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SARI 

Ulfah, Dani fittriya.2005.Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan 
Oleh Polisi Hutan KPH Purwodadi Kabupaten Grobogan.Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. H 
 
Kata Kunci: Penegakan Hukum dan Perlindungan Hutan. 

 Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang tak 
ternilai harganya dan wajib disyukuri. Hutan sebagai modal pembangunan 
nasional yang memiliki manfaat ekologi, sosial budaya dan berpengaruh pada 
kondisi ekonomi serta kondisi perdagangan dan industri. Kerusakan kawasan  
hutan yang terjadi di KPH Purwodadi akibat penebangan dan pencurian hasil 
hutan secara liar dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Perum 
Perhutani KPH Purwodadi, sehingga perlu adanya penangan yang sangat cepat. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
upaya yang dilakukan oleh polisi hutan atau jagawana di KPH Purwodadi dalam 
pencuriaan hasil hutan?, (2) Bagaimana langkah-langkah yang diambil polisi 
hutan atau jagawana untuk melindungi hutan?, (3) Kendala-kendala apa saja yang 
dihadapi polisi hutan atau jagawana dalam proses pengamanan pencuriaan hasil 
hutan di KPH Purwodadi? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Upaya 
yang dilakukan polisi hutan dalam usahanya menangani pencurian hasil hutan, (2) 
kendala-kendala yang dihadapi polisi hutan dalam upaya melindungi hutan di 
KPH Purwodadi, (3) Proses penanganan polisi hutan dalam pengamanan hutan. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini 
adalah polisi hutan dan masyarakat sekitar hutan sesuai dengan kebutuhan untuk 
kelengkapan data dan menjawab permasalahan. Data dikumpulkan dengan tehnik 
observasi, tehnik wawancara dan tehnik dokumentasi untuk memeriksa keabsahan 
data, pemeriksaan dilakukan dengan kriteria-kriteria keabsahan data dengan 
tehnik pemeriksaan masing-masing kriteria, sedangkan analisis datnya bersifat 
deskriptif analisis. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap 
perlindungan hutan oleh polisi hutan di KPH Purwodadi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerinath 
Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, Polisi hutan dalam 
melaksanakan kewenangannya untuk melindungi hutan dilakukan secara preemtif, 
preventif dan represif sedangkan langkah yang ditempuh polisi hutan di KPH 
Purwodadi untuk mencegah terjadinya perambahan maupun pencurian hasil hutan 
dengan membentuk suatu progarm PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat) namun kendala yang dihadapi polisi hutan di KPHPurwodadi adalah 
kurangnya sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan perlindungan 
hutan. 
 Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap 
perlindungan hutan oleh polisi hutan di KPH Purwodadi dapat disimpulkan bahwa 
dalam upaya preemtif, preventif, represif yang dilakukan polisi hutan dalam 
pelaksananannya tidak berfungsi secara baik dan fungsi hukum dari peraturan-



 

peraturan tersebut tidak mengikat sehingga tindakan-tindakan di bidang kehutanan 
dapat terjadi karena sanksi yang kurang tegas. 
 Hasil penelitian ini diharapkan agar berjalan efektif dapat diatasi antara 
lain dengan cara menambah personil polisi hutan, mengefektifkan sistem 
pengamanan, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian 
hutan, menambah sarana dan prasarana sebagai penunjang, peningkatan disiplin 
aparat perum perhutani serta meningkatkan program PHBM (pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat) dengan langkah yang demikian diharapkan kelestarian 
hutan dapat terjaga guna meningkatkan hasil hutan untuk kepentingan bersama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang 

dianugrahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak 

ternilai harganya wajib disyukuri. Hutan di Indonesia merupakan hutan 

tropika basah karena faktor geografi, hidrografi dan memiliki iklim yang 

bermacam-macam tipe dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Karenanya 

hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka 

beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat 

potensial untuk dimanfaatkan bagi pembangunan nasional dengan tujuan dapat 

memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi masyarakat Indonesia dan 

bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam yang berupa hutan. Namun 

demikian dalam pemanfaatannya banyak mengalami ancaman, tantangan, 

hambatan dan gangguan terhadap pelestarian hutan. 

Sejalan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 

landasan kontitusional dijelaskan bahwa: 

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran 
rakyat. 

 



 

 Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat 

yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia antara lain : 

1. Manfaat Ekologi 

 Bahwa pembanguann kehutanan diarahkan untuk memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan 

mengutamakan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, 

memelihara fungsi air, tanah, udara, ilkim serta memperluas kesempatan 

usaha dan lapangan kerja. 

 

2. Manfaat Sosial Budaya 

 Hutan sebagai investasi dan penatagunaan hutan untuk 

memanfaatkan status kawasan hutan, memanfaatkan hutan konservasi 

bagi penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan serta untuk 

melestariak manfaat ekosistem dan kelestarian tata lingkungan serta 

untuk melindungi plasma-plasma nutfah, keanekaragaman hayati dan 

ekosistem beserta unsur-unsurnya untuk mengembangkan cagar alam 

wisata. 

 Untuk itu harus diurus dan dikelola dilindungi dan dimanfaatkan 

secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyrakat Indonesia, baik 

generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. 

 Kerusakan yang terjadi pada sumber daya hutan di Indonesia akan 

sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, perdagangan dan industri 



 

serta keseimbangan lingkungan. Adapun pengaruhnya antara lain 

sebagai berikut: 

1. Kondisi ekonomi 

Bahwa hutan sebagai sumber pendapatan negara dan devisa 

serta memacu pembangunan daerah pengusahaan hutan menjamin 

penerimaan sebesar-besarnya bagi negara dan diselaraskan dengan 

kepentingan rakyat yang tinggal dan hidup di wilayah hutan serta 

diatur bersama pemerintah daerah setempat. 

2. Kondisi perdagangan dan industri 

Pengusahaan hasil hutan disesuaikan dengan daya dukung 

sumber daya alamnya agar kelestarian sumber daya hutan terjamin 

dan perusakan lingkungan dapat dicegah. Penganekaragaman produk 

dan produktivitas pengelolaan hasil hutan dilanjutkan agar makin 

mampu menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan 

masyrakat termasuk kebutuhan kayu untuk perumahan penduduk. 

Permintaan pasar akan hasil hutan baik di dalam maupun di luar 

negeri di usahakan dipenuhi industri perkayuan yang menghasilkan 

nilai tambah yang tinggi dengan mutu harga yang bersaing. 

Kerusakan hutan terjadi karena rendahnya kesadaran dalam 

memperhatikan ekosistem antara lain adanya penebangan liar, 

pencurian hasil hutan, pembakaran hutan dan pemburuan satwa 

hutan. 



 

Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 

1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kehutanan, Kesatuan 

Pemangkuan Hutan ( KPH ) Purwodadi sebagai bagian dari Perum 

Perhutani Unit I Jawa Tengah berkewajiban mengelola dan mengatur 

kawasan dan hasil hutan sehingga kawasan hutan di Kesatuan 

Pemangkuan Hutan di KPH Purwodadi dapat bermanfaat optimal, 

berkesinambungan dan lestari berdasarkan pengamatan dilapangan 

kerusakan hutan di KPH Purwodadi sudah sangat memperihatinkan 

sehingga perlu adanya perhatiaan yang sangat serius terhadap 

masalah ini akan dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi 

pelestarian lingkungan alam maupun pemasukan keuangan kas 

negara. 

 Kerusakan kawasan hutan yang berada di wilayah Kesatuan 

Pemangkuan Hutan ( KPH ) Purwodadi penyebab utamanya adalah 

penebangan dan pencurian hutan secara liar yang dilakukan secara 

perorangan, maupun penjarahan secara massal sehingga 

mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Perum Perhutani 

Unit I Jawa Tengah di Kesatuan Pemangkuaan Hutan (KPH ) 

Purwodadi akibat penjarahan yang dilakukan oleh warga masyarakat 

sangat besar sekali jumlahnya sehingga perlu adanya penanganan 

yang sangat cepat dan ditanggulangi dengan cara yang sangat cepat 

pula sehingga tidak akan menimbulkan kerugian yang sangat besar 

bagi Perum Perhutani pada khususnya dan pemerintah serta warga 

masyarakat pada umumnya. 



 

1.2   Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

 Penegakan hukum terhadap perlindungan hutan merupakan suatu 

perbuatan yang memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar yang 

erusaha merusak kelestarian hutan. Penegakan hukum dalam hal ini 

berkaitan dengan kewenangan polisi kehutanan berdasarkan PP Nomor 28 

Tahun 1985. 

 Meskipun terjadinya penebangan dan pencurian kayu secara liar yang 

berada di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwodadi sudah 

dilakukan secara tegas akan tetapi dalam upaya dan proses penangannya 

jauh dari memuaskan. Hal ini dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi 

polisi kehutanan diantaranya kurangnya sarana dan prasarana yang tidak 

memadai, kurangnya personil dalam pengamanan serta peralatan yang 

kurang memadai dan keuangan yang kurang cukup. Dan hal tersebut dari 

tahun ke tahun semakin menunjukkan peningkatan yang cukup 

memperhatikan dan menyebabkan kerugian yang cukup besar pula bagi 

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah di Kesatuan Pemangkuan Hutan 

(KPH) Purwodadi. 

 Namun demikian penelitian ini hanya membatasi pada upaya-upaya yang 

dilakukan oleh polisi kehutanan ,langkah-langkah serat kendala-kendal yang 

dihadapi polisi kehutanan dalam melindungi hutan. 

 

1.3  Perumusan Masalah 
 Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas maka 

permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 



 

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh polisi kehutanan atau 

jagawana Purwodadi dalam penanganan  pencurian hasil hutan?  

2. Bagaimanakah langkah – langkah yang diambil oleh polisi kehutanan 

atau jagawana untuk melindungi hutan ? 

3. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi polisi kehutanan atau 

jagawana dalam proses penanganan pencurian hasil hutan di KPH 

Purwodadi? 

  

1.4  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui upaya – upaya yang telah dilakukan oleh polisi 

kehutanan dalam usahanya menangani  pencurian hasil hutan 

2. Untuk mengetahui proses penanganan yang dilakukan oleh polisi 

kehutanan terhadap  yang berkaitan dengan hutan  

3. Untuk mengetahui kendala – kendala apa saja yang dihadapi polisi 

kehutanan dalam upaya dan proses penaganan terhadap tindak pidana 

pencurian maupun pengrusakan hutan  

 

1.5  Manfaat Penelitian 

   Manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bersifat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi 

awal bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis 



 

b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan 

ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai penanganan 

polisi kehutanan atau jagawana terhadap perlindungan hutan, 

sehingga permasalahan tersebut tidak semakin memperihatinkan 

 

2. Bersifat Praktis 

 Dapat dijadikan sebagi bahan kajian dalam meningkatkan dan 

memperbaiki kinerja polisi kehutanan atau jagawana dalam penanganan  

pencurian hutan atau pengrusakan terhadap hutan. 

 

1.6  Landasan Operasional 

 Maksud dari penegasan istilah adalah untuk menghindari kemungkinan 

salah pengertian atau kekeliruan dalam menafsirkan judul skripsi ini maka 

perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan yaitu: 

1. Penegakan Hukum 

 Penegakan adalah perbuatan (hal dsb) menegakkan (WJS. 

Purwodarminto 2002:1031). 

 Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang 

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyrakat yang 

dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib (J.C.T Simorangkir S.H.) 

 Jadi penegakan hukum adalah suatu perbuatan yang bersifat 

memaksa untuk mengatur segala tingkah leku manusia dalam pergaulan 



 

hidup masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar 

peraturan tersebut. 

 

2. Perlindungan Hutan  

 Perlindungan adalah Tempat berlindung, perbuatab (hal dsb) 

melindungi, pertolongan (W.J.S Purwodarminto 2002:600) 

Hutan adalah Tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohonan (biasanya 

tidak dipelihara orang, tetapi ada juga yang ditanami pohon-pohonan) 

(W.J.S Purwodarminto) 

 Perlindungan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 

1999 adalah Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat 

dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi 

dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 

 Jadi perlindungan hutan adalah Usaha untuk mempertahankan dan 

menjaga suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber 

daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. 

 

3. Polisi kehutanan 

 Polisi Kehutanan atau Jagawana adalah Pegawai negeri sipil 

dilingkungan Departemen Kehutanan dan instansi lainnya yang diberi 

tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat 



 

yang berwenang untuk melakukan perlindungan dan perlindungan hasil 

hutan. 

4. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 

 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) adalah Kesatuan Pemangkuan 

Hutan di Purwodadi merupakan suatu wilayah kerja dari administrasi 

pemerintahan dibidang kehutanan. 

 

1.7  Sistematika Skripsi 

 Agar lebih mudah dimengerti dalam mengikuti uraian skripsi ini, maka 

dibagi tiga bagian sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. Bagian depan, berisi : 

 Halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan ketulusan, 

pernyataan, motto dan persembahan ,prakata, sari, daftar isi dan daftar 

lampiran. 

2. Bagian isi terdiri dari : 

Bab I :   Pendahuluan berisi tentang latar belakng, identifikasi dan 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

landasan operasional dan sistematika skripsi. 

Bab II : Penelaahan kepustakaan yang berisi uraian tentang pengertian 

hutan, perlindungan hutan, polisi kehutanan atau jagawana, 

pencurian hasil hutan .  

Bab III : Metode penelitian membahas tentang dasar penelitian, lokasi 

penelitian, fokus atau variabel penelitian, sumber dat 



 

penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, keabsahan data, 

metode analisis data, prosedur penelitian. 

Bab IV :  Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang data-data 

yang ditemukan dalam penelitian dan pembahasan terhadap 

data-data tersebut. 

Bab V : Kesimpulan dan saran berisi uraian tentang kesimpulan-

kesimpulan yang diperoleh dari penrlitian dan saran-saran 

yang diberikan terhadap pihak-pihak yang terkait yang 

berhubungan dengan temuan penelitian. 

3. Bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran 

 

 

 

  



 

BAB II 

 

PENELAAH KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA TEORITIK 

 
 

2.1 HUTAN  
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1967 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) yang telah 

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Hutan. Yang disebut dengan hutan adalah suatu lapangan 

pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan 

hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. 

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional yang memiliki 

arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, 

pembangunan dan lingkungan hidup. Hutan memiliki berbagai manfaat bagi 

kehidupan baik manfaat  langsung dirasakan maupun manfaat tidak 

langsung, manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin 

eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal (Setia Zain, Alam 

1998 : 02) 

Berdasarkan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) yang telah diperbaharui dengan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hutan dan 

Kawasan Hutan. Pembinaan Hutan bertujuan untuk mencapai manfaat yang 

sebesar – besarnya serta serba guna dan lestari, baik langsung maupaun 

tidak langsung dalam usaha membangun masyarakat Indonesia yang adil 



 

dan makmur berdasarkan Pancasila. Karena itu, aspek pembinaan hutan 

merupakan kesatuan yang utuh antara aspek yuridis, aspek teknis, aspek 

manajemen, aspek administrasi. 

Sedangkan menurut fungsinya hutan dapat dibedakan menjadi 4 

(empat) berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 yaitu : 

1. Hutan Lindung 

 Adalah kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat fisik 

wilayahnya, perlu adanya pembinaan untuk tetap dipertahankan. 

2. Hutan Produksi 

 Adalah areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan 

hutan dan berfungsi agar dapat diperoleh hasil hutan bagi kepentingan 

konsumsi masyarakat, industri dan ekspor 

3. Hutan Suaka Alam 

 Adalah kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat pisik 

wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa 

4. Hutan Wisata 

 Adalah kawasan hutan berdasarkan karena keadaan dan sifat 

wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan untuk 

pengembangan pendidikan, rekreasi wisata dan berburu. 

Makna hutan itu sendiri adalah sebagai bagian ekosistem yang sangat 

penting didalam pengelolan lingkungan hidup, menjadikan usaha konservasi 



 

hutan sebagai bidang yang tercakup di dalam tugas umum pembangunan 

(Setia Zain,Alam 1997:05). 

Untuk itu perlunya pengembangan lingkungan dalam melestarikan 

sumber- sumber alam agar bisa dimanfaatkan secara terus – menerus oleh 

generasi demi generasi serta mencegah kemerosotan mutu dan 

meningkatkan mutu lingkungan sehingga lebih berkualitas serta 

membimbing manusia dari posisi perusak lingkungan menjadi pembina 

lingkungan (Tobing,M.L 1983:16).  

Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan, 

penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan secara serbaguna dan lestari 

di seluruh wilayah RI untuk kepentingan : 

1. Pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta 

pemeliharaan kerusakan pada tanah. 

2. Produksi hasil hutan dan pemasarannya di gunakan untuk memenuhi 

kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya guna keperluaan 

pembanguann industri serta eksport. 

3. Sumber utama pencahariaan yang bermacam – macam bagi rakyat 

didalam dan disekitar hutan. 

4. Perlindungan alam hayati dan alam khas guna kepentingan ilmu 

pengetahuan, pertahanan nasioanl, rekreasi, dan pariwisata. 

5. Transmigrasi, pertaniaan, perkebunaan dan peternakan. 



 

Untuk memperoleh manfaat yang sebesar – besarnya dari hutan secara 

lestari ditetapkan wilayah – wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dengan 

luas yang cukup dan letak yang tepat.  

 

2.2 PERLINDUNGAN HUTAN 
Perlindungan hutan yang pengaturannya diatur dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1967 yang telah diperbaharui dengan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 dalam perkembangannya telah mempunyai 

beberapa peraturan pelaksana yang dapat digolongkan dari beberapa 

ketentuan antara lain : 

1. Pelindungan hutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

1985. 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindungan 

hutan adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kehutanan 

Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Tahun 1985 Tentang 

perlindungan hutan yang melindungi antara lain : 

a. Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan, hutan lainnya yaitu: 

Penataan batas dilakukan terhadap setiap areal hutan yang telah 

ditunjuk sebagai kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku kecuali dengan kewenangan yang sah 

menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan setiap 

orang dilarang memotong, memindahkan, merusak atau 

menghilangkan tanda batas kawasan hutan. 



 

Semua hutan yang telah ditentukan peeruntukannya itu harus 

dipasang pal-pal batas yang terbuat dari beton dengan ukuran 

10x10x10 cm atau kelas kayu awet I atau awet II dengan ukuran 

15x15x130 cm. Tujuan pemasangan pal batas ini adalah sebagai 

pemberitahuan kepada masyarakat bahwa hutan itu telah ditentukan 

sebagai kawasan hutan atau hutan cadangan. Dengan demikian 

semua masyarakat dilarang untuk memotong, memindahkan, 

merusak atau menghilangkan pal batas tersebut disamping itu 

masyarakat juga dilarang untuk menduduki atau mengerjakan 

kawasan hutan. 

Tetapi apabila masyarakat tetap menduduki dan mengerjakan 

hutan tersebut dengan sengaja yang bersangkutan dapat dijatuhi 

sanksi pidana selama sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya 

Rp. 100.000.000,- (pasal 18 ayat 1 PP Nomor 28 Tahun 1985). 

Sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku bersifat alternatif, 

artinya bahwa  pelaku hanya dapat dikenakan satu macam sanksi 

yaitu antara sanksi pidana penjara atau denda apabila pelaku telah 

dijatuhi hukuman penjara maka tidak perlu membayar denda.      

Penggunaan  kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan 

peruntukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1967, kawasan hutan dan hutan cadangan 

dilarang dikerjakan atau diduduki tanpa izin Menteri. 

 



 

b. Perlindungan tanah hutan 

Kegiatan yang dapat merusak tanah disekitar kawasan hutan 

adalah  eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil 

bahan-bahan galian yang dilakukan didalam kawasan hutan atau 

hutan cadangan diberikan oleh instansi yang berwenang setelah 

mendapat persetujuan dari menteri, dalam hal penetapan areal yang 

bersangkutan sebagai kawasan hutan dilakukan setelah pemberian 

izin eksplorasi maka pelaksanaan lebih lanjut kegiatan ekplorasi dan 

ekploitasi tersebut harus sesuai dengan petunjuk menteri. Di dalam 

kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan 

hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan 

kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang 

dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan. 

Kelestarian sumber air didalam kawasan hutan, hutan cadangan 

dan hutan lainnya harus dipertahankan. Siapa pun dilarang 

melakukan penebangan pohon dalam radius atau jarak tertentu darai 

mata air, tepi jurang, waduk hutan, hutan cadangan dan hutan 

lainnya. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud diatur lebih lanjut 

oleh menteri setelah mendengar pendapat menteri yang bertanggung 

jawab dalam bidang perairan. 

Tujuan adanya izin tersebut adalah untuk mencegah terjadinya 

kerusakan tanah disekitar kawasan hutan, hutan cadangan maupun 

hutan lainnya. Apabila tanah disekitar hutan rusak hutan akan 



 

kehilangan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 Jo undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999. Dengan demikian tanah disekitar kawasan hutan, hutan 

cadangan, maupun hutan lainnya perlu dijaga dan dicegah dari 

ekplorasi dan ekploitasi, pemungutan hasil hutan dengan 

menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan 

penebangan pohon yang terlalu dekat dari mata air, jurang, waduk, 

sungai dan anak sungai.  

 

c. Perlindungan terhadap kerusakan hutan 

Perlindungan tanah hutan adalah suatu usaha untuk menjaga dan 

mempertahankan tanah disekitar kawasan hutan, hutan cadangan, 

maupun hutan lainnya.  

Selain dari petugas kehutanan atau orang-orang yang karena 

tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada dalam kawasan 

hutan, siapa pun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan 

untuk memotong, membelah, membakar hutan tanpa izin dari pejabat 

yang berwenang. Masyarakat disekitar hutan mempunyai kewajiban 

ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan 

diatur dengan Peraturan daerah tingkat 1 dengan memperhatikan 

petunjuk menteri. 

Perlindungan terhadap kerusakan hutan merupakan usaha untuk 

menjaga, melindungi hutan dari kerusakan yang disebabkan karena 



 

perbuatan manusia, ternak, daya alam, hama dan penyakit. Dari 

tindakan-tindakan tersebut yang perlu dikemukakan disini adalah 

kebakaran hutan, kebakaran terhadap hutan mengakibatkan 

kerugiaan dan kerusakan yang sangat besar tidak saja bagi 

masyarakat yang bermukim disekitar kawasan hutan tetapi juga 

menimbulkan kerugian yang besar pula bagi Negara. 

Pengaruh negatif kebakaran hutan adalah rusaknya kawasan 

hutan seperti: 

a. Matinya biji dan tanaman muda 

b. Matinya pohon atau batang dalam bentuk cacat kecil pada kulit 

sampai terbakarnya eluruh pohon, kematian pohon biasanya 

karena kematian kambium yaitu jaringan antara kulit dan kayu 

c. Mengurangi nilai estetika hutan 

d. Rusaknya habitat binatang liar dan rumput-rumput untuk 

penggembalaan  

e. Hilangnya fungsi perlindungan hutan karena terbakarnya tajuk, 

akibatnya erosi akan lebih mudah terjadi karena air hujan yang 

tidak tertahan 

f. Musnahnya rumah-rumah dan ancaman terhadap jiwa manusia 

sekitar kawasan hutan (Salim 2003:118). 

Hal-hal yang memudahkan terjadinya kebakaran adalah: 

1. Daun-daun kering atau serasah diatas hutan (misalnya hutan jati). 



 

2. Tumbuhan liar (weeding) seperti rerumputan, alang-alang, 

gelagah dan semak-semak. 

3. Tanaman muda . 

4. Tanah yang mudah terbakar (tanah gambut). 

5. Topografi. 

6. Tipe hutan berkaitan dengan jenis hutan, pada hutan-hutan 

tropika basah seperti pegunungan dijawa barat dan sumatra 

jarang terjadi kebakaran hutan berbeda halnya dengan hutan 

musim dijawa barat bagian utara, jawa tengah, jawa timur dan 

nusa tenggara yang memiliki musim kering dan musim ini 

memudahkan terjadinya kebakaran hutan. 

7. Tinggi dari permukaan laut, semakin tinggi hutan dari permukaan 

laut semakin dingin dan basah maka bahaya kebakaran hutan 

semakin berkurang (Salim 2003:119). 

Sedangkan yang menjadi sumber kebakaran hutan adalah petir, 

titik api dari lokomotif serta perbuatan manusia yang disengaja dan 

tidak disengaja. Yang disengaja seperti sabotase sedang tidak 

disengaja seperti pembakaran alang-alang, pembakaran hama untuk 

kepentingan pertanian. 

Untuk mengantisipasi kebakaran dan hutan perlu dilakukan 

upaya-upaya antara lain: 

a. Menghindarkan tumbuh-tumbuhan liar dengan mempertahankan 

penutupan tajuk (menanam tanaman). 



 

b. Memangkas tumbuh-tumbuhan pada musim kemarau. 

c. Membuat jalur penahanan api disekeliling pinggiran jalan. 

d. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat disekitar hutan. 

e. Mengadakan pengawasan (perondaan dan komunikasi yang 

cepat). 

d. Perlindungan hasil hutan 

Untuk melindungi hak-hak negara yang berkenan dengan hasil 

hutan maka terhadap semua hasil hutan diadakan pengukuran dan 

pengujian. Hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah 

merupakan dasar perhitungan penetapan besarnya pungutan negara 

yang dikenakan, untuk membuktikan sahnya hasil hutan dan telah 

terpenuhinya kewajiban-kewajiban pungutan negara yang dikenakan 

hingga dapat digunakan atau diangkut hasil hutan tersebut harus 

mempunyai surat keterangan yang sah. Ketentuan mengenai surat 

keterangan sahnya hasil hutan serta tata cara untuk memperolehnya 

diatur oleh menteri. 

Perlindungan hasil hutan diatur dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985. Kemudian diatur lebih lanjut 

dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

650/Kpts.II/19990 Tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan. 

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 berbunyi: 

(1) Untuk melindungi hak-hak negara yang berkenaan dengan hasil 
hutan maka terhadap semua hasil hutan harus diadakan 
pengukuran dan pengujian. 



 

(2) Hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah merupakan 
dasar perhitungan penetapan besarnya pungutan negara yang 
dikenakan terhadapnya. 

(3) Ketentuan mengenai pengukuran dan pengujian hasil hutan diatur 
lebih lanjut oleh Menteri. 

 
Perlindungan hasil hutan merupakan usaha untuk menjaga dan 

melindungi hak-hak terhadap hasil hutan, dimana hasil hutan harus 

diadakan pengukuran dan pengujian. Pengukuran dan pengujian 

adalah suatu kegiatan optimalisasi penetapan jenis, ukuran (volume/ 

berat) dan penetapan kualitas hasil hutan (Pasal 1 ayat a Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor 650/Kpts-II Tentang Pengukuran dan 

Pengujian Hasil Hutan). 

Manfaat pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah untuk 

menentukan besarnya pungutan Negara yang akan dikenakan kepada 

peerusahaan, apakah itu pemegang izin hak pengusahaan hutan, hak 

pengujian, hasil hutan, hak pengusahaan huta tanaman 

industri,pemegang izin pemanfaatan kayu(IPK) maupun pemegang 

izin sah lainnya. 

Yang menyelenggarakan pengukuran dan pengujian hasil hutan 

adalah perusahaan itu sendiri, sedangkan yang bertindak sebagai 

penguji hasil hutan (PHH) adalah orang yang memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

a.  Tenaga ahli yang sah dan berwenang. 

b.  Berasal dari perusahaan. 

c.  Ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan pengusahaan hutan. 



 

Berdasarkan laporan produksi dari penguji hasil hutan dan 

pengawas penguji hasil hutan, pejabat penagih menerbitkan surat 

perintah pembayaran biaya pengukuran dan pengujian kepada 

pemegang izin hak pengusahaan hutan, HPHH, hak pengusahaan 

hasil hutan tanaman industri, pemegang izin IPK( izin pemanfaatan 

kayu) dan pemegang izin yang sah lainnya (Salim 2003:119). 

Besarnya biaya pengujian dan pengukuran kayu berkisar antara 

Rp.400.000/ton sampai dengan Rp.10.000/ton dan hal ini tergantung 

jenis hasil hutan yang akan diuji dan diukur ( pasal 4 ayat 3 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 650/Kpts-II/1990). 

  

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  

Pelaksananan Kewenangan Perlindungan Hutan dalam Undang-

Undang ini diatur dalam Bab XI tentang penyidikan yaitu pasal 39 ayat 1 

disebutkan selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia juga 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan departemen yang 

lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemya, diberi wewenang khusus 

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan 

tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya. Pada ayat (2) disebutkan bahwa kewenangan penyidik 



 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewenangan 

penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1983 Tentang Zone Ekonomi Eklusif  Indonesia dan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. Pada ayat (3) disebutkan 

penyidik berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang 

diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam 

hayati, memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan 

suaka dan kawasan pelestarian alam, melakukan penggeledahan dan 

penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya 

alam hayati dan ekosistemnya, meminta keterangan dan barang bukti 

dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang 

konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya  kemudian 

membuat dan menandatangani berita acara dan menghentikan 

penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak 

pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup 

Pelaksanaan kewenangan perlindungan hutan dalam Undang-

Undang ini diatur dalam Bab IV tentang wewenang pengelolaan 

lingkungan hidup pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pengelolaan 

lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh 

perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh Menteri. Pada ayat (2) 

yaitu mengenai tugas, fungsi, wewenang dan susunan organisasi serta 



 

tata kerja kelembagaan dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

keputusan presiden. Di dalam ayat (12) disebutkan bahwa untuk 

mewujudkan keterpaduan dan kelestarian pelaksanaan kebijaksanaan 

nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan dapat melimpahkan wewenang tertentu 

pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah. 

Mengikutsertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah 

pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup didaerah. Pada 

ayat (2) mengenai ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.   

 

4. Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan 

Keberhasilan pembangunan dibidang kehutanan tidak saja 

ditentukan oleh aparatur yang cakap dan terampil, tetapi harus juga 

didukung dengan peran serta masyarakat. 

Perlunya peran serta masyarakat dalam perlindungan adalah 

didasari pemikiran bahwa dengan adanya peran serta tersebut dapat 

memberikan informasi kepada pemerintah khususnya Menteri 

Kehutanan dan mengingatkan kesediaan masyarakat untuk menerima 

keputusan. 

Informasi yang diberikan atau disampaikan masyrakat kepada 

pemerintah beserta alat perlengkapannya sangat penting, karena dengan 

informasi tersebut pemerintah dapat merencanakan peruntukan, 



 

menyediakan dan penggunaan hutan secara serbaguna dan lestari 

diseluruh Indonesia. Sedangkan manfaat bagi masyarakat yang telah ikut 

berperan dalam bidang kehutanan atau cenderung untuk memperhatikan 

kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri 

dengan keputusan. Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan 

akan banyak mengurangikemungkinan yang timbul pertentangan asal 

peran serta masyarakat dilaksanakan pada saat yang tepat. 

Kewajiban peran serta masyarakat di dalam bidang kehutanan 

diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang 5 Tahun 1967 ditegaskan 

bahwa: 

Untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan ini dengan 
sebaik-baiknya maka rakyat diikut sertakan  (Salim 2003:122). 
 

Selanjutnya didalam penjelasannya disebutkan bahwa kewajiban 

melindungi hutan adalah bukan kewajiban dari pemerintah semata-mata, 

akan tetapi merupakan kewajiban dari seluruh rakyat, karena fungsi 

hutan itu menguasai hajat hidup orang banyak. Ketentuan ini hanya 

mengikat kegiatan di bidang kehutanan sedangkan dalam tahap 

perencananan dan penilaiannya masyarakat kurang dilibatkan terbukti 

dalam rencana penentukan dan pengukuhan hutan yang menentukan 

secara pihak, sehingga dalam penentuaannya sering terjadi konflik 

dengan masyarakat. 

Di samping itu diatur pula dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan yaitu : 



 

Masyarakat sekitar hutan mempunyai kewajiban ikut serta dalam 
usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan (Setia Zain, Alam 
1997:62). 
 

Dalam usaha perlindungan sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya, rakyat diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah dalam 

berbagai kegiatan yang berdaya guna. Untuk itu pemerintah 

menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran akan konservasi sumber 

daya alam dikalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan sesuai 

aspirasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Selain itu setiap orang 

terutama bagi mereka yang hidup disekitar hutan wajib membantu, 

mencegah dan memadamkan kebakaran hutan. Dengan demikian 

keterlibatan masyarakat dalam mencegah dan memadamkan kebakaran 

hutan sangat penting dalam menjaga kelestariaan hutan (Setia Zain, 

Alam 1997:62). 

Di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

Tentang kehutanan ditentukan bahwa masyarakat berkewajiban untuk 

ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan 

kerusakan. 

Usaha perlindungan hutan melaui berlakunya aturan-aturan hukum 

diatur pula hak-hak masyarakat terhadap usaha-usaha pengelolaan hutan 

diantaranya: 

(a) Pelaksanaan hak-hak masyarakat, hukum adat dan anggota-

anggotanya serta hak-hak untuk perseorangan untuk mendapatkan 



 

manfaat dari hutan baik langsung maupun tidak langsung yang 

didasarkan atas sesuatu peraturan hukum sepanjang menurut 

kenyataannya masih ada tidak boleh mengganggu tercapainya 

tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Undang-Undang (Pasal 17 

UUPK). 

(b) Hak-hak masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya memungut 

hasil hutan yang didasarkan karena suatu peraturan hukum sepanjang 

menurut kenyataannya masih ada pelaksanaannya perlu diterbitkan 

sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pengusahaan hutan (Pasal 6 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang 

Pengusahaan hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan) 

(c) Demi keselamatan umum didalam areal hutan yang sedang 

dikerjakan dalam rangka pengusahaan hutan pelaksanaan hak rakyat 

untuk memungut hasil hutan di bekukan dalam Pasal 6 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Tentang Hak 

Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Setia Zain, 

Alam 1997:63).   

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting 

dalam pembangunan bangsa dan negara. Sehingga agar dapat 

memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat perlu di jaga dan dipertahankan serta dilindungi 

agar hutan dapat berfungsi dengan baik (salim 2003:113) 



 

Di dalam Pasal 47 UU Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa 

perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :  

a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil 

hutan yang disebabkan perbuatan manusia, tenak, kebakaran, daya – 

daya alam,  hama serta penyakit. 

b. Mempertahankan dan menjaga hak – hak negara, masyarakat dan 

perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan investasi serta 

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 

Ginanjar Kartasasmita (makalah: 1994) berpendapat bahwa: 
masyarakat tradisional sejak lama memahami perlunya dan berusaha 
melindungi lingkungan hidupnya berupa hutan dan alam sekitarnya 
melalui berbagai aturan adat tidak tertulis. Peranan sumber daya hutan 
dalam peningkatan fungsi lingkungan hidup tersebut mencakup pula 
pengembangan manfaat perlindungan bagi kesejahteraan masyarakat 
tradisional. 
 

Sedangkan untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara 

atas hutan dan hasil hutan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 untuk menjamin 

terselenggaranya perlindungan hutan dan kehutanan sesuai dengan sifat 

pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus atau disebut juga 

dengan petugas jagawana. 

Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus menurut Pasal 16 

ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 1985, bahwa polisi kehutanan atau 

jagawana berwenang untuk: 

Mengadakan patroli atau perondaan di dalam kawasan hutan dan wilayah 

sekitar hutan (kring). 



 

Memeriksa surat – surat atau dokumen yang berkaitan dengan 

pengangkuatn hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah 

sekitar hutan (kring) dan daerah – daerah lain yang oleh pemerintah 

daerah di tentukan sebagai wilayah kewenangan pejabat tersebut 

memeriksa hutan. 

Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang 

menyangkut hutan dan kehutanan. 

Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana dibidang 

kehutanan. 

Dalam hal tertangkap tangan wajib menagkap tersangka untuk diserahkan 

kepada penyidik polri. 

Membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana 

dibidang kehutanan. 

Dalam Pasal 18 PP Nomor 28 Tahun 1985 yang mengatur 

perlindungan hutan ada beberapa ketentuan pidana antara lain: 

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) 

atau pasal 9 ayat (2) dalam hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan 

lindung pasal 10 ayat (1) di hukum dengan pidana penjara selama – 

lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak – banyaknya 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). 

2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 6 ayat (10 

atau pasal 9 ayat (2) didalam hutan yang bukan hutan lindung, 

dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya 5 (lima tahun atau 



 

denda sebanyak – banyaknya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta 

rupiah) 

3. Barang siapa : 

a. Melanggar ketentuan pasal 5 ayat (2) atau pasal 7 ayat (1) ayat 

(2) ayat (3)atau pasal 8 ayat (2) atau 

b. Karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan di pidana 

kurungan selama- lamanya 1 (satu tahun atau denda sebanyak – 

banyaknya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) 

4. Barang siapa dengan sengaja : 

a. Melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) 

b. Melanggar ketentuan pasal 9 ayat (3) 

c. Melanggar ketentuan pasal 11 ayat (1) 

d. Memiliki dan atau menguasai dan ataupun mengangkut hasil 

hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan 

sebagimana di maksud dalam pasal 14 ayat (1), sedangkan hasil 

hutan yang berbentuk bahan mentah tersebut sudah dipindahkan 

dari tempat pemungutannya. 

5.  Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) 

atau Pasal 9 ayat (1), dipidana denag pidana kurungan selama – 

lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya 

Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah). 



 

6. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ayat (2) 

ayat (3) adalah kejahatan, sedangkan perbuatan sebagimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) adalah pelanggaran. 

7. Semua denda yang diperoleh dari dan semua alat atau benda yang 

dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana 

dimaksud dalam pasal ini dapat dirampas untuk negara. 

Upaya perlindungan hutan dan kehutanan banyak menghadapi 

ancaman, tantangan, hambatan,dan gangguan. Oleh karena itu perlu sifat 

preventif dan represif hal ini harus dilakukan dalam rangka menjaga 

kelestarian dan fungsi hutan, perlindungan hutan menjadi tanggung 

jawab antara pemerintah dan seluruh warga masyarakat terutama yang 

langsung berkepentingan dengan hutan dan kehutanan.  

 

2.3    POLISI HUTAN ATAU JAGAWANA 

Polisi hutan atau Jagawana adalah Pegawai Negeri Sipil 

dilingkungan Departemen Kehutanan dan instansi lainnya yang diberi tugas 

dan tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang 

berwenang untuk melakukan perlindungan dan perlindungan hasil hutan. 

Dirumuskan didalam Pasal 15 ayat ( 2 ) UU No. 5 Tahun 1967 

(UUPK ) bahwa untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan 

sesuai dengan sifat dan pekerjaannya diberi wewenang kepolisian khusus. 

Selanjutnya pelaksanaan dari pemberiaan wewenang ini diatur bersama 

antara Menteri kehutanan dan Kapolri. 



 

Dalam rangka terselenggaranya penegakan hukum yang pada 

prinsipnya bersifat koordinasi fungsional maka antara Polhut dan Polri 

dalam hubungan koordinasi ditetapkan melalui keputusan Kapolri Nomor 

242 tertanggal 24 November 1981 tentang tugas fungsi dan peranan Polhut. 

Adapun ketetapan Kapolri diantaranya sebagai berikut: 

a. Polhut atau Jagawana melakukan penegakan hukum dengan wewenang 

khusus yang diberikan oleh undang-undang yang pelaksanaannya harus 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana yang 

berlaku. 

b. Fungsi Polhut atau Jagawana meliputi segala usaha dan kegiatan 

penegakan hukum dibidangnya masing-masing terutama langkah 

penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan 

yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

c. Polhut atau Jagawana sebagai aparat penegak hukum baik secara 

preventif maupun represif dalam bidang masing-masing agar 

menerapkan sanki-sanki pidana berdasarkan ketentuan yang tercantum 

dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. 

d. Polhut atau Jagawana adalah patner Polri dalam melaksanakan tugas 

preventif maupun represif dalam rangka penegakan hukum. 

Selanjutnya ditegaskan bahwa petugas Polhut atau Jagawana 

kehutanan dalam menjalankan tugas-tugas pengamanan hutan apabila 

menemukan terjadinya kejahatan, pelanggaran terhadap aturan  perundang-



 

undangan kehutanan dapat melakukan tindakan represif sesuai ketentuan 

UU No.8 Tahun 1981 Tentang penetapan aturan acara pidana dilaksanakan 

dibawah koordinasi dan pembinaan Kapolri. Sedangkan berlakunya PP 

nomor 28 Tahun 1985 Tentang perlindungan hutan semakin memperkuat 

fungsi dan kewenangan Polisi khusus kehutanan. 

Adapun tugas-tugas pokok polisi kehutanan atau jagawana antara 

lain : 

a Menegakkan dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan 

yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama 

dan penyakit. 

b Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil 

hutan. 

Sedangkan fungsi Polisi kehutanan atau Jagawana antara lain : 

a Menjaga keutuhan batas kawasan hutan 

b Melarang penduduk dalam pengerjaan lahan hutan tanpa ijin dan 

kewenangan yang sah 

c Melarang pengelolaan tanah hutan secara tidak sah yang dapat 

menimbulkan kerusakan tanah  

d Melarang penebangan hutan tanpa ijin 

e Melarang pemungutan hasil hutan dan pemburuan satwa liar tanpa ijin 

f Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan serta melarang 

pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah 

g Melarang pengangkutan hasil hutan dan satwa liar tanpa ijin 



 

h Melarang pengembalaan ternak, atau pengambilan rumput dan 

pakanan ternak lainnya yang sesupa dari dalam huatn kecuali tempat-

tempat yang disediakan untuk keperluan tersebut. 

i Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang 

disebabkan daya alam, hama dan penyakit 

j Melarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong 

dan membelah pohon dikawasan hutan  

k Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan 

lingkungannya ( ekosistem ) 

l Mencegah terjadinya kerusakan terhadap bangunan- bangunan dalam 

rangka upaya konservasi tanah dan air 

Selanjutnya dalam hal didapatkan suatu peristiwa yang diduga 

merupakan tindak pidana, 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 personil terdepan 

dalam tugas pembinaan atau perlindungan hutan ditempatkan disatuan tugas 

masing-masing. Bagi Jagawana atau Polhut dalam satuan tugas mobil 

ditempatkan dibawah unit pelaksanaan teknis ( UPT ) dibawah cabang dinas 

kehutanan (CDK) atau dibawah administratur perhutani. Sedangkan bagi 

Jagawana atau Polhut satuan teritorial ditempatkan dibawah Kesatuan 

Pemangkuan Hutan ( KPH ) dibawah asisten perhutani atau Resort 

Pemangkuan Hutan ( RPH ). 



 

Pertanggung-jawaban atas semua pelaksanaan tugas kegiatan 

operasional dan pembinaan personil Jagawana atau Polhut berada dalam 

kewenangan para pimpinan instansi tempat kedudukan jagawana. Kepala 

CKD, Kepala UPT dan Administratur Perhutani adalah pelaksana 

operasional dalam urusan : 

a. Perencanaan kegiatan operasional jagawana atau polhut  

b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendaliaan operasioanal jagawana atau 

polhut 

c. Pelaksanaan pembinaan terbatas para jagawana atau polhut   

   

2.4  PENCURIAN HASIL HUTAN 

Perbuatan pencurian dalam arti umum dapat dipidana. Sebagaimana 

dimuat didalam pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana meliputi 

unsur sebagai berikut : 

1.  Setiap orang yang mengambil sesuatu barang 

2. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 

3. Diikuti dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum 

Dalam pemberatan unsur perbuatan pencurian didalam pasal 363 

KUHP dikenakan apabila, pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih 

dengan cara bersekutu. 

 Pencurian kayu dalam dua tahun ini sering terjadi sehingga hutan 

menjadi gundul dan lingkungan menjadi rusak selain itu pula menimbulkan 

kerugiaan yang sangat besar bagi Perum Perhutani KPH Purwodadi. Apabila 



 

hal ini dibiarkan berlanjut maka akan mengakibatkan kerugiaan dibidang 

ekonomi maupun lingkungan yang dapat membahayakan kehidupan 

bersama, maka secepatnya diharapkan aparat polisi kehutanan yang 

mempunyai kewenangan khusus dalam perlindungan hutan secepatnya 

dapat menanggulangi agar pencurian tidak berlanjut. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dengan judul 
Peranan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Bagi Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat Dalam Menjaga Hutan, ditemukan bahwa kecenderungan 
masyarakat sekitar hutan melakukan pencuriaan kayu di hutan disebabkan 
oleh faktor ekonomi dan faktor budaya (Sumardi, dkk1997:7).  

 
Dilihat dari faktor ekonomi disebabkan karena tekanan kebutuhan 

hidup hidup sehari – hari untuk dipenuhinya sedangkan dilihat dari faktor 

budaya yang menyangkut sistem nilai budaya dalam masyarakat yang 

menganggap bahwa tindakan mengambil hasil dihutan bukanlah perbuatan 

yang melanggar hukum, karena mereka hidup lama kawasan hutan serta 

merasa ikut melindungi dan merawat sehingga beranggapan bahwa mereka 

berhak menikmati hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan 

faktor yang lain adalah adanya sikap mental sebagian warga masyarakat 

yang suka mencari uang dengan cara yang mudah dan cepat dalam jumlah 

yang besar. Adanya faktor-faktor tersebut juga dikondisikan oleh adanya 

sistem penjagaan yang masih kurang sehingga memberikan peluang 

terjadinya pencurian kayu, baik karena keterbatasan personil polisi 

kehutanan maupun sikap mental aparat yang bersangkutan.   

Dalam makalah Koentjaraningrat (1990) menyatakan bahwa: 

Bahwa sistem nilai budaya terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam 
pikiran mayoritas warga masyarakat (Sumardi, dkk 1997:6-7) 



 

Bagi masyarakat desa yang bertempat tinggal di dekat hutan, hutan 

merupakan bagian dari kehidupannya. Walaupun hutan alam disekitar 

mereka telah berubah menjadi hutan tanaman yang dikelola oleh 

pemerintah, pandangan masyarakat  sebenarnya tidak berubah. Rakyat tetap 

menganggap hutan disekitar desanya itu sebagai sumber untuk memperoleh 

kayu bakar, pakan ternak, kayu bangunan, lapangan kerja, tempat bermain 

anak-anak dan sebagainya (Simon Hasanu 2004:33). 

Selain itu, Suseno (1984:85) mengemukakan bahwa: 

Bahwa melalui lingkungan hidup manusia belajar tentang seluruh 
keberadaannya bergantung dari alam yang hayati dihayati sebagai 
kekuasaan yang dapat menentukan keselamatan dan kehancuran manusia 
(Sumardi, dkk 1997:6)  
 

Dari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan hidupnya, 

dalam hal ini ekosistem hutan manusia memperoleh pengalaman sehingga 

masyarakat akan mendapatkan gambaran atau citra lingkungan hidup 

(Triyoga 1991:4). 

Dengan demikian sistem nilai budaya dalam kehidupan 

bermasyarakat dapat berfungsi sebagai pedoman yang menempati 

kedudukan tertinggi bagi kelakuan manusia. Sehingga merupakan wujud 

ideal kebudayaan seolah-olah berada diluar serta diatas individu sebagai 

bagian warga masyarakat, dengan proses yang berlangsung dalam waktu 

yang panjang pada setiap jiwa masyarakat maka nilai budaya tersebut sangat 

sulit diganti dengan nilai budaya lain atau baru dalam waktu yang singkat. 

Di dalam masyarakat juga terdapat sejumlah nilai budaya tertentu, 

dimana antara nilai budaya satu dengan yang lainnya berkaitan membentuk 



 

suatu sistem. Kumpulan berbagai nilai budaya yang hidup dalam masyarakat 

merupakan pedoman dari konsep ideal dalam kebudayaan sebagai 

pendorong terhadap arah kehidupan masyarakat terhadap obyek tertentu, 

dalam hal ini adalah lingkungan hidup. Sehingga nilai budaya menentukan 

sikap seseorang terhadap obyek seperti manusia, hewan atau benda yang di 

hadapinya (Koentjaraningrat 1980:204).   

Setelah diketahui faktor- faktor penyebab terjadinya pencurian kayu 

maka akan dapat diambil langkah-langkah penagggulangan dan pencegahan 

yang tepat. Dalam rangka mengetahui secara jelas dan pasti faktor-faktor 

apa saja yang menyebabkan terjadinya kasus pencurian kayu di KPH 

Purwodadi maka penulis akan mengadakan penelitian. 

KERANGKA TEORITIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada dasarnya seluruh wilayah hutan di Indonesia dilindungi 

Negara. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat 

potensial untuk dimanfaatkan bagi pembangunan nasional dengan tujuan 

Penegakan Hukum 

Kendala 

Upaya 

UU No. 14 / 1999 dan PP No. 28 / 1985 

Langkah 

Polisi Hutan Perlindungan Hutan 



 

dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyrakat Indonesia 

dan bagi pengelolaan hutan sumber daya alamyang berupa hutan, untuk itu 

harus diurus dan dikelola dilindungi dan dimanfaatkan secara 

berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi 

sekarang maupun generasi yang akan datang. 

Kerusakan hutan yang terjadi karena rendahnya kesadaran dalam 

memperhatikan ekosistem antara lain adanya penebangan liar, pencurian 

hasil hutan, pembakaran hutan dan pemburuan satwa hutan. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut dilakukan penegakan hukum dengan 

upaya preemtif, preventif dan represif sedangkan langkah yang diambil 

dalam pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan 

diharapkan terjadi kerja sama atau hubungan timbal balik. Berkaitan dengan 

mewujudkan upaya dan langkah dalam pengamanan hutan tidak lepas dari 

dari kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang terjadi. Untuk 

mencegah terjadinya hal tersebut, polisi hutan sebagai pelaksana dalam 

penegakan hukum di hutan mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.   



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1.Dasar Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dimaksud dengan penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang 

dapat diamati (Moleong 2002:3 ) 

  Penelitian kualitatif tidak bertujuan mengkaji atau membuktikan 

kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan 

menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar tersebut, maka 

penelitian kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran tentang 

upaya polisi kehutanan dalam penanganan pencurian kayu di hutan atau 

pengrusakan hutan sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang 

perlindungan hutan. Sehingga dari data tertulis maupun melalui wawancara 

diharapkan dapat memaparkan secara lebih jelas dan berkualitas. 

 

3.2.  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH ) di Purwodadi 

Kabupaten Grobogan. 

 

3.3.  Fokus atau variabel Penelitian 

 Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan pertama, penetapan 

fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi studi 



 

bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria 

inklusi-inklusi atau memasukkan mengeluarkan suatu informan yang 

diperoleh ( Moleong 2002 : 62 ) 

 Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk megetahui tugas dan 

wewenang polisi kehutanan dalam penegakan hukum terhadap perlindungan 

hutan dari pencuriaan kayu hutan maupun pengrusakan lingkungan hutan. 

 

3.4.  Sumber Data  

 Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat di 

peroleh (Arikunto 2002:107).Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Responden 

 Responden adalah orang yang dimintai memberikan keterangan 

tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut di sampaikan 

dalam bentuk tulisan yaitu ketika mengisi angket, lisan ketika menjawab 

wawancara (Arikunto 2002:122). 

Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah petugas 

polisi kehutanan atau jagawana yang terkait dengan penanganan 

terhadap  pencurian kayu maupun pengrusakan hutan di Kesatuan 

Pemangkuan Hutan Purwodadi. 

b.  Dokumen 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau lisan, sumber data 

tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari 

arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong 2002:161). Dalam 



 

penelitian ini dokumen yang digunakan adalah sumber data yang berupa 

buku, sumber arsip dan dokumen resmi. 

 

3.5.  Alat dan Teknik Pengumpulan data 

 Metode pengumpulan data adalah bagaimana cara memperoleh data dari 

sumber data yang dimaksud oleh peneliti dan metode yang digunakan 

adalah: 

a. Wawancara 

Menurut Moleong (2002:135) menjelaskan bahwa wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan 

oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan. Metode ini digunakan untuk mengungkap 

tentang upaya – upaya yang dilakukan polisi kehutanan dalam proses 

penanganan serta kendala – kendala yang menghambat dalam upaya dan 

proses pencurian kayu dihutan maupun pengrusakan lingkungan hutan. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpimpin artinya pewawancara membawa kerangka 

pertanyaan untuk disajikan tetapi bagaimana cara melontarkan itu 

terserah pewawancara. 

Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan para polisi hutan yang 

berada dalam KPH Purwodadi yaitu mengenai tugas dan wewenang 

polisi hutan dalam penegakan hukum terhadap perlindungan hutan serta 

masyarakat desa hutan dengan menggunakan teknik wawancara terbuka 



 

dan terstruktur, bertujuan mencari jawaban-jawaban terhadap asumsi-

asumsi penelitian. Untuk pertanyaan-pertanyaan disusun dan diatur 

secara terstruktur yang ditujukan kepada sejumlah subyek penelitian, 

ditanya dengan pertanyaan yang sama dan semua subyek mempunyai 

kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

ditujukan dan materinya didasarkan atas masalah dalam desain 

penelitian. 

Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan teknik pencatatan 

dat secara langsung dan pencatatan kegiatan. Pencatatan secara langsung 

dilakukan peneliti dengan mencatat pokok-pokok pembicaraan yang 

diutarakan oleh responden. Pencatatan ingatan dilakukan dengan cra 

mengingat sebaik-baiknya semua yang disampaikan oleh responden 

yang tidak memungkinkan dilakukan pencatatan secara langsung. 

Pencatatan kegiatan ini setelah kegiatan wawancara selesai kemudian 

dituangkan dalam bentuk tulisan agar terhindar dari kelupaan dan 

berkurangnya data-data bentuk pertanyaan dalam wawancara adalah 

pertanyaan subyektif yaitu pertanyaan yang memberikan kesempatan 

kepada responden untuk mengeluarkan pendapatnya secara luas sesuai 

dengan pola pikirnya. 

b. Observasi 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan 

pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indera. Jadi mengobservasi dapat dilakukan 



 

melalui penglihatan, pendengaran, peraba dan pengecap 

(Arikunto1997:128). 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatn dan 

pencatatan data secara sistematik yaitu dengan mencatat sistem 

pengamanan hutan yang dilakukan oleh polisi kehutanan dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya disamping itu peneliti juga 

mencatat keadaan dan penghidupan warga masyarakat yang bermukim 

disekitar kawasan hutan. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal – hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, natulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto 

2002:206). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpul 

data berupa buku – buku, makalah, dokumen serta sumber lain yang 

relevan dengan proses penanganan polisi kehutanan terhadap kasus yang 

berkaitan dengan hutan. 

 

3.6.  Keabsahan Data 

 Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka membuktikan 

kebertemuan hasil peneliti dengan kenyataan dilapangan. Menurut Moleong 

(2002:72) untuk memeriksa keabsahan/validitas data pada penelitian 

kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan data. Teknik ini yang 

digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah teknik triangulasi. 



 

 Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang dimanfaatkan 

sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau membandingkan data. 

Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi sumber. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2002 : 178), 

yang menyatakan teknik triangulasi yang digunakan adalah pemeriksaaan 

terhadap sumber-sumber lainnya. 

 Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan keadaan dan perspktif seseorang berbagai pendapat 

dengan pandangan orang. 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong 2002:178). 

 Dalam penelitian ini, digunakan teknik trianggulasi sumber yang 

dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara. 
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3.7. Model Analisis Data 

 Analisis data, Menurut Patton (1980:268) adalah proses mangatur urutan 

data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar (Moleong 2002:103). Sehingga data yang diperoleh adalah berupa data 

kualitatif. 

 

3.8.  Prosedur Penelitian 

  Prosedur penelitian  ini dilakukan meliputi tiga tahap yaitu: 

(1) Tahap Pra Penelitian 

 Dalam tahap ini peneliti membuat rancangan skripsi, membuat 

instrumenpenelitian dan membuat ijin penelitian. 

(2) Tahap Penelitian  

a. Melaksanakan penelitian yaitu mengadakan wawancara kepada 

polisi kehutanan yang berada di KPH Purwodadi 

b. Pengamatan secara langsung mengenai sistem kinerja yang 

dilakukan oleh polisi kehutanan dalam pengamanan hutan  

c. Kajian pustaka yaitu pengumpulan data dari informasi dan buku-

buku. 

(3) Tahap Pembuatan Laporan 

 Dalam tahap ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk di 

analisis kemudian di deskripsikan sebagai hasil suatu pembahasan dan 

terbentuk suatu laporan hasil penelitian 

 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran umum KPH Purwodadi 

a. Letak geografis 

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwodadi terletak di 

wilayah Kabupaten Grobogan, terletak diantara 110o 15’ BT-1110 25 0 

dan 7 0 LS-7 0 30’ LS diantara dua pegunungan kendeng yang 

membujur dari arah barat ke timur dan berada dibagian timur. 

Kawasan hutan KPH Purwodadi seluas 19.620,9 Ha tersebar di 

wilayah administratif 3 kabupaten yaitu: 

1) Sebelah Utara  : Kabupaten Kudus dan Pati 

2) Sebelah Timur  : Kabupaten Blora 

3) Sebelah Selatan  : Kabupaten Grobogan 

4) Sebelah Barat  : Kabupaten Demak 

b. Batas KPH 

Sedangkan batas KPH Purwodadi yaitu: 

1) Sebelah Utara  : KPH Pati 

2) Sebelah Timur  : KPH Blora 

3) Sebelah Selatan : KPH Gundih 

4) Sebelah Barat  : KPH semarang 

 



 

c. Pembagian Wilayah Hutan di KPH Purwodadi 

Berdasarkan aspek perencanaan daerah aliran sungai (DAS), 

KPH Purwodadi dibagi menjadi 3 bagian hutan (BH) yaitu: 

1) Bagian Hutan Grobogan luas: 8.611,3 Ha 

2) Bagian Hutan Sambirejo luas: 6.346,5 Ha 

3) Bagian Hutan Keradenan luas: 4.397,7 Ha 

Berdasarkan segi manajemen (teritorial) dibagi menjadi 1(satu) 

Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (SKPH), 8 Bagian Kesatuan 

Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 32 Resort Pemangkuan Hutan 

(RPH): 

(1) BKPH Penganten terdiri dari 4 RPH (Prawoto, Pakem, Terkesi 

dan Plosokerep). 

(2) BKPH Jati Pohon terdiri dari 6 RPH (Sinawah, Tegal Sumur, 

Randu Kuning, Ngrijo, Jangglengan dan sengker). 

(3) BLPH Linduk terdiri dari 5 RPH (Mrico, Carat, Welahan, Purwo 

dan Ploso Senjayan). 

(4) BKPH Pojok terdiri dari 3RPH ( Kemadoh Batur, Karang Getas 

dan Tlogo Manik). 

(5) BKPH Sambirejo terdiri dari 3 RPH (Godan, Sendang Pakelan 

dan siwalan). 

(6) BKPH Tumpuk terdiri dari 3 RPH (Tumpuk, Teges dan Anggil-

Anggil). 



 

(7) BKPH Karang Asem terdiri dari 4 RPH (Karang Asem, Tambak 

selo, Peting dan Angkatan). 

(8) BKPH Bandung terdiri dari 4 RPH (Bandung, Dersemi, Pekuwon 

dan Sepreh). 

c. Keadaan Tanah KPH Purwodadi  

Keadaan tanah di wilayah KPH Purwodadi dengan jenis 

mediteran coklat kemerahan seluas 16.048 Ha (8,12%), regosol kelabu 

dan grumosol kelabu tua seluas 33.181 Ha (16,79%), grumosal coklat 

kekelabuan dan kelabu kekuningan seluas 18.862 Ha (9,55%), 

grumosol kelabu seluas 39.013 Ha (19,74%), grumosol kelabu tua 

seluas 66,748 Ha (33,78%), aluvial kelabu dan coklat kekelabuan 

seluas 20,248 Ha (10,25%),aluvial tua keabuan seluas Ha (1,17%). 

d. Iklim 

Kondisi ilkim KPH Purwodadi di Kabupaten Grobogan yang 

terletak diantara daerah pantai utara bagian timur dan daerah 

bengawan solo mempunyai type iklim D yang bersifat 1-6 bulan 

kering dan 1-6  basah dengan suhu minimum 20o C dan maksimum 

37o C. 

e. Potensi Sumber Daya Hutan  

Akibat penjarahan hutan mulai tahun 1998 terjadi perubahn 

kelas yang cukup memperihatinkan dan yang paling mencolok adalah 

terjadi tanah kosong (TK) kurang lebih 8000 Ha yang sebagian besar 

di kawasan wilayh Pati yang berhimpitan dengan Kabupaten Pati dan 



 

Kudus yang berada di BKPH Penganten, Jati Pohon dan linduk. 

Dengan penyebaran kelas hutan sebagai berikut: 

Tabel 1 Penyebaran Kelas Hutan 

No. Kelas Hutan Luas (Ha) Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

MR 

tjbK 

tjKL 

TKL 

TK 

IdtI 

HAKL 

TKTBJ 

HLT 

DK/PD lainnya 

7.013,60 

1.052,40 

530,50 

358,60 

150,50 

277,00 

109,80 

70,70 

1,50 

150,70 

1.247,70 

2.818,90 

13,70 

5.609,30 

44,70 

54,60 

22,70 

27,90 

94,00 

36 % 

5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 % 

14 % 

 

29 % 

 Jumlah 19.620,90  

 

Kondisi tersebut menggambarkan kondisi tidak normal atau tidak 

sesuai dengan asas kelestarian, harapan pendapatan dari produksi kayu 

waktu dekat (KU III sampai dengan MR) hanya sekitar 8%. Sehingga 



 

banyak tanah kosong akibat penjarahan atau pencurian hasil hutan     

di kawasan wilayah Pati yang berhimpitan dengan Kabupaten Pati dan 

Kudus yang berada di BKPH Penganten, Jati Pohon dan Linduk. 

f. Kondisi Sosial Masyarakat 

Jumlah desa hutan sebanyak 44 desa dengan penyebaran 1 

desa masuk Kabupaten Kudus, 8 desa masuk Kabupaten Pati dan 35 

desa masuk kabupaten Grobogan. 

Mata pencahariaan penduduk atau masyarakat desa hutan 

adalah 70% sebagai buruh tani, 20% sebagi petani. Dengan 

kepemilikan lahan rata-rata 0,15 Ha per-kepala keluarga (KK) dan 

tingkat pendidikan rata-rata rendah, kemudian kesempatan lapangan 

kerja sedikit penghasilan sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup 

sehari-hari sangat menggantungkan penghasilan dari hutan di samping 

sebagai tenaga kerja Perhutani juga sebagai pesanggem dan menjadi 

penggarap liar. 

 

4.1.2 Upaya-Upaya Yang Ditempuh Polisi Hutan Dalam Pengamanan 

Hutan 

Dalam pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan di KPH 

Purwodadi penulis memilah menjadi 3 jenis pengamanan yaitu: 



 

1. Pelaksanaan perlindungan hutan yang dilakukan secara preemtif yaitu 

tindakan yang bersifat memberi teguran dan pembinaan apabila 

melanggar aturan-aturan jika yang bersangkutan tidak melawan. 

2. Pelaksanaan perlindungan hutan yang secara preventif yaitu upaya 

pencegahan agar orang atau badan hukum agar atau badan usaha tidak 

sampai mencuri atau merusak. 

3. Pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan secara represif 

yaitu dengan menindak para pelaku pelanggaran di bidang kehutanan 

yaitu dengan melakukan penyitaan barang bukti yang diadakan 

pemeriksan untuk melengkapi berkas perkara selanjutnya diproses di 

jalur hukum. 

Pemilahan atau pembedaan pelaksanaan perlindungan hutan ini 

bukan bersifat mutlak tetapi pembedaan tersebut untuk memudahkan 

penulis dalam menjelaskan pelaksanaan perlindungan hutan di KPH 

Purwodadi. 

 
1) Perlindungan Hutan secara Preemtif 

Perlindungan hutan secara preemtif yang dilakukan adalah 

tindakan teguran yang bersifat teguran dan pembinaan. Dalam arti 

apabila telah terjadi tindak pidana di bidang kehutanan dan adanya 

barang bukti tindakan yang dilakukan adalah memberi teguran apabila 

pihak yang bersangkutan tidak melawan teguran maka barang bukti 

disita. 



 

Berdasarkan wawancara dengan Bpk.Gunawan selaku Danru 

Polmob menyatakan bahwa: 

Di dalam menjalankan tugas pengamanan hutan kita sebagai personil 
diharapkan selalu bersikap yang baik terhadap masyarakat, dan 
apabila mereka ingin melakukan kegiatan yang akan membahayakan 
hutan maka kita sebagai pengamanan hutan haruslah memberikan 
teguran yang bersifat pengarahan (wawancara 21 juni 2005) 

 
Berdasarkan pernyataan diatas, teguran yang di berikan polisi 

hutan kepada masyarakat adalah dengan menasehati sehingga 

hubungan kemitraan dengan masyarakat tetap berlangsung harmonis 

maka tiap personil atau karyawan perhutani dalam kehidupannya 

ditengah-tengah masyarakat harus bisa menyatu atau membaur serta 

peduli terhadap penduduk sekitar hutan. Kegiatan tersebut agar dapat 

menarik simpati masyarakat dengan tujuan agar mereka sadar untuk 

tidak berbuat kejahatan terhadap hutan secara bertahab mereka, justru 

dengan demikian mereka akan membantu perhutani dalam 

pengamanan setidak-tidaknya akan memberikan informasi rencana-

rencana kejahatan. Di samping itu juga petugas setiap saat bisa 

memonitor secara langsung setiap gelagat yang mengarah ke tindak 

pidana dengan menggunakan cara- cara antara lain: 

(a) Mengadakan sambang atau pertemuan terhadap penduduk atau 

masyarakat di dalam maupun disekitar hutan baik secara formal 

maupun non formal. 

(b) Menghadiri acara-acara kegiatan yang dilakukan atau diadakan 

masyarakat sekitar hutan. Dalam acara-acara tersebut baik secara 



 

langsung atau tidak langsung dalam arti melalui tokoh masyarakat 

atau tokoh agama menyampaikan pesan-pesan Keamanan 

Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) khususnya tentang 

keberadaan dan keamanan sekitar hutan. 

(c) Membantu memecahkan masalah atau kesulitan yang dihadapi 

penduduk sekitar hutan. 

(d) Berlaku santun terhadap masyarakat dan menghargai budaya yang 

berlaku di tempat tersebut. 

Dengan cara-cara yang demikian kemungkinan kerja sama 

antara perhutani dengan masyarakat sekitar hutan dapat terjalin dengan 

baik, tingkat kerawanan hutan pun akan menjadi berkurang  dan 

bersama-sama akan menciptakan suatu kebersamaan dalam melindungi 

hutan. 

2) Pelaksanaan Perlindungan Hutan Secara Preventif 

Pelaksanaan perlindungan hutan secara preventif yang 

dilakukan oleh KPH Purwodadi yaitu dilakukan dengan jalan 

menetapkan anggota polisi hutan pada setiap pos-pos yang dianggap 

rawan, mengadakan lalu lintas hasil hutan, melakukan patroli dan 

mengadakan penyuluhan. Adapun langkah preventif tersebut lebih 

jelasnya adalah sebagai berikut: 

(1) Penempatan Anggota Polisi Hutan Teritorial 

Penempatan anggota polisi hutan teritorial ersebut 

berdasarkan laporan bulanan dan tahunan tentang keamanan yang 

dibuat oleh kepala bagian keamanan. 



 

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Agus Triyono selaku 

Staf bagian keamanan menyatakan bahwa: 

“Setiap anggota polisi hutan dalam penempatan kita sesuaikan 
dengan laporan bulanan yang ada, mana wilayah hutan yang lebih 
rawan disitu diberi penambahan pasukan yang lebih banyak 
(wawancara, 20 juni 2005). 
 

Adapun laporan yang di buat oleh bagian keamanan antara 
lain: 
(a) Laporan adanya penemuan sisa pencurian yang tidak sempat 

dibawa oleh si pencuri, pencuri tidak tertanggkap sehingga 

tidak ada tersangka pencurian kayu. 

(b) Adanya kerusakan hutan yang dilakukan oleh pencurian hasil 

hutan maupun kerusakan secara alami. 

Dari evaluasi keamanan hutan tersebut dibuat laporan 

tentang data kehilangan pohon tiap tahun dari tingkat kerawanan 

hutan tersebut dapat diketahui daerah-daerah mana yang perlu 

mendapatkan prioritas dalam pengamanan hutan, sehingga perlu 

penambahan anggota polisi hutan. 

 
(2) Pengawasan Lalu Lintas Hasil Hutan 

Pos-pos pengamanan hasil hutan di KPH Purwodadi dalam 

melaksanakan tugas, polisi hutan akan memeriksa setiap 

kendaraan yang mengangkut hasil hutan antara lain kayu maupun 

jenis lainya. Melalui pos-pos tersebut petugas akan menanyakan 

surat-suat atau dokumen kayu tersebut baik menyangkut SAKB 

(Surat Angkut Kayu Bulat) maupun SAKO (Surat Angkut Kayu 



 

Olahan). Isi dari dokumen tersebut adalah asal kayu, jenis 

angkutan, tujuan dan jangka waktu berlakunya surat tersebut. 

Ketentuan mengenai tata usaha kayu yang diatur Kepmen 

kehutanan Nomor 402 Tahun 1999, selain kayu berlaku juga untuk 

hasil hutan bukan kayu. Jenis penggunaan dokumen surat kayu 

dan hasil hutan bukan kayu sangat erat kaitannya dengan pungutan 

pembayaran iuran hasil hutan (IIH) sebagai sumber pemasukan 

keuangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah derah. 

(3) Patroli Rutin 

Dalam pelaksanan perlindungan hutan di KPH Purwodadi 

selalu mengadakan patroli. Berdasarkan wawancara dengan Asper 

BKPH Penganten Bpk. Djasmo menyatakan bahwa: 

“Di KPH Purwodadi dalam upaya pengamanan hutan selalu 
diadakan patroli rutin guna mencegah kejahatan di kawasan hutan 
(wawancara, 22 juni 2005). 
 

Pernyataan di atas menyatakan bahwa di KPH Purwodadi 

setiap harinya selalu diadakan patroli rutin 24 jam penuh, mulai 

pukul 06.00-18.00 dan waktu dibuat sesuai dengan jadwal secara 

bergantian. Dalam patroli pun polisi hutan tidak saja duduk-duduk 

di pos saja melainkan  dengan jalan kaki mengelilingi sekitar 

kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan. Di samping itu 

dalam berpatroli polisi hutan dalam melaksanakan tugasnya dari 

Perum Perhutani Unit I KPH Purwodadi ditunjang dengan sarana 

penunjang antara lain: 

a. 1 mobil polisi hutan 



 

b. Alat komunikasi yang berupa HT 

c. 1 sepeda motor 

Dengan sarana tersebut polisi hutan dalam menjalankan 

tugasnya secara bergantian guna menjaga keamanan kawasan 

hutan dari penjarahan maupun pengrusakan yang dilakukan oleh 

para pencuri maupun perambah hasil hutan. 

(4) Mengadakan Penyuluhan  

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Sugiono selaku Staf 

Papin Menyatakan bahwa: 

“Dalam upaya perlindungan hutan selain dengan patroli rutin, 
dalam satu bulan sekali selalu mengadakan penyuluhan terhadap 
masyarakat sekitar hutan (wawancara,17 juni 2005). 
 

Dalam rangka perlindungan hasil hutan dilakukan patroli 

rutin oleh para polisi hutan teritorial di seluruh KPH Purwodadi 

yaitu meliputi Desa Penganten, Jati Pohon, Linduk, Pojok, 

Sambirejo,  Tumpuk, Karang Asem, Bandung. Perlu juga 

dilakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan 

mengenai pengelolaan hasil hutan, mempertahankan fungsi hutan, 

pengendalian kebakaran hutan, reboisasi dan pemanfaatan 

lingkungan hutan bagi kita semua.  Dari penyuluhan tersebut akan 

dipantau sejauh mana tanggapan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan  perlindungan hutan. 

3) Perlindungan Hutan Dilakukan Secara Represif 

Perlindungan secara represif yaitu dengan menindak pelaku 

apabila benar-benar melakukan pelanggaran di bidang kehutanan 



 

sesuai dengan sanksi dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 1985. 

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Maslikul Hadi selaku 

Danru Polmob menyatakan bahwa: 

Kalau upaya preventif, preemtif belum juga membuat jera para pelaku 
ya..kita gunakan cara yang benar-benar menindak tegas mbak, agar 
membuat mereka merasa kapok atau takut (wawancara, 21 juni 2005). 
 

Sesuai dengan pernyataan diatas apabila perlindungan hutan 

secara preemtif, preventif di kawasan hutan maupun sekitar hutan  

sudah tidak dihiraukan lagi oleh pelaku kejahatan maka  wewenangnya 

POLRI sebagai penyidik setelah menerima laporan tentang terjadinya 

tindak pidana yang menyangkut tentang hutan, kemudian mencari 

keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana serta membuat 

dan menandatangani laporan tersebut untuk di proses selanjutnya 

sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sedangkan operasi 

penggledahan yang dilakukan dengan kekuatan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS) di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

penggledahan dilakukan atas laporan atau pengaduan tentang 

terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan KRPH 

selaku Daton setelah mendapat laporan adanya tindak pidana 

diwilayah BKPH-nya segera melapor ke Asper selaku Kodal kemudian 

Asper setelah mengetahui adanya kejadian tersebut agar segera 

melaporkan kepada Ajun Adm selaku kodal KPH dan meminta 

bantuan ke petugas PAM BKPH sekitar. Asper selaku Kodal BKPH 

melalui KRPH selaku Daton PAM BKPH yang dimintai bantuan agar 



 

memberangkatkan regu PAM-nya ke TPK dengan menggunakan 

perlengkapan yang ditentukan dan menyerahkan agar masing-masing 

petugas PAM BKPH datang merapat di TPK dari semua arah serta 

melalui jalan terdekat atau potong kompas dengan maksud untuk 

mengepung penjahat agar mereka tidak melawan dan melarikan diri. 

Dari Perum Perhutani yang diwakili Ajun KSKPH setelah mendapat 

laporan dengan dikawal regu polisi hutan mobil ditambah dari 

kepolisian mendatangi TKP tersebut dan mengadakan pemeriksaan 

atau penggledahan menyita barang bukti, memanggil seseorang untuk 

di dengar keterangannya mengenai tindak pidana tersebut kemudian 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kewenangan tersebut 

membuat berita  acara atau laporan polisi dan setelah selesai laporan 

tersebut diserahkan kepada Polisi untuk di proses selanjutnya sesuai 

Ketentuan Undang-Undang yang berlaku. 

KPH Purwodadi dalam menjalankan tugas pengamanan hutan 

apabila terjadinya kejahatan, pelanggaran di bidang kehutanan selalu 

mengadakan operasi pengamanan hutan. Berdasarkan operasi yang 

dilaksanakan dapat dikelompokkan sebagai berikut:  

(1) Operasi intelijen dilaksanakan untuk mengumpulkan bahan 

keterangan tentang tokoh-tokoh penggerak, pemodal atau aktor 

intelektual dari pelaku kejahatan di bidang kehutanan. 

(2) Kegiatan patroli dalam rangka tindakan preventif atau pencegahan 

terjadinya pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan dan 

hasil hutan. 



 

(3) Kegiatan pemeriksaan atau pengawasan dalam rangka memeriksa 

dokumen hasil hutan. 

(4) Operasi represif dalam rangka tindakan hukum atau yustisi 

terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan. 

(5) Pembinaan masyarakat atau penyuluhan dalam rangka 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi 

hutan dalam pembangunan nasional dan kehidupan serta 

meningkatkan kesadaran hukum untuk tidak terlibat dlam 

pelanggaran kejahatan di bidang kehutanan. 

(6) Operasi rehabilitasi di laksanakan dalam bentuk pembinaan 

masyarakat yang bertempat tinggal disekitar sasaran operasi 

dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 

(7) Operasi kesejahteraan dengan usaha peningkatan kesejahteraan 

masyarakat sekitar hutan meliputi ketahanan ekonomi, pendidikan 

spiritual dengan maksud agar masyarakat ikut serta berpartisipasi 

dalam pengamanan hutan.   

 

4.1.3 Langkah Yang Diambil Polisi Hutan Dalam Pengamanan Hutan 

antara lain: 

1. Melakukan Kerjasama Dengan Masyarakat Desa Hutan 

Faktor yang mendorong terjadinya pencurian hasil hutan sehingga 

mengakibatkan kerugian yang begitu besar pada Perum Perhutani Unit I 

Kesatuan Pemangkuan Hutan di Purwodadi salah satunya adalah 

kurangnya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan, sedangkan 



 

kebutuhan perhari-hari perlu dipenuhi sehingga untuk memudahkan agar 

mereka mendapatkan uang banyak dan memenuhi kebutuhan hidup para 

masyarakat sekitar hutan melakukan penebangan secara liar karena merasa 

dengan melakukan hal yang demikian kebutuhan mereka akan tercukupi, 

disamping itu melihat harga jual kayu jati yang begitu mahal uang akan 

mudah didapat. Namun mereka tidak menyadari apa yang terjadi setelah 

itu, hutan yang seharusnya dilindungi bersama-sama menjadi gundul dan 

tanah yang ada di sekitar hutan pun menjadi tandus akibat tidak adanya 

penyimpanan air dari pohon-pohonan  yang mengalami kerugian buakn 

Perhutani saja melainkan masyarakat sekitar hutan pun mengalami 

kerugian akibat ulah mereka sendiri. 

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Agus triyono selaku staf 

bagian keamanan KPH Purwodadi menyatakan bahwa: 

Walaupun pengamanan hutan sudah dilakukan rutin setiap hari, namun 
apabila Perhutani tidak segeramengambil langkah seperti membentuk 
suatu program yang memperkerjakan masyarakat sekitar hutan itu sendiri 
saya rasa pencurian hasil hutan akan terus bertambah (wawancara, 18 juli 
2005). 

 
Dari pernyataan diatas untuk memecahkan masalah tersebut dan 

untuk mengembalikan kondisi hutan sesuai dengan fungsinya, Perum 

Perhutani KPH Purwodadi menjalin kerjasama dengan warga masyarakat 

sekitar hutan yang disebut dengan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama 

Masyarakat) untuk mengurangi tingkat kerawanan disekitar maupun diluar 

kawasan hutan. Didalam kerjasama ini setiap kelompok LMDH (Lembaga 

Masyarakat Desa Hutan ) mendapat garapan dari Perhutani yaitu dengan 



 

menanami tanaman-tanaman tumpang sari di pinggir-pinggir pohon serta 

diberikan penyuluhan terhadap pemeliharan tanaman hutan agar tidak 

merusak pohon-pohon yang dilindungi. Selain itu juga dalam sistem 

pengamanan hutan kelompok LMDH mempunyai tugas yang sama seperti 

polisi hutan yaitu bersama-sama polisi hutan mengadakan patroli keliling 

kawasan sekitar hutan baik di dalamnya maupun diluar kawasan tersebut 

dan melaporkan kepada polisi hutan  apabila terjadi kerawanan disekitar 

hutan. 

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Udiono selaku staf KPH 

Purwodadi menyatakan bahwa: 

Program PHBM ini bertujuan untuk  meningkatkan penghasilan bagi 
masyarakat sekitar hutan dan mengurangi tingkat pengangguran, maka dari 
itu Perhutani membuat suatu program yang disebut dengan PHBM.  

  
Dari pernyataan diatas Dengan kerjasama ini bentuk hasil yang 

diberikan kepada masyarakat desa hutan yaitu berupa bagi hasi setiap 

panen kayu atau disebut dengan sharing sesuai dengan perolehan harga 

jual kayu tersebut. Dengan di bentukanya PHBM ini selain meringankan 

tugas polisi hutan dalam perlindungan hutan bagi masyarakat pun akan 

mendapat keuntungan. 

Dalam program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) 

ini Perhutani membuat beberapa keompok yang disebut dengan 

pesanggem. Pesanggem ini kemudian bersama Perhutani membagi 

wengkon atau petak-petak hutan secara administratif masuk wilayah desa 

yang bersangkutan, pesanggem menggarap andil atau lahan garapan sesuai 



 

dengan luas petak hutan yang ada. Biasanya satu andil atau lahan garapan 

(0,25 Ha) untuk dipakai oleh tiga pesanggem atau penggarap yang berarti 

tiap orang hanya menerima (0,08 Ha). Program pengelolaan hutan bersama 

masyarakat ini meliputi penataaan kawasan batas administratif desa dan 

kawasan hutan, rencana persiapan lahan, pembibitan, persemaian, 

pemeliharaan pasca panen, pemasaran, kelembagaan atau organisasi 

masyarakat, organisasi produksi, pelatihan dan pendidikan petani, 

pengaturan permodalan dan lain-lain. Kegiatan ini bersifat mewujudkan 

kegiatan tahunan atau waktu yang relatif singkat. 

Sedangkan sebagai unsur pendukung dari pelaksanaan program 

tersebut adalah dukungan kelembagaan dan dana. Sistem dukungan 

pendanaan dalam mengembangkan program PHBM (pengelolaan hutan 

bersama masyarakat) yaitu dari organisasi masyarakat dan organisasi 

pengelolaan hutan desanya serta aturan hukum dan norma yang berkaitan 

dengan sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat Pengawasan 

monitoring dan evaluasi dikerjakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat 

sendiri. Pengelolaan hutan bersama masyarakat dijadikan sebagai salah 

satu basis pada unit manajemen desa, berskala kecil dan tetap didalamnya 

mengandung tatanan pengelolaan hutan yang berorientasi pada subsisten 

dan pasar. Dan yang terpenting disini adalah semua keputusan tujuan 

pengelolaan di persiapkan dan di laksanakan oleh organisasi desa atau 

lembaga masyarakat desa (LMDH) bersama dengan pemerintah, 

sedangkan posisi institusi kehutanan formal hanya sebagai fasilitator, 

regulator dan penilai. Peran pengusaha swasta pun tetap penting dalam 



 

pengelolaan hutan bersama masyarakat terutama terkait denagn 

permodalan, informasi, industri dan pasar. 

Pengelolaan hutan bersama masyarakat merupakan program 

pembangunan dan pengamanan hutan dengan cara mengikutsertakan 

masyarakat dalam mengelola dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sekaligus memperbaiki lingkungan dalam menjaga kelestarian 

kawasan hutan. 

Pembentukan PHBM di KPH Purwodadi meliputi beberapa desa 

yaitu Desa Penganten, Jati Pohon, Linduk, Pojok, Sambirejo, Tumpuk, 

Karang Asem dan  Bandung. 

 

2. Menunjuk Beberapa Warga Untuk dijadikan Informan  

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Supardi Selaku anggota 

Polmob mengatakan bahwa: 

Selain dengan kerjasama dengan masyarakat membentuk program 

PHBM, Polisi hutan dalam pengamanan hutan menunjuk beberapa warga 

untuk dijadikan informan yang bertugas memata.matai apabila melihat 

kecurigaan di dalam kawasan hutan (Wawancara, 18 juli 2005). 

Berdasarkan pernyataan diatas berkaitan dengan pengamanan 

hutan, warga yang ditunjuk sebagai informan dalam membantu tugas 

polisi hutan  setiap saat harus memberi laporan kepada petugas polisi 

hutan apabila terjadi hal-hal yang mencurigakan di sekitar kawasan hutan. 



 

4.1.4  Kendala-Kendala Yang Dihadapi Polisi Hutan Dalam Pengamanan 

Hutan. 

Kendala yang saat ini masih dihadapi Polisi Hutan dalam 

menjalankan tugasnya antara lain: 

a).  Letak geografis wilayah KPH Purwodadi  

Letak geografis wilayah KPH Purwodadi yang memanjang 

dari barat ketimur dengan di kelilingi banyaknya desa-desa serta jalan 

alternatif dan sungai-sungai. Dari sebelah utara dilintasi muara sungai 

tanggulangin ke timur sampai ke dukuh mutih, dukuh jung pasir, 

dukuh jung blabak sampaike desa mijen. Dari mijen ke timur urut 

batas kerisidenan Pati kemudian mengikuti sungai iris karisidenan 

Semarang dan kerisidenan Pati mengikuti alur sungai tanggulangin 

mudik sampai titik iris jalan raya Demak-Kudus belok ke selatan 

sampai pertigaan Babalan-Prawoto ke timur sampai desa kuwawur-

Randukuning, desa sendang sampai sungai kedung waru. Dari timur 

dari sungai Kedung waru ke selatan sampai desa singopronan, titik iris 

jalan raya Wirosari-Blora sampai sungai lusi. Dari sebelah selatan dari 

titik iris sungai lusi ke barat menuju desa Dempet, desa Jenggol, desa 

Balekembang, desa Ploso, Kota Purwodadi jalan raya Purwodadi-

Demak lewat Godong-dempet Kota demak sampai urut sungai 

Kontrak dan sampai di muara laut jawa. Dari sebelah selatan bagian 

paling barat Kesatuan Pemangkuan Hutan purwodadi dibatasi oleh 

laut jawa, mulai dari sungai Kontrak menuju ke utara sampai sungai 



 

Tuntang dan berakhir di muara sungai Serang. Hal-hal seperti ini  

yang merupakan kendala bagi polisi hutan dalam melaksanakan 

tugasnya. Karena dengan kondisi seperti itu sulit ditempuh polisi 

hutan untuk menangkap pencuri kayu di hutan.   

b).  Kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya kelestarian 

hutan. 

        Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Mursid selaku Asper 

BKPH Penganten menyatakan bahwa: 

Bagi mereka masyarakat sekitar hutan mengambil hasil hutan itu 
sudah hal yang biasa mbak…padahal kita sebagai polisi hutan sudah 
memberi teguran ya..tidak mereka hiraukan malah ancaman yang 
sering kami dapatkan (wawancara, 19 juli 2005).  

 
Dari pernyataan diatas bagi masyarakat desa yang bertempat 

tinggal di dekat hutan, hutan merupakan bagian dari kehidupannya 

walaupun tidak disadarinya hutan alam disekitar mereka telah berubah 

menjadi hutan tanaman yang dikelola oleh pemerintah, sehingga 

pandangan masyarakat sekitar hutan terhadap hutan pun sebenarnya 

tidak berubah. Masyarakat sekitar hutan tetap menganggap hutan 

disekitar desanya itu sebagai sumber untuk memperoleh kayu bakar, 

pakan ternak, kayu bangunan, lapangan kerja, tempat bermain anak-

anak pandangan seperti ini masih kental bagi masyarakat sekitar 

hutan. 

c).  Vonis dari pengadilan yang membuat kurang jera pelaku tindak pidana 

hutan. 

 



 

 

DAFTAR TERSANGKA DALAM TAHUN 2003 
PADA PERUM PERHUTANI KPH PURWODADI 

Tabel 2 Tersangka Pencurian Kayu 

Laporan Polisi T e r s a n g k a Barang Bukti Kerugian Putusan No No Tanggal N a m a Tempat Tinggal Btg M3 Rp No Tanggal Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 
           
1 1 25/01/03 Sumadi bin Parso Ds. Teges-Wirosari 4 0,614 1.326.000. 30 20/03/03 Dihuklum:2 Bulan 
2 2 03/04/03 Jayono bin saiman Ds. Dokoro-Wirosari 3 0,194    262.000 211 09/011/03 Dihukum:7 Bulan 
3 11

2 
04/04/03 Warji bin suprat, dkk Ds. Tegalrejo-wirosari 9 3,600 7.374.710 - - Tangk. Polsek 

wirosari Berkas Oleh 
Polsek 

4 88 16/04/03 Sigit Haryoanto bin Nadi, 
dkk 

Ds. Todanan-Tambakromo 16 4,250 3.343.810 27 09/06/03 Dihukum:2 Bulan 

5 3 21/04/03 Yatno bin Paiman Ds. Dokoro-wirosari 2 0,169 262.000 31 25/06/03 Dihukum:2 Bulan 
           
6 4 29/04/03 Darsono bin Ngadiman Ds. Putatsari-Grobogan 1 0,356 843.000 - - Tangk. Polsek 

wirosari Berkas Oleh 
Polsek 

7 5 05/05/03 Mustam bin Rusdi Ds. Gedangan-wirosari 1 0,140 34.020.00 31 25/06/03 Dihukum:4 Bulan 
8 13

4 
09/07/03 Yasmo bin Sarijan, dkk Ds. Sumbersari-Kayen-Pati 45 1,712 1.603.313 43 11/09/03 Dihukum:7 Bulan 

9 18 13/06/03 Pardi bin sarno Ds. Mojorebo-wirosari 1 0.079 18.881.00 27 09/06/03 Dihukum:5 Bulan 
10 10

6 
15/07/03 Sutiyo bin Rebo Ds. Bandungsari-ngaringan 22 0,638 1.656.000 - - Tangk. Polsek 

Wirosari Berkas oleh 
Polsek 



 

11 11
0 

28/07/03 Sukardi bin Rasipin Ds. Tanjungsari-ngaringan 2 0,041 62.000.00 - - Tangk. Polsek 
wrosari berkas oleh 
polsek 

12 6 24/08/03 Darso bin rasmin, dkk Ds. Kmd.Batur-
Tawangharjo 

13 2,447 1.452.075.
00 

81 19/011/03 Dihukum:3 Bulan 

13 7 27/08/03 Supandi bin jamari Ds. Lebak-Grobogan 1 0,092 198.000.00 76 22/12/02 Dihukum:6 Bulan 
14 9 12/09/03 Sipin bin Mustarom Ds. Putatsari-Pulokulon 1 0,092 191.000.00 84 09/12/03 Dihukum:6 Bulan 
15  10 29/09/03 Suratno bin Mulyono, dkk Ds. Ngabenrejo-Grobogan 5 0,100 342.000.00 88 09/01/04 Dihukum:8 Bulan 
16 11 21/11/03 Sugiono bin Darman Ds. Dokoro-Wirosari 10 0,672 1.261.639.

00 
17 15/02/04 Dihukum:4 Bulan 

Jumlah 16 (enam belas) Perkara  139 15,198 20.230.448
.00 
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Dari data yang diperoleh ternyata vonis di pengadilan kurang 

membuat jera pelaku pencurian kayu maupun hasil hutan lainnya. 

Karena hukuman yang di jatuhkan Majelis hakim terhadap terdakwa 

relatif ringan, hukuman yang ringan ini tidak menjamin bahwa 

terdakwa maupun masyarakatsekitar hutan tidak lagi menebang 

pohon-pohon dan menguasai kawasan hutan secara ilegal. Ini berarti 

bahwa putusan yang ringan tersebut tidak memberikan dampak 

positifbagi masyarakat, namun yang tampak adalah dampak 

negatifnya. Dampak negatifnya, masyarakat di sekitar hutan KPH 

Purwodadi ini akan mengulangi perbuatan yang dilakukan 

sebelumnya. 

d).  Ancaman dari para penjarah atau pencuri kayu bersama kelompok dan 

backingnya terhadap petugas. 

         Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Pujdiharto selaku Asper 

BKP sambirejo menyatakan bahwa: 

  Dalam mengamanankan hutan seringkali kita mendapat ancaman dari 
pencuri-pencuri tersebut baik mereka orang luar daerah maupun 
masyarakat sekitar hutan yang mengancam jiwa kita (wawancara, 20 
juli 2005).  

 
Sering kali polisi hutan dalam melaksanakan tugas 

mengamankan hutan mengalami kendala yang mengancam jiwa 

mereka, yaitu ancaman dari para penjarah atau pencuri yang 

tertangkap oleh petugas. Setelah tertangkap mereka pencuri kayu tidak 

menyadari akan perbuatannya yang merugikan banyak pihak 

melainkan timbulnya niat balas dendam kepada para petugas polisi 



 

hutan yang menangkap mereka. Sehingga ini menjadi kendala bagi 

polisi hutan dalam menjalankan tugasnya. 

e). Sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadikan kurang 

efisiennya dalam bekerjanya para polisi hutan untuk pengamanan 

hutan. 

Dengan luas hutan 19.620,9 Ha 8 BKPH (Bagian Kesatuan 

Pemangkuan Hutan) dan 24 RPH (Resot Pemangkuan Hutan) para 

polisi hutan baik itu polisi hutan teritorial maupun polisi hutan mobil 

dalam mengamankan hutan hanya dilengkapi 1 mobil patroli dan 1 

sepeda motor serta alat komunikasi HT sehingga menyebabkan kurang 

efisien polisi hutan dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga 

hutan dari para penjarah atau pencuri kayu. Apalagi rombongan 

pencuri kayu ini kadang-kadang lebih dari seratus orang dengan 

sarana dan prasarana yang diberikan tersebut polisi hutan harus 

bekerja keras menjaga hutan agar tetap aman.  

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan data yang di peroleh penulis bahwa sistem pengamanan 

yang diterapkan dalam mengamankan kawasan sekitar hutan di KPH 

Purwodadi dalam melaksanakan tugas perlindungan hutan menggunakan 

pelaksanaan perlindungan hutan secara preemtif, dimana polisi hutan hanya 

melakukan teguran dan pembinaan saja terhadap para pelaku kejahatan di 

hutan. Di dalam pelaksanaan secara preemtif ini apabila diamati disatu sisi 



 

orang atau masyarakat sekitar hutan di mana hukum kehutanan menclaim 

bahwa yang menjadi subyek hukum dibidang kehutanan adalah orang dan 

pemegang hak. Orang yang dimaksudkan disini secara tidak langsung adalah 

masyarakat sekitar hutan itu sendiri, karena masyarakat sekitar hutan 

merupakan salah satu faktor terjadinya kerusakan terhadap hutan hal ini 

disebabkan karena bagi masyarakat sekitar hutan dalam hal mencari pekerjaan 

di desanya yang pertama kali dilihat adalah hutan. Hal ini barang kali karena 

secara turun temurun masyarakat sekitar hutan sudah biasa memanfaatkan 

hutan dan kawasan hutan untuk bercocok tanam, mengembala ternak, 

mengambil kayu bakar dan kayu bangunan serta menganggap hutan 

merupakan bagian dari kehidupannya dan apa yang ada di hutan merupakan 

sebagian dari miliknya yang berhak untuk dinikmati hasilnya. Di samping itu 

mereka masyarakat sekitar hutan yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya 

dan mempunyai uang yang banyak dengan cara yang mudah tanpa bekerja 

keras, apalagi melihat harga kayu jati yang berharga cukup tinggi sehingga 

mendorong mereka untuk melakukan pencuriaan hasil hutan. Di sisi lain 

minimnya kesempatan kerja yang tidak banyak dan ketrampilan kerja pun 

oleh masyarakat sangat terbatas pada bidang yang berkaitan dengan bercocok 

tanam atau pekerjaan-pekerjaan di kehutanan, sehingga mendorong mereka 

untuk melakukan pencurian kayu maupun hasil hutan lainnya yang bisa 

dimanfaatkan. Kurangnya partisipasi dari masyarakat sekitar hutan terhadap 

pencurian kayu maupun hasil hutan sangat rendah sekali, karena keengganan 

sikap dari masyarakat untuk melaporkan kepada aparat keamanan Perum 

Perhutani apabila mereka mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana di 



 

bidang kehutanan. Karena rasa takut terhadap ancaman orang yang melakukan 

pencurian kayu yang berakibat pada keselamatan jiwa mereka sendiri dan 

merekapun beranggapan bahwa pencurian yang terjadi di kawasan hutan 

secara tidak langsung masyarakat sekitar hutan tidak merasa dirugikan. Dalam 

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

masyarakat sekitar hutan berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan 

menjaga hutan dari gangguan dan kerusakan dan pasal 10 Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang perlindungan hutan bahwa 

masyarakat sekitar hutan mempunyai kewajiban ikut serta dalam usaha 

pencegahan dan pemadaman kebakaran. Namun kenyataannya tidak seperti 

apa yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang, hal inilah yang 

menjadikan sulitnya para aparat polisi hutan mengalami kesulitan dalam 

menanggulangi pencurian kayu maupun hasil hutan lainnya yang terdapat 

disekitar kawasan hutan. 

Sedangkan pelaksanaan perlindungan hutan secara preemtif ini selain 

Perum Perhutani KPH Purwodadi merasa dirugikan akibat dari penjarahan 

kayu, pelaksanaan secara preemtif ini juga sangat merugikan masyarakat 

karena apabila orang tersebut melakukan tindak pidana di bidang kehutanan 

orang tersebut hanya akan diberi teguran agar tidak mengulangi perbuatannya 

kemudian barang bukti dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut 

akan dibebaskan sedangkan bagi pemegang hak yang melakukan penebangan 

kayu dihutan melebihi areal yang telah ditentukan dalam penyelesaiannya 

hanya secara kompensasi atau ganti rugi, dalam mengembalikan kayu tersebut 

sedangkan dalam Pasal 5 Peraturan Perintah Tahun 1985 bahwa penggunaan 



 

kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.  Kepada Pihak 

Perum Perhutani dalam penyelesaian secara demikian tidak memberikan 

kekuatan hukum yang sah bagi kepemilikan kayu tersebut, sedangkan bagi 

warga masyarakat yang awam atau tidak mengerti terhadap masalah hukum 

warga yang tertangkap tangan oleh aparat polisi hutan dengan mengembalikan 

kayu menjadi milik Perhutani masalah selesai. Tetapi bagi pemegang hak 

yang memahami masalah hukum dan mempunyai kepemilikan yang sah dapat 

melihat bahwa secara hukum kepemilikan kayu tersebut sangat lemah dalam 

arti bahwa tidak ada kekuatan atau dasar hukum yang kuat untuk 

mempertahankan haknya, hal inilah yang sangat merugikan masyarakat secara 

materi.        

Dasar Pelaksanaan Kewenangan Polisi Hutan Unit I KPH Purwodadi 

adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 51 dan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1967 karena Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 

Pasal 16 dan 17 memuat mengenai pelaksanaan Kewenangan Polisi Hutan 

yang bersifat preventif dan represif. Dari beberapa hal yang  penulis teliti 

terlihat kurang tegasnya Pelaksanaan Kewenangan Polisi Hutan dalam 

bekerja, karena untuk pelaksanaan keamanan represif tidak dapat dilaksanakan 

secara langsung oleh Komandan Satuan Tugas tetapi juga ditentukan oleh 

kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Kepala Kantor Wilayah Kepala 

Bidang yang membawahi Pelaksanaan Kewenangan Polisi Hutan. Namun di 

dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 

menyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia 

termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai ole Negara 



 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsekwensi yuridis dari 

pernyataan itu, hutan dan sumber daya alam pada tingkatan tertinggi dikuasai 

oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat serta dikelola dan 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

Namun dalam praktek penyelenggaraan negara terutama pada rezim orde baru 

sampai sekarang secara sadar telah melakukan manipulasi dengan memberi 

interprestasi sempit atas teminologi negara yang diterjemahkan semata-mata 

hanya sebagai pemerintah. Perum Perhutani pada dasarnya memainkan paling 

tidak tiga peran pokok yaiitu sebagai penguasa tanah hutan, pengusaha hutan 

dan lembaga yang melindungi hutan yang dikuasainya. Pemerintah 

menggunakan legitimasi hukum yaitu Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 

tahun 1985 yang isinya, pertama selain dari petugas kehutanan atau orang-

orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan berada didalam 

kawasan hutan siapa pun dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan 

untuk memotong, menebang dan membelah pohon di dalam kawasan hutan. 

Kedua, setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam hutan tanpa 

izin dari pejabat yang berwenang. Dari gambaran tersebut ekpresi hukum 

tampak suatu model hukum represif yang lebih bercirikan penggunaan 

pendekatan keamanan, menekankan pelarangan dan sanksi dengan 

mengedepankan penampilan polisi khusus kehutanan untuk membatasi 

masyarakat sekitar hutan dalam mengakses sumber daya hutan dan sesuai 

dengan sifat dan pekerjaannya, polisi hutan di berikan wewenang khusus 

berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 

Polisi Hutan atau Jagawana sebagai aparat penegak hukum baik secara 



 

preventif, preemtif maupun represif dalam bidang kehutanan agar menerapkan 

sanksi-sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-

Undang yang menjadi dasar hukumnya dalam rangka penegakan hukum. 

Namun di dalam pelaksanaannya tidak demikian. Sehingga menurut penulis  

baik Polisi Hutan selaku aparat, kewenangannya tidak berfungsi secara baik 

dan fungsi hukum dari perturan-peraturan tersebut tidak mengikat sehingga 

tindakan-tindakan di bidang kehutanan dapat terjadi karena sanksinya yang 

kurang tegas bagi pelaku tindak pidana di bidang kehutanan. 

Di samping itu kurangnya fasilitas yang kurang menunjang atau tidak 

memadai, yang dimaksudkan adalah dari jumlah hutan yang begitu banyak 

dengan luas 19.620,9 Ha dengan di jaga 164 anggota polisi Hutan untuk  yang 

hanya dilengkapi 1 mobil polisi hutan dan 1 sepeda motor di lengkapi alat 

senjata berupa pentungan serta alat komunikasi berupa HT. Sehingga 

menjadikan tidak efisiennya Polisi Hutan dalam melaksanakan tugasnya dan 

dapat menyebabkan atau rawan terjadinya pencurian dikawasan hutan, serta 

kurangnya dana penunjang dari pemerintah daerah yang diberikan kepada 

polisi hutan. Sedangkan dalam pelaksanaan pengamanan kawasan hutan 

membutuhkan tidak sedikit dana yang dikeluarkan setiap hari.  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Sebagai akhir dari penelitian ini maka di tarik kesimpulan dan 

memberikan saran yang diharapkan dapat berguna untuk semua pihak baik 

instansi terkait yaitu Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah Khususnya KPH 

Purwodadi dan masyarakat desa hutan. 

5.1 Simpulan 

1. Pelaksanaan kewenangan polisi hutan terhadap perlindungan hutan di 

Perum Perhutani Unit I KPH Purwodadi berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, Upaya-Upaya yang 

di lakukan polisi hutan dalam pengamanan hutan adalah bersifat preemtif, 

preventif dan represif. 

2.  Langkah yang diambil polisi hutan dalam mengamankan hutan adalah 

mengadakan kerjasama dengan masyarakat sekitar hutan yang disebut 

dengan program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) selain 

itu dengan menunjuk beberapa warga untuk di jadikan informan penting 

bagi polisi hutan. 

3. Kendala-kendala yang di hadapi polisi hutan dalam pengamanan hutan di 

antara lain letak geografis KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Purwodadi 

yang memanjang dari timur ke barat, kesadaran masyarakat yang masih 

kurang akan pentingnya kelestarian hutan, terbatasnya personil polisi 



 

hutan, Vonis dari pengadilan yang kurang membuat jera pelaku tindak 

pidana di bidang kehutanan, ancaman dari penjarah atau pencuri kayu 

maupun hasil hutan bersama kelompok dan backingnya terhadap petugas 

polisi hutan, sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk 

pengamanan hutan.  

 

5.2. Saran  

1. Perlunya penambahan personil polisi hutan teritorial dan polisi hutan 

mobil, sehingga ada keseimbangan antara jumlah polisi hutan dengan luas 

kawasan hutan yang harus diamankan mengingat jumlah polisi hutan yang 

ada saat ini kurang mencukupi. 

2. Perlunya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas polisi 

hutan dalam pengamanan hutan, karena sarana dan prasarana yang ada saat 

ini kurang lengkap. 

3. Sistem pengamanan baik preemtif, preventif maupun represif perlu 

ditingkatkan daya kerjanya sehingga dapat mencapai hasil yang di 

inginkan. 

4. Terhadap para pelaku-pelaku tindak pidana di bidang kehutanan yang telah 

tertangkap oleh polisi hutan harus di proses sesuai dengan hukum yang 

berlaku sehingga pelaku jera untuk mengulangi. 

5. Bagi Perum Perhutani Unit I KPH Purwodadi perlu memberikan 

penyuluhan terhadap masyarakat sekitar hutan tentang arti pentingnya 

kelestarian hutan bagi kita semua.   
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Lampiran 4 
 

WILAYAH HUTAN KPH PURWODADI 
 
 

No BKPH RPH Luas 
Ha Petak 

1. 
 
 
 

Penganten  1. Terkes 
2. Prawoto 
3. Plosokerep 
4. Pakem   
 

504,2 
612,8 
704,7 
466,7 
 

1,2,3,17,18,19,20,21,22,23,24,26 
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,25 
27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42 
41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,62 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

Jati Pohon  1. Sinawah 
 
2. Randu Kuning  
3. Ngrijo 
 
4. Sengker  
 
5. Tegal Sumur  
 
6. Jangglengan  
 

559,3 
 
391,1 
604,7 
 
604 
 
438,3 
 
614,2 
 

63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76, 
77,78,79,92 
95,96,97,98,99,100,101,102,103 
104,105,106,107,108,109,110,111,112,113, 
147,148 
120,121,123,124,125,126,127,128,129,130, 
131,132,133 
54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67, 
68,93,94 
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,114,115, 
116,117,118,119 
 

3. 
 
 
 
 
 

Linduk  
 

1. Mrico 
2. Purwo 
 
3. Welahan  
 
4. Carat 
 
5. Plososen  
 

490,5 
860,5 
 
729,1 
 
561,4 
 
465,8 
 

134,135,136,137,138,139,140,141,142,146 
143,144,145,149,150,151,152,153,154,155, 
164,165,166,167 
156,157,158,159,160,161,162,163,168,169, 
170,171,173,174,179,180,181,182 
175,176,177,178,183,184,185,186,187,188, 
190,194,195 
191,192,193,196,197,198,199,200,201,202, 
203 
 

4. 
 
 
 

Pojok 1. Karang getas 

2. Tlogomanik  
 
3. Kemadoh batur 
 

738,9 
 
878,2 
 
242,6 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,33,41,42,43,44, 
45,49 
29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,50,51,52, 
53,54,55,56,5760,61 
46,47,48,92 
 

5. 
 
 
 
 
 
 

Sambirejo 1. Godan 
 
2. Sendang 

Pakelan 
3. Siwalan 

823,6 
 
841,5 
 
614,8 

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 
28,151,152,156,157 
73,74,75,76,77,141,142,143,144,145,146, 
147,148,149,150,153,154,155,158 
60,70,71,72,78,79,80,81,82,83,134,135,136, 
137,138,139,140 

6. 
 
 

Tumpuk  1. Tumpuk  
 
2. Anggil-Anggil 

776 
 
750 

58,59,62,63,64,65,66,67,68,84,85,86,87,88, 
89,90,91,131,132,123 
94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,121,122, 



 

 
 
 
 
 

 
 
3. Teges 

 
 
680,9 

123,124,125,126,127,128,129,130,127,128, 
129,130 
93,104,105,106,107,108,109,110,111,112, 
113,114,115,116,117,118,119,120 

7. 
 
 
 
 
 
 
 

Karang 
asem 

1. Karang asem 
 
2. Peting  
 
3. Angkatan  
 
4. Tambak Selo 
 

664,2 
 
549,8 
 
493,3 
 
608,2 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,20,21,22,23,24,50,5
1,52,53 
13,14,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,30,115, 
118,119,121,122 
98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108, 
109,113,114 
110,111,112,116,117,120,123,124,125,126, 
127,128,129,130,131 
 

8. 
 
 
 
 
 
 

Bandung  1. Pekuwon 
2. Sepres  
3. Bandung  
 
4. Dersemi 

527,3 
502,2 
483,8 
 
522 

54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64, 72 
68,69,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 
31,32,34,35,36,37,38,85,86,87,88,89,90,91, 
92,93,94,95,96,97 
39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,65,66,67, 
70,71,83,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 5 
 
 

DATA PENYEBARAN KELAS HUTAN 
 
 
 

No. Kelas Hutan Luas (Ha) Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

MR 

tjbK 

tjKL 

TKL 

TK 

IdtI 

HAKL 

TKTBJ 

HLT 

DK/PD lainnya 

7.013,60 

1.052,40 

530,50 

358,60 

150,50 

277,00 

109,80 

70,70 

1,50 

150,70 

1.247,70 

2.818,90 

13,70 

5.609,30 

44,70 

54,60 

22,70 

27,90 

94,00 

36 % 

5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 % 

14 % 

 

29 % 

 Jumlah 19.620,90  

 
KU I/II = 41 %, tjbK  / tjKL = 20 % dan TK = 29 % 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 6 
 

DATA PERSONIL KEAMANAN 
S/D BULAN MEI 2005 

 
No. Personil (Org.) Jumlah (Org.) Keterangan 
1 2 3 4 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 

9. 
10. 

 
 

11. 
 
 

12. 
13. 

 
14. 
15. 

 
 

Administratur / KKPH 
Ajun Adm/KSKPH 
Asper/ KBKPH 
Asper Kring 
KRPH 
KRP Kring  
Mandor Polter  
Pekerja Tetap  
Pekerja Harian  
Pekerja Kontrak  
Pekerja Borong 
Mandor Polisi Kring  
Pekerja Tetap  
Pekerja Harian  
Pekerja Kontrak  
Pekerja Borong  
Polhutmob Ton Unit  
Satdalkar  
Inti  
Rekruasi  
PTM  
Inti  
Rekruasi  
Polhutmob Regu KPH  
 Pabin  
Wapabin  
Satpam  
Hansip  
Pekerja tetap  
Pekerja Harian  
Pekerja Kontrak  
Pekerja Borong 

1 
1 
8 
- 

32 
2 
 

44 
23 
29 
- 
 
3 
- 
- 
- 

11 
 

40 
128 

 
7 
- 

11 
1 
- 
1 
 

12 
2 
5 
8 

 



 

Lampiran 7 
DATA SARPRA 

              BULAN MEI 2005 
 

 
Milik Perhutani 

No. Uraian Jumlah Baik Rusak 
Ringan

Rusak 
Berat 

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 
 
1. 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
 
5. 

 
Pemadam kebakaran  
Tabung Beroda  
Tabung tak Beroda  
Menara Kebakaran  
 
Pos  
PHH  
Pos tetap  
Pos Tidak Tetap  
Pos PTM  
 
Kendaraan  
Roda 2  
Roda 4  
Speed Boat  
 
Alkom  
Telepon Manual  
Telepon Otomat  
VHF (Bs. St)  
VHF (Mbe. St)  
Dll.  
 
Peralatan  
Borgol  
Pentungan  
Tongkat Cabang  

 
 
- 
15 
- 
 
 
1 
6 
- 
2 
 
 
1 
1 
- 
 
 
- 
16 
14 
16 
 
 
 
20 
120 
120 

 
 
- 
15 
- 
 
 
1 
- 
- 
- 
 
 
1 
1 
- 
 
 
- 
16 
3 
14 
 
 
 
20 
40 
50 

 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
6 
- 
2 
 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
11 
2 
 
 
 
- 
49 
70 

 
 
- 
- 
1 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
31 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khusus  
Kendaraan 
Pamhut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 8 
 
DATA GANGGUAN KEAMANAN HUTAN (PENCURIAN POHON) KPH 

PURWODADI 
TAHUN 2002 - 2004 

 
 

2002 2003 2004 

No Bulan Pohon 

(tgk) 
Kerugian (Rp) 

Pohon 

(tgk) 
Kerugian (Rp) 

Pohon 

(tgk) 

Kerugian 

(Rp) 

1. Januari  3.068 485.110.000 1.877 361.453.383 430 52.343.000

2. Februari 2.322 429.479.000 1.470 334.693.099 512 68.484.000

3. Maret 2.118 415.259.722 1.730 376.352.000 297 32.609.000

4. April 2.630 606.257.746 1.762 471.007.187 423 42.448.000

5. Mei 3.743 619.208.305 2.115 677.298.841 433 57.703.000

6. Juni  3.200 532.871.634 1.564 384.420.247 476 52.514.000

7. Juli  4.375 668.765.797 1.588 341.488.677 416 40.728.000

8. Agustus 7.890 897.633.834 4.870 761/972.312 372 62.413.000

9. September 6.440 995.253.940 1.961 255.731.952 412 81.953.000

10. Oktober 8.799 1.494.160.374 844 137.834.000 389 83.800.000

11. Nopember 9.014 1.494.160.347 512 89.839.000 401 66.547.000

12. Desember 3.065 716.853.738 812 99.387.000 287 42.994.000

 Jumlah 56.824 9.595.842.960 21.105 4.291.478.200 4.848 684.538.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


