang terjadi di KPH Telawa, serta proses 
penanganan pencurian oleh KPH Telawa. Perhatian ini bertujuan untuk 
mengetahui bentuk, volume, lokasi dan kualitas pencurian, proses penanganan 
serta sebab-sebab pencurian yang terjadi di Kesatuan Pemangkuan Hutan Telawa. 

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk, volume, lokasi, dan 
kualitas pencurian yang terjadi di KPH Telawa serta proses penanganan yang 
dilakukan oleh KPH Telawa dalam mengatasi pencurian, serta sebab-sebab 
pencurian yang terjadi di Kesatuan Pemangkuan Hutan Telawa. Sedangkan 
manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak 
yang berkaitan dalam menjaga kelestarian hutan khususnya dalam upaya 
pemberantasan pencurian kayu perhutani baik oleh masyarakat ataupun aparat 
keamanan, sehingga dapat ditemukan cara-cara penangulangan yang efektif dalam 
upaya pemberantasan pencurian kayu perhutani. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsif kualitatif yaitu penelitian 
yang memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan 
wawancara sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara dan studi dokumentasi. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk, volume, lokasi dan frekuensi 
pencurian yang tertinggi berada di wilayah hutan yang berdekatan dengan 
perumahan penduduk serta wilayah hutan yang masih mempunyai potensi kayu 
yang baik, adapun peralatan yang digunakan yaitu masyarakat pada umumnya 
masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Proses penanganan yang dilakukan 
oleh Pusat Pehutani belum banyak membuahkan hasil yaitu ditandai dengan masih 
banyaknya para pencuri yang lolos oleh sergapan petugas. Selain itu juga terdapat 
praktek pencurian yang dilakukan oleh pihak perhutani yang menyebabkan 
masyarakat merasa tidak jera terhadap para aparat keamanan hutan. Adapun sebab 
terjadinya perncurian yaitu disebabkan karena kebutuhan ekonomi, yaitu 
masyarakat melakukan pencurian dikarenakan adanya desakan pemenuhan 

 vii



kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu juga terdapat banyak hal dari aspek 
perhutani yang menyebabkan pencurian terjadi secara terus menerus diantaranya 
yaitu rasio jumlah pengamanan hutan tidak seimbang dengan luas hutan yang ada. 
Adapun pola penanganan kerusakan hutan yaitu dengan cara reboisasi dan PHBM, 
yang sudah cukup membuahkan hasil yaitu dengan ditandai dengan makin 
menurunnya frekuensi pencurian kayu perhutani seiring bertambahnya jumlah 
desa PHBM. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
banyak hal yang menyebabkan pencurian kayu perhutani berjalan secara terus 
menerus diantaranya adalah jumlah personel yang tidak seimbang dengan dengan 
luas hutan, serta peralatan-peralatan teknis dan anggaran yang dimiliki pihak 
perhutani sangat terbatas, selain itu sebab pencurian yang dilakukan oleh 
masyarakat yaitu disebabkan karena faktor ekonomi serta kesadaran hukum baik 
aparat maupun masyarakat masih rendah. 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini terutama ditujukan 
bagi aparat baik perhutani ataupun Polri agar menjadi aparat yang bersih dan 
berwibawa sehingga penanganan pencurian dapat dilakukan secara maksimal. 
Selain itu bagi masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan karena hutan 
memegang peranan penting dalam kehidupan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang kaya karena memiliki sumber 

daya hutan yang luas. Selain luasnya, hutan Indonesia juga merupakan hutan tropis 

yang memiliki potensi kayu serta kekayaan hayati yang tertinggi di dunia. Dipihak 

lain Indonesia memiliki ciri-ciri dengan jumlah penduduk yang besar dan sebagian 

besar bertempat tinggal di kawasan hutan. 

Hutan merupakan salah satu unsur lingkungan hidup yang langsung berkaitan 

dengan kehidupan penduduk. Dengan demikian hutan merupakan satu kawasan yang 

mempunyai peranan yang bersifat multidimensi. Disamping dimensi ekonomi dan 

ekologi, hutan juga memiliki dimensi sosial budaya.Dari aspek dimensi 

ekonomis,hutan dapat berperan sebagai pemenuhan komoditi kayu. Selain itu 

dikawasan hutan juga tidak jarang terdapat sumber daya alam yang berupa bahan 

tambang, yang kesemuanya dapat menghasilkan devisa penting dalam menggerakkan 

pertumbuhan ekonomi wilayah.Disisi ekologi, sumber daya hutan berperan penting 

terhadap iklim lokal ataupun global, tata air, konservasi lahan, kekayaan hayati serta 

plasma nutfah, yang semuanya berperan sangat dalam kehidupan manusia. 

Menurut HS. Salim (1986:37), bahwa pembangunan lingkungan hidup harus 

meliputi sasaran, yaitu membina hubungan yang selaras antar manusia dengan 

lingkungan, melestarikan sumber daya alam supaya dimanfaatkan secara terus-

1 
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menerus, mencegah kemerosotan mutu sekaligus mengusahakan, meningkatkan mutu 

lilngkungan, sehingga kualitas penduduk semakin baik, dan membimbing manusia 

dari kedudukan merusak lingkungan menjadi pembina lingkungan. Lebih lanjut 

bahwa dalam pelaksanaanya, untuk mecapai sasaran tersebut meliputi 

menyelamatkan hutan, tanah dan air, mengembangkan lingkungan pemukiman yang 

baik atau sehat dan mengembangkan kesadaran lingkungan dalam masyarakat. 

Dalam penyelamatan hutan masih banyak terjadi hambatan, terutama masalah 

pencurian kayu Perhutani baik secara perorangan maupun secara besar-besaran. 

Meskipun pihak penyelamat hutan dalam hal ini yaitu yang tergabung dalam 

Kesatuan Pemangkuan  Hutan telah terorganisir dengan baik, tapi pada kenyataannya 

masih banyak terjadi kasus-kasus pencurian kayu Perhutani yang sangat merugikan 

baagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar hutan dan sangat merugikan negara. 

Kerugian yang sangat menonjol bagi masyarakat sekitar hutan setelah terjadi 

penebangan liar adalah terjadinya banjir akibat hutan gundul.  

Hutan merupakan suatu ekosistem penyangga kehidupan negara, telah menjadi 

sasaran kriminalitas berupa pencurian yang sangat membahayakan kelestarian fungsi 

hutan. 

Pencurian kayu Perhutani merupakan perbuatan yang sangat bertentangan 

dengan Undang-undang, untuk itu penanganannyapun membutuhkan perhatian yang 

serius. Penanganan yang saat ini bersifat masih sektoral harus diubah sehingga 

sasaran penanganan pencurian yang berupa pelaku yaitu biasanya dilakukan oleh 

masyarakat desa sekitar hutan dirasa semakin membudaya. 

Pencurian dan penjarahan liar merupakan bentuk tindakan kriminal, dimana 

pencurian dan penjarahan liar snagat merugikan bagi kelangsungan hidup masyarakat 
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dan negara. Banyak hal yang menyebabkan pencurian dan penjarahan liar kayu 

Perhutani, diantaranya adalah persepsi masyarakat terhadap hutan yang 

menyebabkan bahwa hutan adalah milik umum yang boleh diambil oleh siapa saja 

dan kapan saja, selain hal tersebut pencurian kayu Perhutani juga disebabkan oleh 

mental masyarakat sekitar hutan yang masih lemah sehingga mereka dengan tidak 

merasa bersalah mengambil kayu Perhutani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, 

dimana mayoritas penduduk sekitar hutan tergolong penduduk dengan ekonomi 

menengah ke bawah. 

Selain pelaku, sasaran kegiatan penanganan pencurian kayu Perhutani meliputi 

barang yaitu berupa hasil hutan, serta alat-alat yang digunakan untuk memperlancar 

pencurian kayu Perhutani. Tempat penyimpanan dan jalur distribusi merupakan 

serangkaian kegiatan pencurian kayu Perhutani yang juga dijadikan sasaran bagi 

Perhutani dan Polri dalam mengatasi dan memberantas pencurian kayu Perhutani. 

Pencurian kayu Perhutani merupakan hambatan bagi petugas dari Perhutani 

dalam penyelamatan hal pengamanan dan penyelamatan hutan, tentunya 

penyelamatan dan pengamanan hutan tidak dapat dilepaskan dari peran semua pihak 

termasuk juga oleh masyarakat yang merupakan elemen yang penting. Dalam 

penyelamatan dan pengamanan hutan, Perhutani dan Polri serta masyarakat harus 

bekerjasama dalam pemberantasan pencurian kayu Perhutani. Pihak Perhutani dalam 

memproses, menangani pencurian harus benar-benar serius. 

Lemahnya aparat penegak hukum juga dapat menyebabkan terjadinya 

pencurian dan penjarahan liar. Pencurian merupakan masalah dan penyakit sosial 

yang pemberantasannya menuntut semua pihak yakni pihak Perhutani, Polri serta 

masyarakat untuk bekerjasama dalam menangani pencurian kayu Perhutani. 
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Pencurian dan penjarahan liar yang sering dilakukan baik siang ataupun malam 

hari serta baik perorangan maupun kelompok, harus menciptakan penanganan dan 

perhatian yang sangat serius. Kerana bagaimanapun pencurian kayu Perhutani 

merupakan perbuatan yang sangat melanggar hukum. 

Mengingat begitu pentingnya eksistensi hutan bagi kelangsungan hidup dan 

keseimbangan lingkungan maka perbuatan-perbuatan yang merusak kelestarian hutan 

khususnya pencurian kayu dan penjarahan liar harus segera ditangani agar 

kelestarian hutan tetap terjaga. Berkaitan dengan hal tersebut pihak kehutanan 

maupun masyarakat harus saling bekerjasama dalam menjaga kelestarian hutan. 

Khususnya para petugas yang tergabung dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan harus 

secara bersungguh-sungguh dalam menangani kasus pencurian kayu Perhutani 

karena perbuatan tersebut sangat merugikan negara serta masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut peneliti mengambil judul 

“Penanganan Pencurian Kayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Telawa” dan 

mengadakan penelitian di kawasan hutan Telawa dimana kawasan tersebut 

merupakan kawasan hutan yang rawan terjadinya pencurian dan penjarahan liar.  

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah 

Masalah kerusakan hutan adalah masalah yang harus segera ditangani sedini 

mungkin, mengingat eksistensi hutan sangat penting dalam menjaga keseimbangan 

lingkungan yang merupakan lingkungan hidup yang langsung berhubungan dengan 

kehidupan masyarakat. Adapun kerusakan hutan dapat disebabkan oleh bermacam-

macam faktor yaitu kerusakan hutan yang disebabkan karena pencurian kayu dan 

penebangan liar yang disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa hutan 
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adalah milik bersama, jadi mereka mengadakan perencekan dengan tanpa merasa 

bersalah, kerusakan hutan juga dapat disebabkan karena penggembalaan liar dan 

kebakaran hutan.  

Kerusakan hutan harus ditangani secepat mungkin agar keseimbangan 

lingkungan dapat diciptakan kembali, karena bila dibiarkan rusak berkepanjangan 

dapat mengakibatkan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu, dengan rusaknya 

hutan dapat menyebabkan erosi, tanah tandus dan bencana banjir serta kekeringan di 

musim kemarau.  

Kesatuan Pemangkuan Hutan adalah petugas pemerintah yang tergabung dalam 

satu kesatuan yang disebut Perhutani yang bertugas menjaga dan melindungi hutan 

dari kerusakan baik yang disebabkan oleh perbuatan manusia, binatang ternak, daya-

daya alam maupun hama serta penyakit yang menimbulkan kerusakan hutan.Selain 

hal tersebut  pihak Perhutani juga bertugas menjaga hak-hak negara, masyarakat dan  

parorangan atas hutan, kawasan hutan , hasil hutan, investasi serta perangkat yang 

berhubungan dengan pengelolaan hutan. 

Dalam hal penanganan kerusakan hutan khusususnya yang disebabkan oleh 

pencurian dan penjarahan liar tentunya tidak dilakukan sendiri oleh Kesatuan 

Pemangkuan Hutan tetapi dengan bantuan pihak kepolisian serta bantuan 

masyarakat. 

Dengan adanya berbagai permasalahan yang menyebabkan kerusakan hutan 

serta berbagai pihak yang berwenang mengatasi kasus kerusakan hutan baik yang 

disebabkan oleh manusia ataupun faktor  yang lain.Maka sudah barang tentu 

dibutuhkan kerjasama yang baik antar semua pihak yang terkait yaitu antara pihak 

Perhutani dengan Polri dan dengan masyarakat sekitar hutan. 
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Sehubungan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan kerusakan 

hutan, maka dalam penelitian ini hanya membatasi masalah yang berkaitan dengan 

pelaksanaan penanganan kerusakan hutan akibat pencurian dan penjarahan liar oleh 

Kesatuan Pemangkuan Hutan. Bagaimana proses penanganan tersebut, apa faktor 

yang menghambat penanganan kasus pencurian dan penjarahan liar yang 

dilaksanakan oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan Telawa. 

1.3 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pencurian kayu Perhutani di wilayah KPH Telawa yang meliputi 

cara, volume, lokasi, frekuensi, serta kualitas pencurian ? 

2. Apa faktor penyebab pencurian kayu Perhutani di wilayah KPH Telawa ? 

3. Bagaimana proses penanganan pencurian kayu Perhutani oleh Kesatuan 

Pemangkuan Hutan Telawa ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana cara, volume lokasi, frekuensi, kualitas 

pencurian kayu jati di Kesatuan Pemangkuan Hutan Telawa 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses penanganan pencurian kayu Perhutani 

oleh Perhutani oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan Telawa 

3. Untuk mendeskripsikan apa faktor penyebab pencurian kayu di KPH Telawa. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai  

berikut:  

1. Kegunaan bagi masyarakat adalah untuk menanamkan kesadaran akan 

pentingnya menjaga kelestarian hutan dan tidak melakukan praktik pencurian dan 

penjarahan hutan secara liar. 

2. Kegunaan bagi peneliti adalah sebagai pengetahuan tentang apa saja upaya-upaya 

yang telah dilakukan oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan Telawa dalam 

menangani pencurian kayu Perhutani, bagaimana proses penanganan dan 

hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus pencurian tersebut. 

3. Bagi pihak Perhutani yaitu dengan penelitian ini dapat diketahui hambatan-

hambatan dalam penanganan pencurian, sehingga hambatan tersebut dapat di 

antisipasi sehingga penanganan pencurian dapat dilakukan dengan maksimal 

sehingga kasus pencurian dapat diminimalisir. 

1.6 Sistematika Skripsi 

1.6.1 Bagian awal berisi tentang halamah judul, abstraksi, pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi Terdiri dari: 

BAB I   : Pendahuluan 

Pendahuluan membicarakan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika skripsi. 
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BAB II  :  Penelaahan Kepustakaan 

Menguraikan tentang konsep-konsep dan teori yang 

mendukung pemecahan masalah penelitian ini, meliputi : 

tinjauan tentang pencurian kayu Perhutani, sebab-sebab 

pencurian, akibat pencurian, upaya yang dilakukan pihak 

Perhutani, tugas dan fungsi polisi hutan. 

BAB III :  Metodologi Penelitian 

Berisi tentang dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus 

penelitian, sumber data, alat dan teknis pengumpulan data, 

metode analisis data, dan prosedur penelitian. 

BAB IV  :  Hasil penelitian dan pembahasan 

Berisi tentang uraian tentang hasil yang diperoleh dari 

penelitian yang dilanjutkan dengan pembahasannya, yaitu 

mengenai cara, volume, lokasi, frekuensi, kualitas pencurian, 

sebab-sebab pencurian, dan proses penanganan pencurian di 

KPH Telawa 

BAB V  :  Penutup  

Berisi tentang simpulan dan hasil penelitian serta saran-saran 

yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian. 

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 



BAB II 

PENELAAHAN  KEPUSTAKAAN 

 

2.1 Tinjauan Tentang Pencurian Kayu Perhutani 

Kata pencurian berasal dari kata “curi“ yang berarti mengambil sesuatu milik 

orang lain. Kata pencurian mengandung arti sebagai perbuatan dengan kesengajaan, 

terhadap keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara 

melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara 5 tahun atau 

denda paling banyak enam puluh rupiah (Moeljatno, 1999:26).  

Seiring perkembangan teknologi kegiatan pencurian kayu mengalami 

peningkatan antara lain : bentuk pencurian yang dilakukan secara terang-terangan. 

Volume dan lokasi penjarahan makin luas serta kualitasnya semakin meningkat 

ditandai dengan intensitas pencurian yang tinggi dan menggunakan peralatan teknis 

yang canggih (Suarga Riza, 2005:78). 

Pencurian tersebut dilakukan baik pada malam hari maupun siang hari secara 

terang-terangan tanpa merasa bersalah dan melanggar hukum. Pencurian kayu jati 

merupakan bentuk tindak kriminal yang dilakukan oleh seseorang baik kelompok 

ataupun individual untuk kepentingan pribadinya sendiri. Hutan jati milik pemerintah 

dikelola oleh Perhutani dimana hutan dapat memberikan devisa bagi negara dari 

sektor non migas dan sebagai modal pembangunan nasional. Apabila hutan jati 

dijarah sampai ratusan ribu kubik maka kerugian negara dapat mencapai milyaran 

rupiah (Poerwowidodo, 1990:138). 

Praktek pencurian kayu Perhutani dalam identifikasi lapangan melibatkan 

enam unsur pelaku utama yaitu : 1) cukong, pemilik modal, penguasa atau pejabat; 2) 

9 
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masyarakat setempat atau pendatang; 3) pemilik pabrik sawmill; 4) pemegang izin 

HPH yang bertindak sebagai pencuri ataupun penadah; 5) oknum aparat pemerintah; 

6) pengusaha asing (Suarga Riza, 2005:5). 

Pencurian menurut produksinya dibedakan menjadi tiga yaitu :  

1. Produksi logs pendek 

Bentuk pencurian dengan produksi logs pendek memiliki beberapa ciri 

diantaranya : 1) tebang liar menggunakan chainsaw dengan ukuran 4 meteran; 2) 

dilakukan oleh sekelompok masyarakat; 3) dijual kepada industri yang terdekat; 

4) lokasi penebangan di areal rawa atau hutan dataran rendah; 5) didukung oleh 

penebang kayu yang memiliki cukup modal. 

2. Produksi kayu persegi 

Kegiatan pencurian kayu ini terstruktur rapi mulai dari : 1) kelompok penebang; 

2) kelompok pengusaha truk diesel; 3) kelompok penampung; 4) penjual yang 

mendistribusikan. 

3. Produksi logs pendek atau panjang dari HPH/IPK/HPHH 

Praktek penebangan liar yang dilakukan oleh pengusaha HPH/IPK/HPHH dapat 

terjadi baik rutin maupun insidental dalam bentuk pelanggaran eksploitasi 

ataupun pelanggaran tata usaha kayu, antara lain : 1) menebang di luar blok HPH/ 

IPK/HPHH; 2) menebang di kawasah lindung; 3) menampung tebangan liar 

kemudian diberi dokumen; 5) mengangkut kayu hasil tebangan dengan fisik kayu 

lebih besar dengan dokumen yang menyertai; 6) penyelundupan hasil kayu ke 

luar negeri (Suarga Riza, 2005:44). 
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2.2 Sebab-sebab dan Akibat Pencurian 

1. Sebab-sebab pencurian 

Kerugian negara mencapai milyaran rupiah tersebut berakibat terhadap 

devisa negara dari sektor non migas. Hal tersebut akan mempengaruhi struktur 

perekonomian negara. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pencurian kayu 

jati antara lain : 

a. Persepsi masyarakat terhadap hutan yaitu hutan milik umum yang boleh 

diambil siapa saja dan kapan saja. 

b. Pengaruh luar yang sebenarnya ikut-ikutan situasi umum tentang penjarahan. 

c. Lemahnya pengawasan dan lemahnya aparat penegak hukum. 

d. Lemahnya ikatan moral dan sosial pada diri individu sehingga bersifat 

serakah. (Sumardi dkk, 1998:27) 

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktek pencurian :  

a. Krisis ekonomi 

Krisi ekonomi yang berkepanjangan memicu golongan ekonomi lemah untuk 

mencari peluang yang dapat dijadikan mata pencaharian diantaranya beralih 

profesi menjadi buruh tebang liar, tenaga angkut, pengepul maupun menjadi 

tangan kanan pemodal. 

b. Perubahan tatana politis 

Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, secara 

politis memberikan kewenangan kepada pemimpin di daerah untuk 

meningkatkan pendapatan daerahnya, otorita ini mendorong para kepala 

daerah untuk berlomba melakukan eksploitasi sumber daya alam termasuk 

sumber daya hutan. 
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c. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum  

Lemahnya koordinasi antara aparat hukum memberikan ruang gerak yang 

lebih leluasa bagi para pencuri dalam melaksanakan aksinya. 

d. Adanya korupsi, kolusi dan nepotisme 

Secara faktual lapangan kegiatan penebangan liar melibatkan beberapa unsur 

pejabat pemerintah di kalangan yudikatif, legislatif, maupun eksekutif melalui 

praktek KKN baik secara langsung maupun tidak langsung. 

e. Lemahnya sistem pengamanan hutan dan hasil hutan 

Hal ini disebabkan rasio jumlah polisi hutan dengan luas kawasan hutan tidak 

seimbang. 

f. Kayu hasil tebangan hutan lebih murah 

Kayu hasil tebangan liar lebih murah membuat pengusaha kayu leggal kalah 

bersaing sehingga membuat pengusaha kayu leggal terjepit sementara 

melakukan ilegal dapat melenggang lancar mengeksploitasi hutan. (Suarga 

Riza, 2005:10) 

Faktor-faktor penyebab melakukan pencurian sama halnya dengan faktor 

penyebab tindak kriminal lainnya. Menurut Susanto, Topo (2001:86) faktor-

faktor timbulnya kriminalitas adalah: 

a. Faktor ekonomi 

Masalah ekonomi merupakan masalah pokok dalam kehidupan 

keluarga. Perekonomian keluarga yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari seperti  kebutuhan makan, perumahan, perawatandan 

sebagainya. 
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Terbatasnya pendapatan keluarga menyebabkan kurangnya 

pemeliharaan keluarga termasuk untuk pendidikan yang ditanamkan keluarga 

sudah barang tentu menghasilkan anggota keluarga yang kurang berkualitas 

sehingga sulit mendapatkan pekerjaan.  

Desakan kebutuhan sedangkan pendapatan tidak mencukupi bahkan 

tidak ada sama sekali memicu timbulnya tindakan yang melanggar hukum 

atau tindak kriminal seperti pencurian, penodongan, perampokan, pencopetan 

dan lain-lain. 

b. Faktor mental 

Mental manusia sebagai landasan bersikap dan berbuat, mental 

memberikan dasar seseorang berpijak atau berprilaku. Sikap mental negatif 

sangat berbahaya bagi kehidupan manusia itu sendiri sebab akan 

menimbulkan dan mendorong untuk berbuat melawan hukum. 

Sikap mental yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa akan membimbing perbuatannya untuk berhati-hati dan 

merasa takut berbuat dosa dan merugikan orang lain. 

c. Faktor fisik 

Fisik sering kali menjadi pengaruh dalam tindakan seseorang. Fisik 

disini adalah bentuk tubuh seseorang dimana ia dilahirkan dengan rupa yang 

elok, tampan atau mempesona.  

Atau pula dilahirkan dengan bentuk anggota tubuh kurang sempurna 

atau cacat. Bentuk tubuh yang dimaksud adalah bentuk tubuh yang dimiliki 

diri sendiri sering dipandang oleh dirinya sebagai sesuatu yang lain.  
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Kesalahan dalam memahami diri sendiri sering kali akan menimbulkan 

perbuatan melanggar hukum. Misal seseorang memiliki tubuh yang kekar 

kemudian berbuat aniaya terhadap orang yang lemah. 

Dengan demikian faktor fisik dapat mendorong untuk berbuat yang 

kurang baik dan melawan hukum atau tindaka kriminal. 

d. Faktor pribadi 

Faktor pribadi yang dimaksud adalah faktor-faktor yang bersifat 

emosional pribadi. Dalam diri seseorang memiliki motivasi, emosi dan 

potensi yang berkembang dan berubah setiap saat. Perubahan motivasi dan 

emosi akan mempengaruhi perilaku yang diperbuatnya. 

Lemahnya terhadap ikatan-ikatan moral dalam keagamaan. Faktor yang 

menyebabkan tindak kriminalitas (Suhata, 1997:96) adalah : 

a. Sifat serakah manusia  
b. Dorongan dari luar individu seperti niat dan kesempatan untuk berbuat jahat 
c. Pengaruh iklim, misalnya paceklik, memanasnya suhu politik, ketegangan 

sosial dan hal lain yang menyebabkan timbulnya kejahatan. 
d. Pengaruh akibat serba kekurangan akan kebutuhan hidup seperti kemiskinan  
e. Pengaruh lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. 
f. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 

Masalah pencurian kayu sesungguhnya timbul sebagai akibat rentetan 

persoalan yang panjang dengan melibatkan banyak kepentingan, untuk mengatasi 

permasalahan tersebut cara tepat harus diruntut sebab dari satu masalah yang 

timbul itu sendiri satu persatu mulai dari akarnya (Ridho, Dodik., 2005:74).  
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Kejahatan yang berupa pencurian disebabkan oleh sikap mental masyarakat 

akan lemahnya nilai-nilai moral dan sosial tersebut. Kesempatan dan niat 

seseorang yang tertanam menjadi penyebab untuk melakukan tindak kejahatan 

seperti pencurian. Apabila dikaji secara sosiologis, bahwa tindakan pencurian 

massal tersebut akibat dari dorongan-dorongan masyarakat akan suatu kebutuhan 

dan kecemburuan. Tindakan pencurian yang dilakukan tersebut dapat 

dikategorikan sebagai mob. Dalam mob telah adanya tindakan-tindakan nyata 

dalam arti berbuat. (Walgito Bimo, 1998: 46) 

Perbuatan pencurian merupakan tindakan yang dilakukan oleh massa. 

Walgito Bimo (1996:50) mengemukaan bahwa untuk mencegah masa aktif yaitu 

dengan cara : 

a. Menghindarkan hal-hal yang sekiranya dapat menyebabkan frustasi, 

kekecewaan karena hal ini dapat menjadi sumber terjadinya gerakan massa 

dan hal-hal yang tidak diinginkan tarjadi. 

b. Menampung aspirasi masyarakat yang mungkin ada masalah yang dapat 

segera diatasi. 

c. Para pemimpin memberi contoh yang baik, jangan memberi contoh yang 

baik. 

d. Jangan sekali-kali tidak menepati janji bagi para pemimpin karena akan 

mengakibatkan kekecewaan bagi masyarakatnya. 

2. Akibat-akibat Pencurian 

Banyak hal negatif yang ditimbulkan akibat adanya pencurian kayu 

Perhutani yaitu meliputi : aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. 
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Akibat pencurian dan penjarahan hutan (Suarga Riza, 2005:16) 

memberikan dampak yang negatif terutama bagi kelestarian fungsi daya hutan 

yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari perspektif ekonomi 

kegiatan pencurian telah mengurangi devisa negara, sementara dari aspek sosial 

budaya adalah mengakibatkan kerawanan sosial sebagai akibat dari 

meningkatnya angka pengangguran. Sedangkan kerugian dari aspek lingkungan 

akan mengancam kehidupan manusia di dunia secara lintas generasi  yang 

membutuhkan fungsi ekologi hutan.  

Akibat pencurian adalah hutan mengalami kerusakan, perusahaan industri 

kehutanan leggal tutup, pengangguran menggelembung, kerawanan sosial 

meningkat, rusaknya harga pasar kayu, tanah longsor, kekeringan di musim 

kemarau dan kebakaran hutan, banjir serta devisa negara berkurang. Selain itu 

kerusakan hutan akibat pencurian berdampak pada perubahan iklim, pemanasan 

global dan menipisnya lapisan ozon. (Suarga, Riza, 2005:15) 

2.3 Upaya yang Dilakukan Pihak Perhutani 

Upaya pemberantasan pencurian kayu dan peredaran hasil hutan perlu 

mendapat dukungan baik di tingkat pusat, daerah, ataupun lokal karena dalam 

penanganan pencurian kayu permasalahan yang mendasar bukan hanya di sektor 

kehutanan saja melainkan juga memiliki perspektif yang lebih luas dengan 

keterkaitan berbagai sektor yang terkait misalnya kesejahteraan masyarakat dan 

penegakan hukum. (Suarga, Riza, 2005:73) 

Agar upaya pemberantasan pencurian kayu berhasil perlu diadakan upaya 

pendekatan yang tepat. Upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah ada tiga 

bentuk yaitu :  
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1. Pendekatan silvikultural 

Dalam pendekatan silvikultural terdapat tiga sistem silvikultural yang 

digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan yaitu : a) tebang pilih dan 

permudaan alat; b) tebang habis dengan permudaan alat; c) tebang habis dengan 

penanaman buatan. 

Pendekatan silvikultural tersebut bertujuan untuk memulihkan kembali 

kerusakan hutan akibat penebangan yang dilakukan oleh satu unit perusahaan 

HPH. 

2. Pendekatan polisional 

Proses penanganan pencurian kayu merupakan usaha perlindungan hutan 

dengan pendekatan polisional yang ditujukan utamanya kepada manusia yang 

meliputi usaha-usaha represif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum 

yang terdapat dalam peraturan perundangan hutan. Pegawai kehutanan yang 

menjabat sebagai Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kepala 

Resort Polisi Hutan memiliki kewenangan mengadakan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap individu atau kelompok yang dicurigai terindikasi dan 

terkait dengan kerusakan hutan. (Suarga Riza, 2005:74) 

Adapun proses penanganan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil menurut petunjuk teknis adalah sebagai berikut : 

1. Diketahuinya Tindak Pidana (dalam Juknis 1991:20) 

a. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa 

yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas 
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dan wewenang sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya 

dalam wilayah kerjanya. 

b. Suatu tindak pidana dapat diketahui meliputi 

1) Laporan dapat diberikan oleh 

a) Setiap orang 

b) Petugas 

2) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun petugas 

3) Diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

c. Dalam hal diketahui suatu tindak pidana baik melalui laporan, tertangkap 

tangan atau diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 

dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh 

pelapor dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 

d. Dalam hal tertangkap tangan; 

1) Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanpa Surat Perintah dapat 

melaksanakan : 

a) Tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP). 

b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang 

ditetapkan di dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukum 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 

2) Segera melakukan proses Penyidikan dengan koordinasi dan 

pengawasan dari Penyidik Polri. 

2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (dalam Juknis 1991:21) 

a. Dimulainya penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui 

Penyidik Polri yaitu dengan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan 
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yang dilampiri dengan laporan kejadian dan berita acara tindakan yang 

telah dilakukan.  

b. Surat pemberitahuan tersebut diteruskan oleh Penyidik Polri kepada 

Penuntut Umum dengan melampirkan pemberitahuan dimulainya 

penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

3. Penyelidikan (dalam Juknis 1991:21) 

a. Pada prinsipnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki 

kewenangan untuk melakukan penyelidikan, kecuali Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Imigrasi yang dapat melakukan Penyidikan atas perintah 

tertulis dari Menteri Kehakiman dengan berpedoman kepada Juknis 

Kapolri tentang Penyelidikan. 

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penyidikan tindak pidana 

menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk 

menemukan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi 

dasar hukumnya masing-masing. 

c. Dalam hal tertentu Penyidik Pegawai Negeri Sipil membutuhkan kegiatan 

penyelidikan, dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri. 

4. Pemanggilan (dalam Juknis 1991:22) 

a. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai ketentuan Kitap Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) sepanjang menyangkut pemanggilan. 

b. Dasar pemanggilan tersangka dan atau saksi sesuai dengan kewenangan 

yang ditetapkan dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukum 

masing-masing. 
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c. Yang berwenang menandatangani Surat Pemanggilan pada prinsipnya 

adalah Penyidik. 

d. Dalam hal pimpinan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik, 

maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya 

selaku Penyidik. 

e. Dalam hal pimpinan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan Penyidik maka 

surat Panggilan ditandatangani oleh Penyidik dengan diketahui oleh 

pimpinannya. 

f. Penyampaian Surat Panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan kewajiban 

menyampaikan tentang arti pentingnya memenuhi panggilan tersebut 

(bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan pasal 

216 KUHP). 

g. Dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik 

Polri dan pemeriksaan selanjutnya sejauh mungkin dilaksanakan oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 

h. Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil selambat-

lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan. 

i. Surat panggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan registrasi Instansi 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 

j. Untuk pemanggilan terhadap tersangka atau saksi WNI yang berada di 

luar negeri dimintakan bantuan kepada penyidik Polri. 
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k. Hal-hal yang tidak diatur dalam juknis ini sepanjang menyangkut teknis 

pemanggilan agar dipedomani Juknis Kapolri tentang Pemanggilan. 

5. Penangkapan (dalam Juknis 1991:23) 

a. Pada prinsipnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki kewenang 

melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. 

b. Dalam hal tertangkap tangan bukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

yang bersangkutan tetapi terjadi dalam lingkup wilayah kerja dan 

kewenangannya dan kemudian diserahkan kepadanya, maka Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan pemeriksaan. 

c. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil memerlukan bantuan 

penangkapan dari penyidik Polri maka surat Permintaan Bantuan 

Penangkapan ditujukan kepada Kepala Kesatuan Polri setempat Up. 

Kadit/Kasat Serse. 

d. Surat permintaan bantuan penangkapan dari Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil kepada Penyidik Polri memuat identitas tersangka secara 

lengkap/jelas dan alasan pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan 

serta dilampiri/disertai pula laporan kejadian dan laporan kemajuan 

Penyidikan Perkara. 

e. Atas permintaan tersebut di atas Penyidik Polri dapat mengabulkan atau 

menolaknya setelah terlebih dahulu mempelajari dan mempertimbangkan 

permintaan tersebut, kemudian memberitahukan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil. 
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f. Dalam hal permintaan bantuan penangkapan dikabulkan, maka Penyidik 

Polri dalam memberitahukan keputusannya tersebut, melampirkan 

tindasan surat perintah penangkapan dan dalam pelaksanaan 

penangkapannya, sejauh mungkin mengikutsertakan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil yang bersangkutan. 

g. Dalam hal penangkapan telah dilakukan dan terjadi tuntutan pra peradilan 

terhadap sah atau tidaknya penangkapan tersebut, maka 

tanggungjawabnya dibebankan kepada Penyidik Polri dan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil. 

h. Hal-hal lain yang diatur dalam Juknis ini, sepanjang menyangkut teknik 

penangkapan, agar dipedomani Juknis Kapolri tentang Penangkapan. 

6. Penahanan (dalam Juknis 1991:24) 

a. Pada prinsipnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki 

kewenangan penahanan. 

b. Dalam hal tindak pidana yang terjadi dalam lingkup wilayah kerja dan 

kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan tindakan 

penahanan (antara lain seperti tindak Pidana dalam bidang Ordonansi 

Bea, Kehutanan), maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan 

penahanan kepada Penyidik Polri Up. Kadit Kasat Serse setempat. 

c. Penandatanganan surat permintaan bantuan penahanan : 

1) Dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan Penyidik 

maka surat tersebut ditandatangani oleh atasan penyidik Pegawai 

Negeri Sipil tersebut selaku Penyidik. 
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2) Dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan Penyidik 

maka surat permintaan tersebut ditandatangani oleh Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil dengan diketahui atasannya. 

d. Permintaan penahanan harus disertai laporan kejadian dan atau laporan 

kemajuan penyidikan perkara atau lapju dan alasan/pertimbangan serta 

keadaan yang mendorong perlunya diadakan penahanan tersebut. 

e. Atas permintaan tersebut huruf d. Penyidik Polri dapat mengabulkan atau 

menolaknya setelah terlebih dahulu mempelajari/dan mempertimbangkan 

permintaan tersebut kemudian memberitahukan keputusannya kepada 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

f. Dalam hal Penyidik Polri menolak permintaan bantuan penahanan dari 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka pemeriksaan selanjutnya tetap 

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan dengan 

koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri. 

g. Dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penahanan 

dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil maka penyidikan selanjutnya sejauh 

mungkin dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pelaksanaan 

pemeriksaan tersangka dilakukan di kantor Kepolisian tersebut, kecuali 

dalam situasi tertentu yang tidak memungkinkan (antara lain 

pertimbangan keamanan, geografis dan lain-lain), maka penyidikan 

selanjutnya dilakukan oleh Penyidik Polri dengan melibatkan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Untuk itu Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil wajib menyerahkan penyidikan tindak pidana tersebut 

kepada Penyidik Polri. 
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h. Dalam hal terjadi tuntutan Praperadilan tentang sah atau tidaknya 

penahanan tersebut, maka tanggung jawabnya dibebankan kepada 

Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

i. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Juknis ini sepanjang menyangkut 

teknis penahanan agar dipedoman Juknis Kapolri tentang penahanan. 

7. Penggeledahan (dalam Juknis 1991:25) 

a. Dasar penggeledahan adalah Undang-undang yang menjadi dasar hukum 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dalam hal tata cara penggeledahan 

tidak diatur dalam Undang-undang tersebut maka berlaku ketentuan 

KUHAP. 

b. Dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukum Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil memberikan kewenangan untuk penggeledahan maka surat 

permintaan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri dibuat oleh Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri 

setempat dengan tindasan kepada Penyidik Polri. Sebelum surat ijin 

penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri disampaikan, Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Penyidik 

Polri tentang alasan yang menjadi pertimbangan. 

c. Dalam hal Undang-undang yang menjadi dasar hukum Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil tidak memberikan kewenangan untuk melakukan 

penggeledahan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan 

penggeledahan kepada Penyidik Polri. Dalam hal Penyidik Polri 

mengabulkan permintaan tersebut, surat permintaan ijin kepada Ketua 

Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh Penyidik Polri. 
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d. Tentang permintaan tersebut huruf c Penyidik Polri dapat mengabulkan 

atau menolaknya setelah terlebih dahulu mempelajari dan 

mempertimbangkan permintaan tersebut kemudian memberitahukan 

keputusannya itu kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

e. Dalam hal tertentu (penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya) 

pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil dengan surat Perintah Penggeledahan didampingi oleh Penyidik 

Polri, antara lain hal ini untuk kepentingan koordinasi dan pengawasan 

secara teknis. 

f. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang 

penggeledahan sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, 

maka penandatanganan Surat Perintah penggeledahan diatur sebagai 

berikut : 

1) Dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik 

maka penandatanganan surat perintah penggeldahan dilakukan oleh 

atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil selalu penyidik. 

2) Dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan Penyidik 

maka penandatanganan surat perintah penggeledahan dilakukan oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan diketahui oleh atasannya. 

g. Dalam hal penggeledahan yang dilakukan karena tertangkap tangan oleh 

Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang tidak memiliki kewenangan 

penggeledahan dalam Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, 

maka pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan dilakukan oleh Penyidik 

Polri untuk mendapatkan persetujuannya. 
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h. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Juknis ini sepanjang mengatur teknis 

penggeledahan, agar dipedomani Juknis Kapolri tentang penggeledahan. 

8. Penyitaan (dalam Juknis 1991:26) 

a. Dasar hukum penyitaan adalah Undang-undang yang menjadi dasar 

hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan SK Menteri Kehakiman No. : 

M.04 PW.07.03 Tahun 1984 serta tata caranya diatur dalam KUHAP. 

b. Surat Permintaan Ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri dibuat oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan disampaikan langsung kepada Ketua 

Pengadilan Negeri setempat dengan tindasan kepada Penyidik Polri. 

c. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil memerlukan bantuan Penyidik 

Polri untuk melakukan penyitaan, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

meminta bantuan penyitaan kepada Penyidik Polri. 

d. Atas permintaan tersebut Penyidik Polri dapat mengabulkan atau 

menolaknya setelah terlebih dahulu mempelajari dan mempertimbangkan 

permintaan tersebut. Dalam hal Penyidik Polri berpendapat bahwa 

permintaan tersebut dapat dikabulkan maka pelaksanaan penyitaan 

dilakukan oleh Penyidik Polri didampingi oleh Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil yang bersangkutan. Hal ini untuk kepentingan koordinasi dan 

pengawasan secara teknis. Pelaksanaan administrasi penyidikan yang 

meliputi penyitaan tetap dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

e. Penandatanganan Surat Perintah Penyitaan diatur sebagai berikut : 

1) Dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil seorang Penyidik 

maka penandatanganan Surat Penyitaan dilakukan oleh atasan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Penyidik. 
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2) Dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan Penyidik, 

maka penandatanganan Surat Penyitaan dilakukan oleh Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil dengan diketahui oleh atasannya. 

f. Sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan tersebut Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil memberikan tanda-tanda penerimaan benda sitaan kepada 

orang penyitaan agar dipedomani Juknis Kapolri tentang penyitaan dari 

mana benda tersebut disita. 

g. Hal-hal yang tidak diatur dalam Juknis ini sepanjang menyangkut teknis 

penyitaan agar dipedomani Juknis Kapolri tentang penyitaan. 

9. Pemeriksaan (dalam Juknis 1991:27) 

a. Pemeriksaan tersangka dan atau saksi dilakukan oleh Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil yang bersangkutan dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan 

kepada petugas lain yang bukan penyidik. 

b. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah melakukan pemeriksaan 

sebagai awal dimulainya penyidikan tindak pidana yang terjadi, 

pemberitahuan hal tersebut kepada Penuntut Umum dilakukan melalui 

Penyidik Polri. 

c. Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti secara ilmiah oleh 

Laboratorium atau ahli-ahli lainnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat 

mengajukan permintaan bantuan pemeriksaan ahli dengan memberikan 

tindasan kepada Penyidik Polri. 

d. Hal-hal yang tidak diatur dalam Juknis ini, sepanjang menyangkut teknis 

pemeriksaan agar dipedomani Juknis Kapolri tentang pemeriksaan. 
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10. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara (dalam Juknis 1991:28) 

a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan administrasi 

penyidikan dari setiap perkara yang ditangani. 

b. Penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilaksanakan sebagai 

berikut : 

c. Penyerahan berkas hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dan 

selanjutnya dilakukan penelitian bersama oleh Penyidik Polri dan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap Tersangka dan barang bukti. 

d. Penyidik Polri berkewajiban meneliti isi berkas hasil penyidikan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : 

1) Dalam hal berkas hasil penyidikan belum sempurna, dikembalikan 

kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil disertai petunjuk tertulis dari 

Penyidik Polri, guna penyempurnaannya. 

2) Dalam hal berkas hasil penyidikan Penyidik Pegawai negeri Sipil 

telah sempurna segera diteruskan kepada Penuntut Umum dengan 

Surat Pengantar oleh Penyidik Polri dengan tembusan kepada 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 

e. Penyerahan Berkas perkara dilakukan dalam dua tahap yaitu : 

1) Penyerahan Berkas Perkara sebagaimana tercantum butir c. 

2) Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada 

Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri yaitu setelah 

berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum atau setelah 
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14 hari sejak penyerahan berkas perkara dan Penyidik Polri kepada 

Penuntut Umum tidak dikembalikan dan untuk itu agar dibuat berita 

acaranya. 

f. Hal-hal yang tidak diatur dalam Juknis ini sepanjang menyangkut teknis 

penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara. 

11. Penghentian Penyidikan (dalam Juknis 1991:29) 

a. Penghentian penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinyatakan 

dengan Surat Ketetapan. 

b. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil diberitahukan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum. 

c. Sebelum pelaksanaan penghentian penyidikan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri untuk itu Penyidik 

Polri wajib memberikan petunjuk. 

d. Penetapan penghentian penyidikan diatur sebagai berikut : 

1) Dalam hal atasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik 

maka penandatanganan ketetapan penghentian penyidikan dilakukan 

oleh atasannya. 

2) Dalam hal atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bukan Penyidik, 

maka penandatanganan ketetapan penghentian penyidikan dilakukan 

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan 

diketahui oleh atasannya. 

e. Penetapan penghentian penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

disampaikan kepada tersangka/keluarganya/penasehat hukumnya serta 

Penyidik Polri dan Penuntut Umum. 
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f. Hal-hal yang diatur dalam Juknis ini sepanjang menyangkut teknis 

penghentian penyidikan agar dipedomani Juklak Kapolri tentang proses 

Penyidikan Tindak Pidana. 

12. Administrasi Penyidikan (dalam Juknis 1991:30) 

a. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan administrasi 

penyidikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam rangka 

pelaksanaan penyidikan. 

b. Pada garis besarnya administrasi penyidikan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil terdiri dari : 

1) Kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas 

perkara sesuai kasusnya, seperti : Sampul, Daftar Isi, Laporan 

Kejadian, berbagai Berita Acara, berbagai Surat Perintah dan lain-lain. 

2) Kelengkapan administrasi penyidikan yang tidak merupakan isi berkas 

perkara seperti buku-buku register, jurnal situasi, kartotik, statistik dan 

lain-lain. 

c. Isi berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

tergantung pada lingkup bidang tugas dan kewenangan serta kasusnya. 

d. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Juknis ini, sepanjang menyangkut 

administrasi penyidikan agar dipedomani Juknis Kapolri tentang Proses 

Administrasi Penyidikan. 

Dalam perlindungan hutan dengan pendekatan polisional terdapat : 

(Suarga, Riza., 2005:74) 
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a. Tim Pengamanan Hutan Terpadu (TPHT) 

Tim Penanganan Hutan Terpadu dalam pelaksanaan operasi di lapangan 

melibatkan beberapa pihak dengan instansi pengelolaan sumber daya 

hutan dan institusi penegakan hukum dari tingkat daerah sampai tingkat 

pusat. 

b. Operasi Wana Laga  

Operasi wana laga merupakan penyempurnaan dari operasi PPHT. Tujuan 

dari operasi wana laga ialah : 1) menegakkan hukum terhadap para 

pelanggar kejahatan kehutanan; 2) memberdayakan kelembagaan institusi 

secara terkolaborasi dan profesional; 3) mencegah dan memberantas 

kerusakan hutan serta menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan; 

4) menindak tegas bagi pelanggar ketentuan yang berlaku yang berkait 

dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan; 5) mengamankan barang bukti 

operasi dan mendorong percepatan proses lelang. 

c. Operasi Wana Bahari 

Operasi wana bahari ditujukan untuk mencegah penyelundupan melalui 

perairan laut Indonesia yang menggunakan kapal tongkang yang memuat 

kayu-kayu ilegal.   

3. Pendekatan Kemasyarakatan   

Sasaran pendekatan kemasyarakatan ditujukan pada masyarakat di sekitar 

hutan melalui peningkatan kesejahteraan dengan harapan timbul dorongan dalam 

masyarakat untuk tidak merusak hutan. Perlu dilakukan penyadaran, bahwa 

pelestarian hutan berpengaruh terhadap keberlanjutan hidup dan kesejahteraan 
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masyarakat. Contoh pendekatan kemasyarakatan adalah pembentukan 

masyarakat desa hutan yang menimbulkan keselarasan antara hutan dan 

masyarakat dengan menerapkan prinsip simbiosis mutualisme.  

(Suarga, Riza., 2005:74) 

2.4 Polisi Hutan atau Jagawana 

Polisi hutan atau Jagawana adalah pegawai negeri sipil di lingkungan 

Departemen Kehutanan dan instansi lain yang diberi tugas dan tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara penuh oleh pusat yang berwenang untuk melaksanakan 

perlindungan hasil hutan. (Setia Zain, Alam., 1997:54) 

Pasal 15 ayat 2 UU RI No. 5 tahun 1967 tentang Perlindungan Hutan 

menyebutkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan sesuai 

dengan sifat dan pekerjaannya diberi wewenang kepada kepolisian khusus. 

Selanjutnya pelaksanaan dan pemberian wewenang ini diatur bersama antar Menteri 

Kehutanan dan Kapolri.  

Dalam rangka penegakan hukum yang pada prinsipnya bersifat koordinasi 

fungsional antara Polisi hutan dan Polri dalam hubungan koordinasi ditunjukkan 

melalui keputusan  Kapolri No. 242 tanggal 24 November 1981 tentang tugas, fungsi 

dan peranan Polisi hutan. Adapun ketetapan Kapolri antara lain sebagai berikut : 

1. Polisi hutan dan Jagawana melaksanakan perlindungan hutan dengan wewenang 

khusus yang disyahkan oleh UU, pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan 

dalam hukum acara pidana yang berlaku. 
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2. Fungsinya meliputi segala usaha dan kegiatan pelestarian hutan di bidang 

masing-masing terutama langkah penyelidikan terhadap terjadinya pelanggaran 

sesuai dengan ketentuan ynag tercantum dalam UU yang berlaku. 

3. Fungsinya sebagai aparat penegak hukum baik secara preventif maupun secara 

represif dalam bidang masing-masing agar menegakan sanksi-sanksi hukum 

berdasarkan ketentuan yang ada. 

4. Fungsinya sebagai partner polisi dalam melaksanakan tugas preventif maupun 

represif dalam rangka penegakan hukum. (Kepmen No. 55 Tahun 2003) 

2.4.1 Tugas Polisi Hutan  

Polisi hutan merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas 

pengamanan hutan dari bahaya perusakan hutan. Adapun tugas polisi hutan adalah 

sebagai berikut : 

1. Menegakkan dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan hasil hutan yang 

disebabkan perbuatan manusia, binatang ternak dan lain-lain. 

2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan. (Setia 

Zain, Alam., 1997:55) 

2.4.2 Fungsi Polisi Hutan 

Untuk melindungi hutan dari praktek-praktek pencurian dan penjarahan liar, 

polisi hutan harus melaksanakan fungsinya dengan baik. Adapun fungsi polisi hutan 

adalah sebagai berikut : 

1. Menjaga keutuhan batas kawasan hutan 

2. Melarang penduduk dalam pengerjaan lahan hutan tanpa izin dan wewenang 

yang sah. 
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3. Melarang pengelolaan tanah hutan secara tidak sah yang dapat menimbulkan 

kerusakan tanah. 

4. Melarang penebangan tanpa izin. 

5. Melarang pemungutan hasil hutan dan perburuan satwa liar tanpa izin. 

6. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan, melarang pembakaran hutan 

tanpa kewenangan yang sah. 

7. Melarang pengangkutan hasil hutan dan perburuan satwa liar tanpa izin, 

melarang penggembalaan ternak atau pengambilan rumput dan pakan ternak 

lainnya yang serupa dari dalam hutan kecuali terdapat kawasan yang disediakan 

untuk itu. 

8. Mencegah dan menaggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan 

daya alam, hama dan penyakit. 

9. Melarang membawa alat-alat yang lazim digunakan memotong dan membelah 

pohon di kawasan hutan tersebut. 

10. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan lingkungan. 

11. Mencegah terjadinya kerusakan terhadap bangunan-bangunan dalam rangka 

upaya konservasi tanah dan air. (Setia Zain, Alam., 1997:56) 

Selanjutnya bila terdapat suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana 

(Setia Zain, Alam., 1997:57). Satuan Jagawana atau polisi hutan sesuai wewenang 

yang dimiliki dapat melakukan pemeriksaan adanya tindak pidana dan menyerahkan 

kepada PPNS kehutanan atau polri untuk penyelidikannya. Jagawana atau polisi 

hutan sebagai personel terdepan dalam tugas pembinaan atau perlindungan hutan 

ditempatkan di satuan tugas masing-masing.bagi Jagawana atau polisi hutan dalam 

satuan tugas mobil ditempatkan dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah 
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Cabang Dinas Kehutanan (CDK) atau dibawah administrasi Perhutani. Sedangkan 

bagi Jagawana atau polisi hutan teritorial ditempatkan dibawah Kesatuan 

Pemangkuan Hutan (KPH) dibawah asisten Perhutani atau Resort Pemangku Hutan 

(RPH). 

Pertanggungjawaban atas semua pelaksanaan tugas kegiatan operasional dan 

pembinaan personel Jagawana atau polisi hutan berada dalam kewenangan para 

pimpinan instnsi tempat kedudukan Jagawana. Kepala CDK, kepala UPT dan 

administrator perhutani adalah pelaksanaan operasional dalam urusan: 

a. Perencanaan kegiatan operasional Jagawana atau polisi hutan. 

b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional Jagawana. 

c. Pelaksanaan pembinaan terbatas para Jagawana atau polisi hutan. 

(Setia Zain, Alam., 1997:57) 

Penelitian Sunarto dengan judul peranan pembinaan masyarakat desa hutan 

bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan,ditemukan bahwa 

kecenderungan melaksanakan pencurian yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan 

faktor budaya. 

2.5 Kerangka Berpikir 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai hutan yang luas dan memiliki 

potensi kayu serta kekayaan hayati yang tertinggi di dunia. Hutan adalah salah satu 

unsur lingkungan hidup yang berkaitan erat dengan kehidupan penduduk. Karena 

hutan mempunyai arti dan manfaat yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

makhluk hidup maka hutan perlu dilestarikan. Hutan merupakan kawasan yang 

mempunyai peran yang multi dimensi, disamping dimensi ekonomi dan ekologis 

hutan juga mempunyai dimensi sosial budaya. Dari aspek dimensi ekonomis hutan 
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dapat berperan sebagai pemenuhan komoditi kayu, selain itu tak jarang hutan juga 

terdapat sumber daya alam yang berupa bahan tambang yang kesemuanya dapat 

digunakan untuk pengembangan wilayah. Di sisi ekologis, sumber daya hutan 

berperan penting terhadap iklim lokal dan global, tata air, konservasi lahan dan 

kekayaan hayati. Mengingat begitu pentingnya fungsi hutan maka perlu adanya 

perlindungan dari kerusakan hutan, tentunya kerusakan hutan dapat disebabkan 

karena ulah manusia yaitu berupa pencurian dan penjarahan liar yang sangat 

merugikan bagi pemerintah maupun masyarakat sekitar hutan. Untuk itu para petugas 

kehutanan yang tergabung dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan harus menangani 

kasus tersebut secara tegas agar kerusakan hutan akibat pencurian dan penjarahan 

dapat diminimalisir. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat dari bagan sebagai   

berikut : 

  Hutan Indonesia 

Ekonomi 

Dimensi Fungsi dan Manfaat   Ekologis 

Sosial Budaya 

Perlindungan Hutan dari Kerusakan 

 

Hambatan 

 

Alam           Manusia 

 

Tanah Longsor, dll      Pencurian dan Penjarahan 

 

 Penanganan 

 
Kesatuan Pemangkuan Hutan 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan Taylor 

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

diamati. Menurut Karl dan Miller, penelitian kualitatif tergantung pada pengamatan 

pada manusia dan kawasannya sendiri dan hubungan dengan orang tersebut dalam 

bahasanya dan peristilahannya (Moleong, 2002:3). 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Telawa 

yang mana KPH Telawa mempunyai luas 18.317  Ha. Penelitian ini diutamakan pada 

Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Karangrayung dan Bagian Kesatuan 

Pemangkuan Hutan Ketawar, dimana bagian wilayah tersebut berada di wilayah 

Kabupaten Grobogan yang sering terjadi pencurian dan penjarahan hutan kayu jati 

milik perhutani, menurut data dari perhutani lebih dari 50% dari jumlah wilayahnya 

pernah terjadi pencurian dan penjarahan hutan selain itu wilayah hutan Telawa yang 

paling tinggi tingkat kerawanan pencurian adalah kedua BKPH tersebut.   

3.3 Fokus Penelitian 

Penelitian difokuskan pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Cara, frekuensi, volume, kualitas, lokasi pencurian kayu jati di KPH Telawa.  

37 
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2. Sebab-sebab pencurian kayu perhutani di KPH Telawa.. 

3. Proses penanganan pencurian hutan kayu perhutani di KPH Telawa.. 

3.4 Sumber Data 

1. Informan 

Informan atau person yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket (Arikunto, 

2002:107). Dalam penelitian ini informan yang dimintai keterangan yaitu polisi 

hutan dan staf Kesatuan Pemangkuan Hutan Telawa serta PPNS sebanyak 10 

orang, Polri sebanyak 3 orang serta masyarakat sekitar hutan sebagai responden 

sebanyak 10 orang. 

2. Dokumen 

Adalah setiap bahan tertulis ataupun film (Moleong, 2002:161). Dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang jumlah kayu yang dicuri, luas hutan 

kayu jadi KPH Telawa dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini 

yang berfungsi sebagai pelengkap dari informasi  yang disampaikan informan. 

3.5 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Alat dan teknik kemampuan data yang digunakan dalam penghimpuan data 

penelitian ini adalah : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan 

tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan 
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pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2002:135).  

Wawancara dilakukan pada pihak Perhutani guna memperoleh informasi 

tentang penanganan kasus pencurian kayu serta dimana bentuk, frekuensi, dan 

kualitas pencurian kayu jati di wilayah KPH Telawa serta bagaimana bentuk 

kerjasama antara pihak Perhutani dengan masyarakat dan Polri dalam 

penanganan kasus pencurian tersebut.   

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pencarian data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002:236). 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk 

mencari informasi dan data-data tertulis yang berupa dokumen baik yang berupa 

surat, buku, program kerja Perum Perhutani dalam menangani pencurian kayu jati 

dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Observasi 

Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian, pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya atau berlangsungnya peristiwa 

sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebuat observasi 

langsung (Rachman, 1999:77).   

3.6 Validitas Data 

Teknik uji validitas data penelitian ini dengan menggunakan trianggulasi 

sebagaimana layaknya penelitian kualitatif. Trianggulasi artinya mengolah data dari 
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sumber yang satu dengan sumber yang lain dan menyilang data yang sama dari jenis 

metode serta waktu yang berbeda (Moleong, 1996:118). 

Dalam kegiatan menganalisis data bentuk validitas sebagaimana menurut 

(Moleong, 1996:119), disebutkan sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan pada waktu tertentu dengan waktu lainnya. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang yang satu dengan orang yang lain 

tentang fokus penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandngan orang pada umumnya. 

3.7 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaksi 

menurut Huberman dan Moleong dengan tahap-tahap analisis data adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengumpulkan data 

Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan penggalian data dari sumber 

penelitian yang telah ditetapkan dengan metode wawancara dan observasi 

langsung untuk mendapatkan informasi. 

2. Reduksi data 

Reduksi data adalah melakukan koreksi kembali dari data yang telah dihimpun 

dalam penelitian ini. 
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3. Analisis dan penyajian data 

Analisis data dilakukan untuk memeriksa, mengatur dan mengurut data-data serta 

mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif analitif. 

4. Verifikasi data 

Langkah verifikasi data yang dilakukan peneliti yaitu menyusun kategori dari 

tumpukan data yang dihimpun untuk disusun sesuai dengan jenis metode 

penelitian dan alur pikir serta kriteria jenis data itu sendiri. Penyajian data yang 

telah dihimpun, kemudian dipaparkan secara bersamaan sehingga mudah untuk 

melengkapi selama dalam proses penelitian. 

5. Pengambilan simpulan  

Pengambilan simpulan adalah menarik simpulan dari data yang telah 

diverifikasi dan disusun berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan data yang 

telah dihimpun. 

Menurut Huberman dalam Moleong (1996:17) alur analisis data dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan data Penyajian data 

Penarikan simpulan/ 
verifikasi 

Reduksi data 
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Analisis dengan cara memeriksa, mengatur dan mengurut data serta 

mengelompokan dalam kategori sehingga menghasilkan data yang bersifat 

deskriptif analisis. 

Simpulan data diperoleh dari analisis masih bersifat terbuka artinya 

simpulan tidak baku dan memungkinkan ditambah dan direvisi kembali 

berdasarkan data yang dihimpun dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan dan 

kolaborasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu sifat penelitian ini dengan 

simpulan secara terbuka. 

3.8 Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam empat tahap, yaitu tahap 

sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan. 

Pada tahap pertama pra lapangan peneliti mempersiapkan segala macam yang 

dibutuhkan sebelum terjun dalam kegiatan penelitian, yaitu : 

1. Menyusun rancangan penelitian 

2. Mempertimbangkan secara konseptual teknik serta logistik (catatan, daftar 

ceklist, pedoman wawancara, kaset rekaman) terhadap tempat yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

3. Membuat surat penelitian. 

4. Melakukan koordinasi dengan KPH Telawa khususnya BKPH Ketawar dan 

BKPH Karangrayung untuk melakukan penelitian seizin Perum Perhutani unit 1 

Jawa Tengah. 
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5. Menentukan informan yang akan membantu peneliti dengan syarat-syarat 

tertentu. 

6. Peneliti mempersiapkan diri untuk bisa beradaptasi dengan tempat penelitian. 

Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan. Peneliti bersungguh-sungguh 

dengan kemampuan yang dimiliki berusaha untuk memahami latar penelitian dengan 

segala daya, usaha serta tenaga yang dimiliki oleh peneliti dipersiapkan benar-benar 

dalam menghadapi lapangan penelitian. 

Pada tahap ketiga yaitu verifikasi data. Semua data yang diperoleh di lapangan 

dianalisis dan dicek atau diperiksa kebenarannya melalui trianggulasi. Dalam tahap 

ini peneliti akan mendeksirpsikan secara komprehensif tentang penanganan kasus 

pencurian kayu Perhutani oleh KPH Telawa. 

Tahap keempat yaitu tahap penulisan laporan atau pelaporan. Dalam hal ini 

peneliti akan melaporkan seluruh kegiatan penelitian dan hasil yang ditemukan. 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Sebelum mengkaji hasil penelitian dan pembahasan, terlebih dahulu akan 

penulis kemukakan secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian ini 

yaitu : 

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Telawa secara administratif mempunyai 

wilayah kerja meliputi : eks Karesidenan Semarang yaitu, Kabupaten Grobogan dan 

eks Karesidenan Surakarta yaitu, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen. Luas 

area hutan wilayah KPH Telawa adalah 18.317 Ha. Dan luas area tersebut terdapat 

3.821 Ha kelas hutan jati produktif. 

Jika dilihat dari susunan kelas hutan serta luasnya wilayah KPH Telawa dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 1 

Susunan Kelas Hutan KPH Telawa Tahun 1999-2008 

Kelas Hutan BH 
Telawa 

BH 
Karang
-sono 

BH 
Karang 

Gede 

BH 
Gemolong 

BH 
TPWKO 

Luas 
KPH 

I. Untuk produksi 
kayu jati 
1. Produktif 
2. Tidak produktif 

II. Bukan untuk 
produksi 

 
 
1.334,6 
1.669,5 
1.477,1 

 
 
1.223,3 
1.783 
3.392,5 

 
 
1.263,8 
1.323,5 
2.487,7 

 
 
- 
405,5 
1.272,4 

 
 
- 
684,1 
- 

 
 
3.821,7 
5.865,6 
- 

Jumlah 4.481,2 6.398,8 5.075 1.677,9 684,1 18.317 
Sumber : Data sunan kelas hutan KPH Telawa tahun 1999-2008 
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KPH Telawa terbagi atas 7 BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) dan 

28 KRPH. Di wilayah tersebut juga terdapat 1 Resort Polisi Kring, dengan jumlah 

personel sebanyak 92 Mandor Polter, tiga orang Mandor Polkring, 10 orang Polisi 

Hutan Mobil, 2 orang Satpam, serta 40 Hansip, dengan jumlah 186 personel. 

Wilayah KPH Telawa berbatasan dengan 68 Desa Hutan. 47 Desa Hutan 

termasuk wilayah Kabupaten Boyolali, 21 Desa termasuk wilayah Kabupaten 

Grobogan dan 4 Desa termasuk wilayah Kabupaten Sragen. 

Adapun batas-batas Kawasan Hutan KPH Telawa adalah sebagai berikut : 

1. Bagian utara 

Berbatasan dengan jalan Demak – Purwodadi dimulai dari Godong sampai titik 

iring sungai serang. 

2. Bagian timur 

Batas ini (sebagian terbentuk dari kali serang) ke selatan sampai titik silang batas 

Kawedanan Manggar – Purwodadi di kali serang, selanjutnya ke timur tembus 

jalan raya Purwodadi – Solo. Ke selatan mengikuti jalan sampai Kecamatan 

Gemolong. 

3. Bagian selatan 

Dari Kecamatan Gemolong ke barat mengikuti jalan Klego – Gemolong sampai 

Kecamatan Kacangan dan ke selatan sampai desa Pulutan kemudian ke barat 

sampai Kecamatan Simo. 

4. Bagian barat 

Berbatasan dengan bagian hutan Semarang Timur KPH Semarang. Bagian utara 

sampai Kecamatan Godong. Bagian selatan sampai Kecamatan Simo. 
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Letak geografis KPH Telawa berdasarkan garis lintang terletak pada 30 501 – 40 

051 BT dan 7000 – 7025 LS. 

Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan Telawa berada di jalan Akasia, 

Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Selain itu KPH Telawa mempunyai satu 

tempat penimbunan kayu yang terletak di selatan stasiun kereta api Juwangi (Telawa) 

Hal ini disebabkan karena produksi KPH tidak terlalu besar. TPK biasanya juga 

digunakan sebagai tempat penitipan kayu-kayu hasil pencurian, temuan ataupun 

sitaan. 

Keadaan topografi KPH Telawa sebagian besar bergelombang sampai berbukit 

dengan lembah-lembah yang cukup curam, oleh adanya sungai Jragung, Tuntang, 

dan Serang. Kecamatan Juwangi termasuk wilayah yang relatif datar dan 

memisahkan antara bagian hutan Telawa dan bagian hutan Karangsono. Sedangkan 

Waduk Kedungombo dibagian selatan BH Karangsono dikelilingi bukit dengan 

kelerengan yang cukup terjal. 

Ditinjau dari jumlah penduduknya, wilayah desa hutan di KPH Telawa 

memiliki jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 501.123 dengan rincian 

245.664 laki-laki dan 255.459 perempuan. Wilayah desa hutan mempunyai luas 

965,62 km2 dengan tingkat kepadatan 553/km. Jumlah penduduk dan kepadatannya 

dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 2 

Jumlah Penduduk Sekitar Hutan KPH Telawa 
Tiap Kecamatan per Desember 2004 

Penduduk No. Kabupaten 
Kecamatan  

Luas 
(Km2) L P 

Jumlah Kepadatan

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
 

Grobogan 
- Karangrayung 
- Penawangan 
- Geyer 
Boyolali 
- Klego 
- Kemusu 
- Wn. Segoro 
- Juwangi 
- Karanggede 
Sragen 
- Sumber Lawang 
- Miri 

140,59
74,18

196,19

51,87
99,08
92,99
79,99
41,76

75,16
53,81

43,765
29.652
32.481

21.665
20.913
25.239
15.505
19.749

21.866
15.829

45.453
29.409
33.513

22.531
21.853
26.220
15.932
21.272

22.815
16.402

 
89.218 
58.061 
65.994 

 
44.256 
42.765 
51.459 
31.437 
41.021 

 
44.681 
32.231 

635
783
336

853
432
553
393
982

599
594

 Jumlah 905,62 245.664 255.459 501.123 553
Sumber : Data BPS, 2004 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa wilayah hutan KPH Telawa yang 

paling luas adalah berada di wilayah Kabupaten Grobogan taitu seluas 410,96 km2, 

dibandingkan Kabupaten Boyolali yaitu seluas 365,69 km2 serta Kabupaten Sragen 

seluas 128,97 km2 sedangkan jumlah penduduk terbanyak yaitu, berada di Kabupaten 

Grobogan sebanyak 213.273 jiwa bila dibandingkan Kabupaten Boyolali sebanyak 

210.998 jiwa dan Kabupaten Sragen sebanyak 76.912 jiwa. 

Ditinjau dari tingkat pendidikan, penduduk desa hutan di wilayah KPH Telawa 

di dominasi oleh lulusan SD sekitar 40,58% atau sebanyak 185.930 orang. Tingkat 

pendidikan penduduk desa hutan di wilayah KPH Telawa dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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Tabel 3 

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Hutan per-Desember 2004 

Tingkat Pendidkan No. Kabupaten 
Kecamatan  AK/ 

PT 
SLTA SLTP SD/SR Tdk 

tamat 
SD 

Tdk 
sekolah 

Jumlah 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 

Grobogan 
- Karangrayung 
- Penawangan 
- Geyer 
Boyolali 
- Klego 
- Kemusu 
- Wn. Segoro 
- Juwangi 
- Karanggede 
Sragen 
- Sbr. Lawang 
- Miri 

 
32 
262 
208 
 
109 
53 
138 
49 
540 
 
103 
86 

 
2.764 
1.951 
2.765 
 
2.304 
2.368 
3.699 
682 
5.671 
 
1.991 
1.766 

 
6261 
2.464 
3.994 
 
5.136 
4.710 
5.922 
1.426 
7.346 
 
3.576 
3.432 

 
44.537 
24.741 
26.130 
 
10.225 
15.703 
15.241 
2.248 
15.574 
 
19.276 
12.195 

 
22.406 
10.599 
20.327 
 
18.795 
12.873 
14.018 
12.998 
8.450 
 
15.368 
10.192 

 
2.116 
2.208 
6.922 
 
4.402 
4.132 
8.908 
11.896 
4.875 
 
4.367 
4.560 

 
78.116 
42.315 
60.346 
 
40.976 
39.834 
47.926 
29.299 
42.466 
 
44.681 
32.231 

 Jumlah 1.580 75.961 44.267 185.930 146.116 54.396 458.250 
 Persentase 0,34% 5,67% 9,66% 40,58% 31,88% 11,87% 100% 
Sumber : Data BPS, 2004 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat desa hutan 

masih rendah, dengan rincian sekitar 40,58 hanya lulusan SD/SR, dan tidak tamat SD 

tercatat 31,88% atau sebanyak 146.116 jiwa, selain itu terdapat 11,87% atau sekitar 

54.396 yang tidak mengenyam pendidikan. 

Ditinjau dari sumber mata pencaharian, masyarakat desa hutan di wilayah KPH 

Telawa memiliki keberanekaragaman mata pencaharian, tetapi sekitar 38% di 

dominasi oleh penduduk yang bekerja sebagai petani. Hal tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 4 

Mata Pencaharian Penduduk Desa Hutan per-Desember 2004 

Mata Pencaharian 

No Kabupaten    
Kecamatan Petani Buruh 

Tani 
Peng-
usaha

Buruh 
Industri Buruh Pe-

dagang
Angkut-

an PNS Pensiun-
an 

Lain-
lain Jumlah

1 Grobogan               

  -     Karangrayung 42.496 836 530 68 2.458 3.309 121 1.081 283 1.692 52.856

  -     Penawangan 13.841 10.576 1.181 311 4.067 336 116 788 235 1.215 32.669

  -     Geyer 24.415 4.026 643 1.694 1.010 979 410 1.048 641 1.426 36.292

2 Boyolali               

  -     Klego 5.549 4.187 201 1.231 1.585 925 164 580 143 19.396 33.961

  -     Kemusu 7.61 5.648 7 564 820 390 82 432 85 16.629 32.267

  -     Wn. Segoro 9.881 11.018 946 2.677 3.742 1.426 99 988 192 9.244 40.213

  -     Juwangi 5.113 6.921 79 268 921 384 293 54 31 9.624 24.155

  -     Karanggede 3.256 3.947 204 375 1.402 290 89 696 206 6.096 16.561

3 Sragen               

  -     Sbr. Lawang 5.817 4.177 963 807 1.284 3.285 97 1.176 120 12.356 30.082

  -     Miri 6.34 4.506 540 571 3.984 1.578 83 877 179 8.709 27.367

  Total 124.32 55.872 5.294 8.566 21.273 12.902 1.554 8.187 2.070 86.387 326.423

  Persentase 38% 17,11% 1,62% 1,79% 6,55% 3.96% 0,47% 2,5% 0,64% 26,46% 100%

Sumber : Data BPS 2004 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa hutan 

bekerja sebagai petani. Hasil ini disebabkan karena sebagian besar daerahnya 

merupakan lahan pertanian dan hutan, sehingga menyebabkan masyarakatnya 

bermata pencaharian sebagai petani ataupun buruh tani. Mereka  menganggap 

pekerjaan sebagai petani/buruh tani adalah mudah dan tidak membutuhkan 

keterampilan khusus. 

4.1.2 Pencurian di KPH Telawa 

A. Cara Pencurian 

Menurut Ags (wawancara 27 Februari 2006) bahwa cara pencurian dapat 

dikategorikan dalam 2 cara yaitu pencurian yang dilakukan dengan cara 

berkelompok yang dilakukan oleh masyarakat dan pencurian yang dilakukan dengan 
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cara bekerjasama dengan aparat. Pencurian yang dilakukan oleh masyarakat dapat 

dilakukan sendiri-sendiri yaitu biasa beranggotakan 1 sampai 3 orang, pencurian 

semacam ini menyebabkan hilangnya kayu jati usia produktif sebanyak 1 sampai 

dengan 2 pohon. Cara pencurian semacam ini mengangkut kayu curiannya dengan 

cara dipikul bersama-sama. 

Seperti yang dituturkan oleh Ms (wawancara 5 Maret 2006) inilah 

penuturannya :  

“Kulo yen mendet kajeng inggih kalian rencang-rencang, 3 nopo 5 tiyang. Nek 
kiyambaan nggih mboten kuat. Tambah akeh wonge nggih tambah cepet, ben 
rak ngerti petugas”. 
 

Dari uraian diatas menyebutkan bahwa, biasanya mereka mengambil kayu di 

hutan dengan jumlah 3-5 orang karena kalau sendirian tidak mungkin dilakukan, 

mereka menuturkan bahwa semakin banyak orang yang ikut bertambah cepat pula 

pekerjaan memotong sehingga kemungkinan ketahuan petugas semakin kecil. 

Sedangkan cara pencurian yang dilakukan secara kelompok biasanya 

beranggotakan 10 sampai dengan 40 orang. Biasanya cara pencurian dengan cara 

berkelompok mengakibatkan hilangnya lebih dari 3 pohon jati usia produktif hilang. 

Pencurian semacam ini biasanya menggunakan alat angkut untuk mengangkut kayu 

hasil curian ke tempat penampungan biasanya alat angkut yang digunakan adalah 

truk. 

Seperti yang dituturkan Tgh (wawancara 5 Maret 2006)  

“ biasene niku yen mbeto trek niku sing nyolong tiyang kathah sekitar 10-40 
orang, nek mpun ngoten petugas mboten saget napa-napa! Lha wong 
blandonge luwih akeh lan luwih nekat!” 
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Dari uraian di atas salah seorang mandor di hutan menyebutkan bahwa 

biasanya para pencuri yang menggunakan truk sebagai alat angkut, beranggotakan 

10-40 orang. Kalau sudah begitu petugas tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan 

jumlah pencuri lebih banyak dan bersifat nekat. 

Selain bentuk pencurian yang dilakukan oleh masyarakat terdapat juga 

penuciran yang dilakukan oleh aparat. Menurut Sjd (wawancara 27 Februari 2006) 

pencurian yang dilakukan oleh aparat dapat dibagi menjadi 2 bentuk yaitu yang 

dilakukan oleh aparat intern dan aparat ekstern. Yang dimaksud aparat intern yaitu 

aparat dari pihak Perhutani, yaitu petugas yang seharusnya melakukan perlindungan 

terhadap kelestarian hutan. Adapun istilah yang sering digunakan bagi para oknum 

Perhutani dalam melaksanakan aksi pencuriannya yaitu “Sedakep Awe-awe” yang 

artinya memberikan kesempatan bagi pencuri untuk melakukan aksi pencurian. Jadi 

oknum pihak Perhutani yang melakukan pencurian tidak melibatkan diri secara 

langsung dalam aksi pencurian dan penebangan tetapi memberikan sinyal-sinyal agar 

aksi pencurian kayu tersebut aman dari sergapan petugas, intinya adalah antara pihak 

pencuri dan oknum Perhutani dalam melakukan pencurian terdapat koordinasi dan 

kerjasama demi lancarnya aksi pencurian kayu tersebut. 

Sedangkan yang dimaksud aparat ekstern yaitu aparat di luar pihak Perhutani 

yang mengerti tentang seluk belum hukum, contohnya adalah pihak Polri. Dimana 

peran yang dilakukan adalah mencari celah-celah hukum demi lancarnya aksi 

pencurian, misalnya memberikan informasi di jalur-jalur pengangkutan yang aman 

dari pemeriksaan dan sergapan petugas. Intinya aparat berkoordinasi dengan pencuri 

agar aman segala sesuatu berhubungan dengan aksi pencurian. Hal lain yang bisa 
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dilakukan oleh oknum kepolisian adalah dalamhal suap menyuap, misalnya demi 

terbebasnya para pelaku pencurian yang tertangkap oleh petugas. 

B. Volume Pencurian 

Ditinjau dari volume pencuriannya yang terjadi di KPH Telawa digambarkan 

sebagai berikut : 

Tabel 5 

Gangguan Keamanan Hutan Tahun 2005 

No. BKPH Jumlah 
Pohon 

Jumlah 
Batang 

Volume 
(m3) 

Persentase 
(%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Karangrayung 
Ketawar 
Kedung Cempleng 
Krobokan 
Karangwinong 
Guwo  
Gemolong 

2.073
371
408
436
371
317
240

4.358
451
737
504
172

1.225
22

155,415 
29,763 
34,319 
32,799 
12,675 
11,05 
0,44 

56,21
10,76
12,43
11,86
4,59
3,99
0,16

 Jumlah 4.216 7.469 276,461 100%
Sumber : Data gangguan keamanan hutan Telawa tahun 2005 

 
Ditinjau dari volume pencuriannya yang terjadi mencapai 276,461 m3 dengan 

jumlah pohon sebanyak 4.216 pohon dan jumlah batang mencapai 7.469 batang. 

Adapun volume pencurian yang paling besar terjadi di Bagian Kesatuan Hutan 

Karangrayung yaitu mencapai 56,21% dari keseluruhan jumlah volume pencurian di 

KPH Telawa, bila tercatat dengan angka sebesar 155,415 m3. Hal ini disebabkan 

karena letak BKPH Karangrayung berada di tengah-tengah desa, sehingga sangat 

rawan terjadi pencurian. 

Menurut Ari (wawancara 27 Februari 2006), lokasi pencurian yang paling 

besar. Volume pencuriannya biasa terjadi di BKPH yang dekat dengan perumahan 
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penduduk dan hutan yang mempunyai volume pencurian paling besar biasanya 

mempunyai potensi kayu yang baik seperti halnya di BKPH Karangrayung, yang 

potensi kayu jatinya masih baik. 

Sebaliknya volume pencurian yang paling kecil terjadi di Bagian Kesatuan 

Pemangkuan Hutan Gemolong yaitu hanya mencapai 0,44 m3 atau sekitar 0,16% dari 

jumlah keseluruhan volume pencurianyang terjadi di KPH Telawa. Pencurianyang 

terjadi di BKPH Gemolong hanya mencapai 240 pohon dan jumlah batang sebanyak 

22 batang dan 1 tahun. Hal ini disebabkan karena potensi kayu jati di BKPH ini tidak 

sebaik di BKPH Karangrayung, sehingga mengakibatkan jumlah volume 

pencuriannya tidak sebesar volume pencurian di BKPH Karangrayung yang 

mencapai 56,21% dari keseluruhan jumlah volume pencurian kayu di KPH Telawa. 

C. Lokasi Pencurian 

Bila ditinjau dari lokasi pencurian, pencurian kayu yang terjadi di KPH Telawa 

dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 6 

Pencuri dan Lokasi Sasaran Pencurian Kayu  
di KPH Telawa 

No. Nama Dukuh Nama Desa Lokasi Pencurian 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
9. 
10. 
 
11. 
12. 
 
13. 
 
14. 
15. 
16. 
17. 
 
18. 
19. 
20. 

Ketro 
Lengkong 
Larangan 
Dempel 
Nglimbe 
Mrayun 
Termas 
Soroweyo 
Gambang 
Njetis 
Cerme 
Ngumbuk, Sendang 
Banger, Karanganyar 
Cekel, Mbrumbung 
Jamus, Stren 
Mangin, Prejengan 
Lajer, Bologarang 
Kali Tlawah 
Doplang 
Krobokan 
Rejosari 
 
Bodeh 
 
Ngaren 
Bulu 
Melian 
Njatiri 
 
Prapat 
Papringan 
Grogol 

Ketro 
 
 
Dempel 
 
Termas 
 
Sendangharjo 
Juwangi 
 
 
Sendangharjo 
Karanganyar 
Cekel 
 
Mangin 
Lajer 
Ngaren 
 
Krobokan 
Nampu 
 
Nglanji 
 
Ngaren 
Nglanji 
Nampu 
Guwo 
 
Mbercak 
Genengsari 
Tlogotirto 

BKPH Karangrayung 
RPH Lengkong 
 
BKPH Karangrayung 
RPH Sumber 
BKPH Karangrayung 
RPH Termas 
BKPH Karangrayung 
RPH Soroweyo 
 
 
BKPH Ketawar 
RPH Larangan 
RPH Larangan 
RPH Cekel 
PPH Mangin 
RPHGd. Gedang 
BKPH Krobokan 
RPH Wonogede 
RPH Bereak 
BKPH Karangwinong 
RPH Rejosari 
BKPH Kedung Cumplong 
RPH Bodeh 
RPH Ngaren 
RPH Bulu 
RPH Kedungjati 
BKPH Guwo 
RPH Guwo 
RPH Sokokerep 
RPH Ngrombo 
RPH Juranggandol 
BKPH Gemolong 

Sumber : Data lokasi di KPH Telawa yang menjadi sasaran pencurian 

 
Tabel di atas menunjukkan dukuh dan desa asal pencuri melakukan pencurian, 

serta daerah atau lokasi sasaran pencurian. Menurut data di atas lokasi yang paling 
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rawan terjadi pencurian yaitu di BKPH Karangrayung, khususnya di RPH Lengkong. 

Lokasi ini terletak di tengah-tengah hutan sehingga RPH Lengkong sangat rawan 

terjadinya pencurian kayu serta RPH Lengkong dijadikan prioritas utama 

pengamanan hutan. Karena RPH yang termasuk dalam BKPH Karangrayung ini 

mempunyai tingkat pencurian yang paling tinggi yaitu mencapai 49,1% dari 

keseluruhan jumlah pohon jati yang hilang dalam 1 tahun yaitu sebanyak 4.216 di 

tahun 2005 ini. 

BKPH Karangrayung mempunyai tingkat pencurian yang paling tinggi, yakni 

mencapai 49,1% dari keseluruhan jumlah pohon yang hilang, hal ini disebabkan 

karena lokasi atau kawasan, BKPH Karangrayung dikelilingi oleh desa yaitu 

sebanyak 7 desa yang lokasinya berada di dekat hutan, selain itu yang menyebabkan 

lokasi BKPH Karangrayung menjadi daerah yang paling rawan terjadinya pencurian 

adalah potensi hutan Karangrayung yang masih baik, ditandai masih banyaknya 

pohon-pohon jati usia produktif di BKPH Karangrayung. 

D. Frekuensi Pencurian 

Ditinjau dari frekuensi pencurian yang terjadi di tahun 2005, di wilayah KPH 

Telawa dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 7 

Frekuensi Pencurian Kayu Perhutani Tahun 2005 

No. Kejadian Pohon Kerugian x 1000 Prosentase 
(%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

399 
426 
396 
413 
537 
314 
442 
399 
222 
257 
187 
224 

45.367 
35.856 
37.045 
41.204 
60.888 
34.023 
46.781 
33.315 
21.440 
25.308 
19.869 
34.770 

9,46 
10,1 
9,39 
9,79 
12,73 
7,44 
10,48 
9,46 
5,26 
6,09 
4,43 
5,37 

 Jumlah 4.216 435.866 100% 
Sumber : Data frekuensi pencurian kayu Perhutani KPH Telawa 2005 

  
Tabel di atas menunjukkan bahwa frekuensi pencurian yang paling tinggi 

terjadi pada bulan Mei yang mencapai 537 pohon jati usia produktif hilang dalam 1 

bulan. Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya frekuensi pencurian mengalami 

kenaikan yaitu dari 413 pohon menjadi 537 pohon. Frekuensi pencurian yang paling 

tinggi terjadi di bulan Mei mencapai 12,73% dari keseluruhan jumlah kehilangan 

pohon jati usia produktif di KPH Telawa. 

Sedangkan frekuensi pencurian yang paling rendah jika diukur dari jumlah 

pohon jati yang hilang terjadi di bulan November yaitu hanya terjadi 187 pohon jati 

Perhutani yang hilang, bila dihitung prosentasenya di bulan November hanya 

mencapai 4,43% dari keseluruhan jumlah pohon jati yang hilang. Bila dirata-rata 

frekuensi pencurian yang terjadi di KPH Telawa mengakibatkan 351 hilang setiap 

bulannya atau setiap harinya dapat dipastikan hilangnya pohon jati usia produktif 

setiap harinya mencapai 10 – 12 pohon. 
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Untuk lebih jelasnya frekuensi pencurian yang terjadi di KPH Telawa pada 

tahun 2005 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

Grafik 1. Frekuensi Pencurian Kayu Perhutani Tahun 2005
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 Sumber : Data frekuensi pencurian kayu Perhutani KPH Telawa 2005 

 
Grafik di atas menunjukkan frekuensi pencurian yang terjadi di setiap 

bulannya, yang ditandai denganbanyaknya pohon jati usia produktif. Adapun 

frekuensi pencurian yang paling tinggi terjadi di bulan Mei yang mengakibatkan 573 

pohon jati dengan total kerugian yang paling tinggi selama 1 bulan yaitu sebesar 

60.888.000. Sedangkan frekuensi pencurian yang paling rendah terjadi di bulan 

November yang hanya mencapai 187 pohon jati dengan total kerugian mencapai 

19.869.000, dari total kerugian yang di derita oleh KPH Telawa yaitu sebesar 

435.866.000 dalam jangka waktu 1 tahun di tahun 2005. 

E. Kualitas Pencurian 

Berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian besar petugas kehutanan secara 

umum kualitas pencurian yang terjadi di KPH Telawa masih rendah yaitu ditandai 

dengan peralatan yang digunakan masih sederhana yaitu dengan menggunakan 
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gergaji potong, kapak, golok, dan lain-lain yang masih sederhana. Adapun tujuan 

penggunaan alat-alat sederhana inimenurut petugas adalah agar tidak ketahuan 

karena dengan menggunakan gergaji potong, dalam menjalankan aksi pencurian 

tidak akan terdengar oleh petugas. Berbeda halnya bila mungkin gergaji mesin, aksi 

akan mudah diketahui petugas karena gergaji mesin mengeluarkan suara yang keras 

saat digunakan. 

Adapun alat angkut yang digunakan sebagian besar para pencuri yang dengan 

cara dipikul bersama-sama ke tempat yang aman, biasanya adalah rumah penduduk 

yang jaraknya dekat dengan tempat pencurian tersebut. Meski secara umum kualitas 

pencuriannya masih sederhana, tetapi menurut petugas Perhutani (hasil wawancara 

31 Februari). Teguh selaku mandor mengatakan bahwa :  

“Yo malah apek mbak yen melu ning pos tengah alas, mengko yen ono 
blandong sing grombolan, ben ngerti rasane di Sandra, lan mbake ngerti 
keadaane langsung”. 
 
Sebagaimana yang dikatakan oleh petugas, menandakan bahwa di KPH Telawa 

terjadi pencurian yang secara kelompok, bahkan pencurian yang semacam ini sering 

membuat petugas tak berdaya, bahkan para “blandong” menyandra para petugas 

keamanan hutan yang memergoki aksi pencurian tersebut, sampai para pencuri 

selesai melancarkan aksinya. Hal ini disebabkan karena jumlah petugas yang 

melakukan pengamanan hutan lebih sedikit bila dibanding jumlah blandong (pencuri) 

dalam melakukan pencurian. 

4.1.3 Faktor-faktor Penyebab Pencurian Kayu di KPH Telawa 

Menurut Ags (hasil wawancara tanggal 27 Februari 2006) faktor penyebab 

masyarakat melakukan pencurian adalah “masalah perut”, artinya adalah masyarakat 
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melakukan pencurian karena dituntut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Intinya 

adalah sebab masyarakat melakukan pencurian adalah terletak pada faktor ekonomi. 

Ada 2 sebab masyarakat melakukan pencurian yang ditinjau dari faktor 

ekonomi, yaitu : 

1. Masyarakat melakukan pencurian karena memang mencuri adalah pekerjaannya, 

yang hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Pencurian semacam ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kelestarian 

hutan, karena motivasi atau sebab melakukan pencurian adalah untuk mencukupi 

kebutuhan sehari-hari, sedangkan kebutuhan itu akan mengalir terus menerus, 

demikian pula dengan pencurian yang akan terjadi akibat motivasi sebagai mata 

pencaharian. 

2. Masyarkat melakukan pencurian kayu Perhutani untuk memperbaiki rumah, 

istilahnya adalah “tambal sulam”, yang artinya adalah pencurian dilakukan hanya 

untuk memperbaiki bagian rumah mereka yang sudah lapuk. Pencurian semacam 

ini akan berhenti dengan sendirinya bila kayu hasil curian tersebut sudah dapat 

digunakan sebagai pengganti bagian rumah mereka yang telah rusak. 

Selain itu praktek pencurian disebabkan karena banyaknya pengangguran 

akibat krisis ekonomi, para pengangguran kesulitan mendapatkan pekerjaan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka mereka melakukan pencurian guna 

mencukupi kebutuhan hdiup, mereka tak ada pilihan lain selain memanfaatkan hutan 

sebagai lading penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sebagaimana 

yang dituturkan SR (hasil wawancara 4 Februari 2006). 

“Golek kerjaan niku mboten gampang kok mbak ! Lak sing gampang yo golek 
pangan seko alas yen ra’ konangan petugas” 
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Ia menuturkan bahwa mencari pekerjaan tidak mudah, yang paling mudah 

mencari uang adalah dengan mengambil kayu di hutan tanpa sepengetahuan petugas. 

Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa hutan adalah wilayah tak 

bertuan yang boleh diambil siapa saja yang membutuhkan. Selain itu menurut 

penuturan Sardi (wawancara 4 Maret 2006) bahwa : 

“Lha pripun mbak ? Lha wong mboten wong cilik kados kulo, petugas sing 
sakudune njogo nggih melu mangan kok”, nopo meleh kados kulo ! Lha wong 
podho-podho butuh mangan. 

 

Menurut penuturannya bahwa tidak hanya masyarkat yang melakukan 

pencurian tetapi juga petugas yang seharusnya menjaga hutan. Alasannya adalah 

sama-sama butuh makan. 

Menurut pengakuan Latni (wawancara 4 Maret 2006), hutan merupakan lahan 

untuk mencukupi  kebutuhan hidupnya. Menurut penuturannya : 

“Pripun nggih mbak, nak kulo mboten teng alas nggih mboten mangan, kulo 
niku kerjane namung buruh tani, kerjone naming nak pas tandur kalian panen ! 
Nak mboten pados rencek kalian ron, anak kulo ajeng mangan nopo. Nak 
wonten tebangan kulo inggih seneng, renceke akeh ! 

 

Menurutnya hutan adalah sumber mata pencaharian guna mencukupi 

kebutuhan hidup keluarganya. Ia menuturkan kalau ada bekas curian, ia dapat 

menambah penghasilannya, karena cabang-cabang pohon jati dapat dijual ke pasar 

untuk menambah penghasilan. Bahkan kalau ada pencurian ia cenderung diam saja 

karena sama-sama menguntungkan. 

Biasanya para pencari ranting (perencek) menjual renceknya seharga 10.000 

dan daun jati seharga 3000 rupiah. Hal ini membuktikan bahwa banyak masyarakat 

yang menggantungkan hdiupnya pada sektor hutan. 
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Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa rusaknya hutan akibat 

pencurian bukan hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga aparat yang bertugas 

melindungan hutan. Menurut Usman (wawancara 4 Februari 2006) menuturkan : 

“Sing nyolong niku mboten kulo tok, ning sing seragame ijo-ijo tuwo kuwi yo 
podo wae, pokoke wis podo ngertine lah mbak ! 
 

Ia mengungkapkan bahwa yang melakukan pencurian itu bukan hanya 

masyarakat tetapi juga petugas Perhutani, yang disebabkan karena semua butuh 

mencukupi kebutuhan hdiup. Menurut petugas Perhutani (wawancara 27 Februari 

2006), selain faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan pencurian. Ada penyebab 

pencurian bila dilihat dari aspek Perhutani yaitu : 

1. Alat komunikasi 

Alat komunikasi yang biasa digunakan pihak Perhutani adalah HT, dimana HT 

sudah tidak dapat berfungsi karena para pencuri biasanya mempunyai alat yang 

lebih canggih untuk membawa HT tidak berfungsi yang biasa disebut “di jam’ 

sehingga HT tidak dapat menjalankan fungsinya. Mengakibatkan komunikasi 

antara petugas terhambat, di sisi lain alat komunikasi para pencuri lebih canggih 

yaitu dengan menggunakan HP, sehingga komunikasi antar pencuri di mana-

mana sangat lancar, sehingga sangat mempermudah aksi pencurian. 

2. Rasio jumlah aparat tidak sebanding dengan luas hutan yang ada 

Jumlah petugas keamanan terlalu kecil bila dibandingkan dengan luas hutan yaitu 

sejumlah 150 dibanding 18.317 Ha. Satu personel pengamanan hutan harus 

mengamankan 122 Ha wilayah hutan. Jumlah personel pengamanan hutan dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 13 

Rekapitulasi Personel Pengamanan Hutan  
KPH Telawa Tahun 2005 

No. BKPH Asper KRPH Mandor Satpam Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Karangrayung 
Ketawar 
Krobokan 
Kedung Compleng 
Karangwinong 
Guwo 
Gemolong 
Polmob 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
1 

17 
14 
10 
14 
19 
15 
13 
9 

 
 
 
 
 
 
 
2 

22 
19 
15 
19 
24 
20 
19 
12 

 Jumlah     150 
Sumber : Data nominatif personel pengamanan hutan KPH Telawa tahun 2005 

3. Banyaknya senjata api, kendaraan yang tidak layak pakai 

Senjata api dan kendaraan operasional yang sudah tidak layak pakai 

menyebabkan petugas sangat terbatas dalam mengamankan hutan. Persenjataan 

merupakan alat yang mutlak bagi personel pengamanan hutan, dengan banyaknya 

senjata yang tidak berfungsi menyebabkan para personel pengamanan hutan tidak 

menggunakan senjata api, sehingga mengakibatkan para pencuri tidak takut pada 

petugas. Selain itu kendaraan operasional yang digunakan oleh para personel 

pengamanan hutan masih sangat terbatas, hal ini menyebabkan keterbatasan para 

personel dalam melaksanakan patroli ke seluruh wilayah hutan mengalami 

hambatan. 

4.1.4 Proses Penanganan Pencurian Kayu Perhutani di KPH Telawa 

A. Proses Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Proses penyidikan oleh PPNS dimulai dari adanya pelaku pencuri yang 

tertangkap tangan oleh petugas keamanan hutan, pelaku dan barang bukti di bawa ke 
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PABIN untuk disidik oleh PPNS. Adapun barang bukti yaitu berupa alat yang 

digunakan untuk memotong, alat angkut serta kayu hasil curian tersebut. 

Dalam penyidikan bila pelaku dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana 

maka pelaku tersebut dikirim ke Polres setempat beserta Bukti Acara Pemeriksaan. 

Untuk lebih jelasnya contoh pelanggaran yang ditangani oleh PPNS, dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 8 

Peristiwa yang Ditangani PPNS KPH Telawa  
Bulan Januari 2005 

No. Pelanggaran UU yang 
Dilanggar 

Yang 
Melanggar 

Keterangan 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Membawa, memikul, 
kayu jati asal dari 
mengambil di hutan 
negara petak 60B RPH 
Rejosari, BKPH 
Karangwinong tanpa ijin 
pejabat yang berwenang 
dan tidak dilengkapi 
surat-surat syahnya Hasil 
Hutan. 
Membawa, memikul, 
kayu jati asal dari 
mengambil di hutan 
negara petak 60B RPH 
Rejosari, BKPH 
Karangwinong tanpa ijin 
pejabat yang berwenang 
dan tidak dilengkapi 
surat-surat syahnya Hasil 
Hutan. 
Mengangkut kayu di 
jalan masuk wilayah 
hutan RPH Ngrombo 
BKPH Guwo tanpa ijin 
pejabat yang berwenang 
dengan menggunakan 
kendaraan truk. 

Pasal 50 ayat 3 
huruf H, jo. 
Pasal 78 ayat 
15) UU RI No. 
41 tahun 1999 
tentang Ke-
hutanan 
 
 
 
Pasal 50 ayat 3 
huruf H, jo. 
Pasal 78 ayat 
15) UU RI No. 
41 tahun 1999 
tentang Ke-
hutanan 
 
 
 
Pasal 50 ayat 3 
huruf H, jo. 
Pasal 78 ayat 
(7) UU RI No. 
41 tahun 1999 
tentang Ke-
hutanan. 

Marno bin 
Sawijan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maryono bin 
Kartosardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marmo bin 
Harjo Maeno 

Tersangka dititipkan 
penahannya di rutan 
Polres Boyolali, 
BAP masih diproses 
 
 
 
 
 
 
Tersangka dititipkan 
penahannya di rutan 
Polres Boyolali, 
BAP masih diproses 
 
 
 
 
 
 
Tersangka dititipkan 
penahannya di rutan 
Polres Boyolali, 
BAP masih diproses 

Sumber : Data peristiwa yang ditangani PPNS Januari 2005 
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Tabel di atas menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka serta 

UU yang dilanggar. UU yang dilanggar bagi pelaku pencurian adalah pasal 50 ayat 3. 

Jo. Pasal 78 ayat 5 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan bagi 

yang mengangkut kayu curian dikenakan pasal 50 ayat 3. Jo. Pasal 78 ayat 7 UU RI 

No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun tersangka sebelum sidang pengadilan 

dititipkan di Polres setempat. Selain penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, juga 

dilakukan penyidikan di Polres setempat dan dilanjutkan ke pengadilan untuk 

diproses lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyidikan tidak hanya 

sampai berhenti di pihak Perhutan saja, melainkan sampai ke pihak Polres serta ke 

proses pengadilan sampai putusan pengadilan. Pencurian yang telah mendapat 

putusan pengadilan dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 9 

Data Pencurian Kayu KPH Telawa yang telah  
Mendapat Putusan Pengadilan Negeri Tahun 2005 

Jumlah dan Volume No. Tanggal Kejadian Jenis 
Kayu Batang M3

Putusan 
Pengadilan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

23 Januari 2005 
23 Januari 2005 
24 Januari 2005 
05 April 2005 
13 Juni 2005 
23 Agustus 2005 
27 Agustus 2005 
17 Januari 2005 

Jati 
Jati 
Jati 
Jati 
Jati 
Jati 
Jati 
Jati 

2 
37 
3 
2 
7 
20 
4 
8 

0,099 
0,396 
0,123 
0,06 
1,173 
0,464 
0,428 
0,313 

6 bulan penjara 
6 bulan penjara 
6 bulan penjara 
7 bulan penjara 
4 bulan penjara 
8 bulan penjara 
10 bulan penjara 
5 bulan penjara 

Sumber : Data pencurian yang telah mendapat putusan Pengadilan Negeri 2005 

 
Adapun kasus yang terjadi di tahun 2005 terdapat 11 kasus dengan rincian 8 

kasus telah mendapat putusan pengadilan dan 3 kasus masih dalam proses peradilan. 

Adapun hambatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS adalah terdapat pada 

masalah anggaran yang sangat terbatas, karena untuk mengirim serta memproses 
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perkara ke tingkat selanjutnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan 

anggaran dari pemerintah sangat terbatas. 

B. Kerjasama Antara Pihak Perhutani dan Polri 

Kerjasama antara pihak Perhutani dan Polri ditandai dengan adanya operasi-

operasi rutin dan operasi gabungan, yang dilakukan pada eskalasi kerawanan tertentu 

di daerah-daerah yang dinyatakan sebagai daerah rawan pencurian. Adapun 

pelaksanaan kerjasama Perhutani dan Polri dapat digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 10 

Pelaksanaan Kerjasama Perhutani dan Polri 

No. Eskalasi 
Kerawanan 

Ciri-ciri/ Indikator Operasi yang 
Dilaksanakan 

Daerah/ Lokasi 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
3. 

Situasi aman 
(hijau) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situasi rawan 
(kuning) 
 
 
 
 
 
Situasi sangat 
rawan 
(merah) 

- Program pem-
bangunan dan 
dinamika kehidupan 
masyarakat berjalan 
lancar  

- Gejolak sekitar 
hutan yang timbul 
hanya merupakan 
hambatannya kecil. 

- Pencurian per-
orangan yang tidak 
merusak kelestarian 
hutan. 

- Sistem pelayanan 
keamanan oleh 
aparat keamanan 
kurang baik. 

- Kriminalitas berupa 
pencurian ber-
kelompok. 

- Meluasnya pencuri-
an dengan kekerasan 
hasil hutan. 

- Lembaga keamanan 
tidak berfungsi 
secara maksimal. 

Operasi rutin 
dengan menge-
depankan bim-
bingan dan pem-
binaan masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operasi rutin dan 
dengan 
mengedepankan 
fungsi represif. 
 
 
 
Operasi rutin dan 
operasi gabungan 
dengan Polsek/ 
Polres setempat. 

BKPH Gemolong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BKPH Ketawar 
BKPH Kdg cumpleng 
BKPH Krobokan 
BKPH Karangwinong 
BKPH Guwo 
 
 
BKPH Karangrayung 

Sumber : Hasil wawancara 14 Maret 2006 



 66

Tabel di atas menunjukkan eskalasi kerawanan dan operasi yang dilaksanakan 

guna menangani keadaan tersebut, tabel tersebut menunjukkan bahwa daerah 

yangpaling rawan terjadinya pencurian adalah di wilayah BKPH Karangrayung. 

Adapun operasi yang dilakukan oleh petugas yaitu operasi rutin yang dilakukan tiap 

hari, serta operasi-operasi gabungan yang dilakukan oleh Perhutani dan Polri ke 

wilayah hutan serta penggeledahan tempat-tempat yang terindikasi sebagai tempat 

penimbunan kayu hasil pencurian, biasanya dilakukan di rumah-rumah penduduk 

sekitar hutan yang terindikasi sebagai tempat penimbunan kayu hasil curian. 

Menurut Suhaendi selaku Kapolres Karangrayung (wawancara 6 Maret 2005), 

kerjasama antara semua pihak. Dalam upaya penanganan pencurian kayu Perhutani 

harus dilakukan secara maksimal. Khususnya bagi para aparat harus bertindak 

professional dalam menangani pencurian kayu Perhutani. Karena bila tidak 

professional aparat dalam melakukan tugasnya akan mengakibatkan aksi pencurian 

kayu sulit dituntaskan. Bentuk ketidak profesionalan petugas misalnya dengan cara 

pembocoran informasi tentang operasi yang akan dilakukan di tempat yang 

terindikasi merupakan tempat penimbunan kayu, seperti yang terjadi pada tanggal 4 

Maret 2006, operasi penggeledahan perumahan penduduk dalam operasi gabungan 

antara Perhutani dan Polri, dimana perumahan tersebut terindikasi menimbun kayu 

hasil curian, operasi tidak membuahkan hasil karena disinyalir informasi operasi 

tersebut telah bocor sebelum tanggal operasi dilaksanakan. Maka dapat diambil 

kesimpulan kerjasama harus terjadi dalam profesionalitas. 
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C. Pola Penanganan Kerusakan Hutan Akibat Pencurian di KPH Telawa 

Kerusakan hutan yang terjadi di wilayah hutan KPH Telawa yaitu mencapai 

1.049 Ha. Adapun wilayah Bagian Kesatuan Hutan yang paling besar tingkat 

kerusakannya yaitu di BKPH Karangrayung yaitu seluas 388,3 Ha, dari keseluruhan 

jumlah kerusakan Bagian Hutan Telawa yang termasuk dalam wilayah Kabupaten 

Grobogan yaitu seluas 1.049 Ha. Kerusakan hutan akibat pencurian dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 11 

Data Kerusakan Hutan dan Penanganannya Tahun 2005 

No. Lokasi Luas 
Kerusakan 

(Ha) 

Pola Penanganan 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
4. 

BKPH Karangrayung 
- Soroweyo 
- Sumber 
- Termas 
- Lengkong 
BKPH Ketawar 
- Larangan 
- Mangin 
- Kedung Gede 
- Cekel 
BKPH Kedung Cumpleng 
- Kedungjati 
BKPH Karangwinong 
- Brangkal 
- Karangwinong 
- Karangan 
- Rejosari 

 
60,1 
107,5 
145,9 
74,8 

 
148 
48,9 
105 
52 
 

94,9 
 

57,9 
18,3 
73,1 
62,6 

 
1. Reboisasi yang 

direncanakan tahun 
2006 sebanyak 337,5 
Ha dan tahun 2007 
sebanyak 198,5 Ha 
serta tahun 2008 
sebanyak 513 Ha. 

2. Pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat 
(PHBM). 

 Jumlah 1.049 Ha  
Sumber : Data kerusakan hutan Telawa 2005 

 
Adapun pola penanganan yang akan dilakukan yaitu dengan reboisasi dan 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Adapun rencana reboisasi yang 
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akan dilakukan di tahun 2006 adalah 337,5 Ha tahun 2006 adalah 198,5 Ha, dan 

tahun 2008 adalah 513 Ha, sehingga kerusakan hutan dapat teratasi. 

Pada program reboisasi, sebelum ditanami hutan menjadi terbuka selama 2 

tahun, dan di sini masyarakat boleh mengelola dengan menanam palawija, yang 

sering disebut tumpangsari. Selain reboisasi kerusakan hutan dapat diminimalisir 

yaitu dengan pola PHBM atau Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. 

Menurut Hadi (wawancara tanggal 16 Maret 2006) pola PHBM merupakan 

bentuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, ataupun pihak lain dengan jiwa 

berbagi, dengan tujuan agar kelestarian tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat 

desa PHBM meningkat. Pola pelestarian hutan dengan cara PHBM dapat 

menurunkan jumlah pencurian yaitu ditandai dengan semakin banyaknya jumlah 

desa PHBM semakin turun tingkat pencurian yang terjadi. 

Kayu yang dibudidayakan dalam PHBM yaitu kayu jati, mahoni dan lain-lain. 

Sistem bagi hasil dalam kerjasama ini adalah kelompok masyarakat yang mengikuti 

mendapatkan hasil 25% dari hasil kayu yang dipanen dan diberikan dalam bentuk 

uang tunai, setelah kayu hasil panen di nilai dengan uang. Bentuk kerjasama 

didasarkan atas akta pendirian sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Luar hutan yang dikelola bersama masyarakat sebesar 14283,6 Ha. Dimana 

lokasi PHBM yang terluas adalah bagian hutan di BKPH Karangwinong yaitu seluas 

3268,4 Ha atau sebesar 22,89% dari jumlah keseluruhan lahan PHBM. Desa hutan di 

KPH Telawa dapat di KPH Telawa yang telah meralisasi perjanjian PHBM, dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 12 

Desa Hutan di KPH Telawa yang Meralisasi Perjanjian PHBM 

No. BKPH Jumlah 
Desa 

Luar 
Petak 

Prosentase 
(%) 

Yang 
Dibudidayakan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Karangwinong 
Krobokan 
Kd. Cumpleng 
Guwo 
Karangrayung 
Ketawar 
Gemolong 

4 
4 
2 
9 
6 
6 
7 

3268,4 
2368,8 
1154,2 
2635,4 
2053,5 
1540,4 
1262,9 

22,89 
16,69 
8,47 
18,45 
14,37 
10,28 
8,85 

Jati, mahoni, sengon 
Jati, mahoni, sengon 
Jati, mahoni, sengon 
Jati, mahoni, sengon 
Jati, mahoni, sengon 
Jati, mahoni, sengon 
Jati, mahoni, sengon 

 Jumlah 38 14283,6 100%  
Sumber :  Data desa hutan yang merealisasi perjanjian PHBM KPH Telawa 2005 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah desa yang merealisasi perjanjian 

adalah 38 desa. Yang terbanyak adalah dari BKPH Guwo yaitu sebanyak 9 desa. 

Sedangkan perjanjian PHBM yang melibatkan lahan hutan terluas yaitu dari BKPH 

Karangwinong yaitu sekitar 3268,4 Ha, dari keseluruhan luas wilayah PHBM yaitu 

sebesar 14283,6%. 

Adapun wilayah desa PHBM yang paling berpotensi yaitu desa Cerme, desa 

Ketro, desa Ngaren, desa Kedung Mulyo, Nampu, desa Wono Harjo, Guwo, dan 

Kemusu (hasil wawancara 16 Maret 2006). 

Adapun penjelasan tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan yang 

dilakukan pihak Perhutani yaitu selama 1 bulan sekali, atau yang sering dilakukan 

yaitu 35 hari (selapanan) dan jadwal yang tidak tentu artinya sewaktu-waktu bisa 

dilakukan, misalnya bersama-sama dengan dinas lain mengadakan penyuluhan 

terhadap masyarakat desa hutan. 

Kegiatan PHBM secara langsung berakibat pada menurunnya angka pencurian 

kayu. Karena semakin meningkatnya desa PHBM frekuensi pencurian semakin 
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menurun. Hal ini disebabkan karena dengan pengelolaan huan bersama masyarakat, 

masyarakat akan merasa ikut memiliki sehingga ikut menjaga kelestarian hutan. Laju 

penurunan gangguan keamanan hutan dan peningkatan desa PHBM dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 
Grafik 2. Laju Penurunan Gangguan Keamanan Hutan dan Peningkatan Desa 
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Grafik di atas menunjukkan semakin meningkatnya desa PHBM, berakibat 

semakin menurunnya angka pencurian di KPH Telawa. Di tahun 2003 jumlah desa 

PHBM sebanyak 13 desa, tingkat pencuriannya mencapai 10.600 pohon. Tahun 2004 

jumlah desa hutan meningkat menjadi 18 desa dan tingkat pencurian menurun 

menjadi 5.504 pohon. Dan di tahun 2005 jumlah desa hutan meningkat menjadi 27 

desa, dan angka pencurian menurun menjadi 4.216 pohon. Hal ini membuktikan 

bahwa dengan pola PHBM dapat menurunkan angka pencurian. 
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4.2 Pembahasan 

A. Pencurian di KPH Telawa 

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa seiring 

perkembangan teknologi pencurian kayu mengalami peningkatan antara lain bentuk 

pencurian yang dilakukan terang-terangan dan lokasi penjarahan makin luas serta 

kualitasnya semakin meningkat ditandai dengan intensitas pencurian yang tinggi dan 

menggunakan peralatan yang canggih (Suarga Riza, 2005:78). 

Demikian halnya dengan pencurian yang terjadi di KPH Telawa, mengenai 

bentuk pencurian yang terang-terangan dengan jumlah pencuri mencapai lima kali 

lipat dari jumlah petugas pengamanan hutan mengalami kesulitan dalam melakukan 

pengamanan, tak jarang pula petugas di sandera sampai para pencuri selesai 

melaksanakan aksinya. Hal ini disebabkan karena rasio jumlah petugas keamanan 

hutan dengan ruas hutan tidak seimbang, sehingga mengakibatkan para pelaku 

pencurian dengan leluasa melaksanakan aksinya. 

Praktek pencurian kayu Perhutani dalam identifikasi lapangan melibatkan 

enam unsur pelaku utama yaitu : 1) cukong, pemilik modal, penguasa/pejabat, 2) 

masyarakat setempat atau pendatang, 3) pemilik pabrik sawmill, 4) pemegang izin 

HPH, 5) oknum aparat pemerintah, 6) penguasa asing (Suarga Riza, 2005:5). 

Demikian halnya pencurian kayu Perhutani di KPH Telawa melibatkan pihak 

Perhutani sebagai oknum pencurian, hal ini disebabkan karena para oknum Perhutani 

kurang menyadari hukum yang ada, bahkan oknum yang seperti ini bekerjasama 

dengan para pencuri untuk melakukan pencurian kayu negara. Banyaknya oknum 

yang menyalahgunakan kekuasaan, menyebabkan pencurian kayu Perhutani sulit di 
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berantas. Selain pejabat yang melakukan pencurian, masyarakat sekitar hutan juga 

terlibat, hal ini disebabkan karena mereka terdesak untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, ditambah lagi dengan adanya kenaikan BBM menyebabkan masyarakat 

semakin sulit memenuhi kebutuhan dikarenakan harga barang-barang mengalami 

kenaikan seiring kenaikan harga BBM. Sebagian besar penduduk desa hutan hanya 

bekerja sebagai petani, yang hasilnya kurang bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup 

sehari, maka mereka mencuri alternatif untuk menambah penghasilan mereka, dan 

jalan yang ditempuh adalah memanfaatkan hutan yaitu dengan cara melakukan aksi 

pencurian. Karena dengan mencuri kayu jati di hutan akan mendapatkan uang yang 

banyak dalam waktu yang singkat, karena pada dasarnya kayu jati mempunyai nilai 

jual yang tinggi. Dari hasil penjualan kayu curian tersebut mereka dapat menambah 

penghasilan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu praktek pencurian di 

KPH Telawa didukung dengan adanya para konsumen yang membutuhkan kayu jati. 

Hasil curian konsumen tersebut memilih kayu curian karena harga kayu curian lebih 

murah disbanding harga kayu jati yang resmi. Biasanya para pencuri menjual kayu. 

Hasil curian tidak dengan cara gelondongan, hal ini dimaksudkan agar asal-usul kayu 

curian di samarkan. Adapun cara yang ditempuh untuk menyamarkan kayu hasil 

curian itu adalah dengan mengolah kayu curian tersebut menjadi bahan setengah jadi, 

sehingga identitas kayu curian akan sulit di ketahui oleh petugas. 

Adanya pengrajin alat-alat yang terbuat dari bahan baku kayu menyebabkan 

semakin banyaknya para pencuri kayu jati, karena bila tidak ada konsumen kayu 

hasil curian maka kayu-kayu curian itu tidak akan mempunyai nilai jual. Pengrajin 

alat-alat rumah tangga yang menggunakan bahan baku dari kayu, biasanya lebih 
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memilih kayu curian karena harganya relatif murah sehingga akan berakibat pada 

harga jual produknya. Adapun produk yang biasa dihasilkan oleh para pengrajin alat-

alat rumah tangga oleh masyarakat sekitar hutan adalah kusen, almari, meja, kursi, 

dan lain-lain. 

Harga kayu illegal yang lebih murah menyebabkan volume dan lokasi 

penjarahan makin luas, selain itu semakin luasnya volume dan lokasi pencurian juga 

disebabkan karena letak lokasi pencurian yang dekat dengan perumahan penduduk 

atau berada di tengah desa. Seperti halnya volume dan lokasi pencurian yang terjadi 

di KPH Telawa yang paling luas adalah di BKPH Karangrayung. Hal ini disebabkan 

karena BKPH Karangrayung berdekatan dengan desa-desa hutan serta BKPH 

Karangrayung mempunyai potensi hutan jati yang masih baik. Daerah hutan yang 

rawan pencurian biasanya berdekatan dengan desa. Hal ini dikarenakan para pencuri 

lebih memilih pohon-pohon jati yang dekat dengan perumahan, dengan maksud agar 

mudah dalam pengangkutan sehingga aksi tersebut dalam waktu singkat dalam 

pengangkutan tidak diketahui oleh petugas, karena biasanya rumah-rumah penduduk 

yang dekat dengan hutan dijadikan tempat penimbunan kayu hasil curian. 

Pencurian di KPH Telawa dilakukan baik malam maupun siang hari. Tapi 

waktu yang paling rawan terjadinya pencurian di KPH Telawa adalah pada malam 

hari dan fajar. Para pencuri memilih waktu ini dengan maksud memilih waktu para 

petugas yang lengah, karena kelemahan petugas di malam hari dalam melakukan 

patroli rutin adalah melawan rasa kantuk dan dingin. Adapun alat yang digunakan 

oleh para pencuri yaitu dengan menggunakan alat yang sederhana dalam hal 

pemotongan pohon, hal ini dimaksudkan agar gergaji potong yang masih sederhana 

itu membuat aksi pencurian berjalan lancar, lain halnya dengan penggunaan gergaji 
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mesin akan membuat para petugas mengetahui sumber suara pencurian karena 

gergaji mesin saat digunakan menimbulkan suara yang keras. 

Meskipun alat yang digunakan masih sederhana tetapi alat yang digunakan 

para pencuri untuk mengkoordinasi sangat canggih yaitu dengan HP, serta para 

pencuri punya alat yang digunakan untuk membuat HT para petugas tak berfungsi. 

Hal ini menyebabkan pencurian akan lebih leluasa dilakukan. Keterbatasan peralatan 

teknis petugas membuat pengamanan hutan semakin sulit dilaksanakan. 

Frekuensi pencurian di KPH Telawa yang paling tinggi terjadi di bulan Mei. 

Hal ini disebabkan karena sejak bulan April terjadi penarikan anggota Brimob yang 

awalnya melakukan pengamanan hutan di wilayah KPH Telawa. Hal ini disebabkan 

karena terbatasnya anggaran untuk melaksanakan operasi dan pembahan personel 

pengamanan hutan. Sehingga frekuensi jumlah pencurian bertambah karena 

berkurangnya personel pengamanan hutan. 

 
B. Sebab-sebab Pencurian Kayu Perhutani di KPH Telawa 

Reboisasi dan PHBM merupakan pola penanganan kerusakan hutan akibat 

pencurian. Adapun penyebab pencurian adalah krisis ekonomi, perubahan tatanan 

politis, lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum adanya KKN, lemahnya 

sistem pengamanan hutan dan hasil hutan serta kayu hasil tebangan liar lebih murah 

)Suarga Riza, 2005:10). 

Demikian halnya pencurian kayu Perhutani di KPH Telawa disebabkan karena 

faktor ekonomi, para pencuri melakukan pencurian dikarenakan tuntutan ekonomi 

yaitu tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, padahal sebagian besar 

penduduk desa hutan hanya bekerja sebagai petani yang hanya mengandalkan 
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pemenuhan kebutuhan ekonominya dari sektor pertanian, selain itu kenaikan harga 

BBM menyebabkan harga-harga mengalami kenaikan, sedangkan pendapatan 

masyarakat desa hutan tetap mengandalkan pada sektor pertanian yang hasilnya tidak 

dapat meningkat, masyarakat yang terbentur pada masalah ekonomi berupaya 

mencari jalan keluar untuk menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan 

hidup; salah satu jalan adalah dengan cara memanfaatkan sumber daya hutan guna 

menambah penghasilan, salah satunya adalah dengan cara mencuri kayu Perhutani, 

mencari rencek, serta daun di hutan guna menambah penghasilan, padahal ketiga hal 

tersebut dapat merusak kelestarian hutan. 

Selain faktor ekonomi pencurian yang terjadi di KPH Telawa juga disebabkan 

karena lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, hal ini ditandai dengan 

penanganan pencurian yang masih bersifat sektoral serta antara aparat penegak 

hukum cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga menimbulkan ruang 

gerak yang lebih leluasa bagi para pencuri dalam melancarkan aksinya. Selain itu 

pencurian yang terjadi di KPH Telawa disebabkan karena peralatan dan persenjataan 

yang digunakan petugas dalam mengamankan hutan sudah banyak yang tidak 

berfungsi sehingga mengakibatkan pelaksanaan pengamanan kurang mempunyai 

hasil yang maksimal. Pencurian kayu Perhutani di KPH Telawa disebabkan oleh 

lemahnya sistem pengamanan hutan dan hasil hutan. Hal ini ditandai dengan tidak 

seimbangnya rasio jumlah personel pengamanan hutan dengan luas wilayah hutan di 

KPH Telawa, sehingga mengakibatkan para personel pengamanan hutan kesulitan 

dalam menangani para pencuri yang disebabkan karena luasnya area hutan dan 

minimnya jumlah personel pengamanan hutan. Selain masalah pengamanan, 
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pencurian di KPH Telawa juga didukung dengan adanya para konsumen yang 

membutuhkan kayu hasil curian karena hasil kayu curian mempunyai harga yang 

lebih murah. Para konsumen ini adalah para pemilik kerajinan yang bahan bakunya 

terbuat dari kayu, misalnya adalah pengusaha meubel, kusen, dan lain-lain. Para 

pengusaha meubel sebagai konsumen. Kayu hasil curian secara tidak langsung ikut 

mendukung aksi pencurian karena pada dasarnya bila tidak ada konsumen atau 

pembeli kayu hasil curian maka aksi pencurian tidak akan terjadi secara terus 

menerus. 

 
C. Proses Penanganan Pencurian Kayu di KPH Telawa 

Upaya pendekatan yang dilakukan guna pemberantasan pencurian yaitu dengan 

pendekatan silvikultural, pendekatan polisional, pendekatan kemasyarkatan (Suarga 

Riza, 2005:74). 

Demikian halnya dengan penanganan pencurian di KPH Telawa yang 

menggunakan pendekatan polisional yaitu proses penanganan pencurian oleh 

penyidik pegawai negeri sipil, dalam penyidikan yang dilakukan oleh PPNS 

mengalami hambatan yaitu hambatan berupa masalah pendanaan yang sangat 

terbatas, mengakibatkan PPNS dalam mengadakan penyidikan dan pengirian 

tersangka serta barang bukti ke proses selanjutnya mengalami keterbatasan. 

Dalam pendekatan polisional yang dilakukan di KPH Telawa oleh aparat-

aparat pengamanan hutan masih banyak terjadi hambatan sehingga menyebabkan 

makin meningkatkan angka pencurian, adapun sebab-sebanya adalah tindakan para 

personel pengamanan hutan, yaitu khususnya antara pihak Perhutani dan Polri pada 
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tingkat eskalasi kerawanan selama ini cenderung dilakukan secara fungsional, kurang 

adanya koordinasi antara semua instansi yang terkait dalam pengamanan hutan. 

Sedangkan cara bertindak yang dilakukan selama ini cenderung bersifat 

sektoral, kurang saling mendukung, dan tidak konsisten. Pelaku mudah berlindung 

pada oknum aparat keamanan, sehingga menimbulkan keberanian pelaku untuk 

melakukan aksi pencurian tanpa ada rasa takut, hal ini dibuktikan dengan sedikitnya 

kasus yang ditangani PPNS padahal jumlah pohon yang hilang mencapai ribuan 

pohon, berarti banyak para pelaku yang lolos dari sergapan petugas keamanan hutan. 

Kerjasama antara Perhutani dan Polri kurang maksimal hal ini disebabkan 

penyusunan dan penyiapan kekuatan kurang terkoordinasi, bahkan masing-masing 

pihak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga tidak bisa melakukan 

peningkatan kemampuannya, dalam memberantas pencurian kayu Perhutani. Selain 

hal tersebut penyebab pencurian kayu Perhutani tidak dapat dituntaskan semaksimal 

terletak pada mental sebagian petugas mudah terpengaruh oleh pelaku pelanggaran 

kejahatan terhadap hutan, terbatasnya jumlah personel serta kemampuan dan 

dukungan logistikyang terbatas mengakibatkan tingkat keberhasilan pengamanan 

hutan dari bahaya pencurian. 

Fakta tersebut bertentangan dengan upaya pemberantasan pencurian kayu dan 

peredaran hasil hutan yang harus dilaksanakan baik di tingkat pusat, daerah ataupun 

local (Suarga Riza, 2005:73). 

Pencurian kayu menyebabkan kerusakan hutan yang sangat membutuhkan 

waktu yang lama dan penanganan yang serius dalam pengembalian keadaan hutan 

yang lestari, diantaranya yaitu menggunakan pendekatan kemasyarakatan yang 
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tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan harapan timbul dorongan dalam 

masyarakat untuk tidak merusak hutan (Suarga Riza, 2005:74). 

Demikian halnya dengan pencurian yang terjadi di KPH Telawa yang 

mengakibatkan rusaknya hutan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Perhutani 

dalam rangka pengembalian fungsi hutan dan meminimalisir pencurian kayu 

Perhutani yaitu dengan reboisasi dan penciptaan pola PHBM. 

Dalam upaya pengembalian keadaan hutan lestari dengan cara reboisasi 

meliputi aspek perencenaan, reboisasi, pemeliharaan, pengamanan dan produksi. 

Pada aspek perencanaan reboisasi di KPH Telawa sudah baik karena pada tahap 

perencanaan di KPH Telawa sudah terdapat rencana reboisasi wilayah serta target 

yang harus dicapai tiap tahunnya. Sedangkan pada tahap penanaman juga sudah baik 

hal ini ditandai dengan penanaman bibit-bibit jati di area bekas pencurian dan diarea 

kerusakan. Selanjutnya pada tahap pemeliharaan reboisasi sudah cukup baik yaitu 

dengan sistem pemupukan dan penyiraman dan lain-lain. Tahap reboisasi selanjutnya 

yaitu tahap pengamanan, tahap pengamanan adalah tahap yang paling sulit,hasil 

pengamanan pohon jati di KPH Telawa di rasa sangat kurang, hal ini ditandai dengan 

makin banyaknya para pencuri kayu Perhutani yang mengakibatkan kerusakan hutan, 

dan hilangnya kayu Perhutani usia produktif. Pada tahap pengamanan, petugas 

pengamanan hutan mempunyai kemampuan yang kurang maksimal, sehingga 

mengakibatkan keamanan hutan dari kerusakan sulit diciptakan. Tahap selanjutnya 

adalah taha produksi. Tahap produksi merupakan tahap akhir dalam pengelolaan 

hutan di KPH Telawa. Tahap produksi tidak begitu banyak hasil produksinya. Hal ini 

disebabkan karena di KPH Telawa jumlah pohon jati usia produktif selalu berkurang 
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ribuan pohon setiap tahunnya. Tahap produksi sangat berkaitan erat dengan tahap 

pengamanan, karena semakin rendah tingkat pengamanan maka semakin rendah pula 

tingkat produksinya. 

Tahap reboisasi dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat hal ini 

disebabkan karena sebelum tahap penanaman bagi hutan yang akan dijadikan lokasi 

reboisasi bagian hutan tersebut menjadi hutan kosong selama 2 tahun, dan ini dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai area pertanian yang biasanya ditanami 

tanaman palawija, sistem seperti ini disebut sistem tumpangsari. Sistem tumpangsari 

dapat memberikan bantuan lahan bagi masyarakat desa hutan dalam hal pertanian, 

sehingga penghasilan masyarakat dapat meningkat. 

Reboisasi dalam rangka pengembalian kelestarian hutan mengalami hambatan 

yaitu terletak pada anggaran untuk proses reboisasi sangat terbatas, sehingga akan 

berpengaruh terhadap keberhasilan program penanaman hutan kembali tersebut. 

Selain reboisasi, upaya penanganan kerusakan hutan yaitu dengan 

menggunakan sistem pengelolaan hutan bersama masyarkat (PHBM). Program 

PHBM di KPH Telawa ditujukan untuk meminimalisir angka pencurian kayu serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dengan penanaman jiwa berbagi. 

Kelompok masyarakat yang ikut dalam perjanjian PHBM akan mendapat 25% dari 

hasil sharing kayu produksi PHBM. Tingkat keberhasilan program PHBM dapat 

dirasakan yaitu dengan menurunnya angka pencurian kayu Perhutani seiring 

meningkatnya jumlah desa PHBM. Dalam perjanjian antara desa PHBM ataupun 

pihak lain dengan pihak Perhutani didasarkan pada akta notaries. Hal ini 

dimaksudkan agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
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antarahak serta kewajiban antar pihak tercatat dengan jelas, hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari kecurangan dan hal-hal lain sehubungan dengan perjanjian 

tersebut. 

Dalam program PHBM terdapat penyuluhan yang dilakukan oleh pihak 

Perhutani kepada masyarakat. Penyuluhan pihak Perhutani KPH Telawa kepada 

masyarakat dirasa sangat kurang karena hanya dilaksanakan satu bulan sekali atau 

menigkuti dinas lain yang melakukan penyuluhan, padahal demi suksesnya program 

PHBM penyuluhan harus dilaksanakan seintensif mungkin agar kesadaran 

masyarakat terhadap kelestarian hutan meningkat. 

Kegiatan PHBM di KPH Telawa tidak berjalan sebagaimana yang 

direncanakan, karena dalam pelaksanaan program ni terdapat hambatan yaitu tingkat 

kemampuan masyarakat dalam pengelolaan hutan tidak sama, dan sumber daya 

manusia di desa PHBM masih rendah, hal ini mengakibatkan tujuan PHBM tidak 

dapat tercapai secara optimal. Selain itu hambatan juga terjadi pada pihak 

Perhutaniyaitu dalam pelaksanaan program ini antar petugas kurang adanya 

komunikasi, sehingga mengakibatkan kinerja petugas kurang maksimal dalam 

melaskanakan program PHBM. 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian maka kesimpulan uraian antara lain sebagai berikut : 

5.1.1 Cara pencurian yang terjadi di KPH Telawa ada dua bentuk yaitu 

pencurian yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan dan oleh aparat 

pengamanan hutan, serta aparat ekstern yang mengetahui seluk-beluk 

hukum. Pencurian yang terjadi di KPH Telawa terbesar baik volume, 

lokasi, maupun frekuensinya terjadi di BKPH Karang Rayung, hal ini 

disebabkan karena wilayah hutan yang berada di dekat desa serta 

mempunyai potensi kayu yang baik yang selalu dijadikan sasaran untuk 

pencurian. Adapun kualitas pencurian  yang terjadi di KPH Telawa 

sebagian besar masih menggunakan peralatan sederhana. Adapun proses 

penanganan yang dilakukan oleh pihak perhutani belum mencapai hasil 

yang maksimal, ditandai dengan masih banyaknya para pencuri yang lolos 

dari sergapan petugas, selain itu dalam hal penyidikan dan proses 

selanjutnya terdapat hambatan yaitu masalah pendanaan/anggaran yang 

terbatas. Kerjasama antar Polri dan pihak Perhutani dalam pengamanan 

hutan belum mencapai hasil yang membahagiakan, karena masing-masing 

pihak kurang terkoordinasi dengan baik, selain itu operasi-operasi yang 

dilaksanakan dalam ikatan kerjasama antara Perhutani dan Polri sering 
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mengalami kegagalan serta frekuensi operasinya pun kurang intensif 

karena hanya dilakukan sebulan sekali.  

Adapun pola pengamanan yang digunakan untuk mengatasi 

kerusakan akibat pencurian yaitu dengan reboisasi dan pengelolaan hutan 

bersama masyarakat. Masalah yang dihadapi dalam proses reboisasi yaitu 

terdapa pada masalah anggaran yang terbatas.  

5.1.2 Adapun sebab-sebab masyarakat desa melakukan pencurian hutan adalah 

terletak pada masalah ekonomi yaitu terdesaknya masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meskipun ada sebagian kecil para 

pencuri yang melakukan pencurian untuk meningkatkan kekayaan pribadi. 

Selain itu pencurian juga dilakukan oleh aparat, hal ini disebabkan 

kurangnya kesadaran para penegak hukum. Sedangkan faktor pendorong 

terjadinya pencurian kayu perhutani di KPH Telawa yaitu disebabkan 

karena rasio jumlah personil pengamanan hutan tidak sebanding dengan 

luas hutan yang ada, selain itu persenjataan dan kendaraan operasional 

banyak yang tidak berfungsi. Munculnya para calom pembeli serta harga 

kayu curian lebih murah juga menyebabkan pencurian kayu perhutani di 

KPH Telawa terus terjadi. 

5.2 Saran  

Saran yang disampaikan oleh penulis adalah: 

5.2.1 Untuk pihak Perhutani dan Polri 

Perlu dilakukan operasi yang lebih intensif supaya pencurian kayu Perhutani 

dapat diminimalisir. Selain itu para aparat perhutani tidak menyalahgunakan 
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kekuasaannya untuk menjadi pelindung, pembeli atau bahkan pelaku pencurian. 

Karena hal ini akan mengakibatkan ketidaktakutan masyarakat terhadap oknum 

aparat keamanan selam berada dalam wilayah tersebut. Selain itu antara Perhutani 

dan Polri perlu mengadakan kerjasama yang lebih terkoordinasi dan terarah 

sehingga pencurian kayu perhutani dapat diminimalisir. Intinya aparat pemerintah 

ataupun Perhutani harus bersih dan berwibawa. 

5.2.2 Untuk Masyarakat Sekitar Hutan 

Agar tidak merusak hutan yaitu dengan cara ikut berperanserta dalam 

pengelolaan hutan. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan 

Sumber Daya Hutan perlu ditingkatkan agar frekuensi pencurian dapat 

diminimalisir, serta keterlibatan tokoh masyarakat yang menjadi penentu kontrol 

sosial perlu ditingkatkan sebab nilai strategis tokoh-tokoh masyarakat lebih 

berperan dibandingkan dengan keterlibatan aparat keamanan dan pemerintah. 
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